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Titel: Att plugga musik – en hermeneutisk studie om varför elever väljer att läsa musik på 
gymnasiet 
 
Title in English: Studying music – a hermeneutic study of why students choose to study music 
in Swedish upper secondary school 
 
Musikens plats i skolan, inte minst gymnasieskolan, är omdebatterad idag. Estetisk 
verksamhet försvann i och med den nya läroplanen som kom 2011, men står eventuellt inför 
ett återinförande när den här uppsatsen skrivs; hösten 2017. Med anledning av det här tittar 
den här studien närmare på gymnasieelevers uppfattning om musikämnets roll och legitimitet. 
Studien tolkar fyra gymnasieelevers utsagor med en hermeneutisk metod för att förstå varför 
de väljer att studera musik och vad de ser för värde i det. Jag har genomfört en gruppintervju 
där eleverna har diskuterat kring musikämnets natur och inverkan på deras skolgång. 
Resultaten av de här diskussionerna analyseras med hjälp av ett antal musikpedagogiska 
tänkare och ett teoretiskt ramverk där musikens värde kategoriseras i ett inre och ett yttre 
värde. Resultaten visar att en förberedelse för en kommande yrkesroll och musikämnets särart 
gentemot andra skolämnen och verksamheter i stort är centrala delar av elevernas legitimering 
av ämnet. Men musikens konkreta nyttofunktion för andra ämnen eller skolgången i stort, 
som ofta avfärdas i musikpedagogisk litteratur som perifer eller sekundär, är högst närvarande 
även den i elevernas uppfattning om musik som skolämne. Ett tema som genomsyrar de här 
legitimeringsidéerna är gemenskap som eleverna skapar genom sitt gemensamma intresse och 
sin gemensamma skolgång. De här olika aspekterna av musikens roll och legitimering i 
skolan går att se som olika sidor av identitetsskapande hos eleverna, och stämmer till stor del 
överens med tidigare forskning om diskurser bland musiklärare och identitetsskapande bland 
gymnasieelever. 
 
Sökord: musik, legitimering, värde, estetiska programmet 
 
  



FÖRORD 
Jag står som ensam författare till denna uppsats, men är långt ifrån ensam om att ha skapat 
den. De gymnasieelever som gett mig sin tid och sina tankar har min största tacksamhet, 
tillika den gymnasielärare som hjälpt till med allt det praktiska. Vidare skulle jag vilja rikta ett 
stort tack till min handledare Rebecca Dobre Billström som gett mig möjligheten att skriva 
bättre än vad jag förmår på egen hand. 
 
Ett sista tack riktas till mina kurskamrater som delat den här resan med mig genom sina egna 
uppsatser. Vi har svettats, skrattat, läst, klagat, skämtat, gråtit, funderat och inte minst skrivit 
oss igenom det här arbetet och jag hoppas att beslutsamheten, glädjen och det hårda 
tankearbetet som ligger bakom den skrivna produkten lyser igenom texten.  
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INLEDNING	
Musik har funnits med mig sen jag började spela instrument, sex år gammal. I och med att 
min kunskap och förståelse för min omvärld förändrats genom uppväxten har såklart även 
min syn på, och kunskap om, musik gjort det. Jag tog lektioner på kulturskolan, som så många 
andra av de som tagit sig ända till musikhögskolan. Men jag gick varken det estetiska 
programmet på gymnasiet, eller studerade musik på folkhögskola innan musikhögskolan. 
Detta är, både enligt forskning (Bouij 1998) och i min egen erfarenhet ganska ovanligt.  
 
Den här bakgrunden har alltså gjort att min kontakt med det estetiska programmet under 
musikhögskoletiden har gett mig en erfarenhet av de elever som går där och programmet som 
sådant jag saknade innan. Vad jag skulle vilja veta är hur dessa elever värderar musik i sin 
skolgång. Hur tänker de kring ämnet i stort? Varför musik? Kanske är det en avsaknad av 
personlig kunskap och erfarenhet om gymnasiets mest musikintensiva utbildning som lockar 
mig att veta mer om hur dess elever tänker. Vad har de för inställning till musik i stort och 
musik i skolan? Hur skiljer sig deras uppfattningar åt? Jag valde därför att lyssna på just 
gymnasieelever från det estetiska programmet för att skaffa mig en bild av deras uppfattning 
om hur det är att plugga musik och varför de gör det. För att förstå det i en vidare kontext har 
jag också skaffat mig en uppfattning om vilka tankar som finns om musikens nytta och värde 
från andra än eleverna själva. 
  
Jag gör i föreliggande studie en översiktlig presentation över fenomenet musik som skolämne. 
Presentationen görs både utifrån en historisk och pedagogisk kontext kopplad till en aktuell 
svensk skolpolitisk kontext. Detta för att ge referensramar och kunna placera in elevernas 
tankar i en vidare diskussion. Det här inkluderar en översikt av tidigare forskning om 
musikämnets roll i skolan och elevers samt lärares tankar om ämnet. Vidare har jag en 
metoddiskussion där jag redogör för vilken kunskapssyn och forskningsmetodik som styrt 
mitt arbete. Jag problematiserar även både kunskapsfilosofiska som etiska problem kopplade 
till studien. Resultatdelen redogör för ett urval av empirin insamlad under en gruppintervju 
jag genomfört med elever. Där tematiseras och tolkas deras utsagor för att ge svar på 
frågeställningarna. Slutligen diskuteras dessa svar i en vidare forskningskontext tillsammans 
med studiens genomförande och resultatens konsekvenser såsom föreslagen vidare forskning. 

Problemområde	
Den svenska gymnasieskolan har idag ingen obligatorisk estetisk verksamhet. Kravet som 
fanns på att varje nationellt program skulle inkludera estetisk verksamhet försvann i och med 
införandet av läroplanen Lgy11 (Skolverket 2011). Detta har orsakat debatt i media, i skolan, 
bland politiker, bland företrädare för kultur och förespråkare för konstnärlig verksamhet i 
samhället i stort1. Ingen uttrycker att konst i allmänhet eller musik i synnerhet är oviktigt, men 
en del hävdar andra ämnens vikt framför estetiska inom skolans ramar. Andra hävdar att det 
är omistligt eller i alla fall en förlust för skolan att inte inkludera estetisk verksamhet för alla 
elever. Estetisk verksamhet i skolan inkluderar självklart flera olika konstformer, som alla 
                                                

1Malmberg, Niclas (2016-11-04): Estetiska ämnen förbättrar inlärningen. Dagens Samhälle. (Hämtat den 7 
december 2017) 

Dalnäs, Ulf (2016-10-29): Vi behöver konstarterna för att förstå vår omvärld. Dagens Nyheter. (Hämtat den 7 
december 2017) 

Horne, Amanda (2017-03-07): ”När man tog bort estetisk verksamhet som kärnämne har det smalnat av”. 
Sveriges Radio. (Hämtat den 7 december 2017) 

Farran-Lee, Lydia (2017-09-09): Anna Ekström (S): ”Argumenten för estetiska ämnen är starka”. SVT Nyheter. 
(Hämtat den 7 december 2017) 
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fick stryka på foten i och med Lgy11. Men min studie avgränsar sig till konstformen tillika 
ämnesområdet musik. Under hösten 2016 presenterades en statlig utredning (SOU 2016:77) 
som kom med ett antal förslag på förändringar i gymnasieskolan. En av dem är att återinföra 
ett estetiskt ämne på samtliga nationella program. Det innebär att frågan om de estetiska 
ämnenas vara eller icke vara är högaktuell, men också att alla elever som studerar musik i 
gymnasieskolan idag på ett eller annat sätt aktivt har valt det. 
 
Den offentliga utredningen kring gymnasieskolan slår fast att de estetiska ämnena inte enbart 
legitimeras i relation till eller som hjälpmedel till andra ämnen. De utgör också en väg in till 
uttrycks- och kommunikationssätt som det i övrigt skrivtunga skolarbetet inte gör (SOU 
2016:77). Detta argument är ett led i utredningens förslag att återinföra obligatorisk estetisk 
verksamhet i gymnasieskolan, där man skulle kunna erbjuda ett samlingsämne som täcker in 
flera estetiska områden. En anledning, som utredningen hänvisar till, är att kunskapsbredden 
förminskades när man tog bort estetisk verksamhet, vilket i och med det var en försämring av 
förutsättningarna skolan ger eleverna att ta plats i samhället (SOU 2016:77). 
 
I en ämnesutvärdering av musik i grundskolan resonerar lärare kring musik som ett ämne där 
glädje, harmoni och stärkt självkänsla är delar av målet (Skolverket 2004). Lärarna uttrycker 
också att ämnet befinner sig i ett spänningsfält mellan att vara ”ett slags andningshål” 
(Skolverket 2004, s. 111) i schemat och att vara ett kunskapsämne. Specifikt upplever lärare 
att elever ser det som ett tillfälle att slappna av och koppla bort andra delar av skolgången, 
medan lärarna själva är de som försökte legitimera ämnet som ett kunskapsämne samtidigt 
som de konkretiserar målområdet för ämnet med vad jag upplever som starka värdeord såsom 
glädje och harmoni (Skolverket 2004).  
 
Debatten vad gäller musik berör alltså konstformen som sådan, och musik som ämne i både 
grundskolan och gymnasieskolan. Olika perspektiv utgår från olika syn på dessa två fenomen. 
Det finns de som lyfter fram musikens egenvärde och den estetiska kunskap man kan tillägna 
sig genom studier i musik. Andra lyfter fram en mer instrumentell syn och diskuterar hur 
musiken kan förbättra, underlätta och försköna andra aspekter i skolan eller i samhället. De 
här olika synerna skulle kunna sägas behandla musikens inre och yttre värde (se t. ex 
Westerlund 2008). Monica Lindgren (2013) sammanfattar i en artikel att skolutvecklingen i 
västvärlden har lyft konstnärliga uttrycksformer i rationaliserings- och effektivitetssyfte. 
Resultat i andra ämnen, skolans attraktionskraft med kulturell profilering eller entreprenöriellt 
lärande lyfts som exempel på konstens externa positiva effekter, medan Lindgren själv 
understryker att ”ytterst bör [de estetiska] ämnena legitimeras utifrån barns och ungas rätt till 
undervisning där målet är att uttrycka sig via konstarterna” (Lindgren 2013). Lindgren 
premierar här musikens inre värde som hon ställer mot omvärldens premierande av musikens 
yttre värde. Hon beklagar marknadsstyrningen av skolan som ledde till att estetiska ämnena 
inte längre sågs ha ett syfte bland de gymnasiegemensamma ämnena i och med Lgy11, och 
understryker en ofta förbisedd kognitiv dimension i konstnärliga ämnen; man måste tänka 
musik för att musicera, man måste tänka färg och form för att måla osv. Lindgren tar även 
upp att forskning på de estetiska ämnenas positiva inverkan på andra skolämnen är svår att 
finna. En anledning till detta är att det är så svårt att kontrollera om det är just de estetiska 
ämnena som har en positiv inverkan på något annat givet ämne, och inte någon annan faktor 
(Lindgren 2013).  
 
Tidigare forskning har däremot berört både elevers och lärares syn på musikens roll i skolan 
(se t. ex Ericsson 2002, Lindgren 2006). Mycket av den forskningen sker inom grundskolan 
där musiken är obligatorisk för samtliga elever, men det finns forskning om elevers 
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identitetsskapande genom musik som riktar in sig på gymnasieelever (se t. ex Scheid 2009). 
Där kan man se att en diskussion om vad musiken och musikstudierna i sig självt har för 
värde saknas i forskningen, och även ett kontrasterande mellan elevers och lärares uppfattning 
om musik i skolan. 
 
Med bakgrund av detta är en central aspekt av föreliggande studie legitimeringen av musik i 
skolan från elever. En ämneslegitimering kan sägas vara en argumentation för ämnets 
betydelse och existens. Det är alltså en kritisk skildring av vad ämnet består av och vad det 
innebär (Hanken & Johansen 2013). Har vi musik i skolan idag för musikens och 
musicerandets egenvärde eller för att ämnet kan förbättra elevers språk- eller mattekunskaper? 
Eller som en avlastningszon i elevernas scheman och lärarnas arbetsdag? Vad är det eleverna 
själva, som aktivt valt att studera musik, söker? 
 
Bennett Reimer (1989) hävdar att musikpedagoger måste förstå och tro på vad de tillför 
samhället på ett individuellt plan genom sin undervisning i musik. De måste som yrkesgrupp 
samla sig bakom en något sånär sammanhållen bild av sin egen verksamhet och dess värde. I 
Emelie Andersson och Mikaela Renebrants studie (2013) understryker lärare att det är viktigt 
att vara medveten om hur man talar om sitt ämne, för man påverkar elevernas syn på och 
förhållningssätt till det. Men man behöver som lärare även veta hur eleverna ser på och vad de 
söker i ämnet; “in order to be able to estimate whether music education fulfills its function, 
we needed more research on how learners experience their formal music education” 
(Westerlund 2008, s. 91). Föreliggande studie utgår från vikten av att lärare har en 
uppfattning om elevers tankar och upplevelser om musikämnet för att kunna möta dem i ett 
dialogiskt klassrum – alltså ett där flera röster, både lärares och elevers, görs hörda. 

Syfte	och	frågeställning	
Syftet med den här studien är att undersöka gymnasieelevers förhållningssätt till och tankar 
om musik som ämne i skolan. Mer specifikt handlar den om att undersöka musikämnets inre 
och yttre värde för gymnasieelever på det estetiska programmet.  
 
Frågeställningar: 

• Varför väljer elever att studera musik i gymnasiet? 
• Hur upplever gymnasieelever musik som skolämne? 
• Hur skiljer sig elevers uppfattningar om ämnets legitimitet åt? 
• Hur kommer musikens inre eller yttre värde till uttryck i elevernas syn på 

musikämnet?  

Tidigare	forskning	
Det här avsnittet tar upp en del tidigare forskning som gjorts om musikämnets legitimering för 
att användas som en fond och kontext för den här studien. Den första delen presenterar 
elevfokuserad forskning. När det kommer till elevers syn på och legitimering av musik i 
skolan handlar mycket forskning om grundskolan. Men här finns även forskning från 
gymnasiet, då fokuserat på elevers identitetsbyggande i samband med musik, både i och 
utanför skolan. Den senare delen av det här avsnittet fokuserar på lärarnas perspektiv på 
musikens legitimering och syfte. Även här är mycket forskning grundad i obligatorisk 
skolform. 

Elevers	legitimering	av	och	identitetsskapande	i	musik	
Manfred Scheid (2009) har i sin doktorsavhandling vänt sig till elever från olika 
gymnasieprogram med olika mycket musik på schemat. Han har genomfört både 
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enkätundersökningar och intervjuer och diskuterar elevernas syn på musik i skolan och på 
fritiden, samt vilken roll musiken spelar för elevernas identitetsskapande.  I studien finns 
elever uppdelade i tre kategorier efter hur mycket musik de läser; det estetiska programmet 
med inriktning musik, ett program som kallas Forum med bred estetisk tillvalsprofil och en 
tredje kategori med elever som valt till musik inom ramen för sitt individuella val. Eleverna 
på estetprogrammet beskriver sig själva som mer sammanhållna än andra. De drar inte en lika 
skarp gräns mellan studier och fritidsaktiviteter, eftersom deras fritidsintresse är grunden för 
deras studieval, men de gör ändå en tydlig åtskillnad mellan musikämnen och 
gymnasiegemensamma ämnen. Sammansmältningen av studier och fritidsintresse medför mer 
tid spenderad i skolan med klasskamrater. Eleverna understryker också glädjen och 
samarbetsförmågan som viktiga fördelar med att studera musik.  
 
Elever som valt till musik men som inte går det estetiska programmet karaktäriserar enligt 
Scheid esteteleverna som mer slutna som grupp och elitistiska. De upplevs vara kritiska till 
andras musicerande för att upprätthålla sin roll som skolans främsta musiker. Elever utanför 
det estetiska programmet, oavsett om de går Forumprogrammet eller har musik som 
individuellt val, gör även de en tydlig åtskillnad mellan ”vanligt plugg” och de ämnen där de 
får musicera. Skillnaden utgörs likt beskrivet tidigare av glädjen och samhörigheten som 
uttrycks och upplevs i musiken jämfört med andra ämnen. Scheid kommer fram till att elever 
använder fritidsmusicerande för att stärka det institutionaliserade lärandet och vice versa. 
Vidare är musiken i skolan lustfyllt och skapar samhörighet, men skapar även en yta för 
eleverna att tillföra något personligt och kreativt, och därigenom bidra till skapandet av en 
egen identitet. Det identitetsskapande i musiken kopplas till känslomässiga aspekter av 
musicerande och innefattar ofta utommusikaliska aspekter av musik såsom genre-tillhörande 
klädstil eller värderingar (Scheid 2009). 
 
Även Claes Ericsson (2002) belyser skillnaden på musik inom ramen för fritid och skola. I sin 
avhandling ställer Ericsson frågan hur elever legitimerar musikaliskt lärande på fritiden i 
jämförelse med deras legitimering av skolämnet musik. Eleverna i fråga är dock från 
grundskolan. Ericsson diskuterar bland annat skolsystemets formalisering av ämnesstoffet. 
Eleven lär sig att ”respektera läraren och systemet genom att uppföra sig bra, vara flitig och 
arbetsvillig” (2002, s. 109). Eleverna belönas således med ett bra betyg, men kan mycket väl 
lära sig mer musik, åtminstone enligt dem själva, utanför skolan. En konsekvens är att elever 
lär sig visa intresse snarare än att ha det. Därmed inte sagt att skolmusiken saknar värde. 
Ericsson beskriver det som att ”det existerar ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan 
fritidslärande och institutionellt lärande med avseende på musicerande” (2002, s. 153). 
Eleverna upplever att tekniska kunskaper för att kunna spela instrument med fördel erhålles i 
den formaliserade undervisningen, medan interpretatoriska (alltså tolkande) och kreativa 
färdigheter utvecklas bäst genom fritidsmusicerande (Ericsson 2002). Det förhållningssättet 
kan mycket väl förändras till gymnasiet dock, då Scheid (2009) får beskrivet för sig hur 
omvälvande steget till framförallt det estetiska programmet kan vara. Eleverna pratar då om 
hur man värderar både musik och musikundervisning på ett annat sätt redan första terminen 
på gymnasiet jämfört med högstadietiden (Scheid 2009). 
 
Ericsson (2002) hävdar att samarbetsförmågan enligt vissa är så viktigt att musikämnet i 
princip kan legitimeras helt utifrån denna aspekt, medan andra ser det som en viktig faktor för 
ett bra resultat. Scheid (2009) tar upp känslan av samhörighet eleverna skapar inom det 
estetiska programmet vilket kan ses som tangerande av samarbetsförmågan. Men när 
grundskoleeleverna talar om vad som är bra med musik i skolan – varför man har det – 
nämner de likvärdighet (Ericsson 2002). Ericsson noterar samtidigt att för elever med stort 
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musikintresse är lusten till musik i sig själv legitimering nog, men klart är att sociala faktorer 
som samarbetsförmåga, gruppsamhörighet och en känsla av likvärdighet bland eleverna är 
viktiga. 
 

Musikpedagogiska	kontexter	
Ericsson (2002) konstruerar olika musikpedagogiska kontexter som han benämner guidad 
visning, shopping, och förströdd tillägnelse. De här kontexterna kopplas till olika 
legitimeringsperspektiv för musikämnet. Ett av legitimeringsperspektiven är tanken att musik 
i grundskolan ska erbjuda ett så brett spektrum av musik och musikaliska aktiviteter att 
eleverna får chansen att göra ett medvetet val av vilken musik de intresserar sig för. Guidad 
visning är en musikpedagogisk kontext som lägger vikt vid att presentera valmöjligheter för 
att möjliggöra ett medvetet val hos eleven. Idén legitimeras enligt Ericsson av tanken på 
likvärdig (musik)utbildning. Men medan eleverna som nämnt tycker likvärdighet är viktigt, 
visar de tecken på att ”en flyktig exponering för olika främmande musikformer inte lämnar 
några bestående spår” (Ericsson 2002, s. 200). Därför ifrågasätter Ericsson trovärdigheten i 
guidad visning som pedagogisk ledstjärna och menar att dess tid är förbi (Ericsson 2002).  
 
Shopping används för att beskriva ungdomarnas sätt att tillägna sig musik. Det är dels en del i 
deras identitetsskapande men också en ganska slumpmässig exponeringsprocess som anses 
fullt acceptabel av eleverna i en oöverskådligt stor och ombytlig kulturell omvärld. Alltså 
använder eleverna musik för att medvetet bygga upp sin egen identitet, men de köper också 
premissen att urvalet för den musik de utsätts för och därmed kan välja att inkludera i sitt 
identitetsprojekt är slumpvis och styrd av utomliggande faktorer. Detta förhållningssätt 
rimmar dåligt med legitimeringstanken att musik i skolan, likt andra ämnen, ska behandlas 
med struktur och systematik i lärandet (Ericsson 2002). 
 
Med förströdd tillägnelse kritiserar Ericsson (2002) skolans förespråkande för aktivt 
lyssnande snarare än passivt. Skadliga inverkningar av passivt lyssnande är något som 
framhålls av musikpedagogiska tänkare som Reimer och Adorno. De förespråkar ett 
lyssnande präglat av musikalisk medvetenhet och koncentration. Passivt lyssnande avfärdas 
som en dålig vana eller något som inte leder lyssnaren till någon insikt. Ericsson vill snarare 
se passivt lyssnande, eller förströdd tillägnelse, som ett produktivt sätt att ta till sig musik och 
underlätta instudering som ligger närmre ungdomars sätt att lyssna på musik om de själva får 
välja metod. Det här kopplas till legitimeringstanken att musik i skolan ska förbereda eleverna 
för att kunna förhålla sig till musik resten av livet. Då är det viktigt att se till ungdomars 
faktiska sätt att lyssna på musik, som har mer gemensamt med förströdd tillägnelse än 
koncentrerat, musikaliskt medvetet lyssnande (Ericsson 2002). 

Musikämnets	legitimering	och	syfte	
Monica Lindgren (2006) har i sin avhandling genomfört diskursanalyser av 
ämneslegitimering. Lindgrens forskning berör grundskolans estetiska verksamhet i stort, alltså 
inte bara musik. Hon har intervjuat lärare och skolledare i grupp på ett antal grundskolor för 
att samla in så många synpunkter som möjligt om skolans estetiska verksamhet. Hennes 
studie resulterar i fem diskurser som redogörs i sin korthet här nedan.  
 
Först identifierar Lindgren diskursen estetisk verksamhet som kompensation. Med det menas 
elever som har olika behov, ofta kretsar det kring olika problem som eleverna ska 
kompenseras för genom att inkludera estetisk verksamhet. Alltså har verksamheten 
terapeutiska inslag och fungerar som en slags specialpedagogik som berör ”disciplin, social 
bakgrund, etnisk tillhörighet, skolprestationer eller medicinsk diagnos” (2006, s. 101). Vidare 
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diskuterar Lindgren estetisk verksamhet som balans. Här är det inte fokus på de som benämns 
som ”problembarn”, utan snarare barns behov av omväxling i största allmänhet. Estetisk 
verksamhet legitimeras härur som estetisk, praktisk och kreativ motvikt till skolans i övrigt 
teoretiserade innehåll.  
 
Lindgrens tredje diskurs handlar om estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet. Den tangerar 
de tidigare diskurserna som kretsar kring behov och balans, men här handlar det om att ha 
roligt och att våga. Centralt är att ge verksamheten ”en mer lekbetonad inramning” (2006, s. 
112). Att disciplin och samarbete diskuteras i samband med att ha roligt leder Lindgren till ett 
fjärde område, nämligen estetisk verksamhet som fostran. Fostran är här tudelad. Dels handlar 
det om att fostra individen till ett större självförtroende för agerande, dels handlar det om att 
fostra lyhördhet och samarbetsvillighet. Den sista diskursen är estetisk verksamhet som 
förstärkande och ämnesintegrerande. Elevernas prestation stärks i flera andra ämnen utifrån 
estetämnenas innehåll och verksamhet. Dessa diskurskategoriseringar berör som sagt 
grundskolans verksamhet, men de kommer återkomma i föreliggande studie och kopplas till 
gymnasieelevernas diskussioner. Även om det i föreliggande studie inte handlar om någon 
diskursanalys kan dessa kategorier belysa elevernas diskussioner och används i 
tolkningsarbetet. 
 
Den tidigare forskning som här presenterats utgör en fond och kontext för den här studien. Vi 
har sett att identitetsskapande och samspelet mellan skolmusik och fritidsmusicerande utgör 
en stor del av elevers legitimerande av och syn på musik. Vidare har studier som fokuserar på 
lärarnas perspektiv tagits upp för att ge en referensbild av vad för roll de vill se att musiken 
spelar i skolan. Men vad för värde eleverna ser i musik har inte studerats närmre i någon av 
studierna. Föreliggande studie kan och ämnar att koppla ihop de här musikpedagogiska 
kontexterna och diskurserna med elevers tankar om musik i skolan för att nå en insikt om vad 
eleverna själva värdesätter. 
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TEORETISKT	RAMVERK	
Det här kapitlet målar upp en bild över musikens ställning i skolan som är nödvändig för 
analys och diskussion av resultaten i studien. Den här bilden berör även musikpedagogiska 
tänkares syn på legitimeringen av ämnet. Det teoretiska ramverket som framställs här kommer 
att speglas och återkopplas till i analysen. Först sammanfattas skandinavisk musiklegitimering 
för att sedan gå över i en framställan av två tänkare inom musikpedagogik. Avslutningsvis 
deriveras begreppen inre och yttre värde i musiksammanhang ur det här teoretiska ramverket.  

Musik	i	skolan	
Legitimering av musik som skolämne är inte en så stor del av den musikpedagogiska 
litteraturen och verksamheten i Skandinavien jämfört med många andra länder. Det menar 
Øivind Varkøy (1996), som samtidigt påpekar att estetiska ämnen har haft en skiftande roll 
genom Sveriges läroplaner. En av de som har diskuterat ämnet i en skandinavisk kontext är 
Sten Clod Poulsen. Han hävdar att det Varkøy kallar de musiska elementen i fostran är 
centrala för nya intellektuella känsloformer. Det musiska härleder Varkøy ur grekiskans 
mousiké, och handlar alltså om det som berör känslor, inspiration och uttryck. För grekerna 
inkluderade begreppet musik, dans, poesi och språket i stort. Poulsen menar enligt Varkøy att 
ämnesstoffet för de estetiska ämnena är centrala för att bredda elevers förmågor att förstå och 
uttrycka sig känslomässigt (1996). Varkøy (2003) själv framhåller att estetisk upplevelse 
måste vara det främsta målet med musikundervisning, men att så fort man använder sig av 
ordet estetisk hamnar man i en pågående musikvetenskaplig diskussion. En ”estetisering av 
pedagogikken” (s. 160) är enligt Varkøy vägen framåt för att slå vakt om musikens unika 
värde som estetisk upplevelse för individ såväl som samhälle. Motsatsen skulle bli en 
banalisering av konsten där en estetisk upplevelse är något ”endimensjonalt, rasjonelt og 
planleggbart” (Varkøy 2003, s. 164).  
 
Det finns fyra huvudsakliga kategorier för legitimeringstänk inom musikpedagogik 
identifierade av Varkøy (1996). Tre av dessa är nära förbundna medan den sista enligt 
författaren skiljer sig markant från de andra. Den första kategorin delas upp i två delar: musik 
som väg till kunskap, och musik som väg till bildning. Kunskapsaspekten har en röd linje från 
Platon och Aristoteles ända fram till Reimer. Men där Platon, Schopenhauer med flera ser 
musik som väg till kunskap om tillvaron, så ser Reimer det som en väg till kunskap om sig 
själv. Gemensamt är att musiken har en oersättlig plats i människans kunskapande. Vägen till 
bildning har mer med personlighetsfostrande att göra, men kan ses som en annan sida av 
samma kategori. Vidare diskuterar Varkøy musiken som socialt fostrande. Här handlar det om 
musiken som ett slags medel för samvaro. Idén är kopplad till personlighetsfostrande aspekter 
av musik men skiljer sig från den senare genom att handla om hur grupper och gemenskaper 
har en utvecklande verkan. En tredje kategori handlar om musik som en naturlig del av barns 
skapande potential. Den är också nära förknippad med musik som väg till kunskap, men har 
sitt ursprung i antikens syn på musik som en följd av ”människans naturgivna glädje av 
rörelsen i röst och kropp” (1996, s. 116). Den fjärde kategorin handlar om ”musikens 
konkreta nyttofunktion för andra skolämnen” (1996, s. 118). Den funktionen beskrivs som en 
handgriplig nytta utan långsiktigt perspektiv av varken social eller individuell utveckling. 
Istället spelar effektivitetstanken en stor roll och ”avsikten med musik […] får en rent yttre 
prägel” (s. 118). Varkøy understryker att legitimeringstänk idag inte baseras på någon enskild 
kategori utan hämtar argument från flera eller samtliga av ovan beskrivna kategorier. 
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Tänkande	i	estetik	
Musikämnet har alltid befunnit sig i ett spänningsfält mellan värden som associerats med 
ämnet. Dels har nyttotänket genomsyrat legitimeringen av musikstudier (Varkøy 1996). 
Nyttan har av vissa ansetts vara den fostrande aspekten, av andra trivselfaktorn med social 
utveckling och samvaro som förutsättning för att musicera tillsammans. Motpolen till detta är 
musik som ett kunskapsämne där dess inneboende estetiska kunskap ska förmedlas och 
utvecklas. En av de tänkare som influerat skandinavisk musikpedagogik är Bennet Reimer. 
Reimer kritiserar det ”praktiska nyttotänkande som, enligt hans sett att se, i allt för hög grad 
har fått påverka grunden för argumentationen för musikens värde och betydelse i skola och 
undervisning” (Varkøy 1996, s. 91). Han sätter upp en dikotomi av referentialism och absolut 
formalism. Referentialism hittar konstens värde utanför själva konsten, och för att förstå ett 
verk måste man referera till ”idéer, känslor, förhållanden, händelser som verket hänvisar till” 
(1996, s. 93). Absolut formalism omfamnar istället tanken att själva verket, konstens väsen, 
utgör dess värde och mening. Konstupplevelsen är intellektuell och har inget eller lite att göra 
med andra typer av känslomässiga upplevelser (Varkøy 1996).  
 
Reimer anser inte att allt värde i konst ligger utanför själva konsten, men kan heller inte 
acceptera formalisternas snäva definition av konstupplevelse som intellektuell och olik all 
annan känslomässig upplevelse. Därför landar Reimer i något som ligger utanför ovan nämna 
dikotomi; absolut expressionism. Denna syn erkänner upplevelsen av, meningen i och värdet 
av konst som estetisk (Varkøy 1996). Reimer menar att ”upplevelse av konst står […] på ett 
djupare plan i relation till upplevelsen av livet. Detta är konstens väsen och därmed grunden 
för dess livsnödvändiga position i en helhetlig mänsklig existens” (1996, s. 95). Av detta 
följer att musikundervisning ska fokusera på estetiska kvalitéer och ”öka den enskildes 
uppfattningsförmåga och reaktionsförmåga vad gäller konstverkets estetiska kvaliteter” 
(Varkøy 1996, s. 99). 
 
Den kanadensiska pedagogen David Elliott kan kontrasteras mot Reimer. Elliott omfamnar ett 
mycket mer praktiskt förhållningssätt och hävdar att Reimer lägger för stor tyngd på passivt 
lyssnande (Varkøy 2003). Att spela och verka musisk måste vara det primära målet för musik, 
som Elliott hävdar snarare är ett verb än ett substantiv. Det centrala i denna syn är att 
”musikkens verdi henger sammen med dens betydning i menneskenes liv, i selvutvikling, 
utvikling av selvforståelse, musikalisk nytelse og fornøyelse, og i utvikling av 
selvbilde/aktelse” (2003, s. 36). Det är med andra ord en starkt individualiserad bild av 
musikens värde som framhålls. Men det är också en bild som starkt anknyter till sådant som 
människor värderar och förhåller sig till oaktat sitt förhållningssätt till musik, såsom 
självutveckling och självbild (Varkøy 2003). 

Musikens	värde	
Heidi Westerlund (2008) belyser en intressant skillnad på musik i allmänhet och musik i 
skolan. Med observationen att ”Music, in general, does not seem to need justification” (2008, 
s. 80), menar Westerlund att vi tvingas ställa ”the painful question of why music education 
does not always create the same wide interest as music, or even music learning in general, 
outside formal institutional contexts” (2008, s. 80). Westerlunds poäng är att man snarare än 
att tydligt gränsdra mellan musikaliska och icke-musikaliska syften med musikutbildning ska 
utgå från agentens perspektiv. Den som lär sig musik värderar musikutbildningen utifrån ett 
här-och-nu-perspektiv. Genom detta perspektiv kan man också beskriva den sociala aspekten 
av att lära sig musik som ett fundament för verksamheten snarare än som ett extramusikaliskt 
syfte. Om man erkänner att ”learning takes place not just in but through the whole social 
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environment” (2008, s. 88) så kan man också se de sociala aspekterna av lärande som själva 
fundamentet för erfarenheten av lärande, inte som utommusikaliska konsekvenser. 
 
 
Westerlund (2008) definierar de engelska termerna instrinsic och extrinsic value2 i relation till 
musik såhär:  
 

… the analytical distinction between the aesthetic/musical and the utilitarian often follows the 
conventional analysis of values that separates intrinsic values on the one hand and extrinsic or 
instrumental values on the other. The term intrinsic refers to things that are good as ends or good 
in themselves, whereas instrumental values are useful, helpful, and good merely as means. 
(Westerlund 2008 s. 81) 

 
Det instrumentella värdet av undervisningen måste existera tillsammans med det inre värdet. 
Med detta menar Westerlund (2008) att medlen uppfattas som meningsfyllda om de tydligt 
kopplas till ett mål, men att medlen måste kunna vara njutbara även i sig själva, och vice 
versa; ”The value of means does not disappear when experiencing music” (2008, s. 86). Begär 
eller lust är relativt till den konkreta situation i vilken en elev väljer att acceptera eller avvisa 
alternativa handlingar eller aktiviteter, därför, hävdar Westerlund (2008), är ”the whole view 
of what the purpose of music education should be […] in the learner, not in the subject matter 
per se” (2008, s. 89). Som synes är detta ett väldigt elevcentrerat perspektiv, men även väldigt 
processinriktat; ”The arch-enemy of music educators seems to be the one-sided concentration 
on musical outcomes rather than educational processes” (2008, s. 91). Det finns ytterligare 
sätt att se på musikens inre och yttre värde, och på grund av dess roll i min analysprocess ska 
de två termerna förtydligas och fördjupas. 

Musikens	inre	värde	
Det inre värdet av musik är alltså det som är värdefullt i sig självt, eller i Westerlunds (2008) 
termer, det som är värdefullt som ett ändamål eller slutpunkt (engelskans end). Westerlund 
menar att medel är ännu ej kompletta varianter eller framställningar av ändamålet. På detta 
sätt existerar medel och ändamål längs en och samma axel – ett kontinuum. En aktivitet skulle 
kunna vara både ett medel eller ändamålet beroende på olika faktorer. Vilket av det man 
väljer beror på vilket ändamål man har i sikte för tillfället. På detta sätt kan man undvika att 
lägga värdet i musiken vid vissa uppnåbara mål som framförandet av ett stycke, med en 
färdväg dit vars syfte blott är att uppnå målet. Man kan säga att det inre värdet av musik blir 
en del av allt musicerande, då ingen aktivitet är enbart ett medel eller ett mål. Ett kontinuum 
av medel och ändamål ”guides the reflective imagination to work on how and under which 
conditions music becomes a constitutive element of the learners’ good life and not just on 
how music is good for their life (Westerlund 2008, s. 90). Musiken som både medel och mål 
är alltså ett sätt att karaktärisera dess inre värde i den bemärkelsen att musiken är en del av ett 
gott liv, och man kan inte separera det instrumentella eller yttre från det inre. Övande behöver 
inte vara mindre värt än framförande, för framförandet kan ses som ett övande och vice versa.   
 
Ett annat sätt att karaktärisera musikens inre värde är att se dess unika plats i människors 
kunskapsbildande. Reimer betonar musikens roll för självinsikt och -känsla, medan tänkare 
som Platon, Steiner och Schopenhauer anser att musiken öppnar en väg att se ”tillvarons 

                                                
2 Jag väljer att översätta intrinsic values till inre värden och extrinsic values till yttre värden. I citatet ovan 
används termerna i plural. I min text använder jag ofta termerna i singular (det inre/yttre värdet) för att illustrera 
olika aspekter jag diskuterar som olika sidor av samma värde, antingen det inre eller det yttre. Värdet blir i 
singular ett samlingsnamn för allt det man kan associera med det, istället för att separera olika aspekter som 
olika värden. Jag vill vara tydlig med att jag använder två samlande värdebegrepp, varken fler eller färre. 
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djupaste mening” (Varkøy 1996, s. 113). Det gemensamma dessa tänkare har är deras 
perspektiv att ”musiken har en helt livsnödvändig plats som väg till kunskap för att komma 
till insikter i de mest fundamentala sanningarna” (Varkøy 1996, s. 113). Musikens inre värde 
är alltså delvis bestående av dess unika väg till viss kunskap. Denna humanistiska syn som 
fokuserar på människans egna upplevelse och erfarenhet går också att koppla till det Ericsson 
(2002) kallar ”självvårdsfunktionen” (s. 213). Att musicera gör helt enkelt att man mår bra, 
och känner en balans eller harmoni i sig själv. Eftersom detta är en subjektiv upplevelse som 
kommer av musicerandet i sig självt kan denna aspekt av självvårdsfunktionen räknas som en 
del av musikens inre värde. En av de diskurser Lindgren (2006) identifierar att lärare 
använder när de talar om musik är musiken som lustfylld aktivitet. Då handlar det om vikten 
för elever av att ha roligt. Musiken blir ett hjälpmedel att skapa en mer lekbetonad inramning 
på läraktiviteter. Men även om man kan se musiken som ett hjälpmedel – ett instrument – så 
är det musikens inneboende förmåga att skapa lust och glädje som är det centrala och därmed 
en aspekt av det inre värdet. 

Musikens	yttre	värde	
Ett yttre värde är enligt Westerlund (2008) ett instrumentellt värde vilket syftar till att uppnå 
ett mål. Själva processen mot målet har inget värde i det fallet, utan det är målet som är 
värdebärande. En annan aspekt av Ericssons (2002) självvårdsfunktion är möjligheten att 
hantera vardagen bättre. Här är det alltså andra aspekter av ens vardag, skilda från 
musicerandet i sak, som är målet och som förenklas genom musik. Det är mer i denna 
bemärkelse Lindgren (2006) identifierar en diskurs om musik som balans. Att balansera 
teoretiska, praktiska och estetiska ämnen ger positiva synergieffekter till alla ämnestyperna 
och musik spelar alltså där en instrumentell roll, men balansen kan även handla om ett större 
vardagsperspektiv utanför skolans ramar. Flera andra av de diskurser Lindgren identifierar är 
centrerade kring andra aspekter än musikens egna, inre värde. Fostransrollen musik har går 
bland annat ut på att skapa samarbetsvilliga, ödmjuka och lyhörda människor (Lindgren 
2006). Den rollen kan ses som ett exempel på musikens yttre värde eftersom 
samarbetsvillighet, ödmjukhet och lyhördhet är icke-musikaliska begrepp. 
 
Det kanske tydligaste exemplet på musikens instrumentella värde i skolan är som 
ämnesförstärkande och -integrerande. Lindgren (2006) diskuterar hur lärare legitimerar just 
musiken som förstärkande aktivitet. Ämnet är viktigt att ha med för att man till exempel kan 
bli väldigt duktig på engelska eller läsinlärning oavsett språk genom musik. Diskursen står 
oemotsagd – den utmanas inte av någon annan (Lindgren 2006). Varkøy (1996) beskriver 
idén om musikens konkreta nyttofunktion för andra skolämnen som en av de huvudsakliga 
legitimeringskategorierna i västerländsk musikämneslegitimering. Han menar att den här 
tanken saknar långsiktiga perspektiv, och behandlar musik som ”ett inlärnings- och 
socialiseringseffektiviserande medel” (Varkøy 1996, s. 118).  
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METOD	
Man redogör för sina överväganden och reflektioner i samband med val av analytiska redskap 
för att ge läsaren en chans att granska författarens avsikter och tankemönster (Georgii-
Hemming 2005). Dessa val har en övergripande inverkan på hela studiens utformning, inte 
minst själva skrivarbetet. Det här kapitlet redogör för i huvudsak två saker; metodansatsen 
som färgat studiens metod, analys och diskussion, samt den konkreta metoden för 
datainsamlande och studiens genomförande. Urvalet av informanter gås även igenom, och till 
sist redogör jag även för mina forskningsetiska ställningstaganden. Metodansatsen diskuteras 
först, då den med sitt förhållningssätt till vetenskap utgjort grund för utformandet av metod.  

Metodansats	
Den här studien är hermeneutisk i sin metodansats för att en så öppen tolkning som möjligt 
ska göras av elevernas utsagor, som är tolkade i lika stor grad som litteratur och forskning, 
med vilka resultaten senare sammanvävs. Hermeneutiken har sitt etymologiska ursprung i det 
antika Greklands gudatolkare; Hermes. En av hans uppgifter var att agera budbärare mellan 
gudarna och de dödliga (Ödman 2017). Hermeneutikens svårighet i att förmedla det avsedda 
budskapet ställdes i klar dager redan då, med oraklet i Delphis minst sagt tvetydiga utsagor. 
Dessa behövde tolkas för att förstås, men också förstås för att kunna tolkas. Häri ligger den 
för hermeneutiken grundläggande dialektiken mellan tolkning och förståelse som existerar i 
språket. Ödman klargör att ”vi uttrycker ofta våra tolkningar i språk; men vi förstår samtidigt 
genom de tankekategorier språket omfattar. Språket är således både tolkning och ett sätt att 
förstå” (2017, s. 26). En konsekvens av denna dialektik är att förutsättningslös tolkning är en 
orimlighet. Vi har alltid en form av förutfattad mening som färgar vår tolkning, och det ligger 
i själva tolkningsaktens natur att relatera vår förståelse till sådant vi känt sedan innan – 
förutsättningar. Detta kallas inom hermeneutiken specifikt för förförståelse, och avser sådant 
vi inte behöver lägga så stor tolkningsmöda vid (Ödman 2017).  
 
Vår förståelse är enligt Heidegger konstituerande, vilket innebär att ”människors förståelse är 
grundad i vår värld samtidigt som, omvänt, vår värld beror av vår förståelse” (Georgii-
Hemming 2005, s. 80). Inom hermeneutiken är man generellt sett inte intresserad av hur 
världen är utan hur den uppfattas, vilket är en central motivering bakom val av metodansats 
för den här studien. Uttryckt på ett annat vis kan man säga att hermeneutiken bygger på en 
tanke om att varje människas uppfattning om sig själv, sin omgivning och sin situation är 
unik. För att få kunskap om denna personliga uppfattning måste vi leva oss in i andra 
människor och tolka deras handlingar och verbala uttryck. Vi når då en typ av hermeneutisk 
kunskap som får den specifika benämningen förståelse (Georgii-Hemming 2005). Det är 
denna kunskap om andra personers upplevelse av något som gör hermeneutiken så lämpad för 
den här studien. Frågorna jag är intresserad av är öppna och svaren helt beroende på de 
subjektiva upplevelser mina informanter ger uttryck för. 
 
De handlingar, verbala uttryck, konstverk eller andra föremål som ligger i fokus för vårt 
intresse kallas inom hermeneutiken ofta för text (Georgii-Hemming 2005). Textens funktion i 
tolkningsarbetet är att den ”ses som ett resultat av tidigare tolkningar” och att ”tolkningen 
föregås av en idé om vad vi söker efter och processen har en riktning genom att sträva efter att 
uttrycka den första textens mening på ett klarare sätt” (Georgii-Hemming 2005, s. 102). I 
denna mening ses både tidigare forskning och annan teori som lika mycket tolkad text som 
empirin i studien. Det betyder dock inte att man behandlar de här olika texterna på samma 
sätt. 
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Ödman (2017) delar upp tolkningens funktioner i tre delar. Tolkning som att säga något 
innebär att ge uttryck för hur något ligger till. Tolkning som att förklara något beskriver 
tolkandets avhandlande och argumenterande aspekt. Till sist beskriver Ödman hur 
översättning av text från ett språk till ett annat är ett klart exempel på tolkningsakten, så den 
sista aspekten benämns tolkning som att översätta. Översättningen i sin tur är uppdelad i en 
inomtextlig och en utomtextlig del. I den inomtextliga delen tolkas delarna genom helheten 
och helheten genom delarna. Men man måste även gå utanför texten för att till exempel 
förklara enskilda ord eller den övergripande verklighetsuppfattning texten existerar i. På så 
vis sker både det inomtextliga som det utomtextliga översättningsarbetet i en pendel mellan 
del och helhet (Ödman 2017). Detta för oss till det mest centrala förfaringssättet i 
hermeneutiskt kunskapssökande; den hermeneutiska cirkeln. 
 
Cirkeln har även beskrivits som en pendel och en spiral. I olika aspekter är alla dessa 
metaforer belysande. Ödman (2017) använder sig av begreppet förståelsehorisont. Först har 
man en helhetsbild som möjliggör en tolkning av delar som leder till en helhetsförståelse, men 
denna förståelse skapar en ny chans att förstå delarna. Detta kan liknas vid en pendelrörelse 
mellan ytterligheterna del och helhet. Men eftersom denna rörelse sker inom en viss 
förståelsehorisont, kan vi se den horisonten som cirkelns avgränsning. Man kan inom samma 
förståelsehorisont röra sig i en cirkel från helhet till del och vidare till helhet och så vidare. 
Denna förståelsehorisont kan dock, som ett resultat av den hermeneutiska förståelse vi 
tillgodogör oss genom cirkelrörelse, vidgas. Då kan vi snarare prata om en spiralrörelse som 
utvidgar sig allt eftersom, men där delförståelse ger momentum till helhetsförståelse som ger 
till delförståelse och så vidare. Ödman beskriver denna stundtals prekära process som 
följande: 
 

Den vaga föreställning om helheten vi i inledningsskedet utgick ifrån genomgår också en 
successiv förändring. I och med att de enskilda delarna ges en allt tydligare innebörd, klarnar 
helhetsbilden. Processen är dock varken enkel eller lättsam. (Ödman 2017, s. 106) 

 
Mina informanters utsagor i den gruppdiskussion jag fört med dem utgör alltså text. Kring 
denna text har jag redan innan en förförståelse baserad på egna erfarenheter i musikutbildning 
och andra texter jag läst och tolkat. Förförståelsen försöker jag dock sätta parentes kring, så 
att den i så liten mån som möjligt styr min ”vaga föreställning om helheten” jag inledningsvis 
har. Som Ödman (2017) påpekar är processen inte enkel, vilket inte bara beror på den 
inledande oklarheten eller dimmiga bilden man har av vad som senare framträder som resultat 
och förståelse. Processen är svår också för att den kräver empati – inlevelseförmåga – som 
helst är så lite färgad av ens egen förförståelse som möjligt. Men det är också detta som gör 
att metodansatsen passar studiens syfte och utformning. Resultatkapitlet som följer 
struktureras av den hermeneutiska rörelsen; pendelvis, cirkelvis och spiralvis rör sig resultaten 
i olika aspekter som inom- och utomtextlig tolkning, del och helhet, samt tolkande som att 
säga, förklara och översätta i växelverkan för att nå förståelse. 

Metod	för	dataskapande	
Min metod för dataskapande är gruppintervju. Synneve Dahlin-Ivanoff (2011) säger om 
fokusgruppmetoden att den ”har visat sig vara mycket användbar för att utforska hur 
människor tänker och talar om ett särskilt ämne, att se världen som deltagarna gör och ta reda 
på inte bara vad de tycker, men också varför de har denna uppfattning” (2011 s. 71). Jag 
väljer att inte kalla min grupp för fokusgrupp på grund av dess tydligt definierade betydelse 
som inte helt överensstämmer med min metod, men lutar mig ändå mycket på Dahlin-Ivanoffs 
beskrivning av fokusgruppdiskussioner. Metoden beskrivs som ”gruppdiskussioner där en 
mindre grupp människor möts under en begränsad tid för att diskutera olika aspekter av ett av 
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forskaren givet ämne eller tema” (2011, s. 72). Metoden skiljer sig från gruppintervjuer i att 
själva samspelet mellan informanter utgör data. Mina informanter diskuterar med varandra 
och utvecklar sina svar tillsammans, men eftersom samspelet i sig inte utgör data håller jag 
mig till termen gruppintervju eller gruppdiskussion. Jag använder skrivna transkriptioner av 
intervjun som analysunderlag. Det är också från dessa som citat i resultatdelen är hämtade. 
 
En potentiell nackdel med denna metod är att informanterna hindras att uttrycka sig fritt eller 
som de tänkt, på grund av det sociala sammanhanget. Alla mina informanter känner varandra 
väl och ses närmast dagligen i sin skolgång, vilket kan innebära både en trygghet men också 
att vad som sägs kan få konsekvenser dem emellan utanför studiens kontext. Åsikter och 
resonemang riskerar alltså att tystas på grund av gruppdynamiken och informanternas relation 
till varandra. För att förebygga detta har diskussionerna förts under min ledning i en tolerant 
miljö där informanter uppmanats av mig innan intervjustarten att lyssna på och respektera 
varandras utsagor och synpunkter.  

Genomförande	
Det första jag som intervjuare gjorde var att upprätta ett studieprotokoll för mig själv efter 
exempel. Studieprotokollet upprättades först av allt i intervjuprocessen då en förutsättning för 
en väl genomförd gruppdiskussion är ”en noggrann planering väl grundad i forsknings- eller 
uppsatsprojektets syfte” (Dahlin-Ivanoff 2011, s. 74). Ett studieprotokoll är en 
sammanställning av studiens syfte, nyckelfrågor att ta upp vid intervjutillfället, hur 
gruppsammansättningen ska se ut och min roll som intervjuare/gruppledare. Den här 
sammanställningen tydliggjorde vad som var viktigt att tänka på och fungerade som en guide 
att återkoppla till. Nästa steg var att med studieprotokollet som grund utforma intervjufrågor 
som mall för att leda samtalet med informanterna.  
 
Intervjuguiden (se Bilaga 1) är uppdelad i två huvudområden. Inom dessa huvudområden 
finns ett antal frågor som guidade min gruppintervju. Frågorna kom till genom att jag ville få 
eleverna att beskriva sin egen skolgång, samt tänka på vad som är bra och till vilken nytta de 
studerar. Detta för att senare kunna läsa ut inre och yttre värden i elevernas resonemang. Det 
första huvudområdet berör frågor nära elevernas vardag, som hur de upplever att det är att 
plugga musik. Det senare huvudområdet blir mer abstrakt, som att tänka sig den ideala 
musikundervisningen eller resonera om varför vi har så mycket eller lite musik som vi har i 
skolan i Sverige idag. Under en del av frågorna i respektive huvudområde finns lite följd- och 
fördjupningsfrågor som jag såg mer som förslag. Frågorna är som sagt ställda så att de blir 
mer abstrakta men också eventuellt mer ledande efterhand (se Bilaga 1). Till exempel avslutar 
jag med frågan om vad som är viktigast med musikämnet; musik för musikens skull eller för 
att man blir bra på mycket som har med andra saker att göra? Hade jag ställt den här frågan 
tidigare hade det kunnat styra mer vad eleverna svarat angående musik i skolan generellt, men 
som sista fråga fick de en chans att fundera direkt på vad jag intresserar mig för även i deras 
övriga svar. Tanken är att de första frågorna under varje område är så öppna som möjligt och 
gav informanterna chansen att svara med så lite förutfattade meningar som möjligt. Men det 
kan vara intressant att se vad man får för svar även på de lite mer riktade, smala frågorna som 
avslutar båda huvudområdena. 
 
Studieprotokollet hjälpte mig även konkretisera vad jag ville ha ut av mina intervjuer samt 
sådant som urval och metod för kontakt. Urvalet ska jag diskutera närmare här nedan, men 
kontakten gick till så att jag initialt ringde och mejlade en förfrågan riktad mot skolledare och 
lärare på ett par gymnasier med det estetiska programmet. Vissa svarade inte alls, medan 
andra svarade initialt utan att det ledde till elevkontakt. En lärare lät mig dock ta en del av 
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hens lektionstid som hade ett ganska fritt innehåll. Eftersom hen tyckte att mitt samtalsämne 
var relevant för eleverna att reflektera över kunde det ingå i lektionen. Eleverna stämmer 
överens med mitt studieprotokoll på det sätt att de alla studerar på det estetiska programmet, 
men de som faktiskt deltar i studien är alltså de som också skulle närvara vid den här 
lektionen. De fick innan intervjutillfället ta del av en skriftlig presentation om mig och 
studien. Häri beskrevs studiens syfte och informanternas rättigheter såsom anonymitetskrav 
och den förutsättningslösa rätten att avbryta deltagande i studien. Även praktiska 
förutsättningar för intervjun delgavs någon vecka innan intervjutillfället. Allt detta 
upprepades vid intervjutillfället för att säkerställa att alla tagit del av informationen och 
förstått den innan intervjun tog vid. Jag gjorde även en återkoppling efter genomförd intervju 
för att klargöra en sakfråga angående elevernas klassuppdelning. Jag fick då hjälp av en av 
informanterna samt av den lärare som tidigare hjälpt mig förmedla kontakt. 
 
Efter genomförd intervju transkriberade jag samtalen. Utifrån detta har jag sorterat 
analysmaterialet och kategoriserat, tolkat och organiserat med Ödman (2017) som guide. 
Analysarbetet har följt ”en arbetsprincip med anknytning till del/helhetskriteriet” (Ödman 
2017, s. 239). Den tidigare beskrivna hermeneutiska cirkeln/spiralen har tillämpats. Ödman 
vägleder själva analysarbetet: ”Tolkaren måste vara uppmärksam på pendlingen mellan del 
och helhet, i fall med mer omfattande tolkningsprocesser även växla mellan olika 
abstraktions- och analysnivåer, liksom mellan kontexter av olika omfång” (Ödman 2017, s. 
239). När det dyker upp citat har jag gjort mindre omskrivningar för att få utsagorna mer 
läsvänliga. Detta görs för att alla informanter ska framställas på ett så rättvist sätt som möjligt, 
då det är stor skillnad på en samtalssituation med flera inblandade och korta textuella inlagor i 
en längre text (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011).  

Urval	
För att ”få en bred representation av målgruppen och samtidigt skapa en atmosfär som 
genererar en diskussion är det nödvändigt att betrakta heterogeniteten och homogeniteten 
inom grupperna” (Dahlin-Ivanoff 2011 s. 76). Det betyder att jag måste se till så att gruppen 
informanter är något sånär representativa för musikestetelever och att de är tillräckligt olika 
för att det ska kunna bli en diskussion. På grund av logistiska omständigheter och svårighet att 
få kontakt med skolor styrdes mitt urval av den lärare som valde att ge mig ett lektionstillfälle 
att bedriva gruppdiskussionen på, alltså i en instrumentspecifik lektion med fyra elever.  
 
Alla de fyra informanterna, Adam, Björn, Cecilia och Daniel, går det tredje året på ett 
estetiskt program med inriktning musik, vid ett centralt beläget gymnasium i en medelstor 
stad i Mellansverige. Huvudinstrument är elgitarr för allihop. Samtliga informanter gick på 
samma högstadieskola med musikinriktning och alla utom Adam gick i samma musikklass 
även på mellanstadiet. Flera av informanterna har även musikstudier vid kulturskola. 
Homogeniteten inom gruppen utgörs således av att samtliga informanter läser samma 
program och årskurs, och dessutom har samma huvudinstrumentsinriktning. Även om det 
skiljer sig lite i elevernas musikaliska aktiviteter och åtaganden utanför skolan har de en 
förhållandevis samstämmig skolbakgrund och därmed sysslar de med musik i ungefär samma 
omfattning och i liknande situationer inom skolans ramar. Detta ger dem deras gemensamma 
referensramar att diskutera utifrån. Heterogeniteten inom gruppen utgörs främst av deras 
respektive individuella erfarenheter och preferenser. Sedan har de lite olika musikaliska 
åtaganden och bakgrunder, såsom att Adam sjunger i kör, Cecilia började spela elgitarr som 
huvudinstrument först när hon började gymnasiet osv. Resultatkapitlet kommer inte beröra 
dessa skillnader i bakgrund eller musicerande närmare, utan fokuserar på elevernas olika 
tankar och inställningar till musik i skolan. 
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I studieprotokollet inkluderade jag även gymnasieelever som inte läser det estetiska 
programmet, men som ändå läser musik genom till exempel individuellt val. Det hade skapat 
en större heterogenitet bland mina informanter och antagligen mer varierade svar om dessa 
elever fanns representerade i studien. Praktiska omständigheter gjorde dock att studien endast 
innefattar en grupp elever, de från det estetiska programmet. Urvalet av informanter styrdes 
således av mitt upprättade studieprotokoll, men även av praktiska omständigheter som 
kontaktsvårigheter med skolor och av vilka elever som skulle närvara vid den lektion jag 
skulle få använda som intervjutillfälle. Dahlin-Ivanoff (2011) säger att homogeniteten 
kommer i första hand, då de delade erfarenheterna måste kunna stimulera till diskussion, men 
att heterogeniteten är viktig för att få bredd och ett representativt, trovärdigt underlag.  

Forskningsetiska	ställningstaganden	
Jag har i denna studie förhållit mig till forskningsetiska riktlinjer som framställs i 
Vetenskapsrådets rapport God forskningsed (2011). Det betyder att jag informerade alla mina 
informanter i förväg om studiens övergripande syfte och plats i min utbildning, vidare att allt 
deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som utan angiven orsak. Jag tydliggjorde 
även att inspelningarna av samtalen enbart skulle användas av mig och raderas efter arbetets 
examination, samt att alla individer och deltagande skolor skulle anonymiseras i studien. 
Därför har samtliga informanter påhittade namn. Innan samtalen sattes igång underströk jag 
även vikten av att alla skulle känna sig trygga att säga vad de tyckte, vilket bland annat 
förutsatte att gruppen inte pratade med utomstående i detalj vad som sagts, utan lät samtalet 
stanna i rummet. Samtliga informanter har för anonymitetens skull fått fingerade namn med 
initialbokstav efter hur de satt under intervjutillfället. De kallas således Adam, Björn, Cecilia 
och Daniel i den här studien.  
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RESULTAT	
Resultatet av gruppdiskussionen redogörs här enligt hermeneutiska principer. Jag kommer 
pendla i abstraktionsnivå, del- och helhetsfokus, samt grad av förankring i vad litteraturen 
säger kontra informanternas egna utsagor, för att slutligen nå en förståelse av mina 
informanter som tillåter svar på mina frågeställningar. Först kommer jag ge en helhetsbild av 
gruppdiskussionen, för att sedan titta närmre på delar vilket leder till en tematisering. Då 
tillåts jag gå vidare med ett nytt helhetsgrepp med större förankring i dessa teman, vilket leder 
till ett stycke där jag ser på hur dessa olika delar interagerar med varandra. Allt mer litteratur 
vävs in eftersom, vilket höjer abstraktionsnivån efter hand. 

Tematisering	av	helheten	
Diskussionen tar vid med den raka frågan varför eleverna valt att studera musik på gymnasiet. 
Det vanligaste svaret bland informanterna har att göra med en dröm eller ett mål att arbeta 
med musik i framtiden. De ser musikstudierna under gymnasiet som direkt 
yrkesförberedande, även om de inser att vidare studier skulle kunna vara nödvändiga eller 
behjälpliga för att nå deras mål. Samtliga informanter tar upp den professionella 
musikerrollen men inte med samma emfas. Daniel svarar till exempel: 
 

Varför jag valde att gå här är ju för att jag har tänkt eller har drömt lite om att jobba med musik, 
och tänkte som just kompmusiker. Så det är därför jag går musik. 

 
Det är tydligt att Daniel ser utbildningen som en väg mot målet att jobba med musik. Därmed 
inte sagt att han inte tycker om att musicera i sig självt, men det är så han ser på valet att läsa 
musik på gymnasiet. Eleverna lyfter även nyfikenheten och viljan att utvecklas, både i att 
specifikt söka sig vidare till folk- och musikhögskolor samt mer generellt som att ”lära sig 
mer, liksom”. Adam har en längre utläggning, och som enda informant lyfter han först och 
främst fram sin kärlek till musik i sig, vilket han till sist kopplar till en förhoppning om 
kommande yrkesliv: 
 

Jag började plugga för att jag älskar musik. Det är liksom det jag håller på med mest i princip. Och 
att få den här möjligheten att plugga musik inte bara som hobby, men ändå att göra det på skoltid, 
och väldigt mycket också, är liksom en stor fördel med det här. Och en av anledningarna till… 
liksom att kunna använda de kunskaperna senare i livet och förhoppningsvis på ett professionellt 
plan. 

 
När diskussionen kretsar kring fördelarna med att läsa musik framhålls hur skolvardagen blir 
lättare av att ha mycket musik på schemat: 
 

Björn: Men det blir ju, som jag som tycker att de gymnasiegemensamma ämnena är skittråkiga, 
man kan ju fortfarande klara av dom. Så jag tänker om man inte hade haft musik som gjorde en 
glad i vardagen liksom […] om man inte fick dem en vecka så hade det vart tufft i alla fall, tror 
jag. Att bara ha tråkiga ämnen. 

 
Cecilia: Det är ju såhär, alltså, man jobbar ju kreativt och då blir det ju att man kanske fokuserar 
mer på de andra lektionerna. 

 
Alltså finns det en tydlig skiljelinje mellan de gymnasiegemensamma ämnena och 
musikkurserna hos eleverna. Även Adam uttrycker hur svårt det kan vara att motivera sig 
eller fokusera under lektioner som inte har med musik att göra. De återkommer till hur de ser 
fram emot musiklektioner och att variationen gör att arbetsbördan inte känns så tung. De tar 
även upp hur musiklektionerna inte bara är roligare än andra ämnen, utan också skapar en 
annan gemenskap. Daniel kopplar ihop det kreativa och roliga med gemenskapen: 
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Som Cecilia säger bara att man jobbar kreativt är ju… det är ju någonting som det finns belägg 
forskningsvis för är bra… för man utgör3 [sic] mycket endorfiner och vad det nu är, men […] det 
jag tänkte säga var att det blir en sån gemenskap när man gör sådana här stora projekt ihop. Det 
blir liksom, vi är som två klasser; vi har ju vår vanliga klass där vi har vanliga lektioner – 
gymnasiegemensamma ämnen liksom – sen har vi musikklassen och det bli otroligt tight. 

 
Det här sammanfattar fyra teman som återkommer genomgående i diskussionen. De fyra 
teman är: estetprogrammet som yrkesförberedning; musikämnets särart; hanteringen av 
vardagen i stort samt i skolan och till sist gemenskapen bland eleverna som går det 
musikestetiska programmet. Den här tematiseringen styrks i första hand av hur eleverna pratar 
specifikt om dessa ämnen, men de styrks även av att när nackdelar med deras studier tas upp 
nämns sådant som utmanar eller hotar något eller några av dessa teman. Jag uttolkar alltså 
dessa teman ur deras utsagor, och för att visa hur jag kommit fram till den här tolkningen ska 
jag resonera kring varje tema var för sig. 

Yrkesförberedning	
På frågan hur eleverna tänker att de kommer ha nytta av att ha läst musik på gymnasiet i 
framtiden svarar de med en tydlig fokusering på yrkesrollen som musiker. Adam säger att 
man inte behöver någon ”grundutbildning för att bli musiker” utan att mycket handlar om 
kontakter. Det formella lärandet är alltså inte nödvändigt, men det hjälper just för att man kan 
knyta så många kontakter. Björn å sin sida framhåller kvalitén i utbildning och att man 
kommer väldigt långt på den musikutbildning de får. Han anser sig väl rustad rent 
musiktekniskt för ett yrkesliv som musiker. Cecilia avser också att studera musik, på både 
folkhögskole- och högskolenivå, samt att ”jobba med musik på ett eller annat sätt”. Daniel 
kopplar studierna till att söka vidare, specifikt till några av de mer välsökta och prestigefyllda 
folkhögskolorna.  
 
Vi diskuterar även huruvida alla gymnasieelever borde läsa estetiska ämnen, eller till och med 
musik. Eleverna resonerar att det borde vara en möjlighet att läsa estetiska ämnen som musik 
för samtliga gymnasieelever, mycket på grund av deras starka tro på musikens och andra 
estetiska ämnens förstärkande roll för övrig skolgång. Men de är lika tydliga med att det inte 
borde vara obligatoriskt för alla, då alla knappast väljer att jobba med till exempel musik i 
framtiden. Adam förklarar sin syn på gymnasiegemensamma ämnen och musik: 
 

Jag tror såhär, matematik och samhällskunskap och engelska och svenska och sånt, det är ju 
verkligen nödvändigt för att vi ska kunna klara oss. Men det är inte musik på samma sätt, dock så 
behöver ju vi som vill jobba med musik den här utbildningen för att kunna klara oss. 

 
Intressant är att Adam här säger emot sin tidigare utsaga om att man inte behöver 
musikutbildning för att bli musiker. Det sades i kontexten av vad den framtida nyttan med 
musikutbildningen skulle kunna vara. Kanske Adam inte ser musiken i det estetiska 
programmet som livsnödvändigt, men att professionaliseringen och kontaktknytandet gör att 
han ändå hävdar att de som vill jobba med musik behöver estetprogrammet för att klara sig. 
 
Jag ber eleverna beskriva den idealiska musikundervisningen för att få en bild av vad de gillar 
och vill accentuera i utbildningen. De är väldigt samstämmiga om att mängden individuell 
undervisning i så fall skulle öka. Men här träder ändå en skild syn på musikundervisningen 
fram. I en jämförelse med kulturskolans verksamhet som kan skräddarsys mer efter enskilda 

                                                
3 Jag tolkar intentionen med citatets utgör som utsöndrar. 
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elevers önskemål poängterar Daniel sin yrkesförberedning han ser som ståendes i konflikt 
med gymnasieskolans innehåll: 
 

Här är det snarare dom bara trycker upp någonting i ansiktet; ’det här ska vi göra’, alltså det 
kanske inte är någonting jag kommer ha jättemycket användning av framöver. Fortfarande bra 
lärare, fortfarande kul men, det blir liksom såhär bara ’ja nu ska vi skriva fyrastämmiga satser’, ja 
men jag ska jobba som kompmusiker. 

 
Det uttalandet står inte oemotsagt, utan Adam framhäver vikten av att ha en bred och öppen 
inställning till vad man får göra i olika kurser och projekt. Han understryker att han förstår 
musiken bättre när han till exempel har fått skriva ”fyrstämmiga satser eller 
talkörskompositioner eller slagverksstycken eller – ja allt sånt där”. Cecilia föreslår 
pragmatiskt att just de gemensamma instrumentlektionerna vars lektionstid är tagen ur en pott 
av timmar för instrumentallektioner skulle kunna tas bort till förmån för mer individuella 
lektioner som enligt både henne och de andra är bland det roligaste. Detta för oss till nästa 
tema – att eleverna tycker det är kul med musik. 

Musikens	inverkan	och	särart	
Det finns alltså en tanke att man borde acceptera sådant som inte är det roligaste utifrån ens 
musikaliska preferenser, men som breddar ens förståelse och gör musicerandet roligare på 
sikt. Detta är främst uttryckt hos Adam, som också svarar på varför han valt att studera det 
estetiska programmet med att han helt enkelt älskar musik. Bland andra elever framhålls 
snarare värdet i att få hålla på med just det man själv vill och det som känns relevant för en 
själv. Båda dessa förhållningssätt har sina rötter i den upplevda direkta inverkan musiken har 
på informanterna. 
 
På den rättframma frågan vad man lär sig genom att läsa musik svarar de först och främst att 
man lär sig musik. Men efter det utvecklar eleverna resonemang kring kvalitéer och 
färdigheter som inte är direkt kopplade till yrkesroller, men inte nödvändigtvis till musiken i 
sig självt heller. Björn försöker artikulera en typ av självförtroende som skulle kunna liknas 
vid scenvana, att kunna föra sig och tala inför folk. Adam håller med och säger att man 
kommer ur sin bubbla. Detta leder in på att spela i ensemble där man får lära sig att jobba 
tillsammans. Att det är roligt är en viktig aspekt: 
 

Cecilia: Och vi som spelar elgitarr då vi spelar ju, ja man måste spela i band nästan, istället… man 
övar ju på att jobba tillsammans då också. Man kan ju inte, eller vi kan ju inte spela själva, eller 
inte… 
 
Björn:  Det går men det är inte lika roligt! 
 
Adam: Man kan ju köra soloelgitarr, det går ju bara till viss, liksom, gräns sen kan man inte göra 
så mycket mer liksom. 
 
Cecilia:  Jamen det är inte till för det. 

 
De upplever ensemblespel som något roligt, och som själva syftet med deras instrumentval, 
då elgitarr inte ”är till för” att spela ensam. Även ledarskap och pedagogik tas upp som 
färdigheter de får utveckla i sin musikutbildning på gymnasiet.  
 
I en jämförelse av skillnader mellan musik och andra ämnen tar eleverna upp det brinnande 
intresset som lett dem till deras gymnasieval. Daniel tänker sig att de som väljer det 
naturvetenskapliga programmet har ett brinnande intresse för natur eller naturvetenskap, och 
att ”valet blir mer djupgående”. Detta kan i sin tur påverka djupet på undervisningen vilket är 
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positivt. Men känslan är att den typen av djupgående intresse bakom studieinriktningen inte är 
lika vanlig som bland musikeleverna.  
 
En anledning till att musikstudierna upplevs som roliga är den upplevda individanpassningen 
och flexibiliteten i undervisningen som faktiskt finns, trots Daniels tidigare citat om att få 
ämnesinnehåll upptryckt i ansiktet. Såhär ser ett meningsutbyte ut om skillnaden med musik 
och andra ämnen: 
 

Cecilia: Andra lektioner det är ju mer att ’det här ska vi lära oss om det här området’. Här jobbar 
vi lite mer, i alla fall med instrumentlektionerna, vad man behöver jobba på. Då är det inte lika 
mycket ’det står här att vi ska’ eller, det är delvis det, men det är inte… 
 
Daniel: Nej alltså det är inte, det känns inte som det är en slags, eller jo det är klart det finns en 
arbetsplan, men det känns inte som att det är någon såhär punkt och pricka liksom. Utan det kan 
vara väldigt individuellt, ja men ’hur har den här eleven utvecklats nu?’ liksom. 
 
Adam: Det är skillnad typ i engelskan, där har vi skrivet; ja, den här veckan gör vi artiklar, den här 
veckan gör vi det här, den här veckan skriver vi PM. Och sen så har, de här veckorna gör vi det 
här, och det ska va inlämnat den här dagen, och så betygsätts det liksom. Det är, känner jag, något 
helt annat här liksom. 

 
Med att det är något annat här tolkar jag att Adam menar både bokstavligt i den del av 
byggnaden där musikundervisning bedrivs och bildligt i och med den gemenskap och 
skolmiljö de befinner sig i där. 
 
Cecilia summerar vad hon är mest nöjd med efter lite drygt två läsår på det estetiska 
programmet med att dels hålla med andra elever att den huvudinstrumenttekniska 
utvecklingen har varit viktig, men även att hon haft kul. Hon uttrycker sig som att det ska vara 
kul för att det ska vara värt att hålla på med musik, att det är därför hon gör det. Hon 
understryker att hade hon fokuserat på att tjäna mycket pengar i framtiden hade hon valt 
annorlunda. Alltså finns medvetenheten om kommande yrkesliv där, men i en tillbakablick av 
hennes dittills varande gymnasieutbildning var det att hon haft kul hon lyfte fram som mest 
värdefullt. 
 
En negativ sida av att studera det estetiska programmet, oavsett inriktning, är enligt eleverna 
att det är en ”tabu-belagd” linje. Synen utifrån på eleverna i de estetiska programmen är att de 
får en oförtjänt högskolebehörighet medan de fördriver tiden med menings- eller kravlös 
estetisk verksamhet. Såhär förklarar Daniel bilden av programmet och dess elever utifrån: 
 

Jag tror det kan vara jobbigt för dem som till exempel valt musik eller media eller teater eller 
någonting bara för att, ja, det lät fett liksom. Och så går man här och får höra ’åh jävla estetare, åh 
ni är så lata, ni gör ingenting, ni bara dansar på skoltid såhär, får Sam-behörighet4’. Så det är ju lite 
tabulagt på ett sätt.  Men å andra sidan så är man här och är målmedveten så är det ju inget man 
tänker på direkt. För man är här för sin egen skull, inte för andra. 

 
För de målmedvetna är detta inte nödvändigtvis något som stör. Daniel tänker att det kan vara 
jobbigt för någon som valde en av de estetiska inriktningarna utifrån ett intresse, men utan 
samma klara yrkesinriktade målsättning som eleverna i studien har. Både den 
yrkesförberedande och den lust- och glädjedrivna aspekten av elevernas musikstudier hotas 
alltså utifrån, av de som inte delar estetelevernas gemenskap. 

                                                
4 Samma högskolebehörighet som det Samhällsvetenskapliga programmet ger 
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Hanteringen	av	(skol)vardagen	
Musiken är otvivelaktigt den del av skolvardagen samtliga elever i studien tycker bäst om. 
Flera av dem återkommer till vilken inverkan den haft på deras upplevda gymnasieskolgång. 
Flera elever beskriver det som att de inte skulle kunnat hantera ett mer teoritungt program, 
eller att de är lättade över hur väl gymnasietiden har förflutit: 
 

Daniel: Alltså jag är så otroligt… jag är fortfarande ganska förvånad och lättad över min 
gymnasietid på nått sätt liksom, för jag har ändå fått vara här, och fått göra saker jag verkligen 
tycker om under skoltid. Lägga ner jättemycket tid på själv utvecklas inom musik, nått som jag 
älskar att göra liksom. 

 
Cecilia håller med när hon säger att hon inte tror att hon skulle klarat av att gå 
naturvetenskapliga programmet på grund av skoltrötthet i slutet av grundskolan. Senare, i en 
diskussion om vad som varit viktigast under gymnasietiden, lyfter Cecilia det perspektivet 
igen. Siktet är att fortsätta med musik, men valet av gymnasieprogram hade sin merit även om 
hon inte skulle välja att fortsätta sina musikstudier: 
 

Men sen är det också för att lätta skolan lite kanske också. Alltså även fast jag inte skulle vilja 
plugga vidare sen, så känner jag ju att jag var ganska skoltrött, och att jag inte hade fixat att gå 
natur tror jag.  

 
Björn, som i början av samtalet håller med de andra om att ett yrkesliv som musiker lockar 
efter examen, visar en annan sida av hans val av gymnasieprogram: 
 

Men det var väl därför jag valde lite musik också för att, okej är det… verkar inte det här riktigt 
min grej, då kan man ju fortfarande välja till kurser så att, man får ju typ en Sam-behörighet också, 
så då skulle jag kunna gå Sam också, bara att man hade musiklektioner.  

 
Björn resonerade alltså inför gymnasievalet att en samhällsvetenskaplig utbildning låg 
närmast till hands, men han ville gärna läsa musik. Estetprogrammet gav honom ganska stora 
möjligheter att vara flexibel, och erbjöd det mest lockande alternativet med all sin 
musikundervisning. Detta ska också ses i ljuset av tidigare citat, där just Björn understryker 
sitt bristande intresse för de gymnasiegemensamma ämnena. Han hade enligt honom själv 
tyckt att endast en vecka utan musiklektioner skulle varit tufft, och alltså ter sig det 
samhällsvetenskapliga programmet inte som ett hållbart alternativ för tre års studier, men det 
estetiska programmet ger honom samma behörighet och en genomförbar skolgång. 
 
Som tidigare belysts upplever eleverna även att arbetsplanen de följer i musikämnena är mer 
betonande av vad eleverna vill lära sig och mer individanpassad nivåmässigt. Andra ämnen 
upplevs följa en mer stringent planering av innehåll vilket bara är att acceptera, men som 
också kan bli en utmaning för motivationen. Även den upplevda enformigheten i andra ämnen 
är en utmaning som musiken kan hjälpa till att övervinna. Det tydliggjordes i en diskussion 
om huruvida det är lite, mycket eller lagom med musik i utbildningen. De var samstämmiga 
om att det är mycket, vilket också är lagom: 
 

Daniel: Ja alltså det är ju mycket och det är absolut lagom. Mer än vad jag trodde det skulle vara 
faktiskt. 
 
Adam: Det beror ju också på hur mycket, hur många kurser man väljer till också. Såhära, jag valde 
till arrangemang/komposition. Det är ju, vad är det, hjälp mig, två timmars lektion nästan. Och 
såhär, jag har valt till kammarkören som är två och en halv timmes rep och såhär, söndagar och 
sådär. Så det beror också på hur mycket man vill att det ska vara, och jag tycker om när det är 
mycket musik för det är så förbannat roligt. 
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Björn: Man har ju möjlighet liksom att ta ner det lite om man väljer till andra kurser, men 
samtidigt är det ju så olika, varierade lektioner, så det blir ju inte mycket på det sättet heller. 
 
Daniel: Ja en bra variation. 

 
Som berörts tidigare diskuterar eleverna huruvida estetiska ämnen i stort eller musik borde 
vara obligatoriskt i gymnasieskolan. De framhäver en bild av att alla behöver jobba kreativt 
som komplement till teoretiskt arbete. Cecilia har egna erfarenheter från estetiska ämnen hon 
själv inte var jätteintresserad av: 
 

Typ när jag läser bild, alltså jag tyckte inte att bild var… det är inte det jag brinner för heller, men 
jag tyckte ju att dagen blev lättare liksom. Och att lektionerna efteråt, att jag kunde koncentrera 
mig bättre typ. 

 
Konsensus verkar vara att det är viktigt att möjligheten finns för alla gymnasieelever att 
studera estetiska ämnen, och Adam lyfter också just en sådan kurs på skolan för elever i andra 
program som vill fördjupa sig i estetiska ämnen. Anledningen till att möjligheten ska finnas 
ligger i elevernas resonemang mycket i att andra ämnen eller skoldagen i stort blir lättare att 
hantera. Men det ska fortfarande inte vara obligatoriskt, då de ser den huvudsakliga poängen 
med musikstudier som förberedande för ett kommande yrkesliv inom musik. 

Gemenskap	
Den sista tematiseringen av empirin handlar om gemenskap. Eleverna tar upp det i flera olika 
sammanhang i sina diskussioner och det verkar genomsyra deras upplevelse av skolgången på 
det estetiska programmet. Adam går så långt som att sätta likhetstecken mellan musik och 
gemenskap i en diskussion om vad som varit viktigast för eleverna med skolan under 
gymnasiet: 
 

På ett sätt är det ju liksom det musik handlar om; gemenskap nästan. Det märkte jag i alla fall, 
alltså såhär jag började på Musikgrundskolan5 när jag gick i sjuan, och du började i fyran (riktat 
mot Cecilia som svarar jakande), precis, jag började tre år senare än vad alla andra gjorde. Och jag 
märkte verkligen såhär att, hur musik för folk såhär samman, och hur fruktansvärt tighta man blir 
som grupp. För att man har konsert, man förbereder, man har liksom man har sjungit tillsammans. 
Man upplever samma saker på samma sätt. Och så gör man det tillsammans. 

 
Att man har gemensamma upplevelser av vardagen med konserter och rep, men även 
umgängets natur i olika projekt med uppspel som mål är något som återkommer på flera 
ställen. När de resonerar öppet kring hur det är att plugga musik är eleverna, gemenskap och 
konsertprojekt närvarande:  
 

Daniel: Alltså det beror säkert på, det är säkert från skola till skola, men här; förbannat nöjd med 
utbildningen här. Otroligt nöjd, lärarna och innehållet och eleverna. 
 
Adam: Gemenskapen överhuvudtaget liksom. 
 
Cecilia: Och att vi gör liksom, vi gör ju olika konserter också, och det är såhär, ja då får man typ, 
man får ju visa upp det man gör. 

 
Adam uttrycker att hans studier är den perfekta kombinationen av lära sig mer om vad han 
älskar, och att få umgås med andra som delar hans intresse. Den sociala aspekten av att läsa 
med andra musikintresserade summeras av honom på följande sätt: 

                                                
5 Här nämner Adam namnet på en grundskola med musikprofil där alla informanterna gått. 
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Man får göra det man älskar att göra, med personer man tycker om, som tycker om att göra det 
lika mycket som en själv. […] Jag läser musik för att jag tycker musik är jättekul, men jag går till 
skolan också, för att, inte bara för att läsa musik men att träffa nån som håller på med musik också. 

 
Den kollektiva utvecklingen de gör under gymnasiegången är också viktig. När de får 
diskutera vad de själva är mest nöjda med svarar flera både den individuella utvecklingen på 
instrument och i musikförståelse, men även gruppens utveckling både musikaliskt och socialt. 
Gruppen tolkar jag som större än de eleverna som deltar i min studie. Med gruppen menas 
antagligen de som har den delade gemenskapen i att studera musik i samma årskurs. De tar 
upp dualismen i gemenskap bland musikelever och andra elever i en diskussion som tar vid 
efter en utsaga av Daniel jag citerat tidigare: 
 

Daniel: Det blir liksom, vi är som två klasser; vi har ju vår vanliga klass där vi har vanliga 
lektioner, gymnasiegemensamma ämnen liksom, sen har vi musikklassen och det bli liksom 
otroligt tight. 
 
Cecilia: Det är ju stor skillnad på hur vi är, alltså musikklassen och vanliga klassen.6 
 
Adam: Där håller jag verkligen med. 
 
Daniel: En grupp som verkligen har samma ambition… 
 
Cecilia: Alltså jag tycker att det här är mer min klass. 
 
Adam: Ja, hehe, verkligen. 

 
Den ”vanliga klassen” är alltså den blandade klassen med elever från samtliga estetiska 
inriktningar som eleverna läser gymnasiegemensamma ämnen med. En annan diskussion som 
tydliggör hur viktig gemenskapen är för de här eleverna är om de potentiella nackdelarna med 
att läsa så mycket musik som de gör. Konkurrens framförallt inom samma instrumentgrupper 
inför uppspel eller konserter blir enligt eleverna ett övertydligt mått på vem som är bäst. Detta 
kan skapa social friktion. Även skillnader i teknisk nivå och ambitionsnivå kan vara 
problematiskt.   
 

Cecilia: Kan ju va att någon kommer såhär och ’amen va kul’, som kanske inte hållit på så mycket 
med musik innan; att det blir att man tänker att nu ska jag lära mig – det gör man ju säkert, eller 
det gör man ju – att det kanske blir, alltså det blir sånt motstånd; ’oj, alla är ju jättebra, nu kommer 
jag här och kan ingenting’. 
 
Daniel: Kanske man förväntar sig att man ska få delta mer liksom och så finns det människor som 
ligger på en högre nivå, det är ju typ det enda negativa jag kan tänka på. För det är det enda stället 
där det faktiskt uppstår konflikter, är ju kring konserterna för det blir så tydligt… 

 
Gemenskapen förstärker såklart elevernas förmåga att hantera skolvardagen, som i sin tur gör 
musicerandet roligare, och allt detta skapar förutsättningar för att fokusera på sig själv, sin 
utveckling och sin kommande yrkesroll. Min poäng är att dessa uttolkade tematiseringar 
strukturerar empirin men utgör inte vattentäta skott. Citaten är i varje del hämtade från olika 
delar av gruppintervjun för att visa hur genomgående dessa teman är genom hela samtalet. 
                                                
6 De gör ibland en gränsdragning mellan ”vanliga klassen” och ”musikklassen”, vilket refererar till den grupp 
elever de studerar gymnasiegemensamma ämnen men, och den grupp de har musikämnen med. Skillnaden är att 
de gymnasiegemensamma ämnena läses i helklasser med elever blandat från samtliga fyra inriktningar som ges 
inom det estetiska programmet på skolan de går på. Så när de har musiklektioner är det bara elever som går den 
inriktningen, som ofta ses i mindre grupper men som inte nödvändigtvis läser andra ämnen gemensamt. 
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Efter en noggrannare genomgång av dessa delar träder möjligheten fram att beskriva en ny 
helhet av empirin med en högre abstraktionsnivå. Detta gör jag genom att den tidigare 
presenterade bakgrundslitteraturen i högre utsträckning används för att ytterligare tematisera 
och strukturera resultatet av studien. 

En	ny	helhet	av	inre	och	yttre	värden	
Den upplevda yrkesförberedningen i elevernas gymnasieskolgång är ett medel för ett 
ändamål. Som sådant skulle man kunna se den här förberedande aspekten av utbildningen 
som ett yttre värde eleverna ser i musikutbildningen. Men som Westerlund (2008) säger 
befinner sig medel och ändamål längs ett kontinuum. På vägen till yrkesmusiker pratar 
eleverna om att söka till folkhögskolor, och dessutom uttalat till de mest prestigefyllda med 
de mest eftersökta platserna. De har alltså flera delmål på vägen till yrkeslivet, och att gå 
igenom det estetiska programmet är ett av dem. Men strävan efter att bli yrkesprofessionell 
inom musik har sin grund i deras brinnande intresse för musik. De ser fram emot varje 
musiklektion oavsett kurs, de ser mer undervisningstid, speciellt individuell sådan, som 
idealisk musikundervisning och de är överlag nöjda med utbildningen. Att eleverna tycker det 
är kul med musik gör att musicerande i sig självt blir ett ändamål. Alltså ser de ett inre värde i 
att musicera så mycket som de faktiskt får göra på det estetiska programmet. Och 
förlängningen av denna glädje i och intresse av musik blir vidare studier och ett yrkesliv i 
musik. Det finns därmed en instrumentell aspekt av utbildningen eleverna är mycket 
medvetna om, som är direkt knuten till deras kärlek till musik och vilja att sysselsätta sig med 
det. Ett annat sätt att se utbildningen är som ett mål i sig själv, som samtidigt kan betraktas 
som ett verktyg för ett större ändamål (se Westerlund 2008). De nämner kontaktnätsbyggande 
och uppgifter som inte direkt relaterar till deras specialintressen inom musik som viktiga delar 
av utbildningen. Men det har sin grund i det inre värde eleverna finner i att musicera.  
 
Idén om musikens väg till en unik form av kunskap (se Varkøy 1996) är också närvarande i 
elevernas diskussioner. Detta är en del av musikens särart och ytterligare en aspekt av det inre 
värdet. Dels diskuterar de den rent musikaliska kunskapen de är ute efter till skillnad från 
andra i frågan om att lyssna på musik i vardagen, dels diskuterar de musikens känslomässiga 
anknytning som många människor har oavsett musikintresse. Cecilia tar upp ett exempel: 
 

Alltså, musik gör att man kommer in i viss sinnesstämning, eller man kommer på ett visst humör. 
Man blir ju glad av musik, eller om man är ledsen så kanske man vill lyssna på nån musik som 
sjunger nått man känner igen sig i så man kanske inte är så intresserad av liksom själva musiken. 
Man använder ju musik i filmer och det, det är ju ingen som bryr sig om, liksom, vad dom gör i 
musiken där, det är ju för att ge en stämning och så. Så jag tror att det är ganska naturligt att det 
blir så. För vi vill ju veta hur saker fungerar, jamen såhär, hur gör den såhär. 
 
Adam: Det mer teoretiska bakom liksom, hur skapar dom det. 

 
Men de diskuterar även den känslomässiga anknytningen många har till musik och hur musik 
kan försätta en i en sinnesstämning som få andra konstformer eller fenomen kan. De är med 
andra ord medvetna om att musik har ett unikt sätt att verka och påverka (och leda till en unik 
form av kunskap) även om de inte använder termer som inre och yttre värde. 
 
De tydligaste kopplingarna till musikens yttre, instrumentella värde gör eleverna när de 
diskuterar hur musikämnet underlättar för dem i skolvardagen (se t. ex Lindgren 2006). De 
pratar både om balansen och hur tuff en skolvecka skulle vara utan musik på schemat, men 
även musik som ämnesförstärkande – hur de presterar bättre i andra ämnen tack vare 
musiken. Det kan antingen handla om färdigheter de kan förvärva genom musikstudier, som 
gruppsamarbete eller att tala inför folk, eller att ha mer energi och koncentration i teoretiska 
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ämnen tack vare musiklektionernas i jämförelse kreativa och fria karaktär. Björn tar även upp 
rent pedagogiska färdigheter han tänker sig ha nytta av och som inte förmedlas på samma sätt 
i andra ämnen. 
 
Gemenskapen eleverna framhåller som central i deras musikstudier är intressant på så sätt att 
social gemenskap i sig kan manifesteras genom musik, men är likt samarbetsförmåga eller 
glädje ett icke-musikaliskt begrepp; man kan känna gemenskap helt utan en musikalisk 
kontext. Att musikelevernas gemensamma referensramar och skolsituation skapar en 
gemenskap i gruppen är inget konstigt, och skulle kunna ses som ett ändamål skiljt från 
musiken i sig självt. Därmed skulle gemenskap kunna ses som ett yttre värde, och i vissa fall 
pratar eleverna också om den till exempel specifikt sociala utvecklingen de som grupp har 
nått. Men gemenskapen är också en av själva förutsättningarna för att musicera. När de 
utvecklar upplevelsen av att läsa musik på gymnasiet är gemenskapen med eleverna en aspekt 
de tar upp. En av informanter sätter helt enkelt likhetstecken mellan musik och gemenskap. 
Det kan tolkas som en kontextualisering av all musik och konst, även den som utförs av en 
ensam person. Konst kan enligt ett referentialistiskt sätt att se inte existera på egen hand 
(Varkøy 1996). Konstens mening existerar utanför själva konstverket och kräver därför en 
eller flera skapare, samt en eller flera konsumenter/betraktare. Den gemenskap konstskapare 
och konstkonsumenter befinner sig i kan tolkas vara den eleverna i studien likställer med 
själva musiken. I ett sådant fall blir gemenskapen en del av det inre värdet av musik och något 
som eleverna inte skiljer på som medel eller ändamål. Det är alltså en blandning av inre 
värden och yttre, instrumentella värden som eleverna i studien tillskriver musiken de läser.  

Interaktion	teman	emellan	
Fyra teman har alltså uttolkats i elevernas samtal om musik i skolan. De är yrkesförberedning, 
musikens inverkan och särart, hantering av (skol)vardagen samt gemenskap. De här temana 
existerar inte som fyra separata enheter utan samspelar och interagerar med varandra. I både 
framhållandet av gemenskap och musikens inverkan kan man se likheter mellan elevernas syn 
på musik i skolan och Elliotts syn på musikpedagogik (se Varkøy 1996). Elliott premierar att 
verka musiskt och han ser musik som ett verb snarare än ett substantiv. Det är i elevernas 
utsagor tydligt hur processen i olika projekt och kurser är viktiga. De lägger också tyngd vid 
att verka musiskt. Exempelvis talar Daniel om gemenskap i samband med projekt: ”Det blir 
sån gemenskap när man gör sådana här stora projekt ihop”. Adam framhåller att det han är 
mest nöjd över är ”min personliga utveckling och alla andras utveckling som grupp”. 
Musikens värde hänger samman med självutveckling och -förståelse enligt Elliott (se Varkøy 
1996) och denna syn går igen hos eleverna.  
 
Det är ganska tydligt att samtliga elever ser sitt val av gymnasieprogram som byggt på 
specialintresse. De kopplar sina studier till ett karriärsval och ser utbildningen som ett led i 
utvecklandet av en yrkesroll. Att de tycker det är kul med musik går alltså hand i hand med 
den yrkesförberedning de anser att det estetiska programmet ger dem. Två huvudsakliga 
tankebanor inom musikpedagogiskt legitimitetstänk som jag tagit upp som teoretiskt ramverk 
är musiken som socialt fostrande och som en naturlig del av barns skapande potential (se 
Varkøy 1996). Samspelet mellan dessa två idéer kan kopplas till samspelet mellan den rena 
yrkesinriktningen och glädjen i att musicera hos eleverna. Den socialt fostrande funktionen 
fokuserar på hur grupper och gemenskaper har en naturligt utvecklande verkan, vilket går 
igen i elevernas syn på sin egen utveckling. Men denna fostransfunktion anses befrukta och 
bli befruktad av barns naturliga kreativitet och behov av skapande (Varkøy 1996). Eleverna i 
studien sätter likhetstecken mellan gemenskap och musicerande för att deras utlopp för 
kreativitet skapar en gemenskap som befruktar kreativiteten. Till detta kommer elevernas 
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fokus på vidare studier och ett kommande yrkesliv, som för dem är en naturlig fortsättning på 
iscensättandet av deras musikintresse, som hittills resulterat i musikstudier bland annat på det 
estetiska programmet.  
 
Musikämnet har i en grundskoleutredning befunnits existera i ett spänningsfält mellan att vara 
ett andningshål för elever och att vara ett kunskapsämne (se Skolverket 2004). Otvivelaktigt 
återges denna bild även av gymnasieeleverna i föreliggande studie. De resonerar att andra 
ämnen blir enklare att hantera, såväl som skolveckan i stort, för att de har musik att bryta av 
med. Legitimeringskategorin som handlar om musikens konkreta nyttofunktion för andra 
skolämnen har delvis med detta att göra. Men eleverna uttrycker inte i så stor omfattning att 
de blir bättre på enskilda ämnen, utan snarare att deras förutsättningar för att prestera i dem 
ökar tack vare musiken. De får uttrycka sig och kommunicera på ett sätt de inte kan någon 
annanstans i skolan. Som Cecilia påpekar:  
 

Och att vi gör liksom, vi gör ju olika konserter också, och det är såhär, ja då får man typ, man får 
ju visa upp det man gör. 

 
Även här finns ett samspel då gemenskapen är som starkast just kring de projekt de arbetar 
med, som ofta kulminerar i uppspel. Att få uttrycka sig, arbeta kreativt och kommunicera med 
publik kan man se som något som tillhör musikens särart, i alla fall inom ramen för dessa 
musikelevers skolgång, men mycket av gemenskapen och yrkesförberedningen ligger i den 
här unika aspekten av musikämnet med. Det är även här gemenskapen hotas i och med 
konkurrensutsattheten eleverna känner inom instrumentgrupper. Att olika elever får spela 
olika mycket efter nivå anses vara rättvist eftersom det ofta är en direkt spegling av nedlagd 
tid och ambitionsnivå, men ändå något som kan skapa konflikt och osämja. Eleverna rättar 
mig också när jag frågar om jag ska tolka det så att de arbetar mer projektinriktat inom 
musiken än i övriga ämnen, och säger att det snarare är så att de arbetar ”större”. Ändå 
förenas gemenskapen, yrkesförberedningen, musikens inverkan och särart samt hanterandet 
av skolvardagen i de musikaliska projekt eleverna deltar i.  
 
Resultaten har lett fram till fyra teman som interagerar med varandra och bildar en 
djupgående helhetsbild av elevernas syn på och upplevelse av musik i skolan. Det är också 
tydligt att både inre och yttre värden är närvarande i elevernas upplevelse av musik i skolan. 
De här resultaten kommer att tas vidare och förstås i en bredare kontext genom att diskutera 
deras relation till tidigare forskning och teori.  
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DISKUSSION	
I det här kapitlet diskuteras resultaten och studien i en vidare kontext. Det är i den här 
diskussionen den större poängen med studien framkommer. Det sker dels genom att syftet 
med studien återges, dels av den efterföljande diskussionen som svarar på frågeställningarna 
och knyter an resultaten både till tidigare forskning och dagens skolpolitiska situation. Först 
ska dock resultaten problematiseras som tolkningar ur ett hermeneutiskt perspektiv. 

Tolkning	som	resultat	och	studiens	syfte	
Resultaten i den här studien är ett hermeneutiskt tolkningsarbete. Det innebär att jag har tolkat 
text – elevernas utsagor – för att skapa en förståelse av eleverna. Det mest uppenbara 
problemet med det här är att fastställa om mina tolkningar är korrekta eller relevanta. För att 
kunna göra det ska jag diskutera tre arbetsuppgifter tolkaren står inför, och hur jag lyckats 
med dessa. Den första arbetsuppgiften handlar om att ”bygga upp ett tolkningssystem vars 
olika delar hänger ihop på ett logiskt sätt” (Ödman 2017, s. 108). Genom att först presentera 
en helhetstolkning byggde jag en grund att relatera delar till. Dessa delar gav sedan form till 
en ny helhetstolkning och slutligen visade jag hur de teman jag härlett interagerar med 
varandra i resultaten. Varje helhet och del har utdrag ur empirin som understöd. På så viss 
stödjer delarna helheten och vice versa och att de ska göra det kallas koherenskriteriet 
(Ödman 2017). Den andra uppgiften är att sätta tolkningarna i ett ”rimligt sammanhang med 
tolkningsobjektet” (Ödman 2017, s. 108). Det här kan uttryckas på lite olika sätt men beskrivs 
även som att helt enkelt ha en poäng med sin tolkning. En del av det arbetet är att sätta in 
tolkningarna i en vidare kontext med hjälp av forskning. Alltså finns poängen i den diskussion 
som återger studiens syfte och diskuterar resultaten i relation till studiens frågeställningar. Till 
sist gäller det att förmedla tolkningen, och en central fråga att ställa sig då är: ”ökar 
tolkningen verkligen läsarens förståelse av det uttolkade eller det problem [jag] valt att 
behandla?” (Ödman 2017, s. 109). Den här frågan vägleder den påföljande diskussionen om 
resultaten. 
 
Syftet med den här studien har varit att undersöka gymnasieelevers förhållningssätt till, 
upplevelse av och tankar om musik i skolan. Mer specifikt handlar den om att undersöka 
musikämnets inre och yttre värde för gymnasieelever på det estetiska programmet. Resultaten 
visar sammanfattningsvis att ett par återkommande teman går att tolka ur elevernas utsagor 
och att dessa interagerar. Både det yttre och det inre värdet av musik är synliga, men i olika 
utsträckning inom olika teman. Att eleverna har siktet inställt på ett yrkesliv inom musik står 
klart, även om en del av dem öppnar för att det kan bli något annat, medan andra inte gör det. 
Men denna klara yrkesinriktning speglar både utbildningens roll som ett instrument eller en 
språngbräda för eleverna att ta sig dit de vill, och den passion och det intresse som driver 
dem. Att de ser ett egenvärde med musik står också helt klart. De uttrycker det som att ämnet 
är roligt, att de helt enkelt älskar musik, eller att det gör skolan så mycket lättare. Egenvärdet 
får även här alltså en inre och en yttre aspekt. Musiken är dels sitt eget ändamål men även ett 
viktigt inslag i vardagen. Både de elever som beskriver sig som skoltrötta, åtminstone ett par 
år tidigare inför sitt gymnasieval, och de som inte nämner skoltrötthet tar i ungefär lika stor 
utsträckning upp musikens inverkan på deras skolgång i sin helhet. Musikens särart framgår 
också tydligt då musiken bjuder på unika kommunikationssätt och en gemenskap eleverna 
inte hittar i skolan i övrigt. Den gemenskapen är närvarande i flera olika moment och binder 
ihop de övriga teman i en helhet som eleverna ändå uttrycker med stor sammanhållning och 
enighet. De visar ibland prov på lite avvikande syner sinsemellan i fråga om till exempel 
musikalisk bredd kontra spets, men håller desto oftare med varandra i sina olika resonemang. 
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Resultaten	i	en	större	kontext	
Eleverna berörde inte uttryckligen sitt eget identitetsskapande i föreliggande studie, men deras 
resonemang har ändå mycket gemensamt med resultaten av Scheids (2009) studie. Estetelever 
upplever själva en stor sammanhållning, som av utomstående elever snarare karaktäriseras 
som elitistisk uteslutning i Scheid (2009). Den här sammanhållningen går igen i och med 
gemenskapen eleverna i den här studien tar upp. Scheids elever tar upp glädje och 
samarbetsförmåga som stora fördelar med att studera musik, vilket även är centrala aspekter 
av både gemenskapen och musikens särart i föreliggande studie. Scheid påpekar att 
identitetsbyggande genom musik är känslomässigt knutet och inkluderar flera icke-
musikaliska aspekter som klädstil och värderingar. En del av eleverna i föreliggande studie tar 
upp musikens känslomässiga universalitet, och andra uttrycker även starka känsloband till 
musik i sig självt. Även samspelet och det ömsesidiga beroendet mellan fritidsmusicerande 
och institutionaliserat musicerande som både Scheid (2009) och Ericsson (2002) tar upp 
återspeglas i den bemärkelsen att en del av eleverna tar upp sina kulturskolestudier och sitt 
brinnande intresse i relation till sina studier. Att eleverna spenderar mycket tid i skolan och i 
gemenskap på grund av sammanflytningen av skolstudier och fritidsintresse är ännu en 
gemensam aspekt mellan den här studien och Scheid (2009).  
 
I och med de långtgående likheterna mellan Scheids (2009) gymnasieelever och de i den här 
studien kan man tänka sig att identitetsskapande är ett underliggande tema som binder ihop 
musikens särart, gemenskapen, hanteringen av vardagen och yrkesförberedningen. Det går att 
tolka resultaten av den här studien som en annan aspekt av det identitetsskapande som Scheid 
(2009) redan identifierat. Frågan är då om identitetsskapande i sig är ett inre eller ett yttre 
värde av musik? Elliott (se Varkøy 1996) hävdar att musik snarare är ett verb än ett 
substantiv, och att musikens värde bland annat ligger i den självutveckling och -förståelse 
som musiken möjliggör. Enligt detta humanistiska sätt att se blir identitetsskapande genom 
musik närmast en naturlig företeelse och aspekt av musicerande, och därmed en del av dess 
inre värde. Det här värdet döljer sig i elevernas resonemang men blir synligt genom Scheids 
(2009) beskrivning av identitetsskapande bland gymnasiemusikelever. 
 
En av de diskurser bland lärare och skolledare Lindgren (2006) identifierar som central är 
musik som lustfylld aktivitet. Lusten är en central del av musikens särart då elever i både den 
här studien och i Scheid (2009) och Ericsson (2002) uttrycker lust och glädje som en del av 
musicerandet i skolan. Lindgren (2006) beskriver hur musiken kan ge lektioner en mer lekfull 
inramning. Gymnasieeleverna i den här studien beskriver inte musiklektionerna som mer 
lekfulla, men de står ändå ut gentemot de vanliga ämnena i en friare progression och form. 
Även om Lindgrens (2006) studie riktade sig mot skolans yngre åldrar finns det hos eleverna i 
den här studien drag av den fostrande rollen musik har i hennes studie. Den fostrande rollen 
tar upp samarbetsförmåga och att stärka självförtroende. Dessa förmågor är i föreliggande 
studie en del av musikens inverkan på eleverna men även av den gemenskap eleverna känner i 
sin utbildning. Även andra diskurser Lindgren identifierat i sina gruppdiskussioner med lärare 
och skolledare går igen i mina resultat. Lindgren lyfter ämnesintegration och musik som 
balans i bemärkelsen en balanserad skolvardag. Dessa två diskurser framträder tydligt i hur 
eleverna diskuterar hanterandet av skolvardagen. Balansaspekten innebär att olika arbetssätt 
och lektionsformer bör förekomma och att variationen gör arbetsbördan enklare. 
Ämnesintegreringen innebär snarare en effektivisering eller förbättring av resultat inom skilda 
ämnen tack vare synergieffekter. Hos eleverna är det främst balansaspekten som är viktig i 
och med hanteringen av skolvardagen då andra ämnen uppfattas som tråkiga eller 
koncentrationskrävande.  
 



 28 

Samspelet mellan teman stämmer i stort väl överens med den tidigare forskningen. Det finns 
många beskrivningar av musik i skolan, dess natur och dess fördelar i föreliggande studie som 
går igen hos både Scheid (2006), Ericsson (2002) och Lindgren (2006). Men det finns även 
områden där man kan se vissa skillnader, även i jämförelse med Varkøys (1996, 2003) 
resonerande kring musikpedagogik och legitimering av ämnet. De här skillnaderna ska 
diskuteras för att nå djupare i analysen. 

En	djupare	förståelse	
I framställan av effektivitetstanken med musik i skolan beskriver Varkøy (1996) den 
legitimeringsaspekten som kortsiktig och utan social eller individuell utveckling som mål. 
Men det är tydligt att en betydande del av elevernas tanke med att studera musik på gymnasiet 
är just denna konkreta nyttofunktion. En elev tar upp ren skoltrötthet, en annan karaktäriserar 
det estetiska programmet som mer eller mindre det samhällsvetenskapliga fast med 
möjligheten att hålla på med musik i stor utsträckning. En annan elev tar upp den upplevda 
stigmatiseringen av det estetiska programmet och att de får samma behörighet som andra 
elever men får hålla på med något de tycker är roligt såsom dans eller musik. Centralt för de 
här utsagorna är att musiken i deras skolgång spelar en roll utanför den estetiska upplevelsen 
av musik; en nyttofunktion i och med att andra ämnen eller skolgången som helhet blir 
drägligare. Den individuella utvecklingen är då inte målet i sig utifrån det här 
legitimeringsperspektivet, vilket Varkøy (1996) också påpekar. Men det här 
legitimeringsperspektivet kanske möjliggör en strävan (skolgången) mot det målet 
överhuvudtaget. 
 
Lindgren (2006) berör musikämnets nyttofunktion för eleverna både i diskursen om musik 
som ämnesintegrerande och i diskursen musik som balans. Westerlund (2008) säger däremot 
rent konkret att musikens syfte till syvende och sist måste vara musikaliskt och inte 
utommusikaliskt. Man kan alltså i studier som grundar sig i lärares men även elevers faktiska 
förhållningssätt till musik i skolan se att ämnets konkreta nyttofunktion för skolgången i stort 
är högst närvarande. Kanske beror det på att kortsiktigheten Varkøy (1996) anklagar 
nyttotanken för inte syns på samma sätt för de som är förankrade i verksamheten jämfört med 
akademiker som utvärderar ämnet och skolan över årtionden, framförallt inte för elever som 
bara spenderar tre år i gymnasiet. Westerlund (2008) ser värdet med musik ur ett 
tidsperspektiv. Beroende på tidsperspektivet blir olika aspekter eller delar av undervisningen 
verktyg eller medel medan andra blir ändamål. Dessa existerar längs ett kontinuum och vad 
som är medel ur ett tidsperspektiv blir ändamål i ett annat. Hon menar att ur ett här-och-nu-
perspektiv blir eller bör allt ses som ett ändamål i sig självt för att bli meningsfyllt 
(Westerlund 2008). Eleverna i den här studien siktar först och främst på att ta sig igenom 
gymnasiet, och då är fler faktorer än musikens lustfyllda och gemenskapande natur viktiga. 
De måste kunna njuta av eller åtminstone klara av sin skolvardag här och nu, vilket betyder 
att de ser musiken som ändamål ur ett mycket kortare tidsperspektiv än akademiker som 
Varkøy. Detta kan förklara Varkøys och elevernas skilda syn på nyttofunktionen eller 
musikens instrumentella, yttre värde generellt. 
 
Eleverna ger uttryck för en viss skillnad i synen på musikutbildningens syfte när de ställer 
yrkesförberedning mot bredd utifrån lust emot varandra. En elev pratar om för dennes 
kommande yrke irrelevanta delar i musikutbildningen, medan en annan då kontrar med att all 
typ av musik breddar och fördjupar ens förståelse för musik i stort. Det senare perspektivet 
står mer i linje med den förströdda tillägnelsen, men även guidad visning, Ericsson (2002) 
talar om. Det finns åtminstone delvis en förståelse och uppskattning för den guidade visning 
eleverna får och de har en acceptans av att deras musiksmak och musicerande styrs av externa 



 29 

faktorer såsom lärarnas preferenser, mål och planerande. Men det finns även invändningar 
mot detta som handlar om ett mer utpräglat identitetsbyggande genom musik. Shopping som 
Ericsson (2002) beskriver det handlar om att medvetet välja och vraka i det (oöverblickliga 
och slumpartade) utbudet musik och musikaliska praktiker som står till buds, för att bygga sin 
identitet. Den förväntade yrkesrollen hos samtliga elever är en stor del av den identitet de, 
efter Scheids (2009) beskrivning av identitetsskapande, bygger. Men för vissa av eleverna är 
identitetsbyggandet genom Ericssons (2002) musikpedagogiska kontext shopping stark nog 
att delvis konkurrera ut kontexterna guidad visning och förströdd tillägnelse. Detta gäller 
dock inte samtliga elever i studien. Häri ligger ett av få områden de inte visar stor enighet i.  
 
Den här skillnaden i syn på musikutbildningen kan även kopplas till Reimers absoluta 
expressionism (se Varkøy 1996). Upplevelsen av konst står enligt Reimer på ett djupare plan 
än upplevelsen av livet och detta är grunden för dess omistliga position i mänsklig existens. 
Adams understrykande av hur all musik de håller på med breddar och fördjupar deras 
musikaliska förståelse är ett erkännande av musikens eller konstens själva väsen som unik 
men också enhetlig. Talkörskomponerande eller fusionensemble spelar ingen roll, de 
fördjupar musikalisk förståelse. Daniels vidhållande att musiken ska tjäna ett tydligt 
yrkesrelaterat syfte i deras utbildning ligger närmare ett referentialistiskt sätt att se på 
musiken där värdet ligger i, från konsten, utomstående referenser. Elliott (se Varkøy 1996) 
lyfter fram musicerandet och det musikaliska handlandet medan Reimer fokuserar på 
uttrycket. Handlandet är konstant närvarande i elevernas diskussioner, medan uttrycket är som 
tydligast i musikens inverkan och särart, men inte lika konstant närvarande.  

Sammanfattande	diskussion	
Frågeställningen varför elever väljer att studera musik kan tolkas som riktad mot de som står 
inför valet och hur de resonerar. Men den kan även, som i detta fall, riktas mot de som redan 
gjort valet och hur de resonerar kring sin skolgång och studiesituation. Den här studien visar 
på att flera för eleverna viktiga element har sina rötter i tidigare skolstadier än gymnasiet. 
Andra element får sitt uttryck först under gymnasiestudierna men reflekterar ändå en viktig 
aspekt av varför eleverna väljer att alltjämt studera på det estetiska programmet med 
inriktning musik. 
 
Frågeställningarna som lett arbetet i den här studien lyder; varför väljer eleverna att studera 
musik i gymnasiet, hur upplever de musik som skolämne, hur skiljer sig deras uppfattning om 
ämnets legitimitet åt, samt hur kommer musikens inre och yttre värde till uttryck i elevernas 
syn på musikämnet. Svaren på de här frågeställningarna är för komplexa för att låta sig 
sammanfattas i koncisa meningar. Samtidigt är den här studiens omfattning så pass snäv att 
några uttömmande svar inte heller framkommit, utan bara perspektiv givna av några få av alla 
gymnasieelever som studerar musik i Sverige. Men min förhoppning är ändå att den här 
studien kan nyansera och fördjupa den bild av ämnets ställning i gymnasiet som ges av 
forskning. Däri ligger även studiens relevans för dagens skolpolitiska situation där musik och 
annan estetisk verksamhet står på tröskeln tillbaka in i den gymnasieskolastiska värmen. Men 
som nämndes i problemformuleringen grundar sig den här studien även i övertygelsen att 
lärare bör vara medvetna om hur deras elever resonerar kring och legitimerar det ämne lärarna 
är verksamma inom. 
 
I SOU 2016:77, där estetisk verksamhet föreslås återinföras som obligatoriskt moment för 
samtliga gymnasieelever, lyfts musikens särart och unika kommunikationsmöjligheter upp.  
Att ge alla elever ett uttrycks- och kommunikationssätt de inte har tillgång till i övrigt anses 
vara berikande och eleverna i föreliggande studie tycks styrka det. Men det är också intressant 
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att poängtera att nytto- eller effektiviseringstanken som finns närvarande i statliga utredningar 
(Skolverket 2003, SOU 2016:77) finns i högsta grad närvarande i elevernas egna tankar om 
musiken i skolan. Detta trots att den i stort avfärdas eller åtminstone karaktäriseras som en 
perifer eller kortsiktig legitimeringsidé av tänkare som Poulsen, Elliott, Reimer och Varkøy 
(se Varkøy 1996).  

Avslutande	reflektion	
Det visade sig inte vara helt självklart att hitta informanter till den här studien. Anledningarna 
till det var allt från bristande intresse och svar från skolledningar och lärare till rent logistiska 
problem. Resultatet av det är att den här studien hämtar sin empiri från fyra gymnasieelever ur 
samma årskurs, på samma skola, med samma huvudinstrument och med liknande bakgrund. 
Den homogeniteten ger som nämnts i studien en gemensam referenspunkt för informanterna 
att utgå från i sina diskussioner. Men det finns också ett behov av heterogenitet för studiens 
förmåga att säga något allmängiltigt eller generaliserbart. Eftersom studiens fokus inte är så 
beroende av instrument- eller genreinriktning bedömde jag att en djupgående tolkning av 
dessa fyra elevers utsagor var nog för att kunna besvara studiens frågeställningar, men ett 
vidare urval av elever med andra inriktningar inom musik eller andra huvudinstrument hade 
kunnat ge fler perspektiv. Det hade även varit relevant att kontrastera den här gruppen elever 
med elever från andra gymnasieprogram som ändå läser musik eller musicerar, eller rent av 
med elever på högstadiet. Men både studiens tidsramar och tidigare nämnda problem med 
kontakt gjorde det svårt att inkludera andra elevsammansättningar.  
 
Hermeneutikens öppna inställning till metod och analysprocess har passat den här studien väl. 
Hermeneutiken handlar främst om ett förhållningssätt till text, förståelse och tolkning. De 
arbetsprinciper jag följt och redogjort för, främst i metod-kapitlet, har guidat mitt arbete men 
aldrig styrt mig in i hörn. Metodansatsen används för att hjälpa mig som forskare och 
författare att se sådant jag inte skulle sett utan den. Pendlandet i delar och helhet samt i hög 
och lägre abstraktionsnivå och förhållande mellan förståelse och förförståelse har hjälpt mig 
tränga djupare in i elevernas perspektiv och utsagor.  
 
En vidare forskningsansats skulle med fördel kunna inkludera större grupper elever som 
representerar både friskolor och kommunala skolor, fler gymnasieprogram och kanske även 
andra metodansatser som etnografiska studier med mer observation från elevernas skolvardag. 
Det skulle även vara intressant att forska kring musikers och andra musikverksammas syn på 
musikens roll i stort i samhället. Denna formas ju till stor del av människor som musicerade 
under skolgången, och de som nu befinner sig i svensk skola påverkas av samhället omkring 
dem, inklusive musikvärlden. Har musiken konkreta nyttofunktioner såsom gemenskapande, 
stressmotverkande eller effektiviserande påverkan i samhället och borde musik i stort i så fall 
legitimeras utifrån dessa eller står musiken på egna ben förankrade i det estetiska? Är synen 
på musikens roll i skolan liknande eller helt annorlunda mot musikens roll i samhället eller 
musikbranschen, enligt de som är verksamma musikaliskt inom respektive sfär?  
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BILAGOR	

Bilaga	1	

Intervjuguide	
Varför har man valt musik i sin skolgång? 

• Varför har du/ni valt musik i din/er skolgång? 

o I vilket sammanhang (program/kurs) pluggar du musik i gymnasiet och varför 

har du valt så? 

• Hur upplever ni att det är att plugga musik? 

• Är det mycket eller är det lite musik i skolan? Lagom? 

• Vad är fördelarna med att ha musik i skolgången? 

o Finns det nackdelar? Utöver själva alternativet att studera ett annat ämne? 

• Hur tror du musikutbildningen du fått i skolan påverka framtiden? Hur kan den tänkas 

komma till användning? 

o Yrkes/hobbymässigt 

o I vid bemärkelse, som livserfarenhet 

Hur ser musiken i skolan ut? 
• Hur ser den idealiska musikundervisningen ut?  

o Ensembleform? praktiskt/teoretiskt? 

o Elev- eller lärarstyrt 

o Process- eller resultatinriktat 

o Hur mycket / omfattning / nivå? 

• Vad lär man sig på att plugga musik? Kan vara både i termer av musik och i andra 

termer. 

o Finns det kunskap i musik – lär man sig något av att studera det? Vad? 

o Jämfört med andra ämnen i skolan? 

• Borde alla elever läsa musik eller estetiska ämnen, eller borde det vara valfritt? 

• Jag upplever att väldigt många lyssnar på musik och har åsikter (favoritmusik osv) 

men få pluggar det. Är det något ni tänkt på? Varför är det så? Är det ett problem? 

• Känner ni till något om varför vi har så pass mycket eller lite musik i gymnasieskolan 

som vi har nu i Sverige?  

• Vad är viktigast: musik för musikens skull, eller för att man blir bra på mycket som 

har med andra saker att göra? 

o Uppmärksammar eller diskuterar lärare det här? 


