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SAMMANFATTNING 
 
 
Syftet med denna uppsats är att synliggöra och tolka musikpedagogiska grundsyner bland 
pianolärare inom svensk kommunal musik- och kulturskola.  
     Arbetet tar sin utgångspunkt i lärarnas autonomi, den frihet de har att utforma 
undervisningen utifrån deras personliga värderingar och åsikter.  
     Inom musik- och kulturskolan finns kommunpolitiskt uppsatta målformuleringar. 
Meningarna i dessa dokument skiljer sig dock avsevärt från varandra. Jämför vi med grund- 
eller gymnasieskolan finns där en helt annan grad av styrning. De nationella direktiven har en 
helt annan legitimitet och påverkan för den pedagogiska verksamheten. På så vis förstår vi att 
musik- och kulturskolans verksamhet i mångt och mycket blir ett resultat av den enskilda 
lärarens uppfattningar och ideal kring uppdraget som musiklärare. Dessa ståndpunkter 
grundar sig i en musiksyn respektive pedagogisk grundsyn och tillsammans bildar de en så 
kallad musikpedagogisk grundsyn.  
     Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskning där kärnan består av fyra intervjuer med olika 
pianolärare. Som bakgrund finns också en större kvantitativ forskning, vilken har varit en 
utgångspunkt och även till viss del urvalsgrundande för att finna representativa 
intervjupersoner.        
     Intervjuerna har gett insikt i hur en musiksyn och en pedagogisk grundsyn integrerar för att 
bilda en musikpedagogisk grundsyn. Begrepp som estetik och kulturarv, demokrati och 
mångfald har blivit centrala. Lärarna har också poängterat åsikter om att ge eleverna en 
gedigen grund och att utgå från elevernas egen känsla i undervisningen.  
     Resultatet har sedan ställts mot tidigare forskning. Intervjuerna bekräftar också i viss mån 
en övergripande kategorisering i innehålls- kontra elevcentrerade lärare, att som lärare 
undervisa till eller genom musik.  
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FÖRORD 
 
 
Jag vill börja med att tacka alla informanter. Särskilt tack till ’Peter’, ’Karin’, ’Birgitta’ och 
’Stefan’ som utan reservationer tillåtit sig intervjuas. Ett stort tack skickas till handledare Olle 
Tivenius, vars tankar spränger många gränser. Jag vill också visa min uppskattning till 
Christer Bouij som på ett mäkta generöst sätt bjudit på sin tid, engagemang och sina brillianta 
idéer. Tack även till examinator, tillika kursansvarig, Eva Georgii-Hemming och opponent 
Anneli Rimås för konstruktiv kritik i samband med ventileringen. Sist men inte minst ett 
avslutande tack till min fru, Lisa, som stundtals fått erfara konsekvenserna av en stressad och 
grubblande make. 
     Arbetet med denna C-uppsats har inte bara bestått av upptäckter i empiri och teori utan 
också i en förståelse på ett mer personligt plan. Trots den ibland stressade och även 
frustrerande tillvaron har det varit synnerligen roligt att skriva en uppsats. Detta arbete har 
alltså inte bara varit upptäckande för pianolärares pedagogik och mitt eget förhållningssätt till 
dessa grundsyner utan också en förståelse av att det vetenskapliga arbetssättet är något som 
tilltalar min personlighet, något som väcker mitt intresse. 
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INLEDNING 
 
 
Efter en och en halv timmas introduktion av skolledningen på den kommunala kulturskolan 
var det dags att påbörja det vardagliga arbetet som musiklärare. Nästan hälften av tiden skulle 
bestå av effektiv undervisning och den andra halvan av arbetsplatsförlagd tid och så kallad 
förtroendetid. Den arbetsplatsförlagda tiden skulle vara till för konferenser och förberedelser. 
Förtroendetiden användes efter egen bedömning, till konserter, telefonsamtal eller ytterligare 
förberedelser.  
     Nåväl, där stod jag nu i undervisningsrummet. Ingen hade talat om för mig vad jag skulle 
göra. Undervisa i piano och synth, jovisst, men vad är det som jag egentligen ska lära mina 
elever, varför och hur? Vad är meningen med alla kommunala skattepengar som satsas för att 
denna frivilliga undervisning ska kunna bedrivas, vad är målet och när har i sådana fall målet 
nåtts? 
     Efter ett tag insåg jag att ingen framöver egentligen skulle kunna ifrågasätta i vilken 
utsträckning jag fullgjort mitt uppdrag mer än om genomförda arbetstimmar, inte när ingen 
hade gett mig någon form av plan eller målformulering.  
     Hur blev det då? Kanske handlade jag som lärare planlöst när det gällde val av innehåll, 
kanske använde jag automatiskt metoder som min egna pianofröken använde och kanske var 
mina mål att eleverna skulle lära sig den musik som jag själv studerat. Det kan verka som att 
jag har en kritisk hållning till både mig själv och andra lärares intentioner, men det handlar 
snarare om en insikt i att lärarens tankar och åsikter har en mer avgörande roll än vad vi 
kanske först tänker oss. Oavsett om jag är en djupt reflekterande pianolärare eller någon som 
mer eller mindre handlar på måfå så får mitt sätt att se på undervisningen långtgående 
konsekvenser.  
     Problematiken har också en politisk dimension. Vi kan se att många kommuner driver en 
frivillig musik- eller kulturskola jämte obligatorisk grundskola och frivillig 
gymnasieundervisning, men att det är stor skillnad i styrningen och kontrollen av 
verksamheten. Detta är något jag kommer problematisera vidare under avsnittet 
problemområde. 
     En del lärare har jag hört prata om ’min metodik’ i bemärkelsen av ett övergripande 
arbetssätt som pedagog. I begreppet har man alltså inte bara lagt sitt förhållningssätt till olika 
metoder i didaktisk bemärkelse utan det handlar också om en övergripande idé om vad som är 
väsentligt för undervisningen. Detta är något som jag vill undersöka närmare genom denna C-
uppsats, ett arbete som handlar om pianolärares musikpedagogiska grundsyner inom 
kommunal musik- och kulturskola. 
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BAKGRUND 
 
 
Musikpedagogisk grundsyn och närliggande begrepp 
 
Musikpedagogisk grundsyn 
Vad är en musikpedagogisk grundsyn? Grundsynen består av ett antal olika uppfattningar och 
förhållningssätt som är grundläggande för den musikpedagogiska verksamheten. Den omfattar 
ämnessyn, musiksyn, synen på musikalitet, synen på elevens roll samt synen på kunskap 
(Hanken & Johansen 1998, s. 51-52).  
     Øivind Varkøy (2001, s. 8-9) visar på att en musikpedagogisk grundsyn skulle kunna vara 
synonym till begreppet musikpedagogisk filosofi. En filosofi kan skapas utifrån en 
sammanhängande grundhållning till betydelsefulla frågor om värden och argument för 
musikpedagogisk verksamhet (Hanken & Johansen 1998, s. 161). Enligt min mening är 
begreppen grundsyn och filosofi inte direkt synonyma. En grundsyn behandlar lärarens egna 
verbaliserade värderingar och tankar kring sin undervisning. En filosofi kräver dock en mer 
strukturerad teoretisk bas och ett annat mått av reflektion. På så vis kan läraren möjligen själv 
formulera en grundsyn medan en sammanhållen filosofi är beroende av en forskares tolkning. 
Därför kan en grundsyn lika gärna vara flera grundsyner, en mängd tankar och idéer som 
möjligen inte bildar någon ideologisk ståndpunkt, utan endast enskilda värderingar. Samtidigt 
är det möjligt att lärare visar på åsikter och ställningstaganden som bildar en stabil filosofi. 
Det blir också väsentligt att förstå att somliga grundsyner är implicita medan andra är 
explicita hos olika lärare. 
      
Musiksyn 
 

Om vi kaster et blikk på de forskjellige praksisformer som utgjør den musikkpedagogiske 
profesjonen, synes det som om oppfatningen av hva som ligger i selve musikbegrepet er saerlig 
viktig for valget av mål, arbeidsformer og innhold i undervisningen (Ruud 1996, s. 15). 

 
Av de olika syner som bildar en musikpedagogisk grundsyn är alltså musiksynen särskilt 
viktig. En musikpedagogisk grundsyn/filosofi grundar sig därmed i sin tur på en musiksyn 
respektive musikfilosofi (Varkøy 2001, s. 8-9; Hanken & Johansen 1998, s. 51-52). Enligt 
Ingemar Bengtsson (I: Varkøy 2001, s. 8) fokuserar musikfilosofin på förhållandet mellan 
musik och synen på omvärlden, samt religiösa och ideologiska förhållanden till musik. 
Bengtsson nämner även begreppet estetik i samanhanget. Han menar dock att estetiken 
handlar om musikens innehåll, mening, väsen och betydelse och med värdering av musik. Här 
finns en skillnad mellan musiksyn och musikfilosofi likt den mellan musikpedagogisk 
grundsyn och musikpedagogisk filosofi. Musiksynen blir i mångt och mycket synonym till 
estetikbegreppet och ser först och främst till själva musiken medan en musikfilosofi ligger på 
ett djupare och vidare plan. Av denna anledning kommer den diskussion som förs kring 
estetikbegreppet i denna uppsats också att handla om musiksyn och vice versa. 
 
Pedagogisk grundsyn 
En musikpedagogisk grundsyn är inte bara grundad i en musiksyn utan också i en pedagogisk 
grundsyn. Ett vanligare begrepp är dock pedagogisk filosofi. I Christer Stensmos bok, 
Pedagogisk filosofi (1994), redovisas en syn om att en pedagogisk grundsyn bör innehålla fem 
olika aspekter: (1) Kunskapssynen behandlar bl. a. vilken kunskap som ska ses som värdefull, 
hur man får kunskap och liknande frågeställningar. (2) Etiksynen berör frågor om vad som är 
vackert eller fult, gott eller ont, rätt eller fel. (3) Människosynen handlar om hur man ser på 
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eleven, är människan ond eller god, lat eller nitisk? (4) Samhällssynen hanterar utbildningens 
relation till samhället, bör den anpassas till samhället eller tvärtom? (5) Synen på den 
pedagogiska situationen handlar om vem som står i centrum för undervisningen, pedagogen 
som lär ut och eleven som lär in. Den enskilda lärarens olika pedagogiska grundsyner kan 
sedan bilda djupare pedagogisk filosofi.  
 
Utifrån detta resonemang förstås att den musikpedagogiska grundsynen/filosofin är mer eller 
mindre ett resultat av en pedagogisk grundsyn/filosofi och en musiksyn/musikfilosofi, vilket 
kan illustreras enligt följande: 
 
Pedagogisk grundsyn  + Musiksyn   = Musikpedagogisk grundsyn 
 
Pedagogisk filosofi  + Musikfilosofi  = Musikpedagogisk filosofi 
 
Med anledning av denna definition blir det alltså väsentligt att vid de empirinära studierna 
dels se på den allmänpedagogiska grundsynen och musiksynen var för sig och dels försöka 
förstå hur dessa samverkar för att bilda den musikpedagogiska grundsynen. 
 
Praktisk yrkesteori 
Lauvås & Handal (2001) talar om en praktisk yrkesteori bestående av erfarenheter och 
teoribaserad kunskap samt värderingar i form av vad som kan ses som etiskt och/eller politiskt 
rättfärdigande. Denna yrkesteori består dock till stor del av så kallad tyst kunskap, det vill 
säga icke verbaliserad eller dokumenterat vetande. Väsentligt i Lauvås och Handals 
tankegångar är att den praktiska yrkesteorin i mångt och mycket också är personlig.    
 
Reflektionsnivåer 
Jag ser tre reflektionsnivåer: På ett första plan finns en praxis eller handling, vilken avgörs av 
den kunskap och förståelse som är kopplad till den direkta undervisningssituationen. De 
didaktiska övervägandena står för en högre nivå av reflektion. Högst upp finner vi en 
verbaliserad grundsyn som är tagen ur vad som för någon kan anses försvarligt ur en etisk och 
politisk ståndpunkt (Lauvås & Handal 2001, s. 202-214; Hanken & Johansen 1998, s. 53-55). 
Denna C-uppsats siktar alltså på att finna grundsyner, men med anledning av lärares skiftande 
reflektionsnivåer kan det därför vara nödvändigt att se till mer konkreta didaktiska 
överväganden för att sedan som forskare ta dessa till en nivå av grundsyn. 
 
 
Estetik & Kulturarv 
 
Frågorna om estetik och kulturarv kommer att bli föremål för en mer ingående diskussion 
längre fram, men på grund av begreppens centrala roll i denna uppsats känner jag behovet att 
som bakgrund ge en definition av dessa diskursiva begrepp. 
 
Estetik 
Estetik betyder ’läran om det sköna’ och berör frågeställningar om vad som är vackert eller 
fult inom natur och konst (Sundin 2001, s. 13-14; Stensmo 1994, s. 47). I inledningen av 
Estetik och pedagogik (2001) ger Bertil Sundin exempel på frågeställningar kring estetik: 
 

Vad är god och dålig smak? Hur tilltalas vi av det vi ser, hör och känner? Vad är det som 
attraherar, stöter bort eller är likgiltigt? Hur gör vi våra estetiska val? Vem, vilka eller vad 
påverkar valen eller rentav bestämmer vad vi ska tycka är bra eller dåligt, vackert eller fult, ytligt 
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eller djupt? Hur förhåller sig de estetiska valen till frågor om moral och sanning? Hur är 
förhållandet mellan form och innehåll i de aktiviteter som pågår i skolan och i andra pedagogiska 
sammanhang? Vad är och vad är inte konst? Är konstarterna en del av eller någonting avskilt från 
livet i övrigt? (Sundin 2001, s. 11) 

 
Med utgångspunkt i detta citat skulle vi kunna gå tillbaka till Stensmos (1994) fem punkter i 
en pedagogisk grundsyn och i en konstnärlig kontext ersätta begreppet etik med estetik.  
     Några sidor längre fram ringar Sundin in begreppet enligt följande: 
 

Centrala termer är det sköna, betoningen på lyssnarens/åskådarens känsloliv, avsaknaden av 
praktisk nytta, men det är framför allt bredden och variationen av termer med en viss släktskap 
(Sundin 2001, s. 24). 

 
Värdeobjektivism & Värdesubjektivism 
En värdeobjektivism slår fast att det finns eviga värden. Att begrepp som god och ond, bra 
och dålig, redogör för verkligt existerande kvaliteter hos exempelvis ett musikaliskt verk. 
     Värdesubjektivism betyder däremot att värderingar egentligen handlar om känslor hos 
lyssnaren. Om en person upplever ett verk som vackert hindrar inte det att en annan person 
ratar samma musikstycke eftersom båda personerna utgår från sina personliga känslor 
(Stensmo 1994, s. 40). 
 
Normativ estetik 
En normativ estetik slår fast rättesnören för estetisk värdering och utgör därmed en 
utgångspunkt vid konstkritik (Stensmo 1994, s. 47). För att ett verk, utifrån den kantianska 
estetiken, ska kunna ses som estetiskt får det inte tjäna något yttre. Avsaknaden av den 
praktiska nyttan (se senaste citering) handlar om att verket ska vara intresselöst i bemärkelsen 
av att inget yttre får påverka, ej heller vara ett medel för något utommusikaliskt (Sundin 2003, 
s. 21, 43).  
 
Deskriptiv estetik 
Utifrån boken Pedagogisk filosofi (Stensmo 1994, s. 48-49) ges här tre teorier om den 
estetiska upplevelsen: 
     En mimesisk teori (efter grekiskans mimesis; efterlikna) har klassiska ideal om konst som 
ett hantverk och inte som subjektiv inspiration. Konsten avbildar en idealbild och 
representerar de ideala formerna. Konsten uttrycker känslor, men är inte nyskapande utan 
följer tydliga regler i det konstnärliga arbetet. 
     Den expressiva teorin (efter franskans expression; uttryck) utgår ifrån subjektiva 
konstnärliga uttryck. Den kan kopplas till romantiken och namn som Rousseau och Fröbel. 
Det konstnärliga uttrycket kommer ’inifrån’ med utgångspunkt i inspirationen och visionen. 
Betraktaren/Åhöraren kan känna samma känslor som den skapande konstnären.  
     Vid en transformativ teori (efter latinets transformation; omvandling) handlar estetiken om 
förhållandet mellan konstnären, verket och lyssnaren. Den estetiska upplevelsen 
kommuniceras och lyssnaren förstår/uppfattar verket utifrån sin verklighet, vilken kanske inte 
är densamma som konstnärens synvinkel. Det intressanta blir därmed alltså själva 
överföringen dem emellan. 
 
Autonomiestetik & heteronomiestetik 
Autonomiestetiken menar att musiken är en självständig konstart, isolerad från en 
utommusikalisk kontext. Heteronomiestetiken menar däremot att musiken är kopplad till en 
utommusikalisk kontext (Varkøy 2001, s. 68).  
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     En strikt autonomiestetisk hållning visar på ett ointresse för det mänskliga livet, musiken 
söker inte kontakt med människan, är till för sin egen skull och är oberoende av människans 
egna värderingar. Motsatsen, en strikt heteronomiestetisk syn, gör musikämnet ointressant 
eftersom det lika gärna kan ersättas av något annat. Mål inom etik, sociala funktioner och 
terapi kan lika gärna nås med andra medel (Varkøy 2001, s. 70-71).  
 
Konst  
L’art pour l’art, fr. ’konsten för konstens skull’, anger att konsten bör vara oberoende av 
tendenser och bedömas objektivt. Begreppet kan även kopplas till konstnärens ärliga uppsåt, 
att skapa utifrån ett kall utan hänsyn till ekonomiska aspekter. Detta intresselösa tillstånd, där 
det råder en avsaknad av personliga tyckanden och ekonomiska intressen, pekar på en stark 
koppling till estetikbegreppet (Nordisk familjebok/Uggleupplagan 15, s. 1263-1264, 
http://runeberg.org/nfbo/0668.html). 
     Det har emellertid varit omöjligt att definiera vad som kan anses vara konst och icke-konst, 
däremot har det i historien ständigt pågått en debatt om på vilka grunder en sådan avgränsning 
kan göras (Edström 2002, s. 56-58, 226-235). Den normativa estetiken har fokuserat på så 
kallad konstmusik eftersom man menat att en estetisk upplevelse är beroende av konstmusik 
(Edström 2002, s. 226). Många gånger, vilket också gäller denna uppsats, likställs begreppen 
klassisk musik och västerländsk konstmusik.  
     Det är alltså svårt att avgränsa konst och icke-konst, men ändå tenderar vardaglig musik att 
ständigt ses som en motsats till det ’finkulturella’ och estetiska (Nielsen 1998, s. 143). En 
finkultur ger upphov till ett avsiktligt tänkande i termen ”vi och dom”. Där ”vi” i 
sammanhanget består av en välutbildad borgarklass som existerar på en högre nivå, avgränsat 
från ”vanligt folk” och hantverksarbete. 
 
Kulturarv  
Ordet kultur är ett komplext begrepp. Det kan handla om resultat av mänskliga processer, för 
att beskriva kollektiva livsformer eller kommunikativa yttringar (Stensmo 1994, s. 9-10), men 
i denna uppsats syftar jag på en smalare konstnärlig aspekt och inte på ett bredare 
antropologiskt synsätt.  
 

Det smalare estetiska kulturbegreppet – ”Kultur” – siktar in sig på de s.k. sköna konsterna, man 
talar också om konstarter. Inom detta kulturbegrepp har estetiska kriterier en viktig funktion (Bouij 
1998, s. 270). 

 
Ordet kulturarv låter oss förstå att det handlar om något som har ett historiskt värde och 
samtidigt är betydelsefullt att föra vidare till kommande generationer. I viss utsträckning 
skulle vi kunna se termen kulturarv som något av en bro mellan lärarens musiksyn och 
pedagogiska grundsyn eftersom den i viss mån kan stå för de estetiska värden som vi som 
enskilda lärare anser bör föras vidare. Vilka är då dessa historiska värden? 
 
 
Några grundsyner inom musik och musikpedagogik 
 
Historisk tillbakablick 
För att förstå hur lärare tänker och talar kring musiksyn och pedagogisk spörsmål ges en 
historisk överblick, hur människan har sett på musik och dess pedagogiska 
möjligheter/konsekvenser genom historien. Ambitionen är inte att ge en fullständig historisk 
kartläggning, utan endast redogöra för några framträdande synsätt och ideal under vissa 
epoker.  
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Antiken 
Hos Pythagoras hittar vi den stora korrespondenstanken, en tanke om att musiken avspeglar 
kosmos. På så sätt kan musiken ge insikt i universella frågor, hjälpa oss att greppa ordning 
och harmoni samt att förstå skönheten (Varkøy 1996, s. 16). Genom god musik kan vi alltså 
förstå harmonin och proportionella förhållanden motsvarande sfärernas musik (Sundin 2003, 
s. 36).   
     Platon står för en ontologisk idealism. Den sanna, andliga, verkligheten finns i en annan 
värld än den materiella värld vi kan uppfatta med våra sinnen. Kunskap om denna sanna värld 
kan man endast få genom det rena och förnuftiga tänkandet. Denna idévärld står även för en 
absolut sanning vid estetiska värderingar som vad som är ’det sköna’ (Stensmo 1994, s. 56-
61). Platon menade att musiken alltid betyder något, den kan inte vara neutral. Därför 
framhöll han också nödvändigheten att lära barn att skilja mellan det goda respektive onda, 
det positiva kontra det negativa. Musiken har på så sätt personlighetsutvecklande egenskaper 
(Varkøy 1996, s. 21-25). Musiken kan vara en avspegling av det sanna och genom den förstår 
vi den sanna skönheten (Sundin 2003, s. 36-37). Platons etoslära menade att alla skalor och 
typer av musik företräder olika sinnesstämningar och påverkar oss i dess riktning (Sundin 
2003, s. 37).  
     Till skillnad från Platon var Aristoteles ontologisk realist och menade att den sanna 
världen är den materiella värld vi lever i. Den existerar oberoende av människan, är objektiv 
och vi kan förstå den genom våra sinnen. Sinnena uppfattar därmed tings egenskaper på ett 
objektivt sätt, d.v.s. om något anses vara rött är inte detta endast en subjektiv uppfattning utan 
även något faktiskt hos objektet (Stensmo 1994, s. 70-73). Aristoteles instämmer i den 
platonska synen att musiken alltid påverkar människan, på gott eller ont. På så vis ger han 
musiken en betydelsefull funktion i uppfostran och bildning. Till och med musikens 
musikaliska beståndsdelar spelar roll i god etos. Musiken är inte bara en källa till glädje utan 
kan också ges en andlig dimension. Genom att uppleva det sköna och goda gläds man över 
det rätta. (Varkøy 1996, s. 28-29). Medan Platon ansåg att musiken bara kunde vara en 
avspegling menade Aristoteles att konsten kunde vara mer eller mindre lika det sanna (Sundin 
2003, s. 38). 
     En slutsats av Aristoteles pedagogik blir enligt följande citat: 
 

I den senare teoretiska skolutbildningen ställer Aristoteles ämnet och läraren i fokus. Läraren är 
den som har kunskap om verklighetens struktur och de ämnesbegrepp och definitioner som får 
dessa strukturer att framträda. Lärarens uppgift är att genom föreläsningar och demonstrationer 
förmedla begrepp och definitioner till eleverna så att dessa blir varse verklighetens strukturer. 
Läraren är förebild och elevernas uppgift är att efterbilda lärarens vetande så noggrant som möjligt 
(Stensmo 1994, s. 84). 

 
     Aristoteles tanke om musikens fostrande karaktär och möjlighet i upprättandet av en god 
moral fick senare en andlig dimension genom kyrkofadern Augustinus och fortsättningsvis 
även under protestantismen (Varkøy 1996, s. 31-37). 
     Med Guido av Arezzo kom notskriften, vilket har bidragit till att notbilden många gånger 
har setts som detsamma som det klingande musikverket (Sundin 2003, s. 38).  
 
Upplysningstiden 
I och med Upplysningstiden introducerades en annan riktning. Jean Jacques Rousseau förde 
fram en pedagogik där barnet sattes i centrum för verksamheten (Varkøy 1996, 38-41). 
Upplysningstiden karakteriseras av tillförsikten till kunskap och rationellt vetande, men på 
grund av Rousseaus poängtering av känslans företräde förnuftet kan han ses som en 
romantiker. Rousseau menade att kunskapen ges genom det egna handlandet och därmed i 
bildandet av egna uppfattningar och inte ett anammande av andras ideal. Lärandet är alltså en 
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aktiv process och barnen behöver lära sig i en direkt verklighet och inte i en påhittad 
skolvärld. Rousseau fokuserade snarare på hur något ska läras ut än på själva innehållet 
(Stensmo 1994, s. 107-134). Tyngdpunkten låg på upplevelsen och på barnets egen aktivitet. 
Han propagerade också för att repertoaren inte skulle hämtas från vuxenvärlden utan vara 
utifrån barnet samt att det var viktigare med barnets aktivitet än teoretiskt kunnande i 
exempelvis notation (Varkøy 2001, s. 38-41) 
     Upplysningstidens betoning på rationellt vetande påverkade också den estetiska diskursen. 
Genom en rationalistisk musiksyn kunde musik verbaliseras (Varkøy 2001, s. 69). En 
betydelsefull person i sammanhanget var Alexander Gottlieb Baumgarten.  
 

Baumgartens estetikbegrepp som var kunskapsrelaterat från första början, försökte applicera 
rationella principer på det sköna. Därigenom blandade han samman det som upplevs med sinnena 
och det som upplevs med förnuftet. Med det förberedde han vad som snart skulle bli teorier om 
konst och smak, det som skulle skilja konst från det personliga, populär musik från seriös musik. 
Smak blev snart en metafor och inte smak i dess ursprungliga betydelse av att beskriva 
smaksinnet. Det blev snarare en preferens, god eller dålig smak baserad på rådande smakkriterier. 
Med denna förskjutning i ordets smaks innebörd skapade Baumgarten enligt somliga en förvirring 
som bestått till våra dagar (Sundin 2003, s. 40). 

 
Sundin beskriver vidare hur konstbegreppet efter Baumgarten blev allt mer av medelpunkt för 
diskussionen kring estetik och att konstbegreppet fyllde hela den estetiska diskursen från och 
med romantiken (Sundin 2003, s. 42). 
 
Romantiken 
Rousseaus tankar om aktiviteten, upplevelsen och fokuseringen på den sociala faktorn var 
idéer som också nyhumanisten Friedrich Fröbel stämde in i. Arthur Schopenhauer var 
samtidig med Fröbel, men inte samstämmig. Hans åsikt klingade bättre tillsammans Platons 
idévärld om musikens möjlighet att nå det ofattbara. Schopenhauer får stå för mycket av den 
romantiska musikförståelsen som växte fram under 1800-talet. Den goda konsten sågs som en 
möjlighet till andlig rening och med god inverkan på moralen (Varkøy 1996, s. 49-51; Sundin 
2003, s. 46). Schopenhauer poängterade musikens egenvärde, musiken som tränger in djupare 
än något annat och är oförklarlig (Varkøy 2001, s. 69). 
     Den romantiska diskursen är intressant eftersom musiken på 1700-talet fick ett egenvärde 
som självständigt konstverk och inte bara som medel i kyrka och aristokrati (Varkøy 2001, s. 
67). 
 
Mot ett 1900-tal 
Framåt sekelskiftet 1800/1900-talet växte konstpedagogiken fram ur ett nyidealistiskt 
tänkande, som vi kan koppla till personer som Schopenhauer. Samtidigt bildades också en 
rörelse kring musisk fostran som blickade tillbaka mot Rousseaus tankar. I och med 
konstpedagogikens ökade fokusering på barnets intresse och aktivitet började de båda 
inriktningarna närma sig varandra och kan ses som sammanslutna från och med andra 
världskriget. De viktigaste tankarna från denna musiska rörelse kan sägas vara idén om att 
sätta barnets skapandeprocess och den sociala processen i centrum för undervisningen. Vid 
tiden för den musiska rörelsen fanns det flera kritiker, varav Theodor W. Adorno var den mest 
framträdande. Adorno vände sig emot fokuseringen på musikantens aktivitet, vilken han 
ansåg vara av sekundär betydelse i jämförelse med själva verket. Musicerandet var bara till 
för en nödvändig kommunikationsprocess, medlet för att uppleva musiken. På tal om medlet 
vände sig Adorno också emot ungdomsrörelsens sätt att använda musik för att uppnå 
utommusikaliskt mål. Enligt Adorno borde musiken snarare användas för konstens skull, att 
möta den betydelsefulla musiken, något som senare också propagerades av Bennet Reimer. 
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Runt sekelskiftet finner vi Rudolf Steiner. Steiners tankar om musik klingar väl ihop med 
antikens ideal, kyrkans syn, romantiken och personer som Schopenhauer. Hans uppfattning 
var att musiken kunde vara en avspegling av en andlig värld, en värld som kompositören på 
ett mer eller mindre omedvetet sätt kunde ta ner till denna värld genom sitt skapande, vilket 
naturligtvis gav ett stort mått av legitimitet åt både upphovsmannen och dennes verk. 
Kompositören kunde på detta sätt få oss att förstå meningen med livet (Varkøy 1996, 53-71). 
 
Slutsats 
Utifrån denna ytterst kortfattade historik kan vi urskilja två spår: 
     Tankarna om musik som avspegling av en annan värld, komisk harmoni och andlighet 
skapar fokusering på kompositören och dennes verk, inte på den utövande musikern. Av 
naturliga skäl har detta också resulterat i att den noterade musiken givits högre status än 
gehörsbaserad musik. Det handlar om att finna den rena ’naturliga’ musiken och bevara den. 
Musiken har ett egenvärde och god sådan gör oss också till goda individer.  
     Det andra spåret är något av en motsats. Förhållningssättet fokuserar mer på musikern, 
dennes aktivitet samt den sociala processen. Mystiken kring verket och dennes kompositör är 
inte lika stark. Det intressanta är snarare det personliga och det som händer kring musiken.  
     Sammanfattningsvis finns alltså en riktning som fokuserar på objektet respektive en rörelse 
som sätter subjektet i centrum. Dessa musiksyner menar jag i sin tur resulterar i ett 
musikpedagogiskt förhållningssätt som å ena sidan sätter ämnet i fokus och å andra sidan den 
enskilda elevens och gruppens intresse samt aktivitet i centrum för undervisningen. 
 
Pianolärares utbildning 
Har historien någon koppling till nutida synsätt? Självfallet förstår vi att vi alla har ett arv från 
historien. När det gäller musiklärare specifikt kan vi misstänka att musik- och 
lärarutbildningen har en inverkan på den blivande lärarens musikpedagogiska grundsyn. 
     Genom ett informellt lärande i förutbildningar, såsom musikgymnasium och folkhögskola, 
har många mött ideologiska förhållningssätt till begreppen musikalitet och vad som är ’god 
musik’ (Bouij 1998, s. 270). Den musikhögskola som traditionellt sätt stått för 
musiklärarutbildningarna blir en plattform för yrkessocialisation där musikidealen bearbetas 
men där också en pedagogisk syn tillkommer. Som student handlar det bland annat om ett 
socialiserande till ett värdesystem, att man anpassar sig till en rådande smak (Bouij 1998, s. 
203). På något sätt gäller det också att musiken markerar att studenten och sedermera läraren 
även är välutbildade musiker (Bouij 1998, s. 204).   
     Bouij urskiljer två yrkesroller som lärare: 
 

Kortfattat kan man säga att den elevcentrerade läraren (eller processlärare, som jag under ett 
analysskede använde som preliminär beteckning) önskar möta barnen utifrån en bred 
utgångspunkt. Den innehållscentrerade läraren önskar vidareförmedla ett musikaliskt ideal som 
utvecklats inom en levande musiktradition, d.v.s. ett ideal som inte utgår från någon pedagogisk 
konstruktion (vilket är anledningen till att jag inte talar om en ämnescentrerad lärare). 
Musiker/interpret står för den som helst av allt skulle vilja arbeta som musiker och därmed aktivt 
vara med om att förvalta en sådan musiktradition. Den tolkande aspekten av musikerskapet 
framstår som det centrala. Musikant /allmänt musikintresserad kallar jag den som vill lära sig lite 
av varje om och i musik, centralt här är en musikantisk attityd till musiken. Det är inte tolkandet av 
musiken som är det allra mest centrala, det är i stället den kommunikativa dimensionen. Musiken 
skall också fungera socialt, så att de som samlats kring musiken – vare sig man gjort det för att 
lyssna eller spela – upplever en meningsfull gemenskap (Bouij 1998, s. 266). 

 
Under utbildningstiden önskar den elevcentrerade läraren att möta en musikalisk mångfald, 
tillägna sig praktiska färdigheter och ibland också kopplingar till andra konstarter. Den 
innehållscentrerade läraren önskar däremot att koncentrera sig på studier för en 
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spetskompetens på det egna huvudinstrumentet och en specifik genreinriktning (Bouij 1998, 
s. 266). Bouij beskriver vidare hur ett kreativt ideal återfinns hos den elevcentrerade läraren 
medan den innehållscentrerade läraren står för något av ett traderingsideal (Bouij 1998, s. 
267). Hos den elevcentrerade läraren återfinns tankar om vad som är meningsfullt för den 
eller de människor som finns runt musiken, medan den innehållscentrerade läraren har ideal 
som lägger tonvikten på innehållet (Bouij 1998, s. 271).  
 

För den elevcentrerade läraren är musiken ett medel, inte målet. Det är inte heller självklart vad 
som är undervisningsstoffet, det viktiga är att det uppstår en levande kunskapsprocess och då blir 
stoffet underordnat denna process, det gäller att finna det innehåll som passar eleverna i det 
stadium de befinner sig och den motivation de uppvisar. För musikern och den innehållscentrerade 
läraren är däremot det estetiska ett klart mål för verksamheten, undervisningsstoffet uppfattas som 
externt i förhållande till eleven. Det finns också normer som man måste iaktta och lära sig under 
idogt arbete i övningsrummet, vare sig det handlar om att interpretera romantisk musik eller 
improvisera enligt ett Berklee-ideal eller kanske spela låtar inom Bingsjö-traditonen (Bouij 1998, 
s. 273). 

 
Det ligger i sakens natur att den innehållscentrerade läraren lägger tyngdpunkten på att behärska 
sitt ämne; den elevcentrerade läraren lägger å andra sidan tyngdpunkten på att behärska 
undervisningsprocessen (Bouij 1998, s. 273). 

 
Utbildningsfokus blir därmed också fokus för den musikpedagogiska verksamheten och vi 
kan se att de historiska spåren i mångt och mycket återfinns inom musikhögskolan samt att 
det finns tydliga kopplingar till den estetiska debatt jag redogjort för i bakgrunden. 
 
Pågående forskning 
Under perioden för denna uppsatsskrivning pågår ett forskningsprojekt med liknande 
problemområde. Olle Tivenius (2006) är doktorand vid Musikhögskolan, Örebro universitet. 
Hans doktorandprojekt avser att kartlägga filosofier, ideologier, behov och möjligheter för 
verksamheten vid svensk musik- och kulturskola. Förhållandet stat – kommun – kulturskola 
står i fokus. I detta projekt har en enkätundersökning genomförts bland musiklärare inom 
kommunal musik- och kulturskola. Utifrån 834 enkätsvar har Tivenius i sin analys funnit fyra 
lärarkategorier. Dessa kategorier är skapade genom ett dataprogram och grundar sig på ett 
korrelerande mellan vissa av enkätens påstående. Med andra ord finns det påståenden som har 
ett samband med varandra genom att informanter som i hög grad instämt i vissa påståenden 
också i hög grad varit av samma mening i andra specifika påståenden. Tillsammans bildar 
dessa påståenden en så kallad faktor. I en kvalitativ forskning är kategori ett bättre ord genom 
att det visar på att det handlar om olika grupperingar hos lärarna som deltagit i 
enkätundersökningen.  
     Här följer en kort redogörelse för respektive faktor/kategori i Tivenius hypotes. Till varje 
kategori finns de påståenden som bildat faktorn från Tivenius enkätundersökning och inom 
parantes en siffra och bokstav för att möjliggöra ett korrelerande med den urvalsenkät som 
använts som metod för denna uppsats. Det kommer finnas anledning att diskutera dessa 
kategorier mer ingående längre fram beroende på resultatet av de empirinära studierna. 
 
Mission 
Den förstnämnda kategorin går under namnet mission och läraren som kan benämnas som 
Missionär instämmer i hög grad i följande påståenden: 
”Kulturarvet måste hållas levande” (4a) 
”Barn måste beredas möjlighet att tillägna sig den klassiska musiken.” (4d) 
”Barn och ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella musiken.” (4i) 

 1010



     Ordet mission antyder att lärarna inom denna kategori upplever att de har ett uppdrag att 
förmedla specifika värderingar och kunskaper till andra personer. Det handlar dock inte om 
ett religiöst budskap utan om ett ansvar som kulturbärare. Missionären drivs alltså av ett 
engagemang för kulturella värden och att dessa får spridas och leva vidare från generation till 
generation.  
 
Elevorientering 
Kategoring elevorientering innefattar lärare som i hög grad instämmer i att: 
”Det är viktigt att ge eleverna fördjupad kunskap om den musik som finns i deras vardag.” 
(4b) 
”Som musiklärare i musik-/kulturskolan måste jag ha mycket god kännedom om ny musik 
som eleverna lyssnar på.” (4e) 
”Det är viktigt att man på musik-/kulturskolan ägnar sig åt elevens/elevernas egen musik.” 
(4h) 
     Samtliga påståenden sätter eleven i centrum och de lärare står för dessa värderingar kallas 
därför för elevorienterade lärare. Utifrån detta förstås att kategorin elevorientering skiljer sig 
i hög grad från mission eftersom missionären snarare orienterar sig utifrån själva musiken.  
 
Känsla 
Två påståenden bildar faktorn känsla: 
Det är viktigare att eleverna kan känna att de musicerar ’på riktigt’ än att de kan spela efter 
noter.” (4f) 
Det är viktigt att eleverna ’går på känslan’ när de lär sig spela.” (4j) 
     Om en lärare sätter känslan i centrum för sin undervisning visar det på ett anammande av 
en värdesubjektivism och en expressiv teori. Den subjektiva uppfattningen blir därmed 
överordnad en eventuell objektiv sanning.  
 
Grund 
De lärare som tillhör kategorin grund instämmer i hög grad i följande påståenden: 
”För mig som musiklärare är sången den självklara utgångspunkten för nybörjarundervisning 
på instrument.” (4c) 
”För mig som musiklärare är rytmiken den självklara utgångspunkten för 
nybörjarundervisning på instrument.” (4g) 
     Som bakgrund är denna kategori svårast att greppa. Möjligen kan kommande intervjuer 
belysa kategorin. 
 
 
Problemområde 
 
I landet finns en mängd olika kommunala musik- och kulturskolor. Gemensamt för dem är att 
de erbjuder frivillig musikundervisning för barn och ungdomar som samtidigt går i 
grundskola eller gymnasium, det vill säga annan skolverksamhet som i mångt och mycket 
drivs utifrån kommunala initiativ. Medan grund- och gymnasieskolan är reglerad genom 
diverse nationella direktiv, såsom läroplaner, kursplaner och betygskriterier saknas dessa 
inom musik- och kulturskolan. För musik-/kulturskolans verksamhet finns kommunpolitiskt 
uppsatta målformuleringar. Meningarna i dessa dokument skiljer sig dock avsevärt från 
kommun till kommun och jämför vi med grund- och gymnasieskolan har deras nationella 
måldokument en helt annan auktoritet och påverkan för den pedagogiska verksamheten. På så 
vis förstår vi att musik- och kulturskolans verksamhet i mångt och mycket blir ett resultat av 
den enskilda lärarens uppfattningar och ideal kring uppdraget som musiklärare. Förvisso råder 
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resursbegränsningar, men rent mål- och innehållsmässigt finns en stor frihet för den egna 
läraren i den enskilda instrumentalundervisningen. Det bör dock nämnas att musik- och 
kulturskolans undervisning visserligen är helt frivillig och sker utifrån en mindre 
terminsavgift, men detta blir bara en symbolisk summa gentemot den prislapp som betalas av 
skattepengar. Det är också utifrån denna ekonomiska aspekt som diskussionen gör sig 
intressant. 
     Hur tänker pianolärarna. Varför bör barn och ungdomar gå till den kommunala musik- 
eller kulturskolan? Något provocerade, men väsentligt, är också att ifrågasätta själva 
meningen med pianoundervisning. Vilken eller vilka meningar/argument finns för en 
kommunal verksamhet av detta slag och vad har pianolärarna för mål för sin undervisning? 
Hur går de till väga i sin undervisning, vad har de för utgångspunkter? Mina funderingar 
mynnar ut i de didaktiska frågorna vad, hur och varför? 
     Min vilja är att i ett första steg synliggöra grundläggande åsikter och ideal som styr eller 
påverkar pianolärarnas undervisning. I en andra etapp görs en vidare tolkning av denna 
empiri. 
 
Syfte 
Syftet är att synliggöra och tolka musikpedagogiska grundsyner bland pianolärare inom 
kommunal musik- och kulturskola. 
 
Frågeställningar 
Vilka musiksyner finns bland lärarna? 
Vilka argument finns för en kommunal musik- eller kulturskola och vilka funktioner fyller 
undervisningen enligt lärarna? 
Vilka mål har pianolärarna med sin undervisning? 
Vad har pianolärarna för metodiska utgångspunkter? 
 
 
Avgränsning 
 
Studien diskuterar inte huruvida lärarnas tankar och åsikter om sin undervisning kommer till 
uttryck på ett praktiskt plan i den direkta undervisningssituationen. Det som behandlas är 
alltså hur lärarna uttrycker sig, inte hur de faktiskt gör. 
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METOD 
 
 
Förförståelse & Utgångspunkt 
 
Den historiska tillbakablick jag redogjort för och därtill kategoriseringar är något av en 
utgångspunkt i sammanhanget. En betydelsefull del är den forskning Christer Bouij redovisar 
i ”Musik – mitt liv och kommande levebröd” (1998), vilken jag kortfattat presenterat i 
bakgrunden. Därtill kommer också Tivenius doktorandprojekt (2006). Detta projekt utgör en 
del av utgångspunkten för forskningen eftersom det är ur denna hypotes, om de fyra 
kategorierna/faktorerna, som jag delvis kommit att vaska fram mina intervjupersoner.  
      
 
Datainsamling 
 
Efter en första problemformulering lästes litteratur varpå jag kommit i kontakt med olika 
teorier och sätt att kategorisera lärares grundtankar och filosofier. Jag valde dock att ganska 
snart genomföra något av en förintervju som underlag för en ökad konkretisering av syfte och 
skapande av frågeställningar. Förintervjun skall inte ses som en provintervju, avskild från 
’riktiga’, utan snarare som en första utgångspunkt för att få ett startskott, finna fokus och 
kunna börja skissa på möjliga kategoriseringar. Den första intervjun behandlas alltså likt de 
övriga när det gäller analys och tolkning, inte minst på grund av att intervjuunderlaget inte 
behövde revideras inför kommande intervjuer.  
     Som steg två i de empiriska studierna blev en andra intervju. Denna intervju gjordes med 
en kvinna som förutom att vara aktiv pianolärare på en privat skola också är engagerad som 
lärarutbildare och författare av pianolitteratur.  
     För att kunna lyfta forskningen till en generell nivå fanns en önskan om att finna 
informanter som kunde representera olika ideal. Därför skickades en urvalsenkät ut till 12 
personer som undervisar i piano vid kommunal musik- och kulturskola. Två tredjedelar 
skickades till en större skola, medan de återstående fyra exemplaren fördelades på två mindre 
skolor. En betydelsefull skillnad mellan den stora och de mindre skolorna var att lärarna på 
den större endast undervisade på instrumentet piano samt ensemble, medan lärarna på de 
mindre skolorna hade tjänster som omfattade instrumentalundervisning på flera olika 
instrument. Urvalsenkätens utformning grundades på den enkät som Tivenius (2006) 
genomfört i sitt forskningsprojekt. Genom att urvalsenkätens frågor bestod av de påståenden 
som bildat de fyra faktorerna gjorde det möjligt att finna lärare med andra ideal och åsikter än 
de två första informanterna och samtidigt koppla empirin till tidigare forskning. Frågorna 
presenterades dock inte per faktor i den meningen att samtliga frågor som bildat en faktor 
presenterades efter varandra. För att ’dölja’ kategorierna valdes istället att blanda frågorna 
faktorerna emellan (se bilaga 1). 
     Av de utsända enkäterna returnerades 10, varav 1 blank. Enkätsvaren analyserades genom 
att jag summerade värdena jag fått inom respektive faktor och på så sätt kunde se vilka 
personer som fått högst respektive lägst summavärde i de olika faktorerna. Av de personer 
som fått högst värde i någon faktor plockades den person ut som å andra sidan gav relativt 
låga värden på en eller flera av de andra faktorerna. Något genusperspektiv användes inte. För 
att nå den önskade bredden valdes två personer som verkade stå för andra ideal/faktorer än de 
informanter jag träffat under de två första intervjuerna.  
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Intervjuunderlag 
En övergripande tanke var att börja med bredare frågor av ideologisk karaktär, följt av något 
smalare med mera anknytning till metodiska spörsmål för att mot slutet gå mot ett större 
perspektiv igen.  
     Intervjuerna startades med frågor rörande lärarnas personliga musiksyn, eftersom denna är 
en av de bakomliggande faktorerna för vad jag vill benämna musikpedagogisk grundsyn. (1) 
Utgångsläget för intervjuerna blev frågan om vad som är musik? Jag ville också få en inblick i 
personernas tankar om estetiska värden, vad som är ’god musik’ och vad som kan benämnas 
som konstnärligt? Det kändes också relevant att få veta vilken sorts musik som spelas där 
hemma och som är föremål för ett konsertbesök.  
     Följande frågor har i de olika intervjuerna kommit i olika ordning och kanske att en del har 
inte har uttalats på grund av att informanten redan besvarat frågan tidigare under intervjun:  
    (2) Vilka är de viktigaste argumenten för att det ska finnas en kommunal musik- eller 
kulturskola i vårt land? (3) Vilka är musikundervisningens viktigaste funktioner i 
musikskola/kulturskola? Detta är två frågor som kan upplevas som ’stora’ men syftar till att få 
grepp om informantens tankar kring undervisningens kärna, syftet med att över huvud taget 
bedriva verksamheten. (4) Frågan om målet för undervisningen handlade om att försöka ta ner 
de stora frågorna på ’instrumentnivå’ (5) och sedan på ’lektionsnivå’ genom att fråga efter när 
det känns som att undervisningen lyckas kontra misslyckas?  
     (6) Hur ser du på eleven? En fråga som kanske kan ge en inblick i någon form av 
människosyn.  
    (7) Frågor om vilken utgångspunkt man har för sin undervisning, relationen mellan noterad 
och gehörsbaserad tradition, (8) stilar och genrer samt (9) arbetssituation etc. är något mer 
konkreta för den direkta undervisningssituationen.  
     (10) Avslutningsvis blickades återigen bakåt, men framför allt framåt, genom att samtala 
om hur framtiden möjligen kunde se ut och en fråga var vad som kunde eller borde förbättras 
när det gäller skolans verksamhet i stort. 
 
 
Bearbetningar 
  
Transkribering & Referatskrivning 
Intervjuerna, som i regel blev en till en och en halv timma långa, genomfördes under 
ljudupptagning. Därefter gjordes en ordagrann transkribering med därtill symboler för pauser, 
skratt, suckningar och andra uttryckssätt som kunde vara av värde. Den färdiga 
transkriberingen bearbetades sedan till ett sammandrag. Där omvandlades talspråket till 
skriftspråk, upprepningar plockades bort, likaså sådant som föll utanför den egentliga 
intervjun. Däremot bibehölls ändå den kronologiska ordningen. Det tredje och sista steget 
blev att bearbeta språket och disponera intervjun så att ett strukturerat referat kunde 
presenteras i resultatdelen av denna uppsats. Informanterna fick då också fingerade namn. 
 
Analys 
Som underlag för analys användes det sammandrag som gjordes av transkriberingen. Syftet 
var att hitta grundläggande värderingar och sedan försöka hitta ett samband dem emellan. 
Därmed resulterar analysen i en text som presenterar och diskuterar det som verkar vara något 
av kärnan och tyngdpunkten för lärarnas berättelser. Vad som ansågs vara denna kärna 
bedömdes utifrån vilket resonemang som verkade engagera dem och därmed också tog upp 
mest tid rent kvantitativt i intervjuerna.  
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Tolkning 
Min tolkning får stå för en både djupare och bredare förståelse av empirin. I detta arbete riktas 
inte längre fokus på varje informant för sig utan de utgör alla en del i en gemensam plattform 
för tolkning. Dessutom sätts empirin in i ett större sammanhang. Detta får utgöra övergången 
från resultatanalys till en diskussion. 
 
 
Intervjuareffekt 
 
Under mina intervjuer har jag ibland märkt någon form av rädsla eller osäkerhet hos 
informanterna. Jag uppfattar att de är väl medvetna om att jag är intresserad av deras 
personliga åsikt och att dessa subjektiva värderingar och tankar alltid kan ses som ’sanna’, att 
det egentligen inte existerar något rätt eller fel svar på vad jag frågar efter. Ändå upplever jag 
att de ibland håller tillbaka eller ursäktar sina ställningstaganden i rädsla för att deras åsikter 
inte är ’korrekta enligt en modern musikpedagogik’. Om jag till exempel ställde frågan 
huruvida det är viktigt för dem att deras elever blir duktiga instrumentalister har jag kunnat se 
en misstänksamhet och att svaret ’borde’ vara nej. Birgitta valde till exempel att ibland tala 
tyst, nästintill viska, när hon gjorde ’känsliga’ uttalanden, som om att undvika att någon 
skulle höra. 
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RESULTAT 
 
 
Intervju – ’Peter’ 
 
Förintervjun gjordes med en man i 50-årsåldern. Hans 30-åriga yrkeserfarenhet inom musik- 
och kulturskola och till synes nyfikna pedagogiska hållning gjorde mig intresserad av en 
intervju.  
 
Presentation 
 
Musiksyn 
Peter vill ogärna värdera musik. För honom är synen på vad som är ’god musik’ en subjektiv 
sanning. Den musik som känslomässigt berör honom kanske inte stimulerar en annan 
människa och vice versa. Därför kan man inte värdera musik i bra och dålig sådan utan all 
musik kan ha en funktion hos någon person och då den har en uppgift hos någon och 
betydelse för denna person kan den också benämnas som bra musik.  
     Hans vida syn på det goda speglar också synen på det konstnärliga:  

 
Att vara konstnär, det är att skapa någonting. När du skapar någonting så är det skapat och då är 
det konstnärligt skulle man kunna säga, om man vill använda det uttrycket, men jag använder inte 
det uttrycket. 

 
Peter har alltså inga andra kriterier än att musiken ska vara skapad för att kunna benämnas 
som konstnärlig. För honom är det konstnärliga högst individuellt eftersom det tar sin 
utgångspunkt ur en personlig känsla, hela ens livserfarenhet samt den situation man befinner 
sig i. Han poängterar återigen att skillnaden i det konstnärliga snarare ligger i lyssnarens 
upplevelser och inte i verkets kvalité. 
     Peter har ingen genre eller stil som ligger honom varmast om hjärtat. När han själv lyssnar 
på musik blir valet utifrån sammanhang och sinnesstämning. För honom har olika sorters 
musik också olika funktioner i hans liv. Han understryker också att man hela tiden förändras 
som person och därmed också i sitt förhållande till musik. 
     Musik kan vara mycket mer än det vi kopplar till instrument, menar Peter. För honom är 
till exempel fågelsång väldigt vacker musik. Det är också så att det inte alltid är musiken som 
berör hans känsloliv. Det kan lika gärna vara tystnaden. 
 
Argument för kommunal musik-/kulturskola och dess viktigaste funktioner 

 
Det största argumentet tror jag är att alla ska ha en möjlighet att kunna få tillträda [kulturskolan], 
oavsett kön, inkomst eller etnisk bakgrund. 

 
Vidare uttrycker Peter vikten av att barn får vetskap om kulturskolans verksamhet, en plats 
där man kan uttrycka sig på olika sätt; musik, bild, dans och teater. 
     När jag frågar varför det är bra för barn att uttrycka sig, på vilket sätt det är utvecklande 
och vad skolan egentligen har för funktioner tänker Peter först och främst på möjligheten att 
få bli sedd, bekräftad som skapande individ. Det gör att människan växer och mår bra, menar 
han. På kulturskolan kan man bli uppskattad och hitta sin ’profil’ som exempelvis ”Jag är 
pianist” och känna sig duktig, anser Peter. Utifrån ett samhälleligt perspektiv pekar han på 
möjligheter till underhållande konserter, men betonar framför allt musikens sociala funktion, 
glädjen i att tillsammans med någon kompis musicera och skapa musik. Det är fint om man 
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kan mötas i musiken och frångå fokusering på prestationer och tävlingar sinsemellan, tänker 
Peter. Att man musicerar och skapar något tillsammans blir en ytterligare dimension på 
vänskapen.   
 
Kulturarv 
Peter menar att musikens utveckling är lika naturlig som vårt talspråks förändringar genom 
tiderna. Notationstraditionen har dock förmågan att bevara äldre musik och det finns ett värde 
i att det görs. Själv känner Peter att han saknar kompetens inom vissa genrer och stilar och 
menar att det därför är bra om man på en skola har olika kompetensområden så att man som 
lärarna kompletterar varandra. Personligen saknar han, på skolan där han arbetar, någon med 
kompetens inom svensk folkmusik.  
     Peter vill kunna presentera ett brett utbud av musik, sådant som eleven kanske inte möter 
annars i vardagen. 
     Vidare på frågan om kulturarv nämner Peter sånglekar som han arbetar mycket med i 
grundskolan. Det är en tradition som är värd att bevara, anser han. Peter pekar på dess 
okomplicerade sätt att förhålla sig till musik. Han är emot det tydliga fokus på prestering som 
många gånger infinner sig i samhället.  
     Jag frågar specifikt efter klassisk musik och då svarar han att han försöker få in den i 
undervisningen, blandat med andra genrer och stilar. Det handlar om ett givande och tagande, 
menar Peter. Han anser dock att grundskolan har en större roll än musik- och kulturskolan när 
det gäller att presentera den klassiska musiken. I grundskolan bör man vänja eleverna att 
lyssna aktivt på musik och då inte minst på klassisk musik. Ett sätt att väcka intresse inom 
kulturskolan är att elever hör varandras repertoar på konserter och att de då exempelvis då kan 
upptäcka den klassiska musikens tjusningar.  
 
Mål för undervisningen  
Peter poängterar först och främst det viktiga i att sätta upp målen tillsammans med eleven. 
Han brukar dock börja med ett slags ’grundpaket’ av diverse noter och övningar med syfte att 
en notbild ska bli hanterbar för eleven. Han vill erbjuda barn att uttrycka sig genom musik, 
men ser att det är mycket annat i samhället som också lockar. Detta är också en anledning till 
varför han inte vill låsa fast eleven vid vissa krav.  
     Det centrala för honom verkar ändå vara följande: 
 

Mitt mål är då att dom ska uppleva att det är roligt att spela. Det ska vara roligt. Musiken ska vara 
något dom får ut något av. Gärna att dom faktiskt inte bara blir ’notkopierare’ utan att dom också 
kan skapa någonting med sitt instrument. Det tycker jag naturligtvis är väldigt viktigt. 
 

Med ’notkopierare’ syftar Peter på ett mekaniskt spelsätt, ett spel efter noter utan en personlig 
tolkning. Han menar också att notationsbaserad musik och gehörsbaserad musik bör gå hand i 
hand. Han har träffat allt för många som varit så bundna vid noterad musik att de inte kunna 
musicera om noterna saknats. Det är dock viktigt att komma igång med notläsning tidigt i 
undervisningen eftersom det är en sådan lång process, förklarar Peter. 
     Jag frågar vad som skiljer nybörjarundervisningen när eleverna är uppåt en 15 år i 
jämförelse med cirka 9 år. För Peter blir skillnaden med att ha äldre elever som är nybörjare 
att mer förklaras teoretiskt, små barn får härma mer utan att kanske förstå vad de egentligen 
gör.  
     Peter framhäver elevernas inflytande eftersom det inte finns några direktiv av vilka mål 
som ska uppnås.  
 

[…] det här är inte någon institution som har sagt att ”när barnen går ut den här skolan ska dom 
kunna det och det och det”, det har dom inte, utan vi har det här fria synsättet. 
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Eftersom verksamheten är fri bör därför eleven vara med och utforma den. Han framhåller 
betydelsen av att hitta det område och sammanhang där eleven spelar utanför kulturskolan. 
Han vill på så sätt koppla sin undervisning till barnens verkliga musikutövning i andra 
sammanhang.  
     Vilken betydelse har det för Peter att hans elever blir skickliga musiker? Peter berättar att 
han inte tycker att det är viktigt att hans elever blir duktiga instrumentalister. Det är viktigare 
att eleverna trivs med undervisningen och har roligt. Vilken måttstock har då Peter för sin 
undervisning, när känner han att han lyckats. Svaret blir att han känner att han har framgång i 
undervisningen när barnen visar glädje i sitt musicerande, när dom känner sig duktiga och 
lyckade och när de med musiken förmår kommunicera med varandra. Vad upplever han då 
som ett misslyckande. För Peter är det när han känner att han inte når eleven. Det är den 
bristande kommunikationen som är misslyckandet. Det gäller då dels på ett språkligt plan, då 
eleven exempelvis inte förstår metaforer och dels på ett metodiskt plan, när han inte kommer 
förbi svårigheter som eleven har. 
 
Synen på eleven 
När det gäller synen på eleven poängterar Peter först och främst vikten av att han som lärare 
själv är intresserad av att träffa eleven. Vid frågan om hur en ’duktig elev’ är vill han mer 
poängtera vikten av den nyttiga erfarenhet som motgångar är för eleven, ett måste för att klara 
andra framöver, en fostringsaspekt. Han poängterar också elevens ansvar vad det gäller 
övning. De flesta lär sig inget utan att arbeta för det, förklarar Peter. 
     Har han då mött en ’omöjlig’ elev. Peter har mött elever som kan uppfattas som hopplösa. 
Han har då försökt att vända ut och in på sig själv, lämna progressionstanken och bara inrikta 
sig på att hitta eleven, att gå långsamt fram för att nå en förståelse.  
 
Undervisningens utgångspunkt 
För Peter är det inte säkert att nybörjarundervisningen börjar likadant. Peter vill utgå från 
elevens situation, vad han/hon kan och om eleven redan har en spelbok vill han använda den 
istället för att ta den som kanske ligger honom varmast om hjärtat. Han börjar gehörsmässigt, 
men vill också börja med notläsningsområdet så tidigt som möjligt. Spel utifrån notation och 
gehör går som sagt hand i hand.  
     Peter skulle gärna vilja arbeta med pianostudio vid nybörjarundervisning. Då skulle han 
slippa att upprepa grundläggande musiklära för varje elev och samtidigt skulle eleverna kunna 
lära sig saker av varandra, såsom pulskänsla exempelvis. 
     Peter utgår inte från att eleverna har någon speciell bakgrund eller förkunskap från till 
exempel grundskolan. Han startar där de är och visar inte på något behov av krav på 
förkunskaper. 
     Har eleven något stycke som de vill arbeta med försöker Peter att ordna det även om han 
upplever en avsaknad av kompetens på området. 
     Peter känner sig väldigt fri i sin yrkesutövning. Visserligen håller lärarna inom ämneslaget 
koll på varandra, men han känner sig ändå ganska ohämmad. Han vill prova nya saker, testa 
även det som i andras ögon ändå kanske upplevs som ’lekstuga’ eller udda. 
 
Framtiden 
Hur ser då Peter på sin framtida yrkesverksamhet? 

 
Den dag jag tänker: ”Nej, nu orkar jag inte ta in några nya influenser eller några nya tankar” då har 
jag börjat ’mumifiera’ mig själv, då har jag stelnat till. Därför tycker jag det är väldigt bra att jag 
har praktikanter, därför att då får jag spegla mig själv lite grann och se vad det är, varför gör jag 
det och kan jag motivera varför jag gör si eller så. 
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Peter känner en brist i att inte kunna erbjuda barn med annan etnisk bakgrund undervisning på 
deras ’modersmusik’. Ett av Peters mål för framtiden blir därför  att kunna erbjuda 
exempelvis undervisning med kurdisk musik som innehåll. 
 
Analys 
 
Glädje & Känsla 
Peter visar genom hela intervjun en ståndpunkt där glädje i musicerandet och skapandet är 
kanske det viktigaste målet och innehållet i undervisningen. Musik ska vara något roligt, 
skolan en plats där man får uttrycka sig och undervisningssituationen anpassad utifrån den 
enskilda elevens situation och intresse.  
     Det är för Peter viktigt att eleverna använder sin fantasi och känsla när de spelar och inte 
bara, som han uttrycker det, blir ’notkopierare’. I detta avseende visar Peter på en ståndpunkt 
som kan kopplas till Tivenius (2006) hypotes där en kategori kallas för känsla.  
     Musik behöver inte vara något svårt och komplicerat, inte heller något att konkurrera om. 
Peter vill undvika att pressa sina elever. Hans utmaningar kommer när han känner att eleven 
är mogen för det. För honom sitter inte målet och lyckan i att få tekniskt duktiga 
instrumentalister utan snarare att se hur musiken skapar glädje och hur den kan vara ett 
redskap för utvecklande av identitet och sociala konstruktioner. En social dimension kan 
exempelvis nås vid gruppundervisning och Peter pekar framför allt på denna arbetsforms 
fördelar vid nybörjarundervisning. En pianostudio, som han uttrycker det, kan förutom sociala 
vinster också stärka musikaliska färdigheter såsom exempelvis rytm. 
 
Demokrati & Mångfald 
Peter menar att uppfattningar om musik generellt sett är något subjektivt. Han visar genom sin 
musiksyn på en värdesubjektivism/värderealism när han säger att det är individen själv som 
bestämmer vad som är bra och dålig musik. Om en person upplever ett musikstycke som bra 
hindrar det inte att någon annan person finner det dåligt. Det viktiga är förståelsen för att båda 
personer har lika rätt i sina subjektiva uppfattningar. Peter understryker också att det 
konstnärliga inte ligger i verket utan snarare hos lyssnaren. Kanske är det så att värdet inte 
enbart ligger i det musikaliska objektet eller i känslan hos subjektet utan i relationen dem 
emellan och att det är detta som Peter syftar på (Sundin 2001, s. 24, 73-74).  
     Peters resonemang om skolans funktion och uppgift i samhället kan kopplas till begreppet 
demokrati. Han framhåller alla barns lika möjlighet till undervisningen och att den sker, eller 
snarare bör ske på lika villkor. Att eleven har ett möjlighet till inflytande i undervisningen 
verkar också vara essentiellt för honom. Det handlar då om att ta tillvara på elevens intresse 
för olika sorters musik och att koppla undervisningen till det sammanhang/miljö han eller hon 
lever i.  
     Peter vill kunna stå för en mångfald när det gäller genrer och stilar, både när det gäller 
västerländsk musik och musik från andra kulturer. Han vill också ge barn möjlighet att få 
uppleva musik som de kanske inte möter annars i vardagen, det vill säga musik med svagt 
kommersiellt intresse. Genom en musikalisk mångfald kan eleven göra en form av 
demokratiskt val av vilken musik hon eller han uppskattar och vill arbeta med. Ser vi på 
Peters personliga musiksmak visar den på en öppenhet. Det finns ingen bestämd musik som är 
hans ’hjärtemusik’ och det avspeglar sig i undervisningen på så sätt att det för honom inte är 
viktigt vilken musik som ska vara föremål för undervisningen. På så sätt kan det ses att hans 
musiksyn avspeglas i en musikpedagogisk grundsyn. 
     Begreppen demokrati och mångfald omfattar även hans sätt att se på musikundervisningen 
som ett erbjudande. Han menar att musik inte är det enda sättet att uttrycka sig på, inte heller 
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att kulturskolan som helhet är den enda sanna vägen. Nej, musik är en del i ett stort 
samhällsutbud för barn och ungdomar. 
     Peter är nyfiken på nya pedagogiska möjligheter. Han vill inte rota sig i ett specifikt 
arbetssätt utan vill pröva olika vägar och få nya impulser från kollegor. Eleven måste öva, 
men det är lärarens ansvar att anpassa sig och försöka nå eleven. Peter pekar också på 
möjligheten att utnyttja arbetslagets samlade kompetens för att bättre kunna uppnå denna 
bredd.  
 
Musik som medel 
Enligt min tolkning menar Peter att musikundervisningen snarare är ett medel i 
identitetsskapande och socialisation, än en bärare och förmedlare av dess egenvärde, 
kulturarv, instrumentala färdigheter och estetiska kvalitéer. Det verkar som om vinsten inte 
ligger i själva musiken utan snarare i något utommusikaliskt. På så sätt visar Peter att han står 
för en heteronomiestetisk syn. Trots något provocerande frågor talade Peter mycket lite om 
skolans uppgift som kulturbärare och förmedlare av musikaliska värden. Kulturskolan är 
alltså i första hand till för elevernas skull, inte musikens. Med tanke på tidigare forskning ger 
därmed Peters berättelse en ökad förståelse för det Bouij (1998) beskriver som en 
elevcentrerad lärare och det Tivenius (2006) benämner som en elevorienterad lärare.   
     Peters syn kan även kopplas till en undervisning med musiska förtecken eftersom han vill 
att skolan ska vara en plattform för olika uttrycksmedel. Han sätter eleven i centrum och ser 
gärna till musikens potential att utveckla individen och möjlighet till självrealisering. 
Dessutom är upplevelsen och skapandet centrala områden i hans musikpedagogiska grundsyn 
(Hanken & Johansen 1998, s. 173-175).  
      
 
Intervju - ’Karin’ 
 
Karin arbetar i nuläget inte vid någon kommunal musik-/kulturskola. Hon har dock många års 
erfarenhet som pianopedagog och i dagsläget är hon en drivande person inom en privat 
pianoskola. Dessutom arbetar hon med att utbilda några av framtidens pianopedagoger samt 
är författare av pianolitteratur/pianoskolor. Mot denna bakgrund förstås intresset och 
legitimiteten av att genomföra en intervju med denna person. 
 
Presentation 
 
Musiksyn 
Jag börjar intervjun med att ta upp synen på musik, begreppet ’god musik’ och vad som kan 
betecknas som konstnärligt. Karin menar att det har uppstått en polarisering mellan olika 
genrer och epoker. Hon anser att alla uttryck inom musik är viktiga och att konsten många 
gånger sorterar ut sig själv i bemärkelsen av vad som är bra och dåligt. Hennes slutsats blir att 
god musik är all musik som görs på riktigt, musik som görs utifrån sinnet och känslan av 
passionerade människor och inte av musikmakare som skapar från en intellektuell 
utgångspunkt. 
     Karin anser att det är hennes uppgift som pedagog att även bevaka musikformer som inte 
ligger henne själv varmt om hjärtat. Hon menar att uppgiften inte är att ’sälja’ exempelvis 
Mozart utan att i framför allt nybörjarundervisning öppna så många dörrar som möjligt. Hon 
ser en fara i att barn ganska snart undervisas till ett sätt att förhålla sig till musik. Barnen får 
lätt uppfattningar om vad som är musik och inte musik och det tycker hon inte om. Därför 
tycker hon också att ”[…] det är så farligt att som pedagog på något sätt smalna av och låta 
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barnen smalna av innan alla dörrar är öppna redan”. Det är alltså viktigt att ge barnen en bred 
musikerfarenhet och möjlighet till en subjektiv bedömning av vad som är ’god musik’.  
     Den musik som ligger Karin varmast om hjärtat är företrädesvis rysk och fransk 
konstmusik. Hon tycker om gränsöverskridande musik och lyssnar gärna på 
instrumentalmusik med andra instrument än piano. Genom att lyssna och ta lärdom av 
speltekniker på andra instrument får hon också nya infallsvinklar för sin egen pianometodik.  
     Mot slutet av intervjun tar Karin upp ordet finkultur. Hon menar att ’finkulturella 
människor’ kanske har tappat bort intresset för ’vanliga människor’. När det gäller den 
klassiska musiken har många gånger titlarna blivit viktigare än hur innehållet påverkar 
människor. Karin menar att man på Mozarts och Beethovens tid tog de musiker som fanns 
tillgängliga. Nu har det blivit så stiliserat och förfinat, orkesterapparaten har blivit större och 
notskrivningen har komplicerats. Vi kanske måste se lite enklare på den klassiska musiken 
och göra vad man kan med de medel som står till buds, säger Karin. Följande citat kan även 
återkoppla detta till samtalet om vad som är ’god musik’. 
 

[…] det måste bli såhär att man tränger in i den här konstmusikens högmod i ett hörn. De har varit 
lite ’musikpoliser’ också, talat om för oss mycket och vad som är fint och inte fint och skrämt oss.  

 
Karin hoppas att det kommer att komma nya, friska bärare av den klassiska musiken, 
människor med ett mindre mått av fördomar och attityder när det gäller vad som är bra och 
inte bra musik. 
 
Argument för kommunal musik-/kulturskola och dess viktigaste funktioner 
När jag tog upp ämnet om vilka argument som finns för en kommunal musik- och kulturskola 
pekade Karin i första hand på bristen på visionära musikledare. Hon tycker att det sitter 
många besvikna musiker och byråkrater på dessa poster och efterfrågar istället människor 
med idéer, som tror på sin personal, lyckas skapa resurser och är ledare på ett visionärt plan 
ifråga om attityder kring uppdraget som musiklärare. Det är också viktigt att man som lärare 
inte går sin egen väg utan stämmer in i en gemensam strategi och plan för verksamheten. Allt 
detta är någonting som Karin kommer att återkomma till under hela intervjun. 
     Vad har Karin då för tankar kring undervisningens viktigaste funktioner? Hon poängterar 
först och främst att barnen ska få en genuin upplevelse. När det gäller själva funktionen 
nämner Karin att ”Jag tror att i början så är det nog så man ska tänka att musiken ska i första 
hand ge verktyg för barnens växt och för en lite meningsfullare framtid […].” 
 
Kulturarv 
Karin menar att befolkningens kunskaper om kulturarvet generellt är på en låg nivå. Många 
människor saknar grundläggande kunskaper inom olika kulturella områden, men klarar sig 
gott i livet ändå. Hon tycker att skolor generellt satsar för mycket på att vara attraktiva på 
marknaden och att detta då blir på bekostnad av kunskap och lärdom. Hon önskar att 
skolsamhället kommer tillbaka till att betona bildningen mera, men inte till att eleverna blir 
som ’slavar’ utan att vi i en skola för bildning också tar med oss det som är gott idag. När det 
gäller pianoundervisningen specifikt ser hon gärna att man förenar kunskaper och färdigheter 
med en undervisning som blir intressant och varierande. 
 

För att jag tycker nog att metodiken och synen på barnen måste vara den här breda kultursynen, att 
dom ska få någonting med sig, vilket ställer krav på mig att det inte blir allt för tråkigt och 
enformigt […]. 

 
Karin tycker att det är viktigt att ett kulturarv förs vidare och menar att barnen behöver få 
möta denna musik genom att förmedlarna kommer till dem med arvet så att säga. Samtidigt 
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känner hon en begränsning i denna möjlighet utifrån de resurser som finns. Hon menar att det 
är svårt att förmedla kärnan i exempelvis Mozarts musik på 30 minuter i veckan. Barnen är i 
så stort behov av stimuli, att utforska och uppleva, att frågor om kulturarv inte alltid får plats 
tyvärr. 
 
Mål för undervisningen  
Karin hävdar att lektionerna ska innehålla mycket spel och det är viktigt att man i början får 
en musikalisk kick varje lektion, nästan så att allt stannar upp och att allting bara känns 
underbart. Hon vill komma åt en sinnesretning och att glädje få stå i centrum för 
undervisningen. 
     Det viktigaste målet är att barnen får en stabil grund att bygga sitt senare pianospel på. Det 
handlar om att få både breda och djupt förankrade kunskaper och färdigheter i pianospel, 
gehör och musikteori. Det är också viktigt att man inom samma arbetslag/skola arbetar på 
samma sätt så att denna grundkurs blir en gemensam plattform för allas arbete och på så sätt 
också skolans generella verksamhet och filosofi. Efter en sådan grund kan elevernas 
pianospelande ta olika inriktningar utifrån intresse och motivation. 
     När det gäller undervisning av äldre nybörjare är det i allmänhet svårt, menar Karin. Detta 
beror på redan tydliga åsikter om musik hos eleven samt att man har tappat lång tid av den 
rent fysiska/motoriska träningen i pianospel. För att man ska kunna börja så sent som vid 15 
års ålder måste man vara väldigt motiverad och beredd att öva mycket, menar hon.  
     Karin känner att hon lyckats som pianopedagog när frimodigheten och lusten att musicera 
och framträda finns kvar hos eleven. Hon upplever en tillfredställelse när eleverna fått en god 
grund, när hon ser tekniska och musikaliska färdigheter och när hon till slut känner att dom är 
’fast’ i pianospelandet. Hon beskriver att hon förr hade ett primärt mål att få fram duktiga 
instrumentalister och då mycket för hennes egen skull. 
 

Jag inser ju att jag under dom första 15 åren var eleverna medlet för mig, att göra mig berömd 
någonstans. Det handlade mycket mer om mig än om barnen. 

 
Trots att hon är en ’gehörsmänniska’, som hon uttryckte det, fick eleverna inte ta en ton utan 
noter, ej heller sjunga och kompa. Detta hade hon inte tid med utan höll bara på med att 
förfina. Karin tyckte att gruppundervisning var något för dom som inte kunde spela ända tills 
hon träffade en lärare med mycket hög kompetens och skicklighet som arbetade med 
gruppundervisning. Karin började då utvärdera sin egen undervisning och mera utgå ifrån hur 
hon själv var som barn. Genom en möjlighet att skriva litteratur (pianoskola) kom hon 
närmare dessa nya tankar. Nu känner hon sig fri i sin musikpedagogiska verksamhet, en 
glädje som hon tror smittar av sig i mötet med eleverna. 
     Nu känner Karin alltså att hon ’lyckas’ i en större utsträckning och på ett annat sätt, men 
när känner hon ändå att undervisningen misslyckas? Ja det är när eleven inte har någon 
musikalisk känsla, saknar puls- och periodkänsla, uttrycker Karin. När kommunikationen inte 
går fram och allt känns lönlöst. Hon tycker också att det känns misslyckat när eleverna tror att 
det finns givna svar på allting, när dom inte vill göra kunskapen och färdigheten till sin egen 
eller ständigt vill se allt som antingen vitt eller svart, rätt eller fel. 
 
Synen på eleven 
Karin upplever alltså att pianoundervisningen känns misslyckad när eleven inte verkar ha 
någon möjlighet att ta till sig undervisningen. Hur betecknar då Karin en ’duktig elev’? 
Att vara en duktig elev är många gånger synonymt med att vara en arbetsam elev som njuter 
av att spela, anser hon. Eleverna ska tycka om att uppträda och vilja komma till henne, inte 
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vara rädd ifall man inte gjort läxan, utan vara öppen för nya saker och tycka att det är roligt att 
spela.  
 
 
Undervisningens utgångspunkt 
 

[…] men just att ryckas med i en rasande bra gruppundervisning har jag alltid trott är svaret på en 
musikskolas framgång. 

 
Genom hela intervjun kommer Karin hela tiden tillbaka till något som verkar vara en 
hjärtefråga, något hon brinner för och som oavsett fråga blir något av slutsats eller kärna för 
hela hennes resonemang. Det handlar om utformningen av nybörjareundervisningen och att ge 
alla barn en gemensam grund för fortsatt arbete och musicerande. Enligt Karin behöver 
personalen på en skola strukturera upp undervisningen och arbeta utifrån en gemensam grund. 
Hon menar att pianolärare aldrig får vara duktigare än att man kan utforma en gemensam 
nybörjarundervisning. Det handlar om att ge en kvalitetsmässig och bred bas. Karin vill inte 
att man delar upp eleverna mellan sig utan ser arbetet utifrån ”vi och våra elever”. Man 
behöver också organisera undervisningen schemamässigt så att man kan variera gruppstorlek 
efter behov.  
     När det gäller gruppundervisningens fördelar pekar Karin på att modet hos eleverna ökar. 
Om man arbetar tillsammans kan den elev som inte klarar av uppgiften få nya chanser medan 
de andra spelar. Man kan arbeta med ackompanjemang och sång, ramsor etc. Framför allt 
tycker hon att gruppundervisningen är fördelaktig när det handlar om utvecklandet av sången 
och rytmiken. Man kan arbeta med hela rummet och på så sätt flytta sig fysiskt mellan olika 
stationer innehållande olika moment. Eleverna får röra på sig och undervisningen blir 
varierad. Progressionen går långsammare men blir starkare, färdigheterna nöts in och blir 
djupare menar Karin. Rent ekonomiskt sparar man också resurser vid en gruppundervisning, 
vilka man istället kan använda längre fram.  
     Samtidigt medger hon att gruppundervisning tar mer på hennes krafter. Man måste 
förbereda undervisningen i en annan utsträckning, vilket hon menar också borde ge en högre 
lön. Svårigheten ligger i elevernas olika intressen och att det kan vara svårt att få den 
specifika gruppen att fungera. Då är det viktigt att man kan omorganisera, testa olika 
konstellationer eller kanske till och med byta elever grupper emellan. Därför blir det alltså 
viktigt att lärarna utgår från samma material och arbetar på samma sätt. 
     Med tanke på Karins fokusering på en grundutbildning frågar jag om hon önskar ett 
’förberedelseår’ innan den egentliga pianoundervisningen, men Karin vill inte ha tillbaka det 
’rytmikår’ och eller ’föreberedelseår’ som fanns på många kommunala musik- och 
kulturskolor förr i tiden. Problematiken var då återigen bristen på en gemensam grund 
eftersom olika lärare arbetade på olika sätt. Hon menar att man ändå inte förstår noten och 
tonen förrän det kopplas till sitt eget instrument. Däremot tror hon väldigt mycket på rytmiken 
och sången som utgångspunkt för nybörjarundervisning. När det gäller sången menar Karin 
att det är all musiks födelse. Det handlar om att tänka sångmässigt vid frasering och 
musicerande i allmänhet. Sången kan även användas till rytmiska övningar som att sjunga 
åttondelar, fjärdedelar osv. När det gäller rytmiken tänker hon på rörelser för att utveckla 
gestiken och rytmisera. Hon visar mig några exempel på hur man kan klappa på olika 
kroppsdelar som då får representera olika notvärden. Samtidigt kan man uttala rytmen, 
illustrerar hon. Karin menar också att man kan använda hela rummet rent fysiskt för att arbeta 
med rytmiken. Jag frågar om det alltså handlar om att få rytmiken i hela kroppen? ”Ja så att 
rytmen kommer inifrån och ut, inte utifrån och till fingret” svarar Karin.  
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     Efter grundkursen vill hon använda sig av tester för att kunna planera den fortsatta 
pianoundervisningen. Dessutom bör barnet och föräldrarna komma överens om vilken 
ambitionsnivå som finns och välja takt och inriktning utifrån det. På så sätt används också 
lärarnas olika kompetensområden efter en avslutad grundkurs. 
     Karin menar att pianoundervisningen måste komma igång tidigt. Att börja spela vid nio 
eller tio års ålder är lite sent av två anledningar. Dels så behöver man börja tidigt av rent 
fysiska skäl för att utveckla handen och motoriken, dels också för att barn så snabbt skapar sig 
uppfattningar om vad som är bra musik och inte bra musik. De skaffar sig idoler och blir 
blyga för att sjunga, förklarar Karin. 
     Karin pekar som tidigare på betydelsen av en varierad undervisning. Det är viktigt att 
barnen får möta andra instrument och att undervisningen utformas i ett samarbete med andra 
uttrycksformer såsom drama exempelvis. Man måste variera genom att bryta den traditionella 
undervisningen, arbeta i projektform och hon menar att det är viktigt att undervisningen leder 
fram till någonting som exempelvis en konsert eller ett framträdande i någon annan form.  
 

[…] en levande musikskola innebär att man måste byta hela tiden, man måste pröva hela tiden. Så 
fort man har skrivit en bok så får man egentligen slänga den och börja om på ny bok, så känns det. 
Så är det med det här yrket. Om det ska hållas levande så måste man vara föränderlig. 

 
Det måste vara inspirerande att möta och barn och få undervisa. Det är viktigt att som 
pedagog inte falla in i problematiken om ramfaktorer såsom dålig belysning, för lite tid etc. 
     Karin vill att det ska råda en mångfald bland genrer och epoker och att spel utifrån 
notation respektive gehör går hand i hand från allra första stund. 
 
Framtiden 
Hur ser Karin på framtiden? Hon menar att om inget förändras inom den kommunala 
musikskolan måste privata alternativ växa fram. Hon tar då sin egen skola som exempel, en 
privat pianoundervisning i samarbete med en kyrka. Karin känner att hon där får stort stöd 
och är fri att utforma undervisningen som hon önskar och kommer då återigen tillbaka till 
tankarna på en grundkurs.  
     Hon ser samtidigt kritiskt på det studieförbund som bedriver pianoundervisning på hennes 
hemort. Hon menar att varken skolans ledning eller lärarna tänker långsiktigt. Lärarna saknar 
kompetens och engagemang för att göra något meningsfullt. Undervisningen upplever hon 
som ett kortsiktigt tidsfördriv utan mål och intensioner. Hon tycker att studieförbund är en 
dålig ersättning för en kommunal musik- eller kulturskola.  
     Återigen kommer Karin in på tankarna om vikten av en gemensam vision och arbetssätt 
och att lärare, inte minst nyutbildade, får en tydlig uppgift och ingår i ett arbetslag.  
     Avslutningsvis känner Karin att hon har stora visioner om pianoundervisningens 
utformning som hon upplever hamnar längre och längre bort från den verklighet hon ser ur 
sitt perspektiv.  
      
Analys 
 
Glädje & Känsla 
Karin berättar om hur hon under årens lopp förändrats i sin syn på målen för undervisningen. 
Det primära är inte längre att hennes elever ska bli framstående musiker, utan att glädjen för 
att spela alltid ska finnas kvar. Utifrån Bouij (1998) kan vi förstå hennes berättelse som en 
vandring från att vara en innehållscentrerad lärare till en numera elevcentrerad pedagog. 
     Ett annat nyckelord verkar vara känsla. Från hennes musiksyn till praktiska metodik finner 
vi att känslan är avgörande. Musik får aldrig bli något intellektuellt skapat, nej den ska 
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komma från känslan av passionerade människor. Med hänsyn till detta kan vi koppla Karins 
tankar till en expressiv teori och ett avståndstagande till en mimesisk teori. Detta kan också 
kopplas till kategorin känsla inom Tivenius (2006)hypotes. Karin pratar också om känslan i 
form av att undervisningen ska ge barnen en genuin upplevelse. Lektionerna ska, speciellt vid 
nybörjarundervisning, skänka en musikalisk kick och en underbar känsla.  
 
Estetik & Kulturarv 
Karin tar självmant upp ordet finkultur och pratar om en skiljaktighet mellan ’finkulturella’ 
och ’vanliga människor’. Detta verkar vara något mer än en subjektiv uppfattning efter som 
Sundin skriver följande: 
 

Ända till slutet av 1960-talet var klyftan påtaglig i Sverige mellan å ena sidan ”högkultur” eller 
”finkultur”, å den andra ”lågkultur” eller ”populär- eller mediakultur”. Klyftan var lika påtaglig 
mellan uttalade estetiska värderingar inom kulturetablissemanget och outtalade/utagerande 
värderingar hos den ”vanliga” människan och inom en del ungdomskulturer (Sundin 2001, s. 17). 

 
Karin talar också om dessa ’finkulturella personers’ agerande som ’språkpoliser’ i avgörandet 
av vad som är god kontra dålig musik och då med en normativ estetik om västerländsk 
konstmusik som det ’fina’. Sundin kan förklara detta med att estetikbegreppet har en historisk 
koppling till just ’seriösa’ konstarter och att man av den anledningen många gånger vill hålla 
kvar begreppet till den klassiska musiken (Sundin 2001, s. 16). Hit kan vi också koppla den 
fara Karin ser i att socialisera in eleven i ett sätt att se på olika sorters musik. Eftersom hon ser 
alla musikaliska uttryck som viktiga blir det också äventyrligt att sortera ut olika sorters 
musik i en musikpedagogisk kontext. Karin talar också om att det ligger i hennes uppdrag 
som pedagog att stå för en mångfald och inte försöka få eleven att inrikta sig på den musik 
som ligger henne varmast om hjärtat. Här förstår vi att Karin aktar sig för att hennes elever 
ska bli offer för hennes personliga musiksmak. Hon sätter alltså inte likhetstecken mellan den 
musik som hon personligen stimuleras av och någon form av värdeobjektivism. 
     Karin vill ge goda kunskaper och färdigheter i kombination med en undervisning som är 
intressant och varierande. I samband med diskussionen om kulturarv nämner Karin också 
begreppet bildning. Jag uppfattar ändå att hon landar i att frågor om kulturarv ibland får agera 
i periferin då tiden inte räcker längre än till de primära målen, det vill säga att ge en 
stimulerande och upplevelsebaserad undervisning. 
     Vid en återkoppling till Tivenus (2006) kategorier blir det uppenbart att Karin inte är 
någon missionär i sammanhanget utan snarare bör betecknas som en elevorienterad lärare. 
 
Vision & Struktur 
Karin verkar efterlysa en tydligare vision för hela kulturskolans verksamhet. Hon önskar att 
alla lärare skulle arbeta efter samma mål. Ett naturligt steg i denna riktning innebär att 
rektorerna på de kommunala musik- och kulturskolorna skulle bli mer av visionära ledare än 
byråkrater, menar Karin. Dessa ledare kan ta ut den pedagogiska riktningen och att lärarna 
sedan stämmer in som kollegium i denna gemensamma framtidssyn. Karin ser nämligen 
kritiskt på en verksamhet där varje lärare arbetar individuellt och där man inte vill redovisa 
sitt arbete, få nya impulser och pröva nya pedagogiska vägar.  
     Dessa tankar genererar åsikter om en mer strukturerad skola. En gemensam vision kräver 
också en gemensam struktur, både i det didaktiska arbetet men också på ett praktiskt plan i 
form av schemastrukturer. Detta är något som är starkt kopplat till nästa rubrik, grund. 
     Karin är kritisk till många kommunala musik- och kulturskolors sätt att arbeta. Det faktum 
att hon själv startat upp en privat skola tycker jag då är intressant i sammanhanget. Man kan 
fråga sig om hennes kritiska inställning gjort att hon valt att starta det privata alternativet eller 
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om det faktum att hon arbetar privat ger henne anledning att uttala sig kritiskt om det 
kommunala alternativet.  
 
Grund & Grupp 
Karins tankar och åsikter ger en vidgad och fördjupad bild av den faktor Tivenius (2006) 
kallar grund. I förr avsnittet gavs en visionär och strukturell bild för skolans övergripande 
arbete medan detta avsnitt belyser pianoundervisningen specifikt. 
     Hela intervjun med Karin genomsyras av hennes tankar kring en grundlig 
nybörjarundervisning. Ibland pratade Karin om detta trots att jag frågat om andra specifika 
områden. Detta tar jag som ett tecken på att det verkar vara något som ligger henne varmast 
om hjärtat när det handlar om reflektioner över pianoundervisning generellt. Det är alltså 
uppenbart att det är nybörjarundervisningen som i störst utsträckning fångar hennes intresse. 
Detta har självfallet att göra med hennes fokus på att ge eleverna en gedigen grund för fortsatt 
övning och musicerande. Att Karin efterfrågar en gemensam grund för allas arbete handlar 
inte bara om det enhälliga material som alla pianolärare bör arbeta efter utan också den 
gemensam vision som jag tagit upp tidigare.  
     Till denna tanke om en gedigen grund kommer också Karins användning av sång och 
rytmik. Hon förklarar att hon rent metodiskt använder sig av både sången och rytmiken som 
grundläggande element vid nybörjarundervisning. Sången kan användas som medel för att få 
eleverna att förstå musikens form, likaså en metod för att återkoppla pianorepertoaren till 
redan kända musikstycken eller i att förmedla nytt material. Med sångens hjälp kan vi också 
hjälpa barnen att verbalisera och förstå musikteoretiska uttryck och förhållanden (Nielsen 
1998, s. 170-171).  
     Något som är synnerligen starkt kopplat till tankarna kring en stabil grund för eleverna är 
också idén om lektioner i gruppform vid nybörjarundervisning. En vardagsförståelse är att 
grund- och gymnasieskolor brottas med stora klasser. Den individuella undervisningen som vi 
finner inom musik- och kulturskolan skulle kunna betraktas som det ultimata sättet för en 
individanpassad undervisning. Med Karins tankar kan vi däremot se ett synsätt där gruppen 
saknas. Det verkar finnas vissa kvalitéer i en gruppundervisning som hon saknar i den 
enskilda pianoundervisningen. Det som förefaller vara optimalt, att kunna ge all lärarresurs 
till en och samma elev, mister tydligen väsentliga faktorer som endast en grupp kan ge. Jag 
anar dock att Karins inställning till gruppundervisning inte endast är av metodiska skäl. Hon 
nämner att man med en gruppundervisning sparar resurser som kan användas senare och detta 
är en väsentlig del när man bedriver privat undervisning. Skillnaden med att två elever samsas 
om samma lektion är stor ekonomiskt sätt. Det är inte svårt att begripa att kostnaden då också 
delas på två. Den kommunala musik-/kulturskolan drivs företrädesvis med kommunala 
skattepengar och blir därmed i alla lägen billigare än ett privat alternativ, även om denne får 
någon form av bidrag.  
     Sammanfattningsvis kan vi alltså förstå att Karin centrerar sina reflektioner kring att ge 
alla barn en gemensam och gedigen grund. För att göra detta har hon två starka metoder. En 
flexibel gruppundervisning samt att i denna situation utgå från sången och rytmiken. 
     Till grund-begreppet hör också Karins åsikter om att pedagogen själv också måste stå för 
kompetensmässig stabil grund. Pianopedagoger behöver ha en adekvat utbildning som präglas 
av kvalité. Lärarna måste själva vara skickliga musiker och behärska de färdigheter de ska 
lära eleverna. Detta är intressant eftersom det traditionellt ansetts av musikhögskolans lärare 
att en skicklig musiker också blir en skicklig musiklärare (Bouij 1998, s. 268). För Karin, som 
själv är lärarutbildare, ligger det ingen automatik i detta, men för att bli en gedigen 
pianopedagog krävs en god färdighet som pianist.  
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Jag anar att Karins alla reflektioner kring olika sätt att bedriva pianoundervisning bottnar sig i 
hennes långa erfarenhet och det faktum att hon sitter i en position av att kunna påverka 
framtidens utformning av pianoundervisningen i landet. Det kan verka som stora ord, men 
som lärarutbildare och författare av pianoskolor besitter hon en mer avgörande ställning än 
den ’vanlige pianopedagogen’. Det är inte konstigt att den person som arbetar med att 
tillverka litteratur för nybörjarundervisning också finner den ytterst viktig, eller är det också 
så att drivkraften bakom en gedigen grund också blivit föremål för ett författande. I vilket fall 
som helst upplever jag Karin som en synnerligen reflekterande musiklärare. För mig som 
upphovsman av denna uppsats blev mötet med Karin inte mindre intressant när jag förstod att 
hon också funderat mycket kring de frågeställningar som bildar problemområdet för denna 
uppsats. 
 
 
Intervju - ’Birgitta’ 
 
Denna tredje intervjuperson vaskades fram utifrån urvalsenkäten. Med tanke på Peters och 
Karins ideal blev det väsentligt att intervju någon som verkade stå för värderingar enligt 
kategorin mission och därför blev Birgitta tillfrågad. 
     Räknat utifrån antalet arbetsår är Birgitta den informant som har längst erfarenhet bland 
dem som är föremål för denna uppsats. Hennes musikpedagogiska utbildning ligger långt 
tillbaka i tiden. Det går inte att undgå att det faktiskt skiljer ett helt arbetsliv mellan oss båda, 
så vad kan hon berätta för mig? 
 
Presentation 
 
Musiksyn 
Likt föregående intervjuer började jag samtalet med att fråga efter synen på musik, vilken 
musik hon själv uppskattar samt synen på begreppet ’god musik’ och vad som kan anses som 
konstnärligt? Birgitta menar att egentligen är all musik konstnärlig och att allt som låter bra 
kan betecknas som ’god musik’. Vid frågan om just ’god musik’ säger hon följande: 
 

Jag kan inte säga att klassiskt är bra och hårdrock är dålig musik. Det kan finnas hårdrockslåtar 
som till och med jag kan gilla. 

 
När jag frågar efter hennes personliga musiksmak förklarar Birgitta att hon lyssnar på många 
olika sorters musik. Valet är till största delen beroende på vilken sinnesstämning hon är i för 
tillfället. Den klassiska musiken ligger henne nära, men hon lyssnar som sagt på det mesta, 
dock inte på ”rock och sånt där”, som hon uttrycker det. Birgitta förklarar att hon däremot har 
en tyngdpunkt på klassisk musik i sin undervisning. 
 

Men om jag går över till min undervisning så har jag mycket svårare att delge eleverna det jag inte 
äger, inte fixar själv. Det är liksom inte mitt spel riktigt. 

 
Denna problematik är något vi kommer att få återkomma till längre fram i intervjun. 
 
Argument för kommunal musik-/kulturskola och dess viktigaste funktioner 
Vilka argument finns för en kommunal musik-/kulturskola och vilka funktioner tycker hon är 
centrala för verksamheten? Birgitta poängterar vikten av att så många unga som möjligt ska få 
lära sig spela ett instrument och uttrycka sig på något vis. Dessutom behöver skolan vara en 
plats där eleverna kan känna ro och uppleva att det är kul att komma dit även om dom inte är 
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så duktiga och övat så flitigt mellan gångerna. Hon ser att musik kan vara en betydelsefull 
faktor både mentalt och socialt. För en del barn blir skolan en viktig mötesplats och en 
möjlighet att få samtala med en vuxen om diverse spörsmål, förklarar Birgitta. 
     Vidare när det gäller musik-/kulturskolans funktioner nämner Birgitta möjligheten att få 
spela tillsammans. Hon poängterar att detta är viktigt även för pianister som då kanske får en 
ackompanjatörsroll. 
 
Kulturarv 
Jag frågar hur hon ser på begreppet ’kulturarv’, att föra pianospelandet vidare och skolans roll 
som traditionsbärare i någon form. Först tänker Birgitta på neddragningar och den diskussion 
som uppstått angående undervisning i större grupper. Hon upplever att det är jättesvårt att 
bedriva pianoundervisning i grupp. Hon tänker sig att denna undervisningsform går lättare då 
man spelar utifrån ackord och kanske endast en elev ansvarar för melodin i sammanhanget, 
men att det är svårare att arbeta med detta samspel inom den klassiska musiken.  
 

I den klassiska musiken är det svårare att göra den samspelsbiten, men samtidigt så tror jag att just 
den där klassiska biten som ungdomar idag hör mindre och mindre utav blir då väldigt viktigt för 
en kulturskola, hålla vid liv och få det att leva vidare, det tror jag är förskräckligt viktigt. 

 
Det är inte bara den klassiska musiken som sådan som är viktig att bevara, likväl att eleverna 
inte bara spelar på gehör utan också lär sig att ta ut noter och förstå en notbild. Hon upplever 
att politiker ger bilden av att det viktigaste är att eleverna lär sig endast lite grann, men om 
barnen inte lär sig ifrån grunden och med noter så blir det svårare att gå vidare, menar 
Birgitta. Hon anser att notkunskaperna hänger ihop med att kunna musicera och inte då minst 
inom den klassiska musiken.  
     Birgitta har en åsikt om att man naturligtvis måste omfatta olika genrer inom musik- och 
kulturskolan, men att de moderna stilarna inte får ta övertaget. Detta är dock något hon ser 
som en tendens, inte minst på grund av utbildningsstrukturerna på musikhögskolorna. Hon 
tror däremot inte att hennes egen arbetsplats ligger i riskzonen för detta eftersom det finns 
flera pianolärare med ”äldre traditioner”, som hon formulerar det.  
 

För har vi inte den klassiska biten då tror jag att det är mycket som faller ur. Jag tycker att det är 
synd om vi skulle skippa både Bach och Mozart. 

 
Birgitta tycker som sagt att det är viktigt att man varierar bland genrer och stilar, men hon vill 
spela det hon känner igen. Den klassiska musiken är den hon själv är skolad inom. Birgitta 
upplever att hon under årens lopp kunnat ändra sig och till viss del kunnat ta till sig nya stilar, 
men hon känner samtidigt en begränsning, inte minst med tanke på hennes egen utbildning. 
Dagens populärmusik kan eleverna själva lyssna sig till och föra över till sitt eget spel i större 
utsträckning än vad hon kan erbjuda i sin undervisning, menar Birgitta. Därför tycker hon att 
det är bra med ett kollegium med flera pianolärare. På så sätt kan man bolla elever mellan sig 
och utnyttja varandras spetskompetens. Birgitta berättar att man för i tiden mer eller mindre 
fick skämmas för att man inte kunde tillgodose elevens intresse och fortsatta gång på skolan. 
Nu är det ingen som behöver känna sig dålig för att man bollar över eleven till någon annan 
inom arbetslaget, berättar Birgitta. 
     Det är inte bara på grund av kompetens och värderingar som Birgitta använder 
populärmusiken i något mindre skala. Hon upplever också att repertoaren kan vara 
annorlunda på olika instrument. Hon menar att populärmusiken är ett mer naturligt innehåll i 
en elgitarrundervisning exempelvis. Hon uppfattar att när hennes elever ska spela popmusik 
på pianot så klagar de över att de inte låter som ’på riktigt’. Birgittas slutsats av detta blir att 
det helt enkelt inte passar att spela popmusik på piano. 
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Mål för undervisningen 
Birgittas mål är att eleverna ska ha roligt och att de ska bli goda ”hemmamusiker”. Visst 
tycker hon att det är roligt om eleverna blir duktiga instrumentalister eftersom detta 
naturligtvis blir ett litet plus i yrkesutövningen, men det finns andra saker som är viktigare, 
tänker Birgitta.  
     Hon försöker tillgodose elevernas egna intressen och önskemål, men upplever att de 
många gånger inte vet vad de vill göra. Ibland känner Birgitta att hon lyckas hitta material 
som passar perfekt och med vissa elever blir det på något sätt aldrig bra. 
     När det gäller nybörjarundervisning med äldre elever lägger hon tyngdpunkten på elevens 
intresse utifrån frågeställningen: ”vad vill du lära dig under den här tiden som är kvar?” 
Birgitta känner ett litet handikapp, som hon uttrycker det, när det kommer äldre nybörjare. 
Hon menar att de oftast då vill spela popmusik, något som hon känner att hon inte klarar att 
erbjuda. Birgitta tror att det är viktigare att äldre nybörjare får spela det dom vill. De som 
börjar i en tidig ålder har lättare att uppskatta vad hon än ger dem, medan de äldre lättare 
tappar motivationen inför ett sådant förhållningssätt.  
     När känner Birgitta att hon lyckas i sin undervisning? Det är när eleven förstår och  börjar 
få känsla för det hon vill förmedla och kan omsätta det i stycket hon eller han spelar. En 
annan dimension är också när hon har två elever samtidigt och de då förstår varandra och 
kommunikationen lyckas. Det är också kommunikationen som är föremål då hon känner att 
undervisningen misslyckas. ”Men det är precis som det är något, man drar ner en rullgardin, 
man ser inte, man hör inte, man vill inte.” Birgitta menar att detta säkerligen handlar om både 
begåvning och motivation. Hon tillägger också att det är svårt eller konstigt att duktiga elever 
helt plötsligt går ”in i en vägg” och helt utan vidare inte förstår någonting av det de kunnat 
tidigare. 
 
Synen på eleven 
Utifrån detta resonemang blir det för mig intressant att försöka förstå hur Birgitta 
karakteriserar en ’duktig elev’. En duktig elev behöver inte vara väldigt begåvad utan nyckeln 
ligger i att de kan förstå instruktioner och är motiverade att öva hemma, menar hon. Birgitta 
tar även upp betydelsen av uppmuntran hemifrån. Hennes långa erfarenhet säger att det är stor 
skillnad från förr och nu. Tidigare var fler mammor hemma på dagarna och numera är både 
barnen och föräldrarna hemifrån i större utsträckning. Entusiasmen från föräldrarnas sida är 
idag inte lika stor, upplever Birgitta. Dessutom är det många andra saker som lockar 
därhemma, tv:n exempelvis. Birgitta brukar dock uppmuntra föräldrarna att försöka motivera 
och påminna sina barn om att öva inför lektionerna.  
 
Undervisningens utgångspunkt 
Under årens lopp har Birgitta testat lite olika utgångspunkter för sin nybörjarundervisning. 
Hon har prövat med att sjunga med barnen, börja direkt med noter, men på senare tid har 
eleverna fått en gehörsbaserad undervisning. Numera väntar hon alltså med notkunskapen ett 
par månader och vill få struktur på både rytm och händer innan dess. Det går lättare att få in 
notbilden när man väntat ett tag och rytmen redan finns där, förklarar hon. Birgitta nämner att 
hon har någon form av skolgång där hon följer lite böcker och försöker plocka in 
kompletterande material för att bredda innehållet. Ett tag hade Birgitta tre elever vid ett piano. 
Hon upplevde att det gick långsammare fram, men att det låg en stor vinst i att de lyssnade på 
varandra och direkt fick arbeta med samspel.  
     När eleverna väl lärt sig förstå en notbild brukar undervisningen ha sin utgångspunkt ur en 
sådan tradition. Birgitta tror att detta har med hennes egen uppväxt att göra och att hon själv 
har svårt att spela på gehör. Hon upplever att hon därför ibland glömmer bort att undervisa 
utifrån en gehörsbaserad tradition. Eleverna får gärna spela på gehör, men Birgitta anser att 
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det är viktigt att det ändå sker efter notbilden så att de inte bara ’hör’. Metodiskt brukar 
Birgitta låta eleverna själva läsa ut notbilden innan hon musikalisk presenterar stycket för 
dem. På så vis vill hon undvika att eleverna lär sig stycket på enbart gehör och riskerar att inte 
komma ihåg det tills dom kommer hem och behöver öva utifrån notbilden. Det blir annars lätt 
att eleven ’lurar’ henne och egentligen inte förstått notbilden fullt ut.  
     Jag frågade Birgitta huruvida hon känner sig fri att utforma undervisningen såsom hon 
själv önskar? Svaret kom snabbt och tveklöst. Hon känner sig absolut fri i sin yrkesutövning 
och kommer återigen tillbaka till möjligheten att byta elever mellan sig inom ämneslaget, det 
vill säga inom pianolärarkollegiet.  
     Därefter undrade jag om det fanns något som hon upplevde som frustrerande i sitt arbete? 
Birgitta svarade att hon kan känna en vanmakt över att tiden har blivit så reducerad jämfört 
med förut. Nu hinner hon inte så mycket som hon skulle behöva. Dessutom är det ju många 
barn som får stå i kö länge och på så vis förlorar sin motivation till slut.  
 
Framtiden 
Birgitta efterlyser en kulturskola med fler krav på eleven. Hon önskar att man kunde ställa fler 
krav och på så vis bli mera trovärdig som lärare och skola. Hennes erfarenhet är att eleverna 
mår bra av detta och uppskattar kraven i efterhand.  
     Hon efterlyser också någon form av förberedelseår under grundskolans första eller andra 
skolår. Under tredje skolåret är det många som tappar motivationen, men att börja för tidigt är 
också riskabelt, menar Birgitta. Hon vet att det varit diskussioner inom arbetslaget om att 
starta upp något sådant förberedelseår, men att idén blivit liggande i brist på resurser. 
Introduktionen skulle kunna tjäna som en gemensam bas för kommande gruppundervisning, 
men också ge en möjlighet för barnen att få pröva olika instrument och göra sitt personliga 
val.  
     En annan variant är att använda någon form av test, tänker Birgitta. Hon vill inte veta av 
något ansökningsprov, men menar att ett test skulle kunna vara värdefullt inför en 
nybörjarundervisning i gruppform. Själv känner hon att hon inte har kompetens och 
personlighet för en gruppundervisning men vet att andra lärare har försökt, men att detta fallit 
på att eleverna varit på olika nivåer.  
     Jag frågar vidare om grundskolan i sig självt skulle kunna stå för någon form av grund för 
hennes undervisning, men Birgitta tycker att den kunskap de får från grundskolan är ringa. 
Det är snarare tvärtom, att hennes elever känner att de klarar musikämnet i grundskolan 
lättare för att de spelar piano på kulturskolan. Hon avrundar ändå sina tankar om grundskolan 
som grund för pianoundervisningen med att ”Det kanske kommer nu när dom jobbar lite med 
det här nya sättet att lära in saker och ting.” 
 
Analys 
 
Estetik & Kulturarv 
Birgitta förklarar att hon lyssnar på många olika sorters musik, men inte på ”rock och sånt 
där”. Samtidigt säger hon att det finns hårdrockslåtar som även hon kan gilla. Det senare 
nämner hon när vi pratar om vad som kan ses som ’god musik’. Det verkar som Birgitta vill 
stå för en musiksyn som kan ses som ’politiskt korrekt’. Detta anar jag handlar om strävan 
efter att ge ’korrekta svar’, något jag nämnde i slutet av min metodbeskrivning.  
     Birgitta menar att den klassiska musiken har något speciellt, ett unikt värde som inte går 
att ersätta av någon annan genre, en syn som pekar åt en värdeobjektivism. Frågan kan ställas 
vad det är i den specifika genren och i själva musiken som är unikt? 
     Birgitta känner starkt för ett bevarande av kulturarvet, vilket för henne består av främst 
klassisk musik. Hon poängterar att den klassiska musiken är utvecklande för eleverna och bör 
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vara en stor del av skolans verksamhet eftersom eleverna får så lite av denna varan i det 
vardagliga livet. På så vis fungerar musik- och kulturskolan som något av en motpol till 
populärkulturer. 
     Birgitta säger att hon vill spela den musik som hon känner igen och hon syftar då på den 
klassiska musiken, den musik som hon själv är skolad inom och som var utgångspunkten i 
hennes egen pedagogutbildning. Hon upplever att hon inte har kompetensen att riktigt förstå 
och tillgodose alla nya influenser och populärkulturer. Hon vill att eleverna ska få spela 
populärmusik, men ser en fara i att den moderna musiken tar över. Vari ligger faran?  
     Kompetensmässigt skulle det för Birgitta vara en fara om populärkulturer får bli allt för 
dominerande inom musik- och kulturskolan. Hittills har hon känt att hon kunnat bolla över 
elever till andra lärare som har bättre kunskap inom dessa områden, men det förutsätter 
naturligtvis också att hon i sin tur får ’klassiska elever’ från andra lärare. Jag menar att det 
också finns en känslomässig aspekt. Tänk om jag som lärare inte bara upptäcker att alla mina 
övningstimmar inte gav mig en karriär som musiker utan också att ’min musik’ inte är 
centrum för mitt uppdrag som lärare eller inte intresserar mina elever. Om man har ägnat 
många övningstimmar och studielån åt att studera en viss musik måste den ju också vara 
viktig för framtida släkten, för att uttrycka sig fint. Detta ’vassa’ inlägg handlar självfallet inte 
om klassisk musik specifikt utan är generellt oavsett vilken inriktning lärarna har. Detta är 
något jag kommer återkomma till i diskussionen.  
     När det gäller innehållet tänker Birgitta att detta kanske har att göra med olika 
instrumentgrupper, att frågan om kulturarv och repertoar till viss del avgörs utifrån vilket 
instrument man undervisar i. Att pianoläraren fokuserar på den klassiska musiken är kanske 
lika naturligt som att läraren i elgitarr inte gör det. På så sätt tolkar jag det som att kulturarv 
kan vara olika för olika människor. För saxofonläraren som utbildades på 1980-talet kanske 
Charlie Parker och bebopen är det Johann Sebastian Bach och inventioner är för pianoläraren 
som gick ut musikhögskolan på 1960-talet. Detta med tanke på jazzens inträde som 
accepterad konst inom den akademiska musikhögskolevärlden under 1970-talet (Sundin 2001, 
s. 56). Genom intervjun förstår vi också att Birgitta uppmärksammat denna förändring inom 
musiklärarutbildningarna. 
     Birgitta ser att den klassiska musiken ibland ses som något förlegat, att det numera bara är 
populärkulturer som intresserar eleverna och anses vara betydelsefullt i vissa debatter. Birgitta 
visar något av en osäkerhet i huruvida hon kan ses som ’modern’ eller aktuell enligt en 
’modern musikpedagogik’. Det citat som avslutar referatet pekar på detta. Det verkar som hon 
uppfattar sig själv som att tillhöra något av den ’gamla stammen’ och att nya pedagoger 
kommer ”med det här nya sättet att lära in saker och ting”. Samtidigt definierar hon inte vad 
detta nya består i . 
     Intresset för en intervju med Birgitta låt i att försöka få en bild av vad Tivenius (2006) 
faktor mission egentligen står för. Birgittas tankar och åsikter bekräftar att begreppen klassisk 
musik, estetik och kulturarv är centrala begrepp för den lärare som kan betecknas som 
missionär.  
 
Grund 
Intervjun med Karin gav en ökad förståelse för faktorn grund (Tivenius 2006). Genom 
Birgittas verbaliserade tankar ges en både bekräftande och vidgande bild av kategorin. 
     Birgitta kopplar den klassiska musiken till att vara något av en gedigen grund och detta i 
kombination med god färdighet i notläsning. Hon ser kritiskt på en ytlig undervisning och 
poängterar att barn behöver lära sig från grunden och med noter för att sedan kunna gå vidare 
i sitt musicerande. Hon vill att barnen ska använda och utveckla sitt gehörsspel, men 
poängterar att detta ändå bör göras utifrån notbilden. Det är för Birgitta viktigt att barnen inte 
bara hör utan också förstår noterna för att kunna öva mellan lektionerna. Birgitta berättar hur 
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hon nu för tiden börjar i en gehörstradition vid nybörjarundervisning, men att hon sedan mer 
eller mindre helt och hållet går över till ett lärande utifrån notation. Jag tolkar att detta har att 
göra med den noterade traditionens tydliga koppling till den klassiska musiken och därtill 
Birgittas svaghet på gehörsområdet. Hon berättar själv att hon har svårt att använda gehöret 
som ersättning för en notbild.  
     Birgitta berättar också att hon har någon form av skolgång vid nybörjarundervisning. Jag 
antar att hon då syftar på någon av alla de pianoskolor (litteratur) som finns på marknaden. 
     När det gäller nybörjarundervisning med något äldre elever verkar Birgitta slopa idén om 
en gedigen grund utifrån att det ändå är för sent. Hon frågar istället eleven vad han/hon vill 
göra av tiden som är kvar. På så vis blir verkar hon mer elevcentrerad ju äldre nybörjareleven 
är. 
     Birgitta är bekymrad över att lektionstiden har reducerats kraftigt under hennes 
yrkesverksamma år. Hon känner inte att hon hinner med ett lika grundligt arbete längre, utan 
att lektionerna blir mera av flyktiga träffar. Detta kan naturligtvis kopplas till tankarna om 
djuplodade kunskaper och färdigheter. 
     Birgitta talar även om en gemensam grund för och vid nybörjarundervisning. Dels pratar 
hon om ett förberedelseår för att skapa en gemensam bas för kommande gruppundervisning, 
dels någon form av test inför en gruppindelning vid nybörjarundervisning i piano. Det kan 
verka som Birgitta upprepar sig, men hon syftar egentligen på två olika saker. När det gäller 
förberedelseåret handlar det om att i grupp ge barnen vissa grundläggande kunskaper och 
färdigheter samt att hjälpa dem att välja instrument. Utifrån en gemensam grund kan man 
därmed också börja direkt med ensembleundervisning. Den andra grunden, det vill säga testet, 
tjänar endast för en organisatorisk differentiering (Hanken & Johansen 1998, s. 87) i de fall 
man vill använda sig av en sådan konstellation vid nybörjarundervisning. Det handlar då om 
att kunna skapa grupper där barnen ligger på ungefär samma nivå när det gäller kunskaper 
och färdigheter, allt för att underlätta en gemensam ’skolgång’.  
     När det gäller gruppundervisning ger Birgitta flera bilder. Hon berättar att 
gruppundervisningen inte passar henne, varken utifrån hennes personlighet eller kompetens. 
Hon ser kritiskt på den gruppundervisning som propageras allt mer, det är svårt att arbeta så, 
tycker hon. Samtidigt berättar Birgitta hur de elever hon haft i grupp, visserligen gått 
långsammare fram, men fått en stabilare grund. Eleverna har lyssnat på varandra och 
utvecklat samspelet, något Birgitta värdesätter högt. Hon menar att gruppundervisningen inte 
passar henne, men säkerligen andra i kollegiet.  Min tolkning blir att Birgitta egentligen ser på 
gruppundervisning som god, men att den kanske är mer krävande och intensiv i själva 
undervisningssituationen än enskild pianoundervisning och att hon inte orkar med den. 
Möjligen upplever Birgitta att gruppen har positiva inslag vid en gehörsbaserad 
nybörjarundervisning, men att den för henne blir svårhanterlig då hon vill gå över till klassisk 
musik och en noterad tradition. Detta kan vi förstå utifrån hennes uttalande om att 
gruppundervisningen fungerar då man spelar efter ackord, men att den ”samspelsbiten” är 
svårare vid klassisk musik (se citat i referat). 
 
 
Intervju - ’Stefan’ 
 
Likt Birgitta visade Stefan genom urvalsenkäten på ideal enligt kategorin mission. Stefan 
skiljer sig dock från de övriga informanterna på flera områden. 
     Stefan är den yngsta av intervjupersonerna. Den väsentliga skillnaden ligger dock inte i 
själva åldern utan snarare i att Stefan tog sin musiklärarexamen 1999, vilket är avsevärt 
mycket senare än för de övriga personerna. Denna examen omfattade en 
musiklärarutbildning, variant GG (Grund- och Gymnasieskola), vilken alltså inte avsåg arbete 
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inom musik- eller kulturskola (vid samma tid fanns också varianten IE – Instrumental- och 
Ensemblelärare). Medan de andra tre informanterna jobbat många år inom yrket har Stefan, 
förutom lite kortare vikariat, precis påbörjat sin första lärartjänst på en kommunal kulturskola. 
Stefan undervisar inte bara i piano utan även ett blåsinstrument.    
 
Presentation 
 
Musiksyn 
Stefan lyssnar på olika genrer och stilar, men främst på klassisk musik. När det gäller hans 
syn på vad som är konstnärligt tänker han att all musik kan ses som konstnärlig. Stefan anser 
att det som han själv tycker låter bra också för honom blir konstnärligt och att det som den 
musikaliske utövaren tycker är konstnärligt också blir det. Han tänker att ’medelsvensken’ 
förmodligen anser att västerländsk konstmusik, det vill säga klassisk musik, är konstnärligt 
medan till exempel punkmusik inte är det, att den endast står för vrede och samhällsfrågor. 
 
Argument för kommunal musik-/kulturskola och dess viktigaste funktioner 
När jag frågade efter argument för en kommunal musik- eller kulturskola börjar Stefan med 
att ifrågasätta själva meningen med en kommunal skola och tänker att privata alternativ är 
möjliga. Skillnaden ligger i kostnaden för eleverna, menar Stefan. Han anser ändå att en 
musikskola generellt, oavsett instrument, är väldigt viktig i samhället. Jag frågar vidare om 
varför det är så viktigt med en sådan skola, vilka funktioner en musik- eller kulturskola fyller? 
Stefan svarar att ytterst få skulle få möjlighet till instrumentalundervisning om det inte fanns 
någon musik- eller kulturskola. Några skulle kunna tillgodoses genom privat undervisning, 
men i det stora hela skulle man förlora instrumentalundervisningen. Stefan pekar också på att 
det i sin tur skulle utarma lokala vuxenorkestrar som egentligen inte är knutna till 
musikskolans verksamhet. Det skulle till slut inte finnas några som spelar vid firande av 
exempelvis valborg och nationaldagen, menar han.  
     Stefan anser att vi människor behöver kultur för att kunna överleva. Han påpekar att vi 
naturligtvis rent fysiskt skulle hålla oss vid liv utan kultur, men att vi skulle må psykiskt 
dåligt av en sådan miljö. Hans tanke i detta är att kulturen behövs för att hålla samman 
människor. I resonemanget jämför Stefan det hela med idrottsvärlden. Det är viktigt att vi har 
något att samlas kring, förklarar Stefan. Men samtidigt kan inte kultur ersättas av sport och 
vice versa, påpekar han. 
 
Kulturarv 
För Stefan handlar kulturarvet om svenska kompositörer, såsom Petersson-Berger och Taube. 
Han tänker att det är värdefullt att föra vidare ett kulturarv eftersom det handlar om vårt lands 
historia. Stefan tänker att det skulle bli mycket svårare att föra ett sådant kulturarv vidare utan 
någon musik- eller kulturskola. Han menar att man börjar med ett förmedlande av kulturarvet 
i och med att föräldrar sjunger visor för sina barn när de är små, men att detta avtar när barnen 
börjar skolan. Detta möte med skolan förklarar han såhär: 
 

Sedan börjar dom i skolan och då träffar dom andra och då är det pop som gäller. 
 
Stefan hävdar också att det rimligtvis borde finnas kompositörer av populärmusik som i 
framtiden kommer ses som kulturarv. Han har i nuläget svårt att till exempel skatta Tomas 
Ledins sånger som kulturarv, men det är något som kanske görs i framtiden, tänker Stefan.  
     I det enkätsvar Stefan skickat skrev han följande kommentar gällande kulturarvet: 
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När jag läste på musikhögskolan pratade vi mycket om musiken i vardagen och att använda den i 
undervisningen. Jag hävdar att detta gäller mer i undervisning i klassrum än på musikskola. 

 
 I intervjun bad jag honom utveckla sin tankar. Han menar att det både i grundskolan och 
musik-/kulturskolan är lärarna som bestämmer vad eleverna ska arbeta med. Skillnaden tänker 
han är att det är lättare, eller större risk, att det i grundskolan blir mer musik som barnen 
tycker om. Hans erfarenhet från praktikperioder är att det är svårt att använda sig av klassisk 
musik inom grundskolans musikundervisning. Eleverna visar ett ointresse och efterfrågar 
pop- och rockmusik, menar Stefan. Det är helt enkelt lättare att förmedla kulturarvet genom 
musik- och kulturskolans undervisning. Stefan avslutar samtalet kring kulturarv med följande 
resonemang: 
 

Sedan så tror jag också att det har med att inom kulturskolan är vi utbildade på musik ändå. Vi har 
förmodligen bredare musikkunskap än lärare på grundskolan. Därmed är det lättare för oss att, ja 
spela vilken musik som helst. 

 
Mål och utgångspunkt för undervisningen  
Vilka är målen för undervisningen? När det gäller nybörjarundervisningen uttrycker Stefan att 
han inte har några långsiktiga mål. Det handlar då snarare om att kunna få eleverna att börja 
spela och utveckla motoriken och efter ett litet tag att dom även ska tycka att det är kul. Dom 
direkta målen kommer först efter ett tag, förklarar han. När eleven har spelat ett tag känner 
Stefan om det finns förutsättningar för att han eller hon ska kunna bli en bra pianist. I sådana 
fall försöker Stefan sätta upp några mål i form av vart personen ska vara i spelboken vid en 
viss tidpunkt samt vilket teoretiskt kunnande eleven ska ha. Dessa mål gäller alltså dem som 
verkar komma någonstans.  
 

Det är inte alla som jag gör upp sådana mål, därför att jag märker att dom, ja endera går dom dit 
för att deras föräldrar vill det eller så går dom dit för att dom tycker att det är kul att spela lite och 
då sätter jag inte upp några långsiktiga mål för dom, utan då är det bara att dom ska spela och ha 
roligt. 

 
Stefan förklarar att det egentliga målet för alla elever är att de ska ha roligt. Han tänker att 
detta har med hur han själv kände det när han gick på musikskolan. 
 

Jag tyckte själv inte att det var jättekul på musikskolan just pianoundervisningen tyckte jag inte 
var så vidare. Jag fick inte spela ackord till exempel, det var bara lite vanliga, enklare låtar ur 
Agnestigs böcker och sedan var det klassiskt då. Så spelade jag ackord och grejer hemma som jag 
tyckte var roligt. 

 
Det är inte bara viktigt att eleverna har roligt utan att man som lärare också är glad och 
positiv. Dessutom måste man som pedagog också vara en skicklig musiker så att man kan 
förebilda, menar Stefan. 
     Jag frågar Stefan ifall han hans mål skiljer sig åt vid nybörjarundervisning då personerna 
är 8-9 respektive 15 år? Stefan menar att han egentligen inte gör någon skillnad, men att det 
finns ett problem vad det gäller pianoskolorna på marknaden. Böckernas utformning riktar sig 
till de yngre och styckena upplevs som löjliga av äldre nybörjare. Han tycker att det är ett 
problem, men tänker att det inte heller är så lätt att hitta nybörjarmaterial som passar de äldre 
eleverna. 
     Hur tänker Stefan när det gäller olika genrer och stilar, lägger han tyngdpunkten på något 
speciellt? Stefan förklarar att när det gäller nybörjarundervisningen kan han egentligen inte 
göra något val eftersom han då följer de pianoskolor som finns. Det är först efter ett litet tag 
som han vinklar undervisningen. 
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Jag vill ju att tyngdpunkten ska ligga på klassiskt. Det kanske är för att jag tycker att det är roligare 
att spela själv. Nu försöker jag spela allt, utan jazz kanske, men det är också att spelar man 
klassiskt från början så får man ju fingerfärdighet. Sedan kan man alltid lära sig andra genrer 
också. 

 
Stefan fortsätter med att förklara att det naturligtvis alltid finns elever som inte vill spela 
klassiskt. Detta är inget som han då tvingar dem till. Då får det bli något annat, men annars 
försöker han att lägga tyngdpunkten på klassisk musik. 
     Utifrån Stefans resonemang funderade jag på förhållandet mellan noterad kontra 
gehörsbaserad musik i hans undervisning. Han förklarar att tyngdpunkten ligger, likt genrer 
emellan, på noterad musik. Han berättar att han själv inte spelar så mycket utifrån gehör. 
Stefan hävdar att det ändå är det bästa att lägga tyngdpunkten på spel utifrån noter. Han liknar 
detta med kunskaper i språk. Lika grundläggande som kunskap i engelska språket omfattar 
skrift är notationens roll i instrumentalundervisningen. 
     När upplever Stefan att han lyckas i sin undervisning? Den bästa känslan är när någon elev 
som har svårt att komma framåt helt plötsligt tar ett steg i rätt riktigt, om än så litet. Detta är 
egentligen det roligaste, tänker Stefan.  
 

Sedan när dom här bättre eleverna, när dom kommer en dag och har övat på någon Beethoven-grej 
och sätter dom där svåra ställena, det är också roligt, det blir jag glad för. Det är klart att man 
hjälpt till där, men det är på något sätt mera dom som har övat sig fram till det. 

 
Misslyckanden, när upplevs dom? Stefan upplever ett mått av misslyckande när någon elev 
väljer att sluta. Han brukar dock inte ta det personligt utan tänker att det snarare handlade om 
elevens intresse för pianospelandet generellt. Stefan förklarar att han tycker att det är tråkigare 
när elever övar men inte kommer någon vart. Detta upplever han som ett mer personligt 
misslyckande.  
     Kan Stefan göra som han vill, känner han sig fri i sin yrkesutövning? Stefan berättar att 
han känner sig fri att utforma undervisningen som han vill. Varken arbetskamrater, chef eller 
föräldrar lägger sig i mitt arbete, berättar han. Samtidigt förklarar Stefan att det finns oskrivna 
lagar för hur man ska bedriva sin undervisning och vad eleverna ska uppnå. När jag frågar om 
han tror att det handlar om åsikter i kollegiet eller någon form av tradition tänker Stefan att 
det snarare handlar om tradition, men att kollegiet också påverkar eftersom skillnaden lärarna 
mellan egentligen bara handlar om undervisningsinstrument.  
 
Synen på eleven 
Vi har nu börjat prata om elevens förutsättningar och jag frågar därför vidare vad som 
utmärker en ’duktig elev’ enligt hans sätt att se. Stefan redogör för en paradox där det å ena 
sidan finns elever som är begåvade men inte övar, å andra sidan svagare elever som lägger ner 
mycket energi för att utvecklas men ändå inte blir avsevärt bättre. Egentligen tycker han att 
den elev som kämpar och lyckas bli bättre är en duktigare elev. Samtidigt handlar det i 
slutändan om att kunna spela bra, förklarar han. 
 
Framtiden 
Stefan ser en ljus framtid. Det enda som kan kännas frustrerande är den korta lektionslängden 
och att arbetsdagarna ibland slutar lite väl sent, annars är allt bra. Senare i intervjun talar han 
dock om att han upplever det tråkigt att man som skola/lärare måste göra sig attraktiv. På 
skolan finns en lång kö för att få spela elgitarr och trumset, medan de andra instrumenten i 
princip saknar kö. Han berättar om hur man i rekryteringssammanhang måste försöka locka 
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elever till vissa instrument, tänka på vad som kan vara frestande för barnen, och att detta inte 
känns riktigt bra.  
     Med anledning av att hans utbildning egentligen riktar sig mot undervisning inom grund- 
och gymnasieskolan frågade jag huruvida han känner sig ’hemma’ som musiklärare på en 
kulturskola. Skolformen känns helt rätt, svarar Stefan. Detta beror inte minst på att 
undervisningen bedrivs enskilt, även om han också har små grupper och ensembler. 
 

I grundskolan tycker jag att det är alldeles för mycket att bara hålla tyst på en hel klass och för lite 
undervisning om man säger så. 

 
Stefan tänker att undervisningen också blir på en högre nivå inom kulturskolan. Visst finns 
det gymnasium där eleverna på det estetiska programmet kan vara väldigt duktiga, men det 
kanske ändå är vanligare med elever som inte kan så mycket, tänker Stefan.  
 
Analys 
 
Estetik & Kulturarv 
Stefan deklarerar för att hans personliga musiksmak färgar undervisningens innehåll, det vill 
säga att hans intresse för den klassiska musiken också gör att tyngdpunkten läggs på detta 
område vid val av innehåll för undervisningen.  
     Niklas tycker att media bidragit till att barn och ungdomar får en allt för smal 
musikerfarenhet och menar att musik- och kulturskolan bör vara något av en motpol eller ett 
alternativ till en massmedial populärkultur. Detta kan då ses som ett argument för hans 
betoning på den klassiska musiken. På så förklarar Stefan tanken bakom en av påståendena 
inom faktorn mission. 
     För Stefan handlar kulturarvet om svenska kompositörer, sådant som tillhör den svenska 
musikhistorien. Han tänker att vi också måste förstå att dagens popartister kanske ses som 
kulturarv i framtiden, även om det kan vara svårt att se idag. 
     Stefan känner sig fri i sitt yrkesutövande, men berättar om oskrivna lagar som reglerar 
arbetet. Själv tänker han att det handlar om traditioner, men också om kollegiets värderingar i 
stort. Detta tydliggör att det finns en tradition inom musik- och kulturskolan som bland annat 
reglerar vad som är värdefullt, inte minst ur ett estetiskt perspektiv. 
     Stefan tycker det är tråkigt att man som lärare och skola måste ’sälja sig’ och vara 
’marknadsanpassad’. Han berättar hur man vid instrumentpresentationer måste tänka ut vilket 
stycke man ska spela för att locka barnen att välja instrument som inte har någon kö. Här 
finner vi en syn där kulturarvet är viktigare än en anpassning till samhällets trender och 
återigen en bekräftelse på att Stefan står för en grundsyn enligt kategorin mission. Detta för 
oss vidare in på nästa område, som jag ändå tycker är starkt kopplat till frågan om kulturarv. 
 
Musik-/Kulturskolan & Samhället 
För Stefan är en musik- eller kulturskola väldigt viktig för att musiklivet ska kunna leva 
vidare. Detta blir på ett sätt en fråga om kulturarv som ett bevarande av det lokala musiklivet 
ur ett samhällsperspektiv. Det är också en fråga om att vidareförmedla kunskaper och 
färdigheter i att spela på olika instrument. Skulle musik- och kulturskolan försvinna skulle 
också instrumentalmusiken försvinna, även om Stefan inte tycker att det är avgörande att 
undervisningen bedrivs utifrån kommunala initiativ. En kommunal musik- eller kulturskola är 
då snarar till för musiken och inte för eleven. Med andra ord kan det sägas att skolans 
verksamhet är mera till för musikens fortsatta liv än för elevens personliga utveckling. 

 3636



     Stefan poängterar också att vi människor behöver kultur för att samhället ska fungera. 
Kultur håller samman människor och kan vara något att samlas kring. Musikens sociala 
funktion kan dock inte ersättas av något annat, enligt Stefan. 
     En musik- eller kulturskola har en stor roll i att föra kulturarvet vidare. Stefan berättar hur 
han uppfattar att barn socialiseras in i en populärkultur från och med skolstarten. Grundskolan 
har ringa möjligheter att föra ett kulturarv vidare, medan kulturskolan har helt andra 
förutsättningar. Stefan finner två anledningar: För det första får musikläraren på grundskolan 
brottas med stora grupper jämfört med musik-/kulturskolans enskilda 
instrumentalundervisning. Grundskoleläraren har ingen möjlighet att nå någon högre 
musikalisk nivå i sin undervisning, dels på grund av elevernas förmåga och dels på grund av 
bristande intresse hos eleverna. Arbetet för musikläraren på grundskolan blir mer att hålla 
samman klassen. I detta arbete riskerar undervisningen att ta sin utgångspunkt ur barnens 
vardagsmusik, eftersom eleverna då i alla fall visar ett intresse för undervisningen. Den andra 
anledningen menar Stefan är att lärarna på kulturskolan har en bättre utbildning och 
musikerfarenhet, en bredd som grundskolans lärare saknar. Anmärkningsvärt kan vara att 
Stefan själv är utbildad till just lärare inom grund- och gymnasieskolan. Med utgångspunkt i 
Stefans berättande kan vi begripa att han menar att om vi utgår ifrån barnens vardagsmusik 
riskerar vi att hamna i en enkelspårig musikundervisning, där kulturarvet inte kommer kunna 
tränga igenom i ljuset av en kommersiell populärkultur. Återigen ges en både bekräftande och 
breddande bild av lärarens som står för kategorin mission. 
 
Kunskaper & Färdigheter 
Stefans innehåll har en tyngdpunkt på klassisk musik och en metodik som utgår ifrån 
notläsning. Det finns, som setts tidigare, en tydlig koppling mellan dessa didaktiska val. Han 
förklarar detta själv med sitt intresse för klassisk musik och att han själv inte spelar så mycket 
utifrån en gehörsbaserad tradition. Stefan poängterar också att klassisk musik utgör en 
gedigen grund, rent tekniskt, för ett fortsatt musicerande. En sådan grund gör det också lättare 
att även ta till sig andra genrer och stilar. Återigen ses hur lärarens egen kompetens avgör 
innehållet och metoden för undervisningen. 
     Vid själva nybörjarundervisningen gör Stefan inget egentligt val, som han uttrycker det. 
Innehållet blir det material som finns i pianoboken helt enkelt. Stefan tycker också att det är 
ett problem i att pianoskolorna på marknaden riktar sig till yngre barn och att det därför är 
svårt att motivera äldre nybörjarelever. Stefan verkar därmed sakna kompetens att skapa eget 
material för sin undervisning.  
     Stefan beskriver hur han har ett mål att alla elever ska tycka det är roligt att spela. För de 
som sedan visar på framsteg och förutsättningar sätter han upp delmål inom olika områden. 
De övriga får fortsätta att spela med glädjen som mål i sig. Det verkar därmed som om Stefan 
blir mer motiverad som pedagog när han får elever som han upplever har potential och kan bli 
en duktig pianist.  
     Stefan blickar tillbaka på sin egen tid som elev på musikskolan och minns att han inte fick 
spela det han ville och tyckte att detta kändes tråkigt. I intervjun berättade Stefan hur han 
egentligen inte ville spela ur Agnestigs pianoskola och sedan de klassiska stycken han fick. 
Det var ackord och andra ”grejer” som egentligen lockade honom. Det intressanta i detta är att 
vi nu ser hur Stefan faktiskt går i sin egen lärares fotspår. Han använder, relativt oreflekterat, 
en pianoskola och därefter lägger han tyngdpunkten på klassisk musik.  Samtidigt berättar 
Stefan att han inte tvingar någon att spela klassisk musik, utan att han då får hitta något annat 
innehåll.  
     Det är viktigt med glädjen i undervisningen och att det inte bara är eleverna som har roligt 
utan även läraren. När det gäller läraren är det också viktigt att han eller hon är en skicklig 
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musiker för att kunna förebilda. Denna tanke om lärarens egen skicklighet som musiker 
bekräftar att Stefan är en innehållscentrerad lärare (Bouij 1998, s. 273). 
 
 
Jämförelse 
 
Musiksyn 
Kanske är det vid frågorna rörande musiksynen som intervjuareffekten varit som starkast. 
Frågorna om vad som är ’god musik’ och vad som kan ses som konstnärligt kräver ett högst 
värderande svar. Att dessa frågor kommit initialt tänker jag mig också påverkat lärarnas svar.      
Samtliga informanter har givit en bild av att all musik är lika värdefull och att det konstnärliga 
begreppet inte har objektiva kriterier. Flera av lärarna menar att de är musikaliska allätare, 
men det är endast Peter som inte har någon favorit bland genrer och stilar. De övriga tre har 
en tydlig förkärlek till klassisk musik.  
     Medan Peter och Karin ser alla musikaliska uttryck som estetiskt jämställda ger ändå 
Birgitta och Stefan en bild av att den klassiska musiken har unika värden och kvaliteter. 
 
Argument för en kommunal musik-/kulturskola och dess viktigaste funktioner 
Peter talar här om barns och ungdomars uttrycksmöjlighet, identitetsskapande och sociala 
aspekter. Karin och Birgitta berättar också om en social funktion men pekar tydligare på 
musikens unika kraft. Stefan särskiljer sig något och sätter mer fokus på skolans roll för 
musikens fortsatta liv och utveckling. 
 
Kulturarv 
Peter och Karin tycker att det är viktigt med ett levande kulturarv, men speciella titlar och 
kompositörer ligger i periferin i jämförelse med andra funktioner som musik-/kulturskolan har 
att uppfylla. För Birgitta och Stefan är frågan om kulturarv däremot något synnerligen 
centralt. Det är viktigt att barnen får möta den klassiska musiken som något av en motpol till 
dagens kommersiella popmusik och att historiska värden inte dör ut bland 
generationsskiftningar.   
 
Mål för undervisningen 
Här finner vi en mängd olika tankar. Alla visar på både musikaliska och utommusikaliska 
mål. De rent musikaliska målen är dock mer påtagliga hos Birgitta och Stefan och vice versa. 
Gemensamt för samtliga är att det huvudsakliga målet ändå är att alla barn ska uppleva att det 
är roligt att spela.  
 
Undervisningens utgångspunkt 
Det råder delade meningar om huruvida en gruppundervisning är fördelaktig eller ej. Medan 
Peter och Karin gärna undervisar i grupp vill Birgitta och Stefan inte göra detta.  
     Peter och Karin vill uppnå en jämn balans mellan spel utifrån noter och musicerande på 
gehörsbasis, medan Birgitta och Stefan avsiktligt lägger tyngdpunkten på ett spel utifrån 
noter.  
     Samma indelning uppstår i fråga om genrer. Peter och Karin önskar uppnå en jämn balans 
mellan genrer och stilar medan Birgitta och Stefan lägger tyngdpunkten på klassisk musik. 
     När det gäller nybörjarundervisning med äldre elever berättar Peter om en mer rationell 
metodik, att musikbegreppen diskuteras i en annan utsträckning. Karin och Birgitta tycker att 
det är för sent när barnen gått ett antal år i grundskola och tappar då i viss mån tankarna om 
att lägga en gedigen grund. För Stefan ligger snarare svårigheten i att hitta innehåll som 
intresserar ungdomar. 
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Synen på eleven 
För Peter, Karin och Birgitta verkar motivationen vara det viktigaste hos eleven. Det är inte 
lika viktigt att eleverna ’kan sin läxa’ utan att barnen och ungdomarna är positivt inställda till 
undervisningen och den lärare de möter. Det verkar endast vara Stefan som sätter elevernas 
musikaliska begåvning i relation till att vara ’duktig elev’ En ’helt omusikalisk’ individ verkar 
dock utgöra ett visst mått av frustration hos alla lärare. Vi kan ana att detta kan vara knutet till 
själva arbetsmiljön. Exempelvis beskriver Karin att begåvade men lata elever ändå bara är till 
besvär och förstör i en gruppundervisning. Det blir naturligtvis en positiv respons och ett mått 
på uppskattning när eleven visar intresse och glädje för att få spela piano och inte minst 
gentemot läraren personligen.  
      
Slutsats 
Med denna jämförelse som bakgrund blir det uppenbart att Peter och Karin står varandra 
närma ideologiskt. Det råder också i många och mycket samstämmiga åsikter och ideal 
mellan Birgitta och Stefan. Peter och Karin kan vi knyta till ett elevcentrerat förhållningssätt 
medan Birgitta och Stefan kan ses som mer innehållscentrerade lärare.  
     Peter och Karin kan även knytas till att vilja skapa en undervisning där elevens egen känsla 
är central. Samtidigt kan vi också uppmärksamma att både Karin och Birgitta resonerar kring 
en grundlig pianoundervisning.  
     Dessa grupperingar kommer att belysas på ett vidare plan under nästa kapitel. 
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DISKUSSION 
 
 
I detta avsnitt tolkas intervjuerna på ett djupare plan och med anknytning till tidigare 
forskning. Informanternas åsikter och ideal bildar grundsyner som i mångt och mycket 
bekräftar Tivenius (2006) kategoriseringar. För att belysa och diskutera resultatet på bästa sätt 
kopplas det till Tivenius hypotes med begreppen mission, elevorientering, grund och känsla. 
På detta sätt redogörs också för kopplingen mellan musiksyn och pedagogisk grundsyn. Det är 
svårt att dra en skiljelinje mellan vad som är en yttring utifrån en musiksyn respektive en 
pedagogisk grundsyn. Det finns ett naturligt samspel dem emellan som blir svår att avgränsa, 
men de bildar sedermera en musikpedagogisk grundsyn. Denna musikpedagogiska grundsyn 
blir också därmed en sammanfattning av de ideal och värderingar som existerar inom 
kategorin. 
     Det finns dock en väsentlig skillnad kategorierna emellan. Mission och elevorientering har 
visat sig stå för ideologiska grundsyner. Kategorierna grund och känsla är också grundsyner, 
men stannar till stor utsträckning på ett metodiskt plan och kan i flera avseende ses som 
underordnade de ideologiska grundsynerna. 
 
 
Mission 
 
Inom denna kategori återfinns framför allt Birgitta och Stefan. Deras berättelser kan skapa en 
förståelse för tankarna bakom värderingar där det för läraren känns viktigt att ett kulturarv 
hålls levande, att ge eleverna möjlighet att tillägna sig den klassiska musiken samt att ge ett 
alternativ till den kommersiella musiken (se bakgrund för enkätformuleringar). Faktorns tre 
påståenden står för tre centrala områden, vilka vart och ett får bli föremål för en diskussion. 
 
Musiksyn 
 
Klassisk musik – en fråga om estetik 
 

När vi diskuterar vad som utmärker god konst så har vi en tendens att pendla mellan två diametralt 
motsatta ståndpunkter: å ena sidan att det finns objektiva kriterier för vad som är god konst, vad 
som är god kvalitet, å den andra att det vi kallar estetiska värden i själva verket endast är uttryck 
för vår personliga smak. Vanligen hamnar vår diskussion i en relativistisk kompromiss (Sundin 
2001, s. 69). 

 
I denna kompromiss ligger en ståndpunkt där läraren i offentliga sammanhang hävdar att all 
musik är god och att alla musikaliska uttryck kan ses som konstnärliga. Denna åsikt får då 
spegla ett långt vidare samhällsfenomen, en ’politiskt korrekt’ åsikt där allt är lika mycket 
värt och där det inte finns några givna sanningar. En icke offentlig åsikt, eller en ståndpunkt 
som kan delas med likasinnade, är en normativ estetik där det ändå finns skiljaktiga värden.  
     Sundin (2003, s. 113) beskriver hur begreppen hög och låg i sammanhanget blir en rumslig 
metafor. Däri finns en religiös dimension med en andlig respektive jordisk nivå, där det 
jordiska också får stå för det materiella. Vi kan knyta detta till antikens filosofer och på så sätt 
förstå att ”högkulturens idealism har haft en stark filosofisk betydelse för den klassiska 
estetiken” (Sundin 2003, s. 113). Detta med tanke på åsikten om att ’skön konst’ har ett 
pedagogiskt värde eftersom den har förmågan att föra vidare moraliska värden (Sundin 2001, 
s. 30).  Därmed blir det ett didaktiskt arbete att sortera ut och finna den musik som är ’den 
sköna’. 
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    Sundin menar att det i resonemanget kring hög och låg även finns en koppling till ett 
klassamhälle, där avgränsningen ligger i social makt. Detta handlar om att det historiskt sätt 
varit de personer med social makt som också bestämt vad som skulle ses som högt och lågt, 
gott och ont, sant och falskt. Därmed blev det också viktigt att ’lägre’ grupper uppfostrades 
till konst och kultur enligt en borgerlig tradition (Edström 2002, s. 285). ’Lägre’ kan här 
också stå för barn och ungdomar, det vill säga musik- och kulturskolans elever. 
 

High art, or ”art” music, meant the notation-based traditions of the leisured classes, and above all 
the great repertory of Bach, Beethoven, and Brahms. Low art meant everything else, that is to say 
the limitless variety of popular and mainly non-notated – and hence historically irretrievable – 
musical traditions (Cook 1998, s. 42). 

 
Cook ger här bilden av en fundamentalistisk syn där den ’höga’ klassiska musiken betecknas 
som konstmusik och därmed plockas ut som något unikt i jämförelse med alla andra genrer. 
Citatet visar också på den historiskt starka kopplingen mellan klassisk musik och en 
notationstradition. Even Ruud (1996, s. 33) bekräftar också att en värdeobjektivism gärna 
sätter den västerländska konstmusiken före andra musikuttryck och tillskrivs unika kvaliteter. 
     Det estetiska berör inte bara vilka stycken som i sig själva är sköna utan också huruvida ett 
utförande är skönt. Vi kan därför se att det också finns klangliga ideal och en poäng hos 
Missionären att fokusera på att utveckla elevens spel till något ’vackert’ (Hanken & Johansen 
1998, s. 170). Detta hantverksmässiga kunnande är viktigt både för lärare och elev. För 
lärarens del handlar det om en gedigen utbildning för djupgående kunskaper i teori, men 
framför allt tekniska och musikaliska färdigheter på instrumentet. Detta för att både kunna bli 
en förebild och en förevisande person i undervisningen. För elevens del handlar det om ett 
önskemål från läraren. Har jag som lärare tillägnat mig en hög kompetens inom musik kan det 
också bli ett naturligt steg att också vilja arbeta på en högre nivå, att ägna sig åt musikens 
kärna och inte saker däromkring. På så vis finner vi återigen en koppling till ordet hög. 
 
Kommersiell musik – ett jazzigt exempel 
I detta avsnitt vill jag använda jazzmusiken som ett exempel och samtidigt peka på något 
oerhört viktigt i diskussionen kring Mission - att en Missionärs budskap och en normativ 
estetik inte nödvändigtvis behöver bestå av klassisk musik. Det är inte tonerna i den klassiska 
musiken som är avgörande utan själva diskursen. På så sätt förstår vi att om andra genrer 
skulle ses som konstnärliga skulle också de kunna besitta estetiska kvalitéer.  
     Vi kan se hur jazzen under 1900-talet gått från att vara en populärkultur till något legitimt 
inom estetiken. Dansbandsmusiken blev genom bebopen något ’svårt’. Den kom att bli något 
som krävde ett gediget hantverkskunnande för att utöva och av lyssnaren krävdes en mer aktiv 
hållning, där en musikalisk mognad fordrades för att kunna tillgodose konstens skönheter. När 
en musik gör sig svårtillgänglig torde det också vara naturligt att anhängarna gallrar bort sig 
själva ur lyssnarskaran. I och med detta förlorade också jazzen sin kommersiella möjlighet 
och detta är något synnerligen viktigt i sammanhanget. Nu blev jazzkompositören och 
musikern autentiska. Det fanns nu inga kommersiella intressen som styrde skapandet, nej 
både jazzkompositören och jazzmusikern valde sin uttrycksform på grund av en inre drivkraft, 
ett ärligt förmedlande av den sanna skönheten (Sundin 2003, s. 53-58).  
     Det faktum att jazzmusiken blivit intresselös gör den alltså möjlig att omfattas av 
estetikbegreppet. Det finns numera inte längre något ekonomiskt kapital inom jazzen, däremot 
ett socialt sådant (Ruud 1996, s. 28). Vi kan se hur den icke-kommersiella musiken ges 
diverse statliga bidrag. Här finns en fokusering kring den klassiska musiken, med tanke på 
upprätthållanden av konserthus, men i och med jazzens icke-kommersiella ställning kan 
numera även jazzmusiker få exempelvis konstnärslön (Ruud 1996, s. 29; Edström 2002, s. 
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247-252). Utifrån detta kan vi se hur staten bidrar till den estetiska debatten, något som dock 
ligger bortom ramen för denna uppsats.  
     Från och med 1970-talet kom jazzen även in i den akademiska musikhögskolevärlden. På 
så vis bekräftades jazzen som konstärligt musikuttryck och Bouij (1998, s. 201-202) beskriver 
hur jazzen inom musikhögskolan har estetiserats utifrån romantiska värden. 
 
Kommersiell musik/Media – mångfaldens bov 
Frågan om kommersiell musik handlar också om en åsikt hos Missionären att media och den 
kommersiella marknaden utarmar klassiska ideal, att objektiva värden drunknar i ett hav av 
trender och populistiska strömningar. Därför vill Missionären stå upp för god kultur och en 
ökad musikalisk mångfald. Att bevara vissa ideal blir i mångt och mycket detsamma som att 
föra det vidare, något vi kan benämna som kulturarv. 
 
Pedagogisk grundsyn 
 
Kulturarv – en traditionell undervisning 
Att legitimera musikundervisningen med utgångspunkt i kulturarven handlar om att göra detta 
arv tillgängligt för nästa generation och på så vis bevara den för framtiden (Hanken & 
Johansen 1998, s. 162). Detta arv består av en kanon av verk och kompositörer som genom 
historien setts som estetiska kvalitéer (Sundin 2003, s. 70-72). Svingby (1985, s. 9-10) 
använder istället ordet ’klassiker’, vilket tydliggör förbindelsen till klassisk musik. Denna, till 
största delen, oskrivna kanon är i mångt och mycket genreavgränsande. Med det menas att 
olika genrer har sin egen kanon och att ”[…] det finns explicita estetiska normer inom de 
musikaliska traditionerna” (Bouij 1998, s. 270). 
     Svingby (1985, s. 11-12) menar att kunskap är makt och att ett kulturarv är förknippat med 
överklassens kunskap. På så vis kan vi koppla kulturarvet till debatten kring estetikens hög 
och låg.  
     Kulturarvet består alltså av kvalitéer som både har ett historiskt och framtida värde, något 
som läraren kan se som ett musikpedagogiskt uppdrag. Att vara Missionär i samhanget 
betecknar att detta uppdrag inte endast är något som ges av någon utomstående person, 
samhälle eller beslutsfattare. För att bli en Missionär krävs ett personligt engagemang i frågan 
samt att det existerar en värdeobjektivism i bemärkelsen av att kulturarvet är något av en 
sanning som är en angelägenhet för alla elever. 
     Ett kulturarv är också en fråga om en tradition inom svensk musik- och kulturskola, på den 
lokala skolan samt inom kollegiet i avseendet av vilket innehåll man bör använda i sin 
undervisning.  
     Traditionen handlar inte bara om ett kulturarv som repertoar utan också om en tradition 
ifråga om metoder (Hanken & Johansen 1998, s. 163). Ett väsentligt exempel på detta är ett 
musicerande och lärande utifrån noterad musik. Därför kan vi se hur Missionärens önskan är 
att eleverna ska uppnå goda kunskaper i notläsning, inte minst på grund av dess starka 
koppling till den klassiska musiken och en mimesisk teori. 
     Inom traditionsbegreppet kan vi också se att Missionären gärna undervisar som hon eller 
han själv har blivit undervisad, det vill säga ett pedagogiskt arv som förs vidare från 
generation till generation. 
 
Musikpedagogisk grundsyn 
För att sammanfattningsvis koppla ihop de tre påståendena och förklara sambandet kan det 
sägas att en normativ estetik förutsätter intresselös musik, såsom att ett verk inte ska vara 
kommersiellt grundat, och när ett musikstycke anses besitta estetiska kvaliteter kan det också 
bli föremål för ett kulturarv.  
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     En Missionär står för det vi också kan kalla för en innehållscentrerad lärare (Bouij 1998). 
Det blir en undervisning till musik där innehållet, det vill säga musiken, både agerar som 
medel och mål för verksamheten (Nielsen 1998, s. 55). Därmed kommer Missionären att i sin 
undervisning fokusera på repertoaren, musikhistoriska och musikteoretiska kunskaper samt ett 
instrumentalt hantverkskunnande (Hanken & Johansen 1998, s. 68). Som lärare kommer han 
eller hon alltså ägna mycket energi åt att ”den kunnskap, de estetiske verdier, musikkverk og 
annet som eksisterer i kulturen, skal overføres til eleven, slik at eleven blir et 
«opplagringskar» for dette kulturinnholdet” (Hanken & Johansen 1998, s. 69). 
     Med tanke på estetiken inom musikhögskolan och den klassiska traditionen finns det en 
naturlig koppling till att Missionären tillhör skaran av 40-talister (Edström 2002, s. 304), men 
empirin visar att dessa klassiska ideal också återfinns hos nyutexaminerade.  
 
 
Elevorientering 
 
Inom kategorin elevorientering finner vi främst Peter och Karin. Tivenius (2006) har skapat 
kategorin utifrån att det för den elevorienterade läraren är viktigt att ge eleverna fördjupad 
kunskap om den musik som finns i deras vardag, att man på skolan ägnar sig åt elevernas 
egen musik samt att man som lärare måste ha mycket god kännedom om ny musik som 
eleverna lyssnar på (se bakgrund för exakta enkätformuleringar). Utifrån dessa påståenden 
skapas två underrubriker: 
 
Musiksyn & Pedagogisk grundsyn 
      
Elevernas vardagsmusik – en fråga om demokrati 
 

[…] læring må settes inn i en sammenheng for at den skal bli meningsfull og effektiv. Det som 
skal læres, bør derfor i størst mulig grad settes i sammenheng med elevens hverdagserfaringer og 
virkelige situasjoner, slik at eleven får sjanse til å knytte læringen til konkrete erfaringer (Hanken 
& Johansen 1998, s. 93). 

 
Utifrån detta citat kan vi hitta två essentiella aspekter: För det första blir det viktigt för den 
elevorienterade läraren att utgå från barns och ungdomars redan befintliga musikintresse. Det 
handlar om att fånga deras engagemang genom att utgå från deras vardagsmusik. Den andra 
poängen är att också relatera undervisningen till de sammanhang eleven musicerar i utanför 
musik-/kulturskolan. Dessa båda aspekter kan vi knyta till ett elevinflytande som i sin tur 
pekar på en demokratisk hållning. Till demokratibegreppet kan vi också fästa åsikten att det 
för den elevorienterade läraren är viktigt med en musikalisk mångfald. En ökad mångfald 
bland genrer och stilar syftar till att ge ett brett utbud för elevernas erfarenheter och 
musicerande, att på så vis ge en bred bild för att eleven på ett demokratiskt sätt ska kunna 
välja den musik som han eller hon subjektivt tilltalas av. 
     Att stå för demokratiska ideal skapar också en inställning att det är viktigt med alla barns 
lika möjlighet till musikundervisning oavsett kön, klass eller etniskt ursprung. 
     Att vara en elevorienterad lärare innebär också att ge akt på själva processen, det vill säga 
att se instrumentalundervisningen som aktivitets-/handlingsorienterad (Nielsen 1998, s. 40). 
Det finns därmed ett intresse för elevens eget skapande och en kreativitet. Målet ligger då 
minst lika mycket i själva processen som att eleven spelar ett stycke korrekt. 
     En elevorienterad lärare ser till elevens personliga och sociala utveckling (Nielsen 1998) 
och önskar att musiken kan bli ett sätt att förgylla barns och ungdomars vardag.  
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Kompetens i barnens musik 
Media och populärkulturer påverkar i stor utsträckning barn och ungdomars musikaliska 
bakgrund. En elevcentrerad lärare, som tar sin utgångspunkt i elevens erfarenhet, värden och 
intresse, bör därmed också visa intresse för att skaffa sig kunskap och förstå den musikkultur 
som barnen kommer ifrån och lever i (Ruud 1996, s. 128). Detta kan alltså förklara det 
påstående i enkäten som visar att läraren inte bara måste tillmötesgå elevens intresse utan 
också aktivt arbeta för en kompetensutveckling som möjliggör ett undervisande i deras egen 
vardagsmusik. 
 
Musikpedagogisk grundsyn 
Den elevorienterade läraren står för en heteronomiestetisk musiksyn. Det viktiga är inte att 
eleven lär sig vissa stycken utifrån en kanon, nej musiken är till för att utveckla individen 
(Nielsen 1998, s. 65). På så vis blir det viktigaste inte att tillägna sig vissa stycken utan att 
lära sig spela piano eftersom det är själva aktiviteten som är utvecklande (Hanken & Johansen 
1998, s. 68-71). Om det för Missionären är undervisning till musik så handlar det för den 
elevorienterade läraren om undervisning genom musik (Nielsen 1998; Hanken & Johansen 
1998). Därmed kan vi också se sambandet till den kategori som Bouij (1998) betecknar som 
elevcentrerade lärare. 
 
 
Problematisering - Mission kontra Elevorientering 
 
Med utgångspunkt ur diskussionen kring mission och elevorientering kan vi med anknytning 
till bakgrunden finna en polarisering. I tabellen nedan finns ett antal begrepp som motsvarar 
grundsynernas ståndpunkter i olika frågor. På så vis får vi en sammanfattning av 
grundsynerna och samtidigt en tydlig bild över oenigheten dem emellan. 
 
 
Mission Elevorientering
 
Innehållscentrerad lärare………………….. 
Undervisning till musik…………………… 
Värdeobjektivism…………………………. 
Mimesisk teori……………………………. 
Autonomiestetik………………………….. 
Verk………………………………………. 
Ämne……………………………………… 
Objekt……………………………………..       

…………………………Elevcentrerad lärare
…………………Undervisning genom musik
..………………………...Värdesubjektivism

…………Expressiv teori/Transformativ teori
…………………………...Heteronomiestetik
………………………………………Process

…………………………………………..Elev
………………………………………Subjekt

 
 
Så vilken sida är den musikpedagogiskt korrekta? Frågan är på ett sätt omöjlig att besvara. 
Det blir mer intressant om vi problematiserar de båda grundsynerna. 
 
Musiksyn & Pedagogisk grundsyn – i samverkan 
Vid en jämförelse av diskussionen mellan mission och elevorientering blir det uppenbart att 
musiksynen krävde ett större utrymme under kategorin mission än vid diskussionen kring 
elevorientering. Det har tidigare nämnts att dessa båda syner tillsammans bildar en 
musikpedagogisk grundsyn. Därför kan det sägas att musiksynen är starkare inom mission än 
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inom elevorientering och möjligen också överordnad den pedagogiska grundsynen hos 
missionären. För att återknyta till tidigare uppställning ser förhållandet ut enligt följande: 
 
Musiksyn  + Pedagogisk grundsyn = Musikpedagogisk grundsyn 
 
Därmed kan det också sägas att den pedagogiska grundsynen är överordnad musiksynen inom 
kategorin elevorientering. Därmed blir figuren annorlunda för elevorientering:  
 
Pedagogisk grundsyn + Musiksyn = Musikpedagogisk grundsyn 
 
Med andra ord utformas till viss del den pedagogiska grundsynen utifrån musiksynen inom 
kategorin mission medan förhållandena är de omvända inom elevorientering. 
 
Didaktiska konsekvenser 
För Missionärens del finns en uppenbar risk att eleven som en unik personlighet faller utanför 
kanten på den fyrkantiga estetiken. Inom mission är det viktigt att bredda elevens musikaliska 
erfarenhet så att hon eller han inte bara blir ett offer för en kommersiell marknad och 
beroende av en ensidig mediabild. Det har sagts att skolan kan vara något av en motpol till 
detta, vilken då riskerar att bli lika enkelspårig som medias musikbild. Möjligen blir det då 
två läger; en skolmusik respektive en vardagsmusik (Stålhammar 2004).  
     Som lärare och skola förhåller vi oss till flera olika kulturarv. När vi väljer något väljer vi 
också bort något annat (Svingby 1985, s. 16). Missionärens värdeobjektivism ger en 
pedagogisk konsekvens där eleven fostras in i ett smaksystem. Detta sker både medvetet och 
omedvetet.  
 

Vuxna är naturligtvis som mest medvetna om att de styr andras beteende just när de står i begrepp 
i att göra det. I regel blir deras strävan medveten när de möter motstånd, när andra gör saker som 
de inte vill att de skall göra. De mest beständiga och inflytelserika typerna av kontroll är emellertid 
de som verkar kontinuerligt utan någon sådan noga övervägd avsikt från den styrandes sida 
(Dewey s. 62). 

 
Metodiskt sätt finns också en risk att undervisningen sker helt utifrån en noterad tradition. 
Detta beror som sagts tidigare på en tradition som gett stort utrymme åt en sådan metodik, 
inte minst med tanke på den starka anknytningen till den klassiska musiken och en mimesisk 
teori. 
 

”Det primære kritikpunkt mod en hverdagsorienteret didaktik er, at den kun i begrænset omfang 
og mest på overordnet niveau afgiver kriterier for konkret indholdsudsudvælgelse” (Nielsen 1998, 
s. 41). 
 

För den elevorienterade läraren finns en påtaglig risk att elevens intresse också jämställs med 
eleven behov. Självfallet vill pedagogen stå för en kvalitativ musikundervisning, vilket dock 
har en tendens att krocka med en relativisk syn (Ruud 1996, s. 128-129). Det finns i detta en 
risk att läraren också förlorar styrningen över innehållet (Hanken & Johansen 1998, s. 74). 
     Den elevorienterade lärarens värdesubjektivistiska musiksyn ger oss upphov till att försöka 
förstå de didaktiska valen. Om inte själva stoffet i sig självt utgör någon form av egenvärde 
bör alltså vinsten ligga på ett utommusikaliskt plan, såsom sociala eller psykologiska 
egenskaper och vinster (Ruud 1996, s. 146-147). Denna heteronomiestetiska syn gör det 
relevant att fråga om musiken likaväl kan ersättas av något annat för att uppnå dessa mål? 
     Ungdomar har idag ett stort mått av musikalisk erfarenhet som många gånger också är 
knutet till exempelvis mode och livsstil (Stålhammar 2004, s. 46). Att som elevorienterad 
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lärare utgå från denna erfarenhet innebär också att den kommunala musik- eller kulturskolan 
anpassar sig till de trender och populärkulturer som existerar i samhället. För Missionären är 
ståndpunkten den motsatta. Skolan bör snarare stå upp för klassiska ideal och inte anpassa sig 
till sådant som tycks vara intressant i samtiden. 
 
 
Grund 
 
Kategorin grund består till största delen av pedagogiska grundsyner med inriktning mot 
metodiska spörsmål och ett praktiskt handlande. Det är framför allt Karin som belyser denna 
faktor. Birgittas berättelse ger också förklaringar till kategorin och inom vissa områden finner 
vi även Peters och Stefans tankar. 
     Grund-begreppet baserar sig på ett instämmande av påståenden som menar att sången och 
rytmiken används som utgångspunkt vid nybörjarundervisning (se bakgrund för exakta 
enkätformuleringar). Dessa påståenden får stå för den första rubriken. Intervjun med Karin 
vidgar dock begreppet med tre g:n. 
 
Sången & Rytmiken 
Sången och rytmiken ger metodiska verktyg för pianoundervisningen. När det gäller sången 
finns inte den motoriska tröskel som pianolärarna ger en bild av. Den kan därför vara ett 
medel i förebildandet och för eleverna ett sätt att förstå en musikalisk gestaltning. Sången kan 
även användas för att eleverna ska förstå musikens form, likaså en metod för att återkoppla 
pianorepertoaren till redan kända musikstycken eller i att förmedla nytt material. Med sångens 
hjälp kan vi också hjälpa barnen att verbalisera och förstå musikteoretiska uttryck och 
förhållanden, som exempelvis genom att sjunga namn på notvärden och tonhöjder och då 
samtidigt utifrån deras funktion som åttondelar eller liknande (Nielsen 1998, s. 170-171).  
 
Gemensam grund 
En del av grund-begreppet består i tanken om att skapa en gemensam grund. Målet är att 
eleverna ska få en likvärdig plattform att bygga sin fortsatta musikaliska utveckling på. En 
gemensam grund kräver i sin tur en gemensam vision hos lärarna, eller är det kanske här som 
ordet grundsyn bäst passar in?  En gemensam verksamhetsidé är alltså nödvändig för att en 
gemensam grund ska kunna uppstå inom en skola eller ett arbetslag. 
 
Gedigen grund 
Grund är också kvalité. Det är något av en kärna i begreppet grund att det handlar om att ge 
barnen ett bastant program. Här riktas fokus på elevens färdigheter. Om den gemensamma 
grunden handlade om att ge en likvärdig plattform handlar den gedigna grunden om att ge 
både bredd och djup inför framtida musikutövningar och instrumentalstudier.  
     Grundaren förutsätter en fortsättning, att något kommer efteråt som ska bygga vidare på 
det underlag som är skapat. Därför är det synnerligen viktigt att lärare, barn och föräldrar har 
en gemensam tanke och mål med undervisningen. 
 
Grupp som grund 
Att arbeta med pianoundervisning i grupp är något som väcker skilda känslor. Musik- och 
kulturskolan har traditionellt sätt bedrivit instrumentalundervisning i form av enskild 
undervisning. För många elever kompletteras dessa lektioner med någon form av 
ensembleundervisning, något som dock inte behöver påverka pianolektionerna specifikt. För 
vissa lärare är den enskilda undervisningsformen som sådan väldigt viktigt, så pass att det till 
och med kan vara skillnaden mellan att undervisa inom grundskolan eller musikskolan. För 
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andra pianopedagoger finns det en längtan efter att få arbeta mer med gruppundervisning. 
Som nämnts tidigare kan den enskilda undervisningen ses som det ultimata sättet att bedriva 
en individanpassad musikundervisning på (Hanken & Johansen 1998, s. 85), men för vissa 
lärare saknas något i denna form. Det har i intervjuerna kommit fram att gruppundervisningen 
möjligen går långsammare framåt och att formen tär mer på lärarens ork. I den andra 
vågskålen, som för dessa lärare är tyngre, finns meningar om att den enskilda eleven blir 
starkare i en gruppsituation, att det uppstår en möjlighet att diskutera frasering och uttryck, att 
det öppnas dörrar för en mer varierande undervisning och kreativa arbetsformer, såsom 
komposition och improvisation, samt den innehåller en social aspekt som eleven går miste om 
vid en individuell undervisning (Hanken & Johansen 1998, s. 85-86). Dessutom finns ett 
ekonomiskt skäl (Ruud 1979, s. 60-66). Detta sistnämnda argument har dock ingen didaktiskt 
koppling och är sannolikt tyngre hos budgetansvarig person än hos pianoläraren. 
 
Relationer till ideologiska grundsyner 
Grund-begreppet har samband till både mission och elevorientering. 
     Tanken om en gedigen grund med fokus på instrumentala färdigheter står i konsonans med 
Missionärens ståndpunkter. Däri ligger också en viss dissonans gentemot en elevorienterad 
lärares syn om elevinflytande eftersom det för grundaren blir en senare fråga i och med att 
eleven får välja inriktning efter avslutad grundkurs. Samtidigt ligger det i grund-begreppet en 
åsikt om att denna första undervisningsperiod ska vara bred och fri från estetiska värderingar. 
På så vis skulle den öppna upp för ett sedermera äkta demokratiskt val av vilka genrer och 
stilar som intresserar eleven. 
     Att bedriva undervisning i grupp visar på en vilja att nå en social aspekt, att skapa ett 
flerstämmigt undervisningsrum (Dysthe 1996) och poängtera att musik utförs och skapas 
tillsammans. I gruppundervisningen är den musikaliska processen minst lika viktig som själva 
resultatet, något som samstämmer med elevorientering. 
 
 
Känsla 
 
Inom kategorin känsla återfinns framför allt Peters och Karins tankar och åsikter. Denna 
faktor skapades utifrån ett instämmande i påståenden om att det är viktigare att eleverna kan 
känna att de musicerar ’på riktigt’ än att de kan spela efter noter samt att det är viktigt att 
eleverna ’går på känslan’ när de lär sig spela (se bakgrund för exakta enkätformuleringar).  
 
Musikaliskt elevinflytande 
Att det i frågeställningen ges ett motsatsförhållande mellan att spela efter noter och spela 
utifrån känslan har givit upphov till flera kommentarer bland enkätsvaren. Frågor har ställts 
om man inte kan spela utifrån noter och med känsla på samma gång? Självfallet borde detta 
vara möjligt, men om man nu måste välja, vilket är då viktigast? Om vi drar frågan till sin 
spets så menar jag att det faktiskt finns ett naturligt motsatsförhållande och inte bara ett 
skapande av ett dilemma rent enkätmetodiskt. I det första påståendet föreligger det en 
värdering om att det är viktigare med elevens känsla än notkunskap. Den subjektiva känslan 
är viktigare än en objektiv notbild. Här finner vi alltså en expressiv teori. Det handlar också 
om ett fokus på eleven och dennes situation. Det viktiga är att eleven känner att han eller hon 
spelar ’på riktigt’ oavsett om det finns någon ’sann’ version av stycket eller ej. På så vis 
kommer en notbild och musikteoretiska kunskaper i periferin gentemot en personlig känsla. 
Koncentrationen ligger inte på ett ’korrekt’ musicerande utifrån teori och tradition utan det är 
elevens egen upplevelse och personliga uttryck som är utgångspunkten och i viss utsträckning 
också målet för undervisningen. 
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     Ser vi på ett stycke klassiskt musik innehåller notbilden inte bara tonhöjder, notvärden och 
formmässiga strukturer utan även instruktioner för dynamik och känslolägen. På så sätt blir vi 
instruerade till vilken känsla som ska tillföras stycket, en tanke om ett autentiskt verk och en 
underordnad utövare. Vad händer om ens egen känsla inte korrelerar med upphovsmannens? 
Att ’gå på känslan’ handlar om en tillit till den subjektiva tolkningen som den rätta i 
sammanhanget. En sådan värdesubjetivistisk inställning står alltså i något av en motsats till en 
syn om en objektiv sanning, en tanke om att det finns ett rätt sätt att spela stycket på. Detta 
resonemang har förts utifrån att undervisningen tar sin utgångspunkt ur en metodik där eleven 
instuderar stycket genom en notbild och därtill skapar känslomässiga band. Vad händer om vi 
vänder på förhållandet och utgår från ett gehörsbaserat lärande? 
     Att lära sig spela anger att det handlar om kunskaper och färdigheter, ett 
hantverkskunnande i hur man faktiskt spelar. Att ’gå på känslan’ handlar återigen om att 
förlita sig på en subjektiv uppfattning eller en personlig känsla. Grundsynen/Faktorn blir 
metodiskt inriktad eftersom en lärare med denna uppfattning naturligt kommer se ett 
gehörsbaserat lärande som ett självklart inslag (Hanken & Johansen 1998, s. 175). Det 
behöver inte betyda att undervisningen allt som oftast tar sin utgångspunkt ur ett sådant 
lärande, men i och med synen att den klingande musiken inte är ett direkt resultat av notbilden 
ger undervisningen utrymme för andra metodiska infall än en ren notläsning.  
     En undervisning som helt och hållet tar sin utgångspunkt ur en ren notläsningsprocedur 
riskerar att hamna i en förmedlande undervisning (Hanken & Johansen 1998, s. 81). 
Kunskapen är något redan fastlagt och rollen som lärare blir att leda eleven rätt. Att vara en 
känsla-lärare handlar om att inte känna sig bekväm i en sådan kunskapssyn utan önska att 
kunskapen blir konstruerad på ett personligt plan.   
  
Relationer till ideologiska grundsyner 
Kategorin känsla står närmare den elevorienterade läraren än missionären. Detta grundar sig 
dels på Missionärens tanke om ett autentiskt verk och en mimesisk teori och dels på 
uppfattningen om att en notbild bör vara utgångspunkten i undervisningen och i musicerandet. 
För den elevorienterade läraren finns en önskan om ett stort mått av elevinflytande i 
bemärkelsen av att tolka och skapa musik. Därmed kan vi finna att känsla-läraren och den 
elevorienterade läraren samlas kring begreppet demokrati. 
 
 
Avslutning 
 
Sammanfattning & Slutsats 
Denna uppsats kan bekräfta tidigare forskning som visar att det ideologiskt finns en 
polarisering mellan å ena sidan en missionär och å andra sidan en elevorienterad lärare. 
     Missionären står i linje med en innehållscentrerad lärare och ett undervisande till musik. 
Här finns nyckelbegrepp såsom kulturarv, estetik och konstmusik/klassisk musik. För 
Missionären finns det objektiva sanningar om det objekt som står i centrum för 
undervisningen.  
     Den elevorienterade läraren är synonym till den elevcentrerade läraren och ett 
undervisande genom musik. Kategorin kännetecknas av begrepp såsom elevinflytande, 
demokrati och mångfald. För den elevorienterade läraren gäller subjektiva sanningar för det 
subjekt som blir utgångspunkten i undervisningen. 
     Vi har också kunnat få en insikt i två metodiska grundsyner, vilka har naturliga samband 
med de ideologiska. 
     Synsättet grund syftar till en gemensam musikalisk plattform samt breda och djupa 
kunskaper och färdigheter i pianospel. Begreppet grund ligger i linje med mission vid 
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resonemanget om en gedigen färdighetsgrund. Samtidigt ser vi hur den sociala och 
demokratiska aspekten korrelerar med elevorientering.  
     Grundsynen känsla sätter en expressiv teori i fokus. Den personliga känslan står därmed 
över en objektiv notbild. Samstämmigheten med Missionären är ringa, medan det råder en 
tydlig samklang mellan känsla och elevorientering.  
 
Postmodernism/Senmodernism   
 

Massmedia har skapt grobunn for en musikkpedagogisk pluralisme som sammen med 
elevsentrerte holdninger gir næring til en pedagogikk hvor musikalske verdier relativiseres (Ruud 
1996, s. 145). 
 

Detta citat får bli startskottet för en sista diskussion. Ser vi på den elevorienterade läraren och 
Missionären är de till viss del samstämmiga i ett sökande efter en musikalisk pluralism. Inom 
elevorientering menas att det hos musik-/kulturskolan bör finnas en mångfald av genrer och 
stilar som gör det möjligt för alla barn och ungdomar att göra en relativ värdering. Inom 
Mission finns en tanke om att den kommersiella musik som media enkelspårigt skildrar gör 
det omöjligt för barn och ungdomar att få influenser och tillägna sig icke-kommersiell musik, 
såsom konstmusik och jazz. 
     Grundläggande inom senmodernismen är upplösningen av högkultur och mediakultur 
(Sundin 2003, s. 61). Det är uppenbart att media gjort det möjligt till ett ökat musikutbud, 
både ifråga om tid och genre. Det står då också klart att barn och ungdomar i allt högre grad 
tvingas välja på ett annat sätt än tidigare generationer. Samtidigt gör media själva ett val 
utifrån kommersiella intressen, vilket har gjort att det inom massmedia skapats fokus på 
underhållnings- och populärmusik (Edström 2002, s. 281, 285). Frågan blir då om barn och 
ungdomar kan välja utifrån en pluralism eller om deras val i stor utsträckning är beroende av 
medias påverkan (Edström 2002, s. 239-245)? 
     ”De ungas vardagskultur har i postmoderniteten blivit helt dominerande” (Sundin 2003, s. 
74). Populärkulturer omfattar inte bara musik utan även mode, livsstil etcetera (Stålhammar 
2004) och på så vis blir den normativa följden i finkulturen försvagad. Ungdomar riktar sig 
inte utifrån ett kulturarv utan snarare utifrån varandra (Sundin 2003, s. 74). 
 

I en ny social och kulturell situation blir tidigare ”klassiker” ointressanta och deras plats i 
skolans kulturarvsförmedling tas av andra verk (Svingby 1985, s. 10). 

 
I ett avseende kan det sägas att finkulturen faller på eget grepp. Tidigare fanns ett borgerligt 
fäste om vad som var värt att god kultur. I dagens samhälle finns en dominans av 
populärkulturer i media och näringslivet, varpå en icke-kommersiell finkultur är underlägsen 
musikaliska yttringar som besitter ekonomisk makt. Idag kan alltså populärmusiken ses som 
styrande och den klassiska musiken betraktas av en del människor som något omodernt och 
inaktuellt. Samtidigt lever en finkultur kvar genom en makt av social status. I vilket fall som 
helst har den hierarkiska synen med hög- respektive lågkultur idag ett mera horisontellt 
förhållande ifråga om mångfald och kvalitetsbedömningar (Sundin 2001, s. 129; Ruud 1996). 
 

”Sammanfattningsvis kan vi konstatera att postmodernism otvivelaktigt är ett samtida sätt att 
handskas med och förstå den pluralism i värdenormer och stilar som idag omger oss” (Edström 
2002, s. 265).  

 
Till sist påpekas att vårt samhälles trender också gjort att ”begrepp som kund och 
marknadsanpassning har plötsligt blivit gångbara i utbildningssammanhang” (Wiklund, 
1996). Snabba populistiska strömningar gör också att eleverna saknar tålamod att lära sig 
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spela ett instrument. Barn och ungdomar blir allt mer ovilliga att spela utifrån långsiktiga mål 
eftersom de förväntar sig en direkt respons i form av storartade färdigheter på det 
engagemang de lägger ner på instrumentet (Nilsson 2005, s. 57).  
     Jag lämnar diskussionen  med ett intressant citat av Bertil Sundin: 
 

Försvar för klassisk musik i dag har en annan ton än för låt oss säga 50 år sedan. Då förkunnade 
man något från ”katedern”. I dag är den klassiska musikens existens hotad och därför förkunnelsen 
mer frågande: har konstmusik något att ge som man inte kan få någon annan stans? För mig är 
svaret tveklöst ja, men kampen är inte mellan olika musikgenrer utan mellan vår strävan att 
komma vidare i vår förståelse av oss själva och andra, och frestelsen att acceptera att allt ska vara 
kittlande underhållning, vara det som ger livet mening (Sundin 2001, s. 114). 

 
Reflektioner över uppsatsarbetet 
Så hur blev det, kom jag dit jag ville? Frågan är egentligen om jag visste vart jag ville? 
Egentligen uppfattar jag mig själv som en någorlunda strukturerad person. I detta 
uppsatsarbete har jag sett en ibland högst ostrukturerad, nästintill famlande Jonathan. Till mitt 
försvar tänker jag mig att en studie knappast åker med ett enda tåg. Ibland går det som på räls, 
medan man ibland får vänta och kanske till och med drabbas av försenar på grund av olika 
problem, som att till exempel inte få in enkäter eller att intervjupersonerna blir sjuka. Det blir 
inte den effektiva restiden som räknas utan man måste alltid räkna med allt runt omkring.  
     Kanske har min något naiva intention att nå botten i dessa frågor gjort att jag nästintill 
drunknat i det djupa hav av filosofier som öppnat sig.  
 
Vidare forskning 
Det vore intressant att koppla frågan om musikpedagogiska grundsyner till politiska 
ideologier. Vilka musikpedagogiska konsekvenser blir det av ett synsätt enligt konservatism, 
vad innebär en liberal musiksyn etc.? En annan dimension är hur vår människosyn och livssyn 
i stort påverkar en musikpedagogisk verksamhet? Därtill kommer också en religiös aspekt. 
Jag anar att frågor om livssyn och ideologi är grunden för det jag försökt snudda med denna 
C-uppsats. Som vidare forskning vore det alltså intressant att lyfta de musikpedagogiska 
grundsynerna till en bakomliggande, filosofisk nivå. 
     För mig personligen har det varit naturligt, av tidsmässiga skäl, att fokusera på 
pianolärares grundsyner, men jag anser att uppsatsen problematik egentligen inte är knuten till 
detta specifika instrument utan snarare handlar om den kommunala musik- och kulturskolans 
verksamhet i stort. 
 
Epilog 
Som liten blev jag av farmor kallad ’filosofen’. Detta hade att göra med att jag måhända gick 
och grubblade en aning.  
     Under tonåren började jag gå ut på promenader som jag, enligt min mamma, kallade för 
’filosofrundor’. De blev ett sätt för mig att få komma iväg och tänka över saker och ting i 
största allmänhet.  
     Med tanke på den nu avslutade C-uppsatsen misstänker jag att diskussionen tvingar mig att 
under nästkommande höst- och vårtermin gå en och annan ’filosofrunda’, då under namnet D-
uppsats. 
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 Enkät till pianolärare 
 

 

 

1. a. Födelseår 19_____  b. Kvinna ❒ Man ❒ 
 

2. Ange Din examen/examina. Om Du tagit musiklärarexamen, vilket år gjorde Du det? ___________________ 

 ❒ IE.    ❒ GG.    ❒ SMI. 

 ❒ Annan musiklärarexamen: _________________________________________________________________ 

 ❒ Annan examen utom musiklärarexamen: _____________________________________________________ 

❒ Saknar musiklärarexamen. Ange den utbildning Ditt musiklärararbete baserar sig på (hit räknas t.ex. en 

ofullständig musiklärarutbildning): ______________________________________________________________ 

 

3.  Ange hur länge Du har arbetat som musiklärare: ______ år, varav ______ år i musik-/kulturskola. 

 
4. Ta ställning till följande påståenden genom att sätta ett kryss i den ruta som motsvarar i vilken 

utsträckning du instämmer med uttalandena. 
 
 
a. ”Kulturarvet måste hållas levande.”  
     Instämmer helt Instämmer inte alls 

 
 
 
b. ”Det är viktigt att ge eleverna fördjupad kunskap om den musik som finns i deras vardag.”  
     Instämmer helt Instämmer inte alls 

 
 

c. ”För mig som musiklärare är sången den självklara utgångspunkten för nybörjarundervisning på instrument.”  
     Instämmer helt Instämmer inte alls 

 
 
 

d. ”Barn måste beredas möjlighet att tillägna sig den klassiska musiken.”  
     Instämmer helt Instämmer inte alls 

 
 

e.  ”Som musiklärare i musik-/kulturskolan måste jag ha mycket god kännedom om ny musik som eleverna 
 lyssnar på.”  
    Instämmer helt Instämmer inte alls 

 
 

f. ”Det är viktigare att eleverna kan känna att de musicerar ’på riktigt’ än att de kan spela efter noter.”  
     Instämmer helt Instämmer inte alls 

 
 

g. ”För mig som musiklärare är rymtiken den självklara utgångspunkten för nybörjarundervisning på instrument.”  
     Instämmer helt Instämmer inte alls 

 
 

Fortsättning på baksidan! 

 



 

h.  ”Det är viktigt att man på musik-/kulturskolan ägnar sig åt elevens/elevernas egen musik.” 
     Instämmer helt Instämmer inte alls 

 
 
 

i. ”Barn och ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella musikkulturen.”  
     Instämmer helt Instämmer inte alls 

 
 

j.  ”Det är viktigt att eleverna ’går på känslan’ när de lär sig spela.”  
     Instämmer helt Instämmer inte alls 

 
 
 
5.  Övrigt. Om det är något du vill kommentera/tillägga går det bra att göra det här. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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