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ABSTRACT 
 

This thesis, entitled The headmaster and the music, is based on interviews with four 

headmasters, who are all working in the Swedish compulsory school. The purpose is to 

investigate how they view music, both in general and as a school subject. Since the research 

on this topic is scarce, the study can be described as explorative.  

 

The result shows that the headmasters’ personal experiences have an impact on the way they 

view music. Four different focus points on music in school have emerged from the material, 

and these represent the four very different views that each headmaster holds. The study also 

presents a diversity of opinions on the value of music as a school subject. This diversity can 

be looked upon as problematic, but can also be seen as representing the versatile potential that 

music comprises as a subject in the Swedish compulsory school. 

 

Nyckelord: musiksyn, legitimering, rektor  
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FÖRORD 
 

Jag vill här framföra ett stort tack till de fyra rektorer som medverkat, för att ni bidragit med 

både personliga erfarenheter och många intressanta resonemang. 

Jag vill även tacka min handledare Maria Westvall för alla konstruktiva synpunkter jag fått 

under arbetet med denna uppsats. 
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INLEDNING 
Musik verkar finnas överallt och hela tiden i dagens samhälle. Tillgängligheten har ökat i takt 

med den tekniska utvecklingen, och i stort sett alla verkar ha någon form av relation eller 

förhållningssätt till musik. För vissa kan musiken vara en livsstil och en identitet, för andra 

kan musik vara ett verktyg för avkoppling, för många kan musik och musicerande vara ett sätt 

att känna gemenskap och samhörighet. Musik verkar alltså vara en mångfasetterad företeelse 

med många olika funktioner och utgör en stor del i många människors liv. Musik är också ett 

obligatoriskt ämne i grundskolan, men ofta har jag upplevt att det inte får samma utrymme 

eller tillskrivs samma värde som många andra ämnen. Som blivande lärare i musik så tycker 

jag att det är nödvändigt att fundera över vad musik är och varför musik är viktigt. Jag tror att 

de flesta musiklärare ser värdet i sitt ämne och därför vill att det ska få utrymme i skolan. 

Men när det gäller budget, resurser och andra förutsättningar för en god musikundervisning så 

är det inte lärarna som tar de stora besluten. Dessa frågor ligger på rektorns bord. Med detta i 

åtanke växte en nyfikenhet fram att undersöka hur rektorer ser på musik, både i vardagslivet 

och som ett ämne i skolan.  
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BAKGRUND 
 

Litteratur och tidigare forskning 

Vad är musik? 

Inför en undersökning som handlar om rektorers syn på musik, kan det vara relevant att fråga 

sig vad musik egentligen är. 

 

I Nationalencyklopedin band 13 (1994) beskrivs musik som: ”kulturyttring som inte låter sig 

infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition: allmänt kan musik dock 

sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud” (s.515). Det finns alltså ingen definitiv 

definition av musik eftersom det kan betyda så många olika saker för olika människor och i 

olika kulturer. Nicholas Cook (1998) beskriver detta på ett intressant sätt: “Music is a very 

small word to encompass something that takes as many forms as there are cultural or 

subcultural identities” (s.5). Medan Lars Lilliestam (2009) beskriver musiken ur ett 

antropologiskt perspektiv när han säger att ”vill vi förstå varför musik är viktigt och vilken 

roll den spelar i människors liv måste musiken ses i ett socialt och kulturellt sammanhang” 

(s.11).  

 

Musik och människa 

Så om musik är ett kulturellt och socialt fenomen, vad innebär det då för det mänskliga livet? 

I sin bok Varför musik (1996) skriver Øivind Varkøy om begreppet ”musisk”, som han menar 

kommer från det grekiska ordet ”mousiké”. Det musiska hade under antiken en vidare 

betydelse än vårt musikbegrepp idag och innefattade från början även språk, diktning och 

dans. I grekisk filosofi var det musiska ett sätt att närma sig och förstå hela verkligheten och 

det fanns även en stark tro på musikens makt. Jon-Roar Bjørkvold (2005) har anammat något 

av antikens synsätt när han talar om ”den musiska människan”. För Bjørkvold handlar det 

musiska om mer än bara musik, han skriver att ”det musiska finns i skaparförmågans inre 

kärna – kreativiteten” (s.113). Lilliestam (2009) menar att musik förhöjer livskänslan och 

välbefinnandet hos människor. ”Det är en stark sinnlig upplevelse att skapa ljud man gillar 

både för sig själv och tillsammans med andra”(s.78). Lilliestam anser vidare att musicerande 

kan skapa identitet och självförtroende hos en människa, men också påverka i motsatt riktning 

och istället skapa prestationskrav och dåligt självförtroende. Cook (1998) menar i linje med 
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Lilliestam att musik hör ihop med identitet, han skriver att ”deciding what music to listen to is 

a significant part of deciding and announcing to people not just who you ’want to be’… but 

who you are” (s.5). Cook skriver även om hur vi människor uppfattar och talar om musik. 

Han menar att det finns flera förutfattade meningar inbyggda i det språk vi använder omkring 

musiken, exempelvis att musicerande är förbehållet kvalificerade specialister och att lyssnare 

är passiva konsumenter. Eftersom dessa antaganden är inbyggda i vårt språk, så har vi svårt 

att tala om och överhuvudtaget upptäcka dem. De är mänskliga konstruktioner och produkter 

av kulturen som därför skiljer sig åt från tid till tid och från plats till plats. 

 

Musikens värde i skolan 

I grundskolans kursplan för ämnet musik beskrivs musiken som ”djupt förankrad i 

människan” (Skolverket, 2008, s.1). Kursplanen uppmärksammar också ett samband mellan 

musik och identitet när man skriver att ”musik bottnar i, frigör och förstärker den egna 

identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt” (s.1). Annika Danielsson (2003) har gjort 

en kvantitativ studie om synen på musikämnet och musikläraren i svenska grundskolor, där 

hon skickat enkäter till musiklärare, grundskollärare och rektorer. Danielssons studie visar att 

många legitimerar musikämnet just utifrån idén att det bidrar till elevers personliga och 

sociala utveckling. Varkøy (1996) menar att hur man legitimerar musik i skolan, handlar om 

både musiksyn, människosyn och samhällssyn. Han ser många olika legitimeringstraditioner i 

den musikpedagogiska idéhistorien, till exempel musik som väg till kunskap, som medel för 

bildning, musikens socialt fostrande funktion, barnet som skapande individ och idén om 

musikens nyttofunktion för andra skolämnen. När det gäller det sistnämnda så visar 

Danielssons (2003) undersökning till exempel att vissa grupper i enkätmaterialet relaterade 

musikämnets värde till i vilken mån det kan underlätta för lärandet i andra ämnen. Hon 

kommer fram till att det ofta inte är ”musikundervisningen och dess faktiska innehåll som 

anses värdefullt, utan de positiva bieffekter man kan tänkas uppnå härav” (s.49). Även Lars 

Lindström (2002) belyser något av detta, i sin artikel ”Att lära genom konsten”, där han lyfter 

problematiken med att estetiska ämnen ofta reduceras till ”hjälpgummor” för andra ämnen i 

skolan. Både Danielsson och Lindström ser det alltså som problematiskt att legitimera 

musikämnet utifrån den nytta den kan göra för andra ämnen. För att återgå till Bjørkvold 

(2005), så menar han att det musiska är viktigt för allt lärande i alla skolans ämnen, alltså 

även för de ämnen som inte ses som musiska eller kreativa i sig eftersom han anser att alla 

ämnen har en praktisk-estetisk sida. Han ser skolan ur det skapande barnets perspektiv och 
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menar att när barnet börjar skolan blir lärandet, som tidigare funnits i leken, mer formaliserat 

och resulterar i en kulturkrock mellan en musisk barnkultur och en omusisk vuxenkultur. 

 

Kursplanen i musik verkar legitimera musikämnet på flera olika sätt. Förutom att beskriva det 

som identitetsskapande, så beskriver man musik som något som påverkar individen på många 

olika medvetandenivåer. Man menar att det är ett ”redskap för lärande, rekreation, 

bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för gestaltning och förmedling av idéer 

och tankar”. Musik beskrivs också som ”ett gränsöverskridande språk” (Skolverket, 2008), 

som kan verka för kommunikation och integration. Hur man beskriver musikämnet har dock 

sett annorlunda ut i tidigare styrdokument vilket visar på att synen på musik och hur man 

legitimerar musik i skolan ständigt förändras.  

 

I Skolverkets nationella utvärdering av musikämnet i grundskolan (NU-03), som genomfördes 

2003, skriver man att:  

 
Musikämnet har över de senaste läroplanerna delvis ändrat karaktär från att tidigare ha varit 

präglad av en metodiserad skolmusiktradition till att vara mer påverkad av samhällets musikliv 

och ungdomarnas musikaliska föreställningar, intressen och behov. Förändringarna inom ämnet 

musik det senaste decenniet har påverkats både av läroplansförändringar och utvecklingen inom 

ungdoms- och mediakulturen (s. 90). 

 

 

Ove Sernhede (2006) menar att skolans traditionella uppgift att bland annat förmedla 

kulturarvet inte fungerar i dagens samhälle, eftersom det inte längre går att hänvisa till någon 

enhetlig kultur. Han anser att skolan måste vara en del av samtiden, men ställer sig på flera 

sätt kritisk till den utveckling som beskrivs i Nationella utvärderingen här ovan. Han ser det 

som problematiskt när ungdomskulturen används som utgångspunkt i skolans verksamhet, 

eftersom det innebär att skolan reproducerar elevernas sociala verklighet. Istället menar 

Sernhede att skolan bör stå för något främmande i förhållande till ungdomskulturen, och på 

det sättet ”öppna för nya och subjektivt viktiga moterfarenheter” (s. 13). 

 

Låt oss nu titta lite närmare på hur musikämnets karaktär förändrats i de olika läroplanerna för 

den svenska grundskolan. 
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Läroplansutveckling 

Enligt Börje Stålhammar (1995) ändrades beteckningen ”sång” till ”musik” i 1955-års 

undervisningsplan och han påpekar att folkskolans sångundervisning alltså har utgjort den 

musikaliska grunden för många människor i Sverige. Stålhammar ser ett problem i att man 

fokuserade på sången, eftersom sångkunskap då blev synonymt med musikkunskap. ”Att 

kunna sjunga innebar att man var musikalisk, att vara ’brummare’ innebar att man fick 

stämpeln ’omusikalisk’. Konsekvensen av detta blev att sångsvaga elever kunde befrias från 

musikundervisningen” (s. 38).  

 

I början av 60-talet blev den svenska grundskolan en realitet och i samband med det kom den 

första läroplanen. Riktlinjerna för musikundervisningen i Lgr 62 handlade till stor del om 

estetisk fostran och man talade om musikförståelse utifrån den västerländska konstmusiken. 

Musikundervisningen skulle baseras på notläsningsförmåga, sång i stämmor och kunskaper 

om musikhistoriska epoker (NU-03). Under 60-talet började ungdomskulturen på allvar bli ett 

begrepp inom skola, kulturliv och massmedia, vilket skapade en spricka mellan skolmusiken 

och fritidsmusiken (Stålhammar, 2005). I nästa läroplan, Lgr 69, togs det första steget bort 

från den traditionella musikundervisningen (NU-03). Enligt Varkøy (1996) anser man i Lgr 69 

att musikämnet ska främja personlig utveckling, och elevernas eget skapande och egna 

musikintresse är en utgångspunkt. I Lgr 80 handlar det mer om att stimulera till eget 

kunskapssökande och musiken anses vara ett viktigt bidrag både till elevernas personliga och 

sociala utveckling (Varkøy, 1996). I vår nuvarande läroplan, Lpo 94, har målstyrningen slagit 

igenom totalt. I Skolverkets nationella utvärdering av ämnet musik (NU-03) säger man att: 
 

Övergången från regelstyrning i de tidigare läroplanerna till den målstyrda skolan i samband med 

införandet av Lpo 94 har medfört en rad konsekvenser för musikämnet. Med målstyrning menas 

att styrningen sker genom att målen preciseras medan medlen för att nå dem lämnas öppna (s. 

91). 

 

Och även att: 

 
Man kan förvänta sig att det nya styrsystemet i en mål- och resultatstyrd skola samt förändrade 

konkurrensbetingelser mellan skolor, gör att stora variationer uppträder vad gäller lokala mål, 

innehåll och genomförande av musikundervisningen på olika skolor (s. 90). 

 

Skolans främsta uppgift idag är alltså att försöka uppnå de mål och resultat som finns i 
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läroplan och kursplaner, däremot finns inga riktlinjer för hur man ska nå dessa mål. Detta 

innebär ett stort ansvar för lärare när undervisningen utformas, men även rektorerna har ett 

stort ansvar. 

 

Rektorns roll 

I Lpo 94 står det att det är rektorn som har ”det övergripande ansvaret för att verksamheten 

som helhet inriktas på att nå de nationella målen” (s.16). Rektorn har även ansvar för att 

upprätta en lokal arbetsplan och det yttersta ansvaret för skolans resultat (Lpo 94). Tidningen 

Fotnoten hänvisar till en norsk studie från universitetet i Stavanger som visar att rektorns 

kompetens inom konst och kultur är avgörande för om en skola satsar på musik och andra 

estetiska ämnen. En av rektorerna i undersökningen säger enligt Fotnoten att:  

 
Eftersom de estetiska ämnena alltid är i minoritet så hjälper det inte om lärarna säger att det är 

viktigt. Rektor måste hålla med om och tro på de estetiska ämnenas värde i undervisningen och 

styra därefter (Fotnotens nätupplaga, 091102)  

 

Lindström (2002) hänvisar till en engelsk studie av Harland et al. från 1998, där man 

intervjuat skolledare och lärare på skolor som är kända för att lyckas väl med undervisningen 

i estetiska ämnen. Studien visar att ”skolledare var mer uppmärksamma på skoleffekter och 

effekter på den sociala omgivningen än lärarna. De talade också oftare om estetiska ämnen i 

allmänhet” (Lindström 2002, s.117).  Danielsson (2003) beskriver rektorers perspektiv på 

musikämnet och på musiklärare som en ”överblick, präglad av det ansvar som deras arbete 

innebär, ekonomiskt såväl som pedagogiskt och socialt”. Hon lyfter särskilt fram en rektors 

uppfattning om att musikämnets status till stor del beror på musikläraren själv, vilket hon 

menar leder till att musikläraren, som oftast är ensam lärare i sitt ämne, ”personifierar sitt 

ämne i större utsträckning än andra lärarkategorier” (s.51).  

 

 

Sammanfattning 

Musik är alltså en företeelse som inte har någon självklar definition och som enligt Lilliestam 

(2009) måste ses i ett socialt och kulturellt sammanhang. Musiken har enligt Varkøy (1996) 

legitimerats på olika sätt genom den musikpedagogiska idéhistorien. Musikämnet i 

grundskolan har, som Stålhammar (1995) beskriver, även legitimerats och beskrivits på 
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skiftande sätt i de olika svenska läroplanerna. Enligt Lpo 94 är det rektorn som har det 

övergripande ansvaret för skolans verksamhet och enligt en norsk studie så är rektorns 

kompetens inom estetiska ämnen avgörande för dessa ämnens utrymme i skolan. Detta har 

naturligtvis konsekvenser för musikämnet. 

 

Problemområde 
Diskussionen om musikens värde och plats i skolan är högaktuell, detta märks både i 

tidningar och i politisk debatt. När det gäller synen på musikämnet finns det en hel del 

forskning som baseras på elevers och lärares uppfattningar, däremot är rektorers syn på 

musikämnet något som är relativt outforskat. Eftersom rektorer har ett stort ansvar vad det 

gäller att fördela resurser och ge utrymme för alla ämnen i skolan, känns det relevant att 

undersöka hur rektorer kan resonera kring musikämnets värde, funktion och inte minst, hur 

man legitimerar musik som ett skolämne. Med tanke på att det inte finns mycket tidigare 

forskning att stödja sig på, blir den här studien en upptäcktsfärd där det inte går att säga på 

förhand vad som kommer att upptäckas. 

 

 

Syfte  
Syftet med denna undersökning är att undersöka rektorers syn på musik och musikämnets 

värde i grundskolans senare år. 

 

 

Frågeställningar 
1. Vad har rektorerna för förhållningssätt till musik och erfarenheter av musik? 

 

2. Hur ser rektorerna på musikens värde och funktion i skolan? 

 

3. Hur legitimerar rektorerna musik som ett ämne i den obligatoriska grundskolan? 
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METOD 
 

Val av metod 
För att undersöka mina frågeställningar har jag valt att använda mig av intervjuer. Syftet med 

intervju som forskningsmetod är enligt Patel och Davidson (2003) ”att upptäcka och 

identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen” (s.78). I mitt fall handlar det om rektorers uppfattningar om 

musik och musik i skolan. Jag anser att intervju är den bästa metoden för att undersöka detta, 

eftersom den möjliggör ett personligt möte. En intervju ger även utrymme för ett samtal där 

oväntade reflektioner och resonemang som kanske är ogenomtänkta, men därför också är 

intressanta, kan uppstå. 

 

Undersökningsgrupp och urval 
Studien baseras på intervjuer med fyra rektorer på fyra olika grundskolor. 

Rektor A är ensam rektor på en fristående skola i en medelstor svensk stad. Skolan är en 

utpräglad musikprofilskola som omfattar årskurs 4-9.  

Rektor B arbetar på en grundskola med stor etnisk mångfald. Skolan ligger i en medelstor 

svensk stad, i ett bostadsområde som även det präglas av stor etnisk mångfald.  

Rektor C har ansvar för högstadiet på sin grundskola som även den ligger i en medelstor 

svensk stad.  

Rektor D arbetar på en högstadieskola som ligger i en mindre tätort på landsbygden. 

 

Min ambition när jag valde skolor var att finna fyra skolor med olika karaktärsdrag. Jag har 

därför medvetet valt ut en fristående grundskola som profilerat sig som musikskola, en skola 

som ligger i ett område med stor etnisk mångfald och en skola på landsbygden. Den fjärde 

skolan skulle från början ha varit en utpräglat etniskt homogen skola, men då rektorn på den 

skolan inte hade möjlighet att träffas blev den fjärde skolan slumpmässigt utvald. Jag har 

också valt att fokusera på högstadiet, dock ansvarar två av rektorerna även för mellanstadiet.  

Två av rektorerna är kvinnor och två är män. 

 

Jag har arbetat efter Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär bland annat att jag vid kontakten med 
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rektorerna, via telefon eller e-post, informerade om intervjuns utformning och berättade att 

medverkan var frivillig och att alla uppgifter skulle komma att behandlas konfidentiellt. Jag 

talade även om att materialet endast kommer att användas för den här studien. 

 

Intervjuns utformning 
Studien baseras på kvalitativa intervjuer på 35-45 minuter. Jag hade i förväg utformat 13 

intervjufrågor (se bilaga 1) som jag ställde till alla fyra rektorer, dock inte alltid på samma sätt 

eller i samma ordning. Under varje intervju förekom även några spontana följdfrågor som jag 

formulerade utifrån intervjupersonernas svar. Alltså ställdes frågorna med en låg grad av 

strukturering. Frågorna har även en låg grad av standardisering vilket innebär att de ger 

utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2003). 

 

En ljudupptagning gjordes under varje intervju. Jag har sedan transkriberat intervjuerna så 

exakt som möjligt och utifrån dessa transkriptioner har jag utformat en resultatpresentation. I 

arbetet med detta material urskiljde jag några olika fokuspunkter i synen på musik, dessa kom 

sedan att utgöra mallen för min resultatanalys.  
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RESULTAT 

 

Resultatpresentation  
Resultatpresentationen baseras på transkriptioner av de fyra intervjuerna. Dessa kommer inte 

att presenteras var för sig eller i sin helhet. Kapitlet bygger på referat och citat från 

intervjuerna och dessa presenteras i en löpande text, som i sin tur är uppbyggd kring rubriker 

baserade på intervjufrågorna (se bilaga 1). Dessa rubriker belyser på olika sätt uppsatsens 

frågeställningar. De långa citaten jag valt ut finns med för att de i sin helhet karakteriserar den 

intervjuade som person och är utmärkande för dennes resonemang. Till största delen refererar 

jag med egna ord till intervjupersonernas uttalanden, men citerar ord eller delar av meningar 

där det är motiverat. 

 

 

Personliga erfarenheter av och förhållningsätt till musik 

Rektor A poängterar att han varken är musiklärare eller musiker och han anser sig vara långt 

ner på listan över musikalitet bland personalen på skolan. Han lyssnar inte ”jämt och ständigt” 

på musik, men beskriver sig själv som ”musikaliskt intresserad”. Han tycker att musiken är 

viktig som underhållning och för kommunikation mellan människor. Han ser på musiken som 

ett framgångsrikt verktyg för sin skola.  

 

Även rektor B är intresserad av musik och hon beskriver detta intresse som ”stort”.  

 
Jag brukar säga att jag har en ”inre röst” som Aretha Franklin, hon är en favoritartist, men jag 

har definitivt ingen sådan röst. Jag hade önskat att jag hade det. Jag älskar att sjunga, men jag har 

nog överhuvudtaget ingen sångröst, så det är nog mer vilja än förmåga. 

 

Hon berättar vidare att hon lyssnar mycket på musik och att den spelar en stor roll i vardagen. 

Hon beskriver musik som stämningskapande, avslappnande och att den ”kan skapa och ge 

oerhört mycket energi”.  

 

Rektor C anser sig inte vara någon ”särskilt stor musikkonsument”. Hon beskriver behovet av 

att ha det tyst när man kommer hem efter en arbetsdag, speciellt starkt var detta när hon 

jobbade som lärare.  
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Rektor D säger att musiken betyder en hel del men att han ”inte är någon riktig musikfreak”. 

Han tycker att ”musiken har en roll att fylla” i hans liv och att ”det vore väldigt tomt utan 

den”. 

 

Personliga erfarenheter av musiken i grundskolan 

Rektor A berättar att han, likt många andra som växte upp på 50- och 60-talet, fick möta 

musiken redan i 1:a klass genom en lågstadielärare som kunde spela piano.  
 

På ett sätt kan man säga att jag växte upp på stenåldern, men det var också så att jag hade en 

fröken på lågstadiet och mellanstadiet som kunde spela och som naturligtvis använde sig av det 

här ständigt och jämt, vilket betydde att jag, utan att ha en utbildad musiklärare under de första 6 

åren, fick med mig betydligt mer musik än vad dagens elever får som möter en utbildad 

musiklärare 

 

Han nämner också att han fick lära sig stamsånger som han, efter att ha ”tragglat med dom”, 

kunde i slutet av 6:an. ”Det var inte så att man tyckte det var roligt, men så här i efterhand kan 

man väl se att, jo tack, det här är en skatt som vi har gemensam och som vi kan ha glädje av. 

Det har man inte idag på samma sätt”. Däremot menar Rektor A att musiklektionerna på 

högstadiet ”inte var nån höjdare”. 

 

Rektor B:s erfarenheter av musikundervisning i skolan har ”enbart varit negativ”.  

 
Om de så bara gällde klasskören så skulle man ju sjunga rent. Jag fick aldrig vara med, jag fick 

sitta och rita istället, ända från 1:a klass. Så jag har haft väldigt svårt med musikundervisningen i 

skolan. Den musikundervisning som jag själv har erfarenhet av liknar ju ingenting som vi 

bedriver här eller som överhuvudtaget bedrivs på grundskolan tror jag. 

 

 

Rektor C berättar ingenting om sin erfarenhet som elev i grundskolan. Hon nämner att hon 

spelade piano som många andra gjorde då men att hon ”tyckte det var ganska tråkigt” och 

menar att hon inte lärde sig speciellt mycket. Däremot talar hon om sina tidigare erfarenheter 

som mellanstadielärare. Hon säger att man på den tiden fick undervisa i allt men att hon inte 

hade utbildning i musik; ”det var idrott eller musik som man valde, men jag hade ju musiken 

ändå”. Hon berättar att hon har positiva minnen från den här tiden då hon undervisade i 
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musik, och menar att hon drog igång stora projekt. 

 
Det fanns ju många ungar som spelade instrument av olika slag, så de fick ta med sig sina grejer 

till skolan och sen försökte vi sno ihop någonting. Och det gick ganska bra. Vi hade till och med 

konserter för föräldrar. Det är jag lite mallig över, för att det tyckte jag var bra gjort av mig. 

 

 

Rektor D minns musiken i grundskolan som ”ganska torftig”. Han berättar att det inte fanns 

något utrymme för eget musicerande och att de ”höll nästan inte i ett instrument under hela 

musiktiden”. Musikundervisningen bestod mest av teori och lyssningsexempel, menar Rektor 

D. Han säger att han inte var någon ”höjdare i musik” och att ”sättet som musiken 

presenterades på var inte någonting som jag föll för”. Samtidigt påpekar han att han sjungit i 

kör och att han spelat klassisk gitarr som ung, därför drar han slutsatsen att ”musiken finns 

där, men inte i skolan. Den fångade jag inte i skolan”. Som lärare i slöjd har Rektor D 

samarbetat med musikämnet genom att eleverna fick tillverka egna musikinstrument. 

 

Musikundervisningens utformning 

Rektor A beskriver musikundervisningen på sin skola som ”den allra mest avancerade du kan 

tänka dig”. Han menar att eleverna har fyra gånger så mycket musik som på andra skolor och 

därmed också större möjlighet att nå upp till målen i läroplanen. Rektor A anser att det ”finns 

luft” i de MVG som delas ut i den allmänna skolan idag om inte eleven skaffat sig 

kompetensen utanför skolan. Han beskriver det som omöjligt att ”skaffa sig MVG genom att 

vara med på lektionerna, en timma i veckan, tillsammans med 30 andra”. Han talar om att de 

på sin skola istället får en ”deflation” i sina betyg, vilket blir tydligt då eleverna börjar på 

gymnasiet.  

 
Elever som kommer härifrån med ett VG möter i årskurs 1 på gymnasiet kamrater som har MVG 

och där dom säger så här att: ”Det kan inte vara sant att du har MVG”. Då kommer man härifrån 

och spelar instrument, man sjunger i kör, man sjunger fyrstämmigt (…) Så kommer dom från 

”tralala” någonstans och har fått det genom kanske i värsta fall ett musikprov i musikhistoria, där 

man fick fram det där, så att musikbetygen är ett riktigt ”mish-mash” alltså. 

 

För att komma in på Skola A krävs att man gör ett antagningsprov. Detta prov genomförs när 

man går i årskurs 3, berättar Rektor A. Han säger att antagningsproven bygger på förmågan 

att härma, att det inte finns krav på notläsningsförmåga och att provet är till för att bedöma ”i 
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vad mån man kan följa undervisningen här”. Musikundervisningen innehåller de delar som 

läroplanen föreskriver, ”men naturligtvis väldigt, väldigt, väldigt mycket mer av det”, säger 

Rektor A. Han beskriver konserter som en mycket stor och viktig del av skolans verksamhet. 

Det handlar om stora satsningar som t.ex. luciakonsert, julkonsert och vårkonsert. Han 

nämner också två ”spetskompetenser”, nämligen skolans manskör och flickkör. 

 

Rektor B beskriver musikundervisningen på skolan som högst individuell och ”utefter varje 

elevs förmåga”. Hon betonar flera gånger att det finns ”stor möjlighet till eget skapande”, att 

musikundervisningen ”bygger mycket på kreativitet” och att mycket tid ägnas åt 

ensemblespel. Skolan har en musikprofil som innebär en extra klocktimme musik i 6:an och 

två extra klocktimmar i 7:an, 8:an och 9:an, berättar Rektor B. Hon säger att många elever når 

målen och att många, ”tack vare musikprofilen” också når VG och MVG. Skolan har ”fysiskt 

goda förutsättningar för bra musikundervisning”, med en inspelningsstudio där eleverna kan 

göra egna inspelningar och med många mindre rum. Rektor B menar även att musiken spelar 

mycket stor roll i elevernas egna liv.  

 
Vi har haft väldigt många rappare som verkligen har stuckit ut som duktiga textmakare, med 

texter som betyder någonting. Inte bara kärlek och smärta, så där lite pop, utan det har varit 

mycket med innehåll. Så den musikundervisning som vi har bedrivit här har betytt väldigt 

mycket för våra elever. 

 

 

Rektor C berättar att de har valt att lägga resurser på de estetiska ämnena, eftersom man på 

skolan tycker att dessa ämnen har en viktig funktion. Hon berättar att ”alla elever har både 

bild och musik” och nämner även slöjd och hemkunskap. Undervisningen i dessa ämnen 

genomförs i halvklass för att skapa en bättre undervisningssituation, med bättre möjligheter. 

Rektor C säger att alla elever lär sig att ”hjälpligt spela gitarr, trummor och synt och en del 

riktigt bra till och med, så finns ju dom som spelar på sin fritid förstås”. Hon talar om det 

egna och fria musicerandet, att jobba med egna rytmer och texter, för att sedan ”få ihop det 

här till någonting”. Rektor C berättar också att de på skolan arbetar med tematisk planering. 

 
Till exempel bluesen och bluesens ursprung och bluestolvan och alltihop det där. Det gör de då i 

ett sammanhang när man i Svenska och SO jobbar med den tiden, slavhandeln och hela det där. 

Och då är ju det också en finess, för då är ju alla på samma bana. 
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Rektor C berättar att skolans arbetssätt är inspirerat av Bifrostskolan1 och hon talar om 

musiskt uttryck. Hon tycker inte att man som lärare måste ”vara expert och proffs själv för att 

sätta igång processer” och ”plocka fram kraften hos eleverna”. Hon menar att ”man ska inte 

hålla så strikt på gränserna emellan vad som är vad”. Hon tycker att ” en vanlig lärare” t.ex. 

”en engelsklärare som kan spela gitarr hjälpligt”, ska ta med gitarren in i klassrummet, eller 

att en tyskalärare som kan sjunga ska sjunga med sina elever. Hon menar att det handlar om 

”självförtroende hos dom vuxna”. 

 

Rektor D berättar att de har musikprofil, mediaprofil och idrottsprofil på skolan. ”Då pratar vi 

egentligen om elevens val”, säger han, ”det är ju dom här tre timmarna i veckan extra, så det 

är inte en djupgående profil som skär igenom alltihopa”. Han beskriver också hur skolan 

”medvetet har satsat” på musiksalen och på ensembleutrustningen, bl.a. elektroniska 

instrument som kan användas med hörlurar. Rektor D tycker att musikundervisningens 

utformning ”beror mycket på läraren” och han berättar att det varit ”stor ruljans” på 

musiklärare. Han menar att skolan satsat mycket på det egna musicerandet och 

ensemblespelet. Att musikundervisningen ligger på elevernas nivå och att de har möjlighet att 

välja den musikstil de är intresserade av själva, ser Rektor D som en fördel. Han tycker att det 

är bra att eleverna har möjlighet att träna inför konserter och får ”förståelse för vad det 

handlar om lite grann att stå på scen”. Rektor D ser också att det finns elever som känner sig 

bortkomna i den här typen av musikundervisning: 

 
Hur får vi dem att känna att de inte blir sämre än de andra bara för att de inte kan spela gitarr? 

Många gånger beror ju det här på att, spelar du fotboll så har du fördel i idrott och spelar du 

gitarr så har du fördel i musik. Men det ska egentligen inte påverka möjligheten att få ett betyg 

kan jag tycka. 

 

Musiklärare 

Rektor A menar att musiklärarna på skolan är de ”allra duktigaste musiklärarna i hela 

Mellansverige”. Han säger att de alltid är efterfrågade och att de har en mycket stor 

kompetens. Han tycker att en musiklärare måste ”kunna spela bra piano” och ha bra kontakt 

med eleverna samtidigt som man spelar. ”Det krävs jättemycket träning i det här”, menar 

                                                
1 Bifrostskolan: Dansk friskola där man ser fantasin, kreativiteten och de konstnärliga uttrycken som en viktig 

del i den kunskapande processen i alla ämnen. Tema och musiskt uttryck är centrala begrepp. (Sohlman, 
2001).  
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Rektor A. Han talar också om att anpassa undervisningen efter elevens utgångspunkt: 

 
Sedan måste man naturligtvis vara så musikaliskt skolad och så musikaliskt intresserad att man 

har förmåga att knyta an där eleverna finns, för det är där man måste börja. Om du ska få en elev 

att bli intresserad av kantater av Bach, då får du inte börja där för det är ju en avgrund mellan 

hans eller hennes lyssnande på dagens musik. 

 

Rektor A tycker också att en musiklärare bör ha ”ett stort mått av entusiasm” och att det 

”måste lysa i ansiktet på dig”. Alla lärare måste ”hävda att just dom har förmånen att möta 

eleverna i det allra viktigaste ämnet som finns”, menar han. 

 

Rektor B tycker att en musiklärare bör ”skapa trygghet runt omkring sig och ett bra tillåtande 

och uppmuntrande arbetsklimat”. Hon menar att det är viktigt att ”inge tro och hopp till varje 

individ om att man faktiskt kan utveckla sidor som man inte tror man har”. 

 

Rektor C anser att en musiklärare ska ha ”goda ledaregenskaper” och vara ”intresserad och 

kunnig när det gäller musikämnet”. Hon tycker att det är bra om man kan spela gitarr, 

trummor eller något annat ”som tillhör ungdomskulturvärlden”. Man ska också vara pedagog 

och ha en metodik för sin undervisning. Hon säger att musikläraren ofta är en huvudperson på 

skolavslutningar och liknande sammanhang och då representerar skolan, därför bör man inte 

vara rädd för att stå inför stora grupper. Hon anser också att man som musiklärare måste 

”hänga med lite grann, annars är det svårt att få aktivitet på ungdomarna om du inte vet något 

om deras musik”.  

 

Rektor D tycker att musikläraren, som andra lärare, ska vara en engagerad ledare. Man bör 

vara ”lyhörd för elevernas eget tänk och egna åsikter” men också kunna ”stå på sig”. Han 

tycker att det är ”en fördel att kunna vara musikalisk, alltså ha kunskaper i musik, instrument 

och gärna kunna sjunga. Det tror jag är en väldig styrka att kunna sjunga själv”. 
 

 

Reflektioner kring musikundervisningen 

Rektor A anser att kvalitén har sjunkit på Musikhögskolorna och tycker att ”man skulle staga 

upp det här på musiklärarutbildningen”: 
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Man ska inte få sitta som ungar vid ett godisbord och välja och säga att ”jag skulle vilja ha det 

och jag skulle vilja ha det”, utan här ska det vara stramt. Alla ska komma ut med att spela bra 

piano, för alla som är i verksamheten vet att man måste ha de här grundläggande delarna i det. 

 

 

Musikundervisning ”med hjälp av professionell personal” redan på förskolan och även på 

lågstadiet och mellanstadiet, är något som Rektor A vill se. Han anser att 

musikundervisningen på många skolor sköts av en lärare som ”kan spela lite gitarr”, vilket 

inte är professionellt, enligt Rektor A. Han tycker också att ”man skulle behöva ha mer musik 

i skolan än den här timman som man har”. 

 

Rektor B tycker att musikundervisningen på skolan är bra, men skulle önska att de kunde 

”möta eleverna med instrument tidigare” och undervisa mer i ”små grupper”. Hon tror dock 

inte att detta ”låter sig göras riktigt rent ekonomiskt”. 

 

Rektor C tycker att skolan skulle behöva lokaler som ger ”möjligheter för att skärma av mer”, 

för att eleverna ska kunna arbeta mer i mindre grupper. Hon säger också att ”en 

inspelningsstudio vore läckert att ha och man kan aldrig få nog av bra instrument”. Hon 

menar att det ”vore roligt” att ha fler musiklärare, eftersom det är många elever som väljer 

musik som elevens val.  

 

Rektor D tycker inte att han är ”den rätta personen” att uttala sig om musikundervisningens 

utformning, eftersom han ”inte är musiker själv”. Han menar att ”det är bra att det finns 

styrdokument som styr”, men tycker också att det ska finnas ett ”friutrymme för varje lärare” 

att tolka dessa och ”göra musiken till något unikt beroende på mitt eget driv som lärare”. 

 

Musikens betydelse för skolan 

Rektor A menar att musiken på hans skola är ”själva ryggraden i verksamheten” och han 

säger att ”man söker sig hit på grund av det”. Han berättar att skolans år präglas av de 

konserter som ges och att det även påverkar ”hela stan”, därför tror han att det skulle vara ett 

”svart hål för den här stan att inte kunna erbjuda en spetsutbildning i musik för elever som går 

på mellan- och högstadiet”. 

 

Rektor B menar att musiken på skolan betyder mycket för eleverna. Hon säger att de 
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”uttrycker sig mycket via musiken och dansen” och de ”producerar mycket om sina egna liv”. 

Hon berättar att hon har ett ”patos” för barnen i bostadsområdet kring skolan och att skolans 

verksamhet, med musiken som en del, är mycket viktig. För elever som har ”svårt med 

språket och svårigheter med att kliva fram i många teoretiska ämnen” kan musiken vara en 

”möjlighet att växa, få självförtroende och skapa något rent praktiskt och estetiskt”, menar 

Rektor B. Hon berättar också att skolan har utbyte med en annan skola som har musikprofil, 

vilket innebär att de spelar tillsammans och ger gemensamma konserter. Rektor B tycker 

därför att ”musiken möjliggör andra möten med skolor med mer etniskt svenska elever”. Men 

rektor B tror inte att musiken får någon speciell betydelse på sin skola, som har stor etnisk 

mångfald. Hon anser att musiken har ”väldigt stor betydelse oavsett vad du har för etnisk 

bakgrund” och att den i allmänhet dominerar i ungdomars liv. 

 

Rektor C tycker att musiken betyder mycket i samband med högtider och fester på skolan.  I 

sådana sammanhang anser hon att det är ”musiken som binder ihop det”. Hon beskriver också 

att hon ”mår bra” när eleverna sitter i korridorerna och spelar gitarr, hon säger att ”det blir 

någonting trevligt, det blir en go känsla alltså”. 

 

Rektor D menar att man har gjort ”en medveten satsning på musiken” på skolan och att ”den 

känns väldigt positiv”. Han tycker också att musiken är viktig som uttrycksmedel för många 

elever. 

 
Det finns ett sug hos ungdomar efter musik som kanske är starkare än suget efter träslöjd eller 

hemkunskap. Eftersom musiken har någon typ av glamour runt omkring sig, liksom det finns 

någon dröm om att jag kanske kan bli musikstjärna en dag, men det är inte så många som 

drömmer om att bli hemkunskapsstjärnor. Och det här är på gott och ont. Jag tror att det finns 

många drömmar som sagt som kanske går i kras också. Så det gäller att ha en nykter syn på 

musikämnet.  

 

Han berättar också om att musikprofilen är ett argument för varför man ska välja deras skola 

och ett sätt att konkurrera med större städers profilskolor, och på det sättet behålla elever 

inom kommunen. Han tycker även att musiken är viktig på julavslutningen och 

våravslutningen. Rektor D betonar dock att musiken inte betyder mer än något annat ämne. 

 
Jag vill inte lyfta fram musiken som något särskilt superviktigt. Utan alla ämnen vill jag på något 

sätt hålla på en neutral nivå så att individerna får bestämma om det är viktigt eller inte. Det vore 
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fel att lyfta fram musiken före något annat, precis som jag inte skulle göra det med engelskan 

eller matten. 

 

 

Musikämnets grundläggande funktion 

Rektor A ser underhållning som musikens mest grundläggande funktion. Han beskriver 

underhållning som ”en bas i en triangel” och säger att nästa del är utövandet av musik, ”när 

man är mer aktiv i det”.  

 
Att få sjunga i kör eller att göra något tillsammans med andra är ju hälsofrämjande. Vilket gör att 

man då har tagit steget från lite passivt underhållande, att man tycker det här är roligt, till ett 

aktivt deltagande. Och körsverige är ju väldigt stort och innehåller många duktiga människor, 

både på amatörnivå och mer professionell nivå. 

 

Att man kan spela instrument ser Rektor A som ytterligare ett steg i musikaliteten hos en 

individ. Han beskriver att de inte har någon instrumentalundervisning på skolan, men att de 

har ett samarbete med kulturskolan. Han säger att en del elever kommer att bli professionella 

musiker, men att det inte är målsättningen med ”den här breda basen i musikaliteten”. Han 

tycker att det viktigaste är ”att man ska kunna njuta av musik” och kunna utöva musik ”på ett 

amatörmässigt plan”. Rektor A menar att de som ”går vidare” och blir professionella ”får 

glädja oss andra med att vara duktiga musikaliskt”. Han tror också att det finns ”ett 

grundläggande behov av att kunna analysera och tillgodogöra sig” musik, eftersom ”rytmer 

och sådana här saker” har funnits med under hela människans existens. 

 

Även Rektor B menar att musik är en ”självklar del i människans tillvaro” och något som 

”finns djupt nedärvt i människans inre”. Hon ser musiken, bilden och all typ av skapande som 

viktigt ”för en människas utveckling” och ”för att man ska må bra”. Hon tycker att musik ger 

möjligheter för ”att skapa tillsammans med andra” och att det ”tränar elevens sociala 

förmågor”. 

 

På frågan om musikämnets mest grundläggande funktion säger Rektor C att: 

 
Människan är ju född med rytmer i kroppen och med en stämma som kan sjunga, eller i alla fall 

ge ljud ifrån sig, och musik, saga, myter, allt det här har ju alltid funnits med som en del i ett 

samhälle. Att sjunga, dansa och spela tillsammans blir man ju både glad och lycklig av, alltså det 
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är så självklara saker så jag har inte ord för dem. Det är ju mänskligt helt enkelt. Det tillhör 

människans väsen och natur. 

 

Rektor D säger att ”bevarandet av kulturarvet” är den viktigaste funktionen.  Han menar att 

”vi har genom årtusenden haft musik med oss” och att vi därför kommer att leva med den i 

framtiden också. Han ser också musiken som ett sätt att kommunicera och jämför 

musicerande med att prata. Rektor D menar att det är viktigt att få förståelse för musikens 

inverkan på oss och ”hur musiken kan manipulera och styra våra liv”, detta för att kunna 

”både involvera sig själv, men också kunna ta ställning mot eller för”. Han säger att ”musik 

har en makt över de allra flesta och man kan missbruka den makten på olika sätt, genom 

budskap och annat”. Därför tror Rektor D att man bör ta upp detta i skolan och diskutera ”vad 

det handlar om”. 

 

Varför musik i skolan? 

Alla fyra rektorer anser att musik bör vara ett obligatoriskt ämne i grundskolan, men de 

motiverar detta på olika sätt. 

 

Rektor A tycker inte riktigt att musik ska jämföras med läsning och skrivning, men menar att 

ungdomar behöver ”skaffa sig nycklarna till analysen av musiken”, eftersom musik upptar så 

stor del av deras fritid. Han anser att ”musikämnet är förtjänt av att få mer tid” och att om 

ämnet fick mer tid eller personal så skulle man ”hitta ett antal elever som inte för samhällets 

skull skulle få utveckla sin musikalitet, men för sin egen skull”.  

 

Rektor B beskriver musikundervisning som ”en mänsklig rättighet” som hon tycker att 

”skolan ska tillhandahålla för alla barn, att kunna få utveckla sina talanger”. 

Musikundervisningen handlar inte bara om att känna till musikgenrer eller musikhistoria utan 

”det handlar egentligen om att få så mycket möjlighet till upplevelser som möjligt”, menar 

rektor B. Hon tycker också att musiken är användbar på flera sätt än bara inom musikämnet, 

att den kan vara en ingång till att nå elever för andra syften eftersom de ”omger oerhört 

mycket med musik”. 

 

Rektor C ser musiken som ett av flera ämnen i en ”klubb” av estetiska ämnen. Hon tycker att 

skolan ska hjälpa eleverna att bli ”hela människor” och ”då behöver dom utveckla sina olika 

sidor och talanger”. Rektor C menar att ingen ifrågasätter t.ex. matematik som ett 
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obligatoriskt ämne, och hon tycker därför inte heller att man borde ifrågasätta musiken. 

 

Rektor D tror att musik är ett viktigt ämne ”precis som andra praktisk-estetiska ämnen”. 

Eftersom de flesta har någon relation till musik, så tycker han att musikämnet är viktigt för att 

eleverna ska ”fatta egna åsikter om musiken i samhället”. Han beskriver också musik som 

kreativitetsutvecklande. 

 

Musik i jämförelse med andra ämnen 

Rektor A menar att musikämnet inte har samma status som kärnämnena men att musiken är 

viktigare rent nationalekonomiskt, eftersom musikindustrin enligt honom står för högre 

inkomster till landet än vad bilindustrin gör. 

 
Det är klart att du måste kunna läsa, skriva och räkna, det är ingen tvekan om den saken. Du kan 

klara dig i samhället utan att kunna musik, men om man ska se till människan som helhet så är 

det självklart viktigt med musiken.  

 

Rektor A erfar att musiken kan användas för att identifiera styrkor hos elever. Han tror att 

eleverna på hans skola känner att de är duktiga på musik, vilket leder till att de får en god 

självbild, som i sin tur gör att eleverna presterar bättre i andra ämnen. En annan bieffekt som 

musiken ger är enligt Rektor A att eleverna får träna på ”att underordna sig ett kollektiv”, 

något som han anser är användbart inom många områden i livet. 

 

Rektor B tycker att musik är lika viktigt som andra teoretiska ämnen och att man inte kan 

skilja på dem eftersom de är lika viktiga ”för en hel människa”. Hon menar att skolan ska ”stå 

för någon slags kompensation”. 

 
Det finns ju barn som har sin musikalitet redan från modersmjölken och en musikalisk 

omgivning, eller en kreativ konstnärlig miljö, medan andra aldrig kommer i närheten. Då ska 

skolan vara kompensatorisk genom att vi ska erbjuda det som den här människan annars inte 

kommer att få möta.  

 

Rektor C säger att musik är lika viktigt som kärnämnena och att ”vi har valt att lägga mycket 

av vår resurs på musiken”. Hon tror att många skolor av ekonomiska skäl tvingas välja och att 

”allt som har med kultur att göra får stryka på foten när det är ont om pengar”. Rektor D 
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menar att musiken gynnar t.ex. matematiken eftersom ”rytm och matte hänger ihop” och för 

att ”omväxling stimulerar hjärnan”. 

 
Nu är ju verkligheten sådan att för att få gå på ett nationellt program på gymnasieskolan så 

behöver du ha uppnått målen i matematik, svenska och engelska, men du kan komma dit utan att 

ha uppnått målen i musik och det är ju en realitet som våra politiker har bestämt. Så den finns ju 

och då får man förhålla sig till det på något sätt. 

 

Rektor D tycker inte att man ska generalisera och bara lyfta fram matematik, svenska och 

engelska. Han menar att ”alla ämnen måste få sitt eget värde”, men att ”beroende på vilken 

sorts människa man är så vill man säkert hävda att det finns ämnen som är viktigare än 

andra”. 

 
Vi måste se värdet i att vi är unika människor som har olika förmågor och därför så är alla ämnen 

viktiga. Sedan blir de ju olika viktiga för individerna, men för en bredd och ett demokratiskt tänk 

så tror jag att det är bra att alla ämnen blir ställda på samma nivå. 

 

Han tror dock att ”musiken skräller lite högre än om vi vore duktiga på slöjd, det är ju ingen 

som bryr sig om det”.  

 

En skola utan musik 

Rektor A menar att det vore en katastrof om musikämnet inte fanns i skolan. Han tror att det 

skulle bli en ännu större klyfta i samhället mellan de som ”bara lyssnar” och de som ”kan 

analysera” musik. Musik skulle ”bara komma de elever till del vars föräldrar hade möjlighet 

att betala för att gå i kulturskolan”, menar Rektor A. Han tycker inte att det räcker att vara en 

”passiv lyssnare”, utan ser det som viktigt att vara en ”aktiv analytiker av det och självklart 

kunna gå vidare och spela själv”.  

 

Rektor B tror att musiken har ”alldeles för stor betydelse för att den överhuvudtaget skulle 

kunna tänkas försvinna från timplanen.” Hon ser Sverige som ett land med mycket musikalisk 

framgång och menar att musiken också har en stor plats i skolan. Rektor B tror att en skola 

utan musikundervisning långsiktigt skulle leda till ”att man blir ett mindre musicerande folk 

och mindre musicerande kultur”. Hon tycker att skolan skulle bli ”mycket torftigare” utan 

musikämnet. 
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Rektor C säger att hon har svårt att göra sig en bild av hur det skulle bli om musiken inte 

fanns i grundskolan. Hon tror att det skulle bli ”väldigt tråkigt” och hon skulle inte vilja jobba 

i en sådan skola. 

 

Rektor D säger att en skola utan musik skull bli en ”tråkigare” och ”smalare” skola med 

”mindre uttryck”. 

 

Rektors ansvar 

Rektor A tycker att han har ett stort ansvar för musikens utrymme i skolan, men säger att hans 

roll ”är väldigt speciell” eftersom hans skola är en musikprofilskola. ”Vi får nästan köra åt 

andra hållet och förklara att vi måste pyssla med annat också”.  Han anser generellt att 

rektorns roll är att ge alla ämnen det utrymme som krävs för att kunna förverkliga de mål som 

finns i läroplanen. ”Rektor är alltid ansvarig för allting och alltid den som kan bjuda på 

entusiasm omkring det”, säger Rektor A. 

 

Rektor B menar att hon har ”ett väldigt stort ansvar överhuvudtaget för att tillvarata och 

bevaka alla ämnens tyngd och att de får utrymme och bra förutsättningar i skolan”. Hon säger 

att ”nästan allt är ju en ledningsfråga”. Hon tycker det är viktigt att intressera sig för de idéer 

som lärarna har, att lyssna på dem ”som behärskar området” och på så sätt uppmuntra lärarnas 

”möjlighet till att utveckla ämnet, så att det blir bra för eleverna”. 

 
Jag anser mig inte vara musikalisk, jag älskar musik, men jag är ju inte musikalisk så till vida att 

jag hanterar inget instrument och kan inte sjunga, skulle vilja sjunga, men jag förstår ju! Det är 

på det planet att jag måste förstå värdet av att andra får möjlighet att utveckla sitt musicerande 

och jag kan tycka att jag inte fick det när jag gick i skolan”. 

 

 

Rektor C anser att en rektor ”bör stå för en pedagogisk idé” och tycker att det handlar om att 

stå för en ”kunskapssyn” och ”en allmän människosyn”. Hon säger också att det ytterst är hon 

som bestämmer: 

 
Alltså jag ansvarar ju för budgeten, alltså organisation och fördelning av våra resurser. Om jag 

gör det valet att vi lägger mycket krut på dom här ämnena (estetiska ämnen) så är det klart att om 

någon ifrågasätter det, ”varför lägger ni inte allt krut på matte, svenska och engelska?”, då är det 
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ju jag som får stå till svars, det är ju inte lärarna, det är ju jag”. 

 

Rektor C tror att rektorns inställning påverkar det utrymme musiken får på en skola, men 

säger också att rektorn kan bli ”formad av den verksamhet man hamnar i”. En skola med 

”väldigt drivande musikliv” kan då påverka en ny rektor att också driva på musiken, menar 

Rektor C. Hon säger att ”även en rektor utvecklar sig. Man lär sig saker och man får syn på 

nya saker”. 

 

Rektor D vill inte ”lyfta fram” musiken ”mer än något annat ämne”, men säger att så länge 

musikämnet finns med i läroplanen så ser han det som sitt uppdrag att se till att musikämnet 

”får en rejäl chans att vara det som det ska vara”. Rektor D tror att en rektors inställning till 

musik påverkar ”till en viss del”, men säger också att: 

 
Det gäller att hålla sig på en nivå där man inte låter sig bäras med av nån typ av ”Wow, nu ska vi 

ha musik till alla elever på en högre nivå än tidigare”, utan en rektors uppgift är ju att fördela 

arbete och resurser så att alla får en bra förutsättning att kunna göra sitt jobb. Jag kan tycka att 

om jag skulle vara obalanserad och bara brinna för musiken hela tiden, så skulle det vara på 

bekostnad av ett annat ämne eller många andra ämnen. 

 

Rektor D menar att man måste utgå från att alla ämnen har lika värde, men att det är 

problematiskt eftersom det finns tre ämnen som är viktiga för gymnasiet. Han säger att de inte 

brukar ge stödundervisning i musik på skolan, men att det är vanligt i matte, svenska och 

engelska.  

 
Vi vill ju att våra elever ska kunna komma vidare och med det upplägget som är idag så krävs 

det att dom ska vara godkända i de här ämnena (matte, svenska och engelska). (…) Så när jag 

säger detta så är jag medveten om att det är en liten sanning med modifikation att alla ämnen har 

samma värde. 
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Resultatanalys 
 

I följande avsnitt kommer jag att göra en tematisk tolkning av resultatpresentationen.  

Under arbetet med materialet har jag urskiljt fyra olika typer av fokuspunkter i synen på 

musikämnet. Dessa fyra fokuspunkter representeras till stor del av de fyra intervjuade 

rektorerna. 

 

Ämneskompetens och professionalitet i fokus 

Rektor A verkar värdesätta goda ämneskunskaper och professionalitet inom musikämnet. 

Detta synsätt blir tydligt redan när han talar om sin lågstadielärare som kunde spela piano. 

Han menar att han på grund av hennes kompetens fick med sig mer musik än vad elever i 

grundskolan får idag. Det är svårt att veta vad det egentligen var som han menar att han fick 

med sig, men han verkar anse att det var bättre förr.  

 

Rektor A:s resonemang om musiken i skolan är kanske inte så överraskande med tanke på att 

han arbetar på en musikprofilskola som han menar erbjuder ”en spetsutbildning i musik”. 

Musiklärarna på skolan har mycket stor kompetens och är mycket eftertraktade enligt Rektor 

A. Detta resonemang kan liknas vid marknadsföring av skolan och det verkar som att Rektor 

A ser sin skola som ett typexempel för god och professionell musikundervisning. Han nämner 

ingenting som skulle behöva förbättras på den egna skolan, men anser att kvalitén sjunkit på 

musikhögskolornas lärarutbildning, vilket han menar leder till för låg kompetens hos 

nyutbildade musiklärare. Han tycker att det är mycket viktigt att en musiklärare är duktig på 

att spela piano, vilket återigen visar att Rektor A fokuserar på vad han anser är 

professionalism och goda ämneskunskaper och att han värdesätter ”duktighet”. Att ha 

kompetens på piano är något som han betonar både utifrån sin erfarenhet som elev och som 

rektor. Det verkar som att hans positiva upplevelser av sin lågstadielärare påverkar hans syn 

på vad som är viktig lärarkompetens även idag. Att Rektor A kritiserar 

musiklärarutbildningen och kompetensen hos nya musiklärare, kan tolkas som att han inte 

tycker att de svarar upp mot äldre ideal. Men det tyder även på något slags intresse som de 

övriga rektorerna helt verkar sakna, eftersom dessa överhuvudtaget inte nämner 

musiklärarutbildningen och inte verkar ha någon åsikt om denna.  

 

När det gäller målen inom musikundervisningen så anser Rektor A att undervisningen på hans 
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skola är på mycket hög nivå och ger eleverna goda förutsättningar att uppnå målen i 

kursplanen och även att nå höga betyg. Han menar att undervisningen i grundskolan i 

allmänhet inte är tillräcklig för att lyckas få ett högt betyg, om eleven inte får kompetensen 

utanför skolan. Rektor A verkar inte se musikundervisningen i grundskolan som professionell 

och menar därmed att den inte ger elever goda ämneskunskaper. Han framhåller även 

kvantitet, eftersom han menar att eleverna på hans skola har mycket mer musik tidsmässigt än 

i den övriga grundskolan.  

 

När Rektor A talar om musikämnets grundläggande funktion menar han att eleverna ska få 

kunskaper som gör dem till analytiker och aktiva deltagare i musik. Rektor A menar att en 

grundskola utan musik skulle skapa en ännu större klyfta i samhället mellan passiva lyssnare 

och aktiva analytiker och deltagare i musik. Det är här tydligt att Rektor A ser 

musikundervisning som en viktig del i allmänbildningen och att han ser musikämnet i skolan 

som viktigt för samhället i stort.  

 

Elevens personliga utveckling i fokus  

Rektor B fokuserar istället på musikundervisningen utifrån elevens perspektiv. Hennes fokus 

verkar i första hand vara att driva verksamheten och se till att den är bra för eleverna. Detta 

synsätt blir tydligt när hon nämner att hon har ett ”patos” för barnen och att hon ser 

musikundervisningen som mycket betydelsefull i deras liv. Hon talar om musik för alla, varje 

elevs förmåga, om skapande, eget musicerande och kreativitet. Hon menar att en musiklärare 

ska skapa trygghet och ett tillåtande och uppmuntrande arbetsklimat för eleverna. Till skillnad 

från Rektor A, nämner hon ingenting om musiklärarens utbildning eller musikaliska 

kompetens, utan fokuserar helt på den sociala delen av musikämnet vilket för henne handlar 

om att erbjuda förutsättningar för elevers personlighetsutveckling och identitetskapande. 

Rektor B menar att musikämnets funktion är att få eleverna att må bra och träna deras sociala 

förmågor. Hon beskriver musiken som en möjlighet att växa och uttrycka sig för de elever 

som har svårt med språket. Denna funktion blir antagligen speciellt viktig på Rektor B:s skola 

eftersom skolan har elever med stor etnisk mångfald och därför många elever med andra 

modersmål än svenska. Rektor B menar också att musikämnet är viktigt för en hel människa 

och att musikundervisning ska finnas i skolan eftersom hon ser det som en mänsklig rättighet 

att få utveckla sina talanger.  
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Rektor B talar med stor inlevelse om musikens betydelse i vardagen och hon älskar att sjunga 

trots att hon anser sig sakna sångröst. Man kan fråga sig om hennes negativa erfarenheter av 

musiken i grundskolan, där hon inte fick vara med eftersom hon inte kunde ”sjunga rent”, har 

påverkat hennes uppfattning om sin egen musikalitet. Det verkar dock inte ha påverkat hennes 

inställning till musikämnet i negativ riktning, vilket är intressant. Kan det vara så att hennes 

negativa erfarenheter av en exkluderande musikundervisning är orsaken till att hon betonar 

vikten av en individanpassad musikundervisning för alla? Det är ingen tvekan om att Rektor 

B ser musiken i skolan som mycket viktig och betydelsefull. Men hennes beskrivning av 

musiken ger en bild av ett ämne som är kreativt och helt utan krav, ett resonemang som kan 

upplevas problematiskt eftersom det möjligen inte ställs samma krav på elevers prestationer 

inom musikämnet som inom andra ämnen. Vilket i sin tur kan innebära problem för musikens 

legitimitet som skolämne. 

 

Det ämnesövergripande förhållningssättet i fokus 

Rektor C arbetar med tematisk planering på sin skola och verkar inte se så strikt på gränserna 

mellan olika ämnen. Hon talar gärna om estetiska ämnen istället för om musik och verkar på 

det sättet inte göra så stor skillnad mellan t.ex. musik, bild och slöjd. Detta beror säkerligen på 

att Rektor C och skolan hon arbetar på är inspirerad av Bifrostskolan som har en pedagogik 

som handlar om musiskt uttryck, vilket innefattar alla konstarter. Men det skulle även kunna 

bero på att Rektor C inte ser sig som särskilt musikaliskt intresserad. Hon nämner ingenting 

om sina erfarenheter av musikämnet som elev i grundskolan, vilket skulle kunna betyda att 

hon inte anser sig ha så mycket att berätta om detta. Den enda erfarenhet hon nämner som har 

med eget musicerande att göra, är att hon spelade piano som flicka, vilket hon tyckte var 

tråkigt och hon anser inte att hon lärde sig något nämnvärt. Kanske har inte Rektor C några 

starka personliga kopplingar till musik och därför talar hon hellre om estetiska ämnen som en 

helhet. Rektor C anser även att musik, som ett av de estetiska ämnena, hjälper eleverna att bli 

hela människor och utvecklar deras olika sidor och talanger. Hon beskriver musik, myter och 

sagor som något som alltid funnits med under människans historia och som tillhör 

människans väsen och natur och även att man blir ”lycklig och glad” av att musicera. Rektor 

C tycker att musik är lika viktigt som andra ämnen, men att ekonomin ofta avgör om estetiska 

ämnen får utrymme i skolan. Hon nämner problematiken med att kärnämnena är viktigast för 

att kunna gå vidare till gymnasiet.  
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När det handlar om rektorns roll och ansvar så talar Rektor C om kunskapssyn, människosyn 

och pedagogisk idé som förutsättningar för att leda skolan. Rektor C:s resonemang tyder på 

en kunskapssyn där hon ser kunskap som något som skapas och kommer inifrån eleven själv. 

Denna kunskapssyn framkommer även då hon talar om att man inte behöver vara ”expert och 

proffs” för att starta läroprocesser hos elever. Rektor C verkar fokusera på att plocka fram det 

som eleverna redan har inom sig, istället för att lägga tyngden på lärarens kompetens.  

 

Det neutrala förhållningssättet i fokus   

Rektor D:s synsätt skulle kunna beskrivas som neutralt, eftersom han både ser fördelar och 

nackdelar med musik och musikundervisning.  Skolan som Rektor D arbetar på har en 

musikprofil och han menar att de har lagt resurser på lokal och utrustning och han beskriver 

musikprofilen som ett argument för elever att välja hans skola. Samtidigt är han noga med att 

påpeka att han inte vill lyfta fram musiken på något speciellt sätt, eftersom han menar att det 

skulle vara på bekostnad av andra ämnen. Detta resonemang tyder på att Rektor D värdesätter 

att det ska vara rättvist och lika för alla, men tyder även på någon form av ambivalens. När 

det handlar om musikämnet i jämförelse med kärnämnen, så menar Rektor D att man måste 

utgå från att de har samma värde, men ser också att det inte är så i realiteten, eftersom 

kärnämnena är viktigare för inträdeskraven till gymnasiet. Rektor D nämner i detta 

sammanhang att han ger mycket stödundervisning i kärnämnen, men att stödundervisning i 

musik är mycket ovanligt. Att han överhuvudtaget talar om stödundervisning i musik är 

intressant, eftersom det är något som sällan diskuteras.  

 

Rektor D:s tendens att se både fördelar och nackdelar med musikundervisningen blir tydlig då 

han talar om musikämnets betydelse för eleverna. Han menar att musik är ett viktigt 

uttrycksmedel för elever, men ser även vissa faror. Han uttrycker en oro för att de elever som 

spelar på fritiden har en fördel i musik och att det är svårare för dem som inte spelar 

instrument. Han säger att detta inte ska påverka möjligheten att få ett betyg, vilket återigen 

tyder på en vilja att det ska vara rättvist och lika för alla. Man kan dock ifrågasätta varför han 

inte vill att man ska ta hänsyn till elevers förkunskaper i musikämnet då man betygsätter. 

Skulle han resonera på samma sätt om det handlade om matematik eller engelska? Rektor D 

menar också att ungdomar har ett sug efter musik, och att det finns många som drömmer om 

en musikkarriär. Även här ser han en fara i att musiken kan krossa drömmar och han talar om 

att ha en nykter syn på musikämnet. Det verkar som att Rektor D ser potential i musikämnet, 
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men samtidigt känner viss oro för vad det kan innebära om det blir obalanserat. Han talar 

också om att musiken har en makt att manipulera människor och ser det som viktigt att elever 

fattar egna åsikter om musiken i samhället. Detta kan tolkas som att han ser en fara i att 

eleverna är okritiska i sitt möte med musik, och att han därför vill utrusta dem till aktiva 

samhällsmedborgare som inte bländas av musikens glamour. Rektor D talar både om att 

tillvarata elevernas musiksmak, men menar även att musikämnets funktion är att bevara 

kulturarvet. Man kan här ifrågasätta vilket kulturarv han talar om och om det, som Sernhede 

(2006) menar, ens går att tala om något enhetligt kulturarv i dagens mångfaldspräglade 

samhälle. Rektor D:s neutrala inställning, eller tendens att se musiken från två håll, märks 

även då han talar om sina personliga erfarenheter. Han menar att musiken har en del i 

vardagslivet, men påpekar att han inte är något ”musikfreak”. Som elev i grundskolan 

upplevde han musikundervisningen som torftig och menar att han inte var framgångsrik i 

musikämnet. Samtidigt berättar att han spelat gitarr som ung och gillar att sjunga. Detta 

indikerar ett intresse för musik i allmänhet, men inte för musikämnet i skolan. Han uttrycker 

även en osäkerhet inför att uttala sig om musikämnets utformning, eftersom han inte är 

musiker. Frågan är om han ställer sig likadant till andra ämnen, eller om osäkerheten endast 

gäller musiken. Rektor D är på flera punkter unik bland de andra intervjuade rektorerna 

eftersom han är den enda som ser både potential och faror i samband med musik och 

musikundervisning.  

 

Gemensamma nämnare 

Det är nödvändigt att påpeka att alla rektorer även har uppfattningar som kan placeras under 

andra fokuspunkter. Dock har jag valt att lyfta fram det synsätt som dominerar hos respektive 

rektor. Jag vill ändå tillägga några intressanta saker som är gemensamma. 

 

Flera av rektorerna använder begrepp som bygger på vad Cook (1998) beskriver som 

förutfattade meningar. Exempel på detta är när Rektor A talar om underhållning och passiva 

lyssnare och Rektor C använder begreppet musikkonsument. Dessa två begrepp beskriver 

lyssnare som passiva konsumenter, vilket Cook menar är ett typexempel på ett antagande som 

är inbyggt i det språk vi använder då vi talar om musik. Ingen av rektorerna är musiker eller 

musiklärare och ingen av dem nämner heller att de utövar musik i något annat sammanhang. 

Ingen beskriver sig själv som musikalisk, men Rektor A, B och D verkar alla ha ett mer eller 

mindre stort intresse för musik. Även detta tyder på antaganden om att man inte är musikalisk 
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om man ”bara lyssnar” på musik. 

 

En annan gemensam nämnare handlar om rektorernas egna erfarenheter som elever. Rektor B 

och D har inget positivt att säga om musikundervisningen i grundskolan. Rektor A ser positivt 

på musiken i låg- och mellanstadiet, men menar att musiklektionerna på högstadiet ”inte var 

någon höjdare”. Rektor C nämner endast erfarenheter av pianoundervisning, vilket hon inte 

beskriver som något positivt. Alltså har rektorerna övervägande negativa upplevelser av 

musikundervisningen när de själva var elever i grundskolan, vilket kanske säger något om 

undervisningens kvalité. 

 

Det finns vissa gemensamma nämnare som berör musikens funktion. Begreppet ”en hel 

människa” är något som Rektor A, B och C talar om. Alla rektorer beskriver på olika sätt 

musikens funktion utifrån att den alltid funnits med som en del under människans existens. 

Detta synsätt framhålls i kursplanen i musik och kan ha inspirerat rektorerna. Flera av 

rektorerna uttrycker även att musiken är bra för andra ämnen. Rektor A menar att musikämnet 

bland annat kan användas för att identifiera styrkor hos elever och på så sätt skapa ett gott 

självförtroende, som i sin tur innebär att de presterar bättre i andra ämnen. Han nämner också 

att elever i musicerandet får träna på att underordna sig ett kollektiv, något han anser vara 

nyttigt för resten av livet. Rektor C menar att musiken gynnar matematiken, speciellt eftersom 

rytm och matematik har mycket gemensamt. Även Rektor B nämner att musiken kan vara en 

bra ingång i andra ämnen och att den kan användas för andra syften, eftersom eleverna omger 

sig så mycket av musik. Som nämndes tidigare ser hon musiken som en hjälp för elever med 

språksvårigheter.  

 

Flera rektorer verkar ha uppfattningen att eleverna har ett stort intresse för musik och att den 

upptar en stor del av deras vardag. Rektor A menar att en musiklärare, till en början, måste 

knyta an där eleverna finns rent musikaliskt. Han beskriver det som en ”avgrund” mellan 

Bach och elevernas eget musiklyssnande. Rektor C tycker att en musiklärare bör kunna spela 

något instrument som tillhör ungdomskulturvärlden och Rektor D anser att det är bra att 

eleverna kan välja den musikstil som passar dem på musiklektionerna. Rektorerna verkar 

överlag mena att skolan ska ta hänsyn och delvis anpassa musikundervisningen utefter den 

rådande ungdomskulturen, vilket Sernhede (2006) kritiserar.  

 

En sista gemensam nämnare är att tre av skolorna har någon form av musikprofil som upptar 
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en mer eller mindre stor del av skolans verksamhet. Rektor B menar att många elever når 

målen och att många, på grund av musikprofilen som skolan har, också når VG och MVG. 

Utifrån detta uttalande och utifrån Rektor A:s resonemang om att det inte går att få ett högt 

musikbetyg i grundskolan om man inte fått kompetens utanför skolan, så kan man fråga sig 

om det krävs någon form av musikprofil på en skola för att eleverna ska ha möjlighet att nå ett 

högt betyg. Musikalisk kompetens utanför skolan är något som fler än Rektor A nämner. 

Rektor C talar om att eleverna på skolan lär sig att hjälpligt spela bruksinstrument. Hon säger 

att det finns vissa som kan spela riktigt bra, och nämner i detta sammanhang de som spelar 

instrument på fritiden. Även Rektor D menar att dessa elever har en fördel i musikämnet.  

 

Resultatpresentationen visar att rektorerna står för en mångfald av synsätt kring vad musik är 

och kan vara. Underhållning, välbefinnande, social utveckling, bevarande av kulturarv, är 

bara några saker som nämns i samband med musik och musikundervisning. En sådan 

mångfald av uppfattningar om ett ämnes värde och funktion kan säkert vara både till ämnets 

fördel och till ämnets nackdel. Vad det skulle kunna innebära för ämnets legitimitet kommer 

nu att diskuteras i nästa kapitel. 
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DISKUSSION 
 

Efter att ha analyserat resultatet inser jag att en rektors syn på musikämnet oftast stämmer 

överrens med hur musikundervisningen, enligt rektorn, ser ut på den aktuella skolan. Om det 

beror på att rektorns inställning färgar av sig på verksamheten eller om skolans verksamhet 

färgar av sig på rektorns inställning är svårare att säga. Förmodligen kan det vara både och. 

 

Om det är så att rektorns kompetens och intresse kring musiken påverkar det utrymme 

musiken får i skolan, så är det intressant att fundera över vilka konsekvenser rektorers synsätt 

kan få. Resultatanalysen visar att rektorernas personliga erfarenheter av musik, i synnerhet 

deras erfarenheter av musikämnet i skolan då de själva var elever, har format deras syn på 

musikämnet idag. Rektorernas förhållningsätt till musik, både i skolan och i vardagen, är 

mycket olika och mycket personliga. Musik verkar vara en företeelse som är kopplad till 

känslor och personliga upplevelser, vilket i sin tur kan innebära att musik är något som är 

svårt för individen att distansera sig ifrån. Precis som både Cook (1998) och Lilliestam (2009) 

så ser jag att musik är sammanflätat med identitet. Vad blir då konsekvenserna för musiken 

som skolämne? Som den här undersökningen visar så spretar åsikterna kring musikens värde i 

skolan i vissa fall åt helt olika håll.  

 

En rektor med fokus på ämneskunskaper och professionalitet ger i allmänhet musikämnet hög 

status och tillskriver det ett högt värde. Detta synsätt går antagligen att finna inom 

musikutbildning av olika slag och inom grundskolan finns det säkerligen i störst utsträckning 

hos rektorer på specialinriktade musikprofilskolor. I dessa sammanhang har musikämnet en 

naturlig och tydlig legitimering i sig självt. Men detta sträcker sig sällan utanför den aktuella 

skolans gränser. Andra rektorer legitimerar musikämnet utifrån att det bidrar till elevens 

personliga utveckling, vilket då kan kopplas till Lilliestams (2009) resonemang om att musik 

kan öka välbefinnandet och stärka identiteten hos människor. Även Cook (1998) ser att musik 

har med identitet att göra. Danielsson (2003) finner att detta är en vanlig legitimeringsgrund i 

den svenska grundskolan bland både musiklärare och rektorer. Ett sådant synsätt tillskriver 

alltså musikämnet stor betydelse främst för elevernas personliga och sociala utveckling, men i 

jämförelse med många andra skolämnen blir då musikens värde mindre definierat.  Personlig 

utveckling är trots allt inte ett kriterium för att komma in på gymnasiet.  

 

En annan fokuspunkt kan för vissa rektorer vara att mer eller mindre se ämnesövergripande på 
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hela skolans undervisning. I så fall är musiken en del av det estetiska eller, som Bjørkvold 

(2005) menar, det musiska. Det estetiska är i sin tur en viktig del i helheten och man ser det 

inte som nödvändigt att skilja mellan olika ämnen eftersom alla ämnen har en estetisk och 

kreativ sida. Med detta synsätt ligger inte fokuspunkten på lärarens ämneskunskaper utan 

istället på elevens inneboende skaparkraft. På ett sätt innebär detta att musiken har en plats i 

alla sammanhang i skolans verksamhet. Men att legitimera musiken som ämne i sig självt, blir 

något problematiskt.  

 

Den sista fokuspunkten handlar om att försöka se så neutralt som möjligt på musiken. Man 

vill se alla ämnen som lika viktiga och på samma nivå. Men med tanke på att musiken i 

realiteten inte verkar ha samma legitimitet som t.ex. kärnämnena, så kanske musikämnet ändå 

måste lyftas fram? Det finns inga nationella prov i musik och stödundervisning i musik är inte 

något som egentligen diskuteras, snarare används musik som specialundervisning för att 

underlätta i andra ämnen. Vad är då musikämnets värde och hur kan det legitimeras i den 

svenska grundskolan? 

 

Den här studien visar att det finns en mångfald av sätt att beskriva musikens värde, betydelse 

och funktion, både i vardagslivet, i samhället och i skolan. Man kan se det som problematiskt 

att vi inte kan enas om att musiken har ett självklart värde och en självklar plats i skolan. Man 

kan också se det som problematiskt att vi inte lyckas legitimera musikämnet på samma sätt 

som vi legitimerar kärnämnena och andra ämnen som anses vara mer teoretiska. Men om vi 

försöker att se på mångfalden av synsätt från ett annat perspektiv, uppstår möjligheter istället 

för problem. Utifrån Cooks resonemang (1998) om att musik har lika många former som det 

finns kulturella identiteter, verkar det oklokt att försöka legitimera musikämnet på samma sätt 

som t.ex. matematiken. Det skulle innebära att musiken till slut bara handlade om organiserat 

ljud.  På så sätt slutar uppsatsen som den började med frågan: Vad är musik? 

Nationalencyklopedin (1994) beskriver det som ”en kulturyttring som inte låter sig infångas 

under någon generellt accepterad, heltäckande definition” (s. 515). Denna, i sammanhanget, 

lilla studie visar att inte ens fyra rektorer som arbetar inom samma skolform i samma land, 

med samma kursplan är överens om vad musik är eller vad musikämnet ska vara i 

grundskolan. Visst är detta ett problem för musikämnet, både när det gäller legitimering och 

likvärdighet mellan skolor. Men denna mångfald av uppfattningar hos rektorerna 

representerar även musikämnets mångfasetterade potential och värde, något som borde 

uppmärksammas mer i debatten om musikämnets legitimitet.  
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Kommentarer kring undersökningens genomförande 
I slutskedet av denna uppsats ser jag att valet av metod fungerat bra för att få svar på 

uppsatsen frågeställningar. Om det hade funnits mer tid så skulle det säkert varit intressant att 

som komplement undersöka musikundervisningen på respektive skola lite närmare, för att se 

om rektors uppfattning om musikundervisningen stämmer i realiteten. Men med den aktuella 

tidsramen var detta inte möjligt. Någon har kanske synpunkter på balansen mellan litteratur 

och resultat i denna uppsats. Detta motiverar jag utifrån att det råder stor brist på tidigare 

forskning om rektorers syn på musikämnet och därför blir studien i detta avseende explorativ. 

 

 

Förslag till vidare forskning 
Med tanke på att rektorers förhållningssätt till musikämnet till stora delar är outforskat, så 

finns det oerhört mycket att forska vidare om. En kvantitativ undersökning om rektorers syn 

på musikämnet, där generella slutsatser kan dras vore intressant. Att under längre tid studera 

hur rektorers inställning påverkar musikens utrymme på skolor skulle även det vara 

spännande. En annan fråga som den här studien lyfter är problematiken med att nå målen och 

få högt betyg i musikämnet. Rektorernas resonemang tyder på att musikprofil, som innebär 

mer undervisningstid i musik, eller musicerande på fritiden är förutsättningar för att nå ett 

MVG i musik. Det verkar även råda brist på likvärdighet vad gäller nivåer och betygskrav 

skolor emellan, vilket är en intressant fråga för vidare forskning. Till sist vill jag även lyfta 

fram den brist på inblick, och kanske brist på intresse, som rektorer i den allmänna 

grundskolan verkar ha i förhållande till lärarutbildningen i musik. Är det så att 

musikhögskolan isolerar sig från resten av lärarutbildningen, eller ser inte rektorer på 

utbildning i musik som lika viktigt som i andra ämnen? Detta är bara några av de frågor som 

uppsatsen väcker och som tål att forskas vidare på.  
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BILAGA 1 
 
 
Intervjufrågor till rektorerna 
 
1. Hur länge har du jobbat här och med dessa arbetsuppgifter? Hur kommer det sig att du blev 
rektor på den här skolan? 
 
2. Hur ser din utbildning ut?  
 
3. Kan du berätta om dina egna erfarenheter av musik? Vad har du för erfarenheter av 
musiken i grundskolan som elev, lärare/rektor?  
 
4. Alla grundskolor utgår ju från samma styrdokument, men musikundervisningen kan ändå 
se mycket olika ut. Hur ser musikundervisningen ut på er skola?  
Följdfrågor: Varför? Fördelar? Nackdelar? 
 
5. Anser du att musikämnet bör vara obligatoriskt eller frivilligt i grundskolan? Motivera. 
 
6. Vad är musikämnets grundläggande funktion?  
 
7. I läroplanen står det att: ”I skolan ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas”.  
Hur ser du på musikämnet i jämförelse med t.ex. musik och engelska? Är de lika viktiga? 
Varför/varför inte? 
 
8. Vad betyder musiken för er skola? Tror du att musikens betydelse skulle vara annorlunda 
om er skola var mer homogen/etniskt mångfald, stor/liten, musikprofil/inte musikprofil? Eller 
spelar detta ingen roll? 
 
9. Vad skulle konsekvenserna bli om musikämnet inte fanns i skolan? 
 
10. Hur skulle musikundervisningen kunna utformas om du fick fundera helt fritt kring detta? 
 
11. Hur ska en bra musiklärare vara? 
 
12. Det pågår just nu debatt kring musikens värde och plats i skolan. Vilket ansvar har du som 
rektor när det gäller musikens plats och värde i skolan?  
 
13. Är det något du känner att du skulle vilja tillägga? 
 


