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Abstract 
 
Jonathan Lilliedahl (2013): Musik i (ut)bildning: Gränsdragningar och 
inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan. Örebro Studies in 
Music Education 9, 293 pp. 
 
The purpose of this dissertation is critically to illustrate discursive recon-
textualization between sociocultural production and reproduction, with 
respect to both relations within and relations to music education in Swe-
dish upper-secondary school. 

The starting point for the study is the Swedish upper-secondary school 
reform, Gy 2011, which has involved a marked reformulation of the agen-
da for music education in upper-secondary school. The general Artistic 
Activities disappeared, at the same time as the significance of a specialising 
education in the field was strengthened. This dissertation is driven by the 
desire to understand the results of the upper-secondary school reform by 
explaining the processes and principles involved. But, in a wider perspec-
tive, the dissertation deals not only with a single reform, but encompasses a 
search for the underlying principles that have had, and are having, a regu-
lating effect on the design and positioning of music in publicly regulated 
education. 

The results show that structuring of the subject of music takes place 
primarily through the classification and framing of social relationships in 
general, and of interactional relationships in particular. The focus of these 
relationships has shifted from time to time, and varies from context to 
context, but has always been in relation to something that has been regard-
ed as sacred. In recent times, the framing within music-oriented knowledge 
practices has become weaker. At the same time, such knowledge practices 
have shown an increasing need for the drawing of boundaries in relation to 
other knowledge practices. The latter also has a value in explaining why 
general music content was removed from the upper-secondary school cur-
riculum, whereas a special and specialising educational programme was 
able to gain legitimacy. 

Keywords: Music education, music curriculum, sociology of education, 
legitimation, classification, framing, code theory. 
 
Jonathan Lilliedahl, School of Music, Theatre and Art 
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, jonathan.lilliedahl@oru.se 
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Förord 
Under hela min tid som doktorand har jag bott ca 20 mil bort från Örebro. 
Till en början i Jönköping, därefter Bankeryd. Hursomhelst, avståndet har 
gjort mig till en erfaren tågresenär. Och det tidiga morgontåget har envist 
givit utrymme för en timmes byte i Skövde. Centralen har i denna mening 
fungerat som en visserligen omysig, men funktionellt duglig arbetsplats. 

Plötsligt en dag hände det, kl. 06:50 om jag minns rätt. I passagen mel-
lan Pressbyrån och Västtrafiks informationsdisk kom han gåendes – Basil 
Bernstein! Nja. Den framlidne utbildningssociologen från London var det 
förstås inte, men jag står fast vid att den verkliga västgöten var en slående 
look-alike. Men det gör detsamma. Den morgonen insåg jag att avhand-
lingen, av livsbevarande skäl, tvunget behövde avslutas tämligen skynd-
samt. Och från den dagen har jag kämpat för att resan ska få ett slut med 
förståndet i behåll. När jag nu skriver dessa rader är det få saker jag är så 
osäker på som just mitt förstånd. Däremot är jag fullständigt viss om att 
varken fysiska eller intellektuella resor kunnat bli verklighet om det inte 
vore för ett antal engagerade personer och organisationer. Ni är värda ett 
särskilt tack! 

Jag vill börja med att tacka mina handledare. Tack huvudhandledare 
Øivind Varkøy för frihet i tanke och vägval. Tack för din öppenhet och 
förmåga att inta ett i god mening kritiskt-distanserat perspektiv på veten-
skapliga positioneringar. Tack bihandledare Eva Georgii-Hemming för din 
ständiga närvaro i tanke och möten, ditt engagemang och din känsla. Tack 
för att ni – båda två – tillsammans utformat forskarutbildningen till en 
bildningsresa. 

Men forskarutbildningen hade inte kunnat bli av förutan Örebro univer-
sitet och Musikhögskolan. Därför vill jag tacka hela institutionen och dess 
kollegium. Till min chef Sven Landh vill jag säga tack för att du alltid stöt-
tat mig på alla de sätt. Och tack Helena Eriksson för hjälp, stöd och insikt. 
Tack alla doktorander och seniora forskare vid institutionen. Ingen nämnd, 
ingen glömd. Tack för synpunkter, utblickar och kollegialt umgänge. 

Under avhandlingstiden har det skapats behov och möjligheter till men-
tala och fysiska utflykter. Några av dessa bedömer jag har haft särskild 
betydelse för mitt avhandlingsskrivande, och därför kommer här mitt tack: 
Tack Karl Maton för inspiration och ovärderlig hjälp till detta avhand-
lingsarbete. Du har av naturliga skäl alltid legat något dygn före, men även 
i framkant på det teoretiska planet. Därför vill jag tacka för respons och 
inte minst din generositet i delgivning av opublicerat material. Vidare vill 
jag tacka nätverket Legitimation Code Theory, inte minst Jodie Martin för 
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utbyte i frågor kring musikutbildning. Tack även till Jo Lander för inspel-
ning av seminarier i ’the Sydney Sessions 2011’. 

Avhandlingens läroplansteoretiska ansats hade sannolikt aldrig blivit av 
om det inte vore för Tomas Englund. Tack Tomas för en givande kurs, 
rask respons och utmaningar. Likaså vill jag tacka Bernt Gustavsson för en 
bildande utfärd i hermeneutiska perspektiv. 

Vidare vill jag tacka Geir Johansen och Ruth Wright för att ni som gäs-
ter velat ta del av mitt arbete och kommentera mina tankar. Och tack 
Mattias Nylund för synpunkter på mitt manus. 

När det gäller just manus är det två milstolpar som varit särskilt viktiga, 
anhalter som varit avgörande i formell mening, men för mig än mer i hand-
ledningshänseende. Dessa anhalter har kallats halvtids- respektive slutse-
minarium. Därför vill jag tacka dig Martin Bayer för god läsning, betydel-
sefull respons och uppmuntran till fortsatt arbete. Likaså ett tack till dig 
Daniel Sundberg för ditt engagemang, din kritiska läsning och detaljerade 
respons. Som diskutanter har ni varit två fullträffar! 

Det är inte allt som kan ventileras under halvtids- och slutseminarier. 
Ibland kan man behöva få prata ut och samtidigt bli utmanad av någon 
utomstående. Ibland behövs helt enkelt en psykolog. Därför vill jag tacka 
dig Roland S Persson för läsning av manus och kommentarer på uppslag, 
men kanske mest för perspektiv på den värld som kallas forskarsamhälle. 
Tack även till Börje Stålhammar för kommentarer på idéer och tidiga ut-
kast, samt goda fikastunder runtom i Jönköping. 

Jag vill även passa på att tacka några institutioner som hjälpt till på ett 
eller annat sätt. Tack Högskolebiblioteket i Jönköping för att ni trots mitt 
’utanförskap’ ändå hjälpt mig med fjärrlån och andra typer av litteraturle-
veranser. Tack Kungliga Musikaliska Akademien för tilldelning av flertalet 
stipendier. I detta avseende ska även Vetlanda kommun tackas för skänkt 
utbildningsstipendium. 

För hjälp i det slutliga redigeringsarbetet vill jag tacka Jon Kimber för 
hjälp med engelska formuleringar, och Maria Alsbjer för tryckliga formate-
ringar. Tack Maria för att du räddade mig på slutet! 

Men mest av allt, tack till lilla och stora familjen. Tack för att Ni, ni 
som är grunden till mitt privata egentliga liv, alltid funnits där och bara 
genom att finnas givit perspektiv på tillvaron. Så ett särskilt tack till själva 
livet; Lisa och Selma. Tack Lisa för ditt aldrig sinande stöd och ditt puss-
lande, men mest av allt; tack för att du är den du är! Selma! – ska vi leka? 

 
Bankeryd, 5 april 2013 

 
Jonathan Lilliedahl 
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PROLOG 

Preludium 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Känner du igen bilden? Sannolikt inte, men nog kan vi vara överens om att 
det är en frusen händelse inrymmande tre skrattande personer. Detta skratt 
är i viss mån temat för min avhandling. Låt mig förklara. 

Det är tisdagen den 14 juni 2011 och Utbildningsdepartementet håller 
presskonferens i vilken utbildningsminister Jan Björklund (fp) presenterar 
två nya utredningar. Den ena gäller lämplighetsprov för antagning till lä-
rarutbildningen och det är före detta universitetskansler Sigbrit Franke (i 
mitten) som blir dess särskilda utredare. Franke presenterar kort vilka fär-
digheter/förmågor som sådana lämplighetsprov bör hantera. Utöver gall-
ringen genom betyg ska det vara möjligt att i en andra omgång av ansök-
ningsförfarandet kunna pröva sådant ”som vi vet är väldigt väsentliga”, 
säger hon. Sådana förmågor är ”muntlig- och skriftlig framställning”, men 
Franke nämner också ”lyhördhet” och ”pedagogiskt ledarskap” som ex-
empel på en rad förvisso svåra saker att komma åt, men viktiga och möj-
liga eftersom det skett tidigare och vid andra kontexter. Här åsyftas förfa-
randet inom andra utbildningar (exempelvis läkarutbildningen), att lärar-
lämplighetsprov används i en del andra länder, men också att antagnings-
prov använts tidigare inom den svenska lärarutbildningen. Franke har per-
sonliga minnen från en tid då sådana prov tillämpades: ”Jag fick ju dessu-
tom spela orgel för att komma in, och det behöver man kanske inte nu”. 
Det är i denna stund som människorna på bilden brister i skratt, och inte 
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bara dessa tre, utan också en uppenbar del av den journalistkår som dock 
befinner sig bortom kameralinsens räckvidd. ”Det kanske inte måste ingå 
[…]” utbrister Björklund under skratt. Franke replikerar raskt i samma 
anda: ”Nej, jag tror inte att det är fullt så aktuellt […]”. 

När jag säger att detta skratt är temat för denna avhandling är det inte 
utifrån händelsen som sådan. Det handlar inte om den 14 juni 2011, att en 
folkpartistisk utbildningsminister vid namn Jan Björklund och utredaren 
Anita Ferm (till höger; f.d. utbildningsdirektör i Stockholm stad och utre-
dare för den aktuella gymnasieutredningen) står och skrattar tillsammans 
med journalister åt Sigbrit Frankes komiska exempel. Det angår inte alls 
lärarutbildningen eller antagningsprov. Nej, avhandlingen handlar om 
varför Frankes exempel uppfattas som komiskt. Humorn ligger inte i orden 
i sig eller att hon skulle presenterat något chockartat minspel. Det lustiga 
uppstår när Franke ger färdigheter i orgelspel som exempel på antagnings-
prov till lärarprogrammet. Det är ett skrattretande exempel eftersom orgel-
spel inte kan betraktas som rimligt och legitimt innehåll för lärarlämplig-
hetsprov. Poängen jag vill göra är att denna åsikt finns hos Franke, men är 
inte avhängig henne som individ. Komiken bygger nämligen på att det är 
en gemensam uppfattning. Men det räcker inte med att det är den samlade 
meningen i den skara som vid det här tillfället deltar i presskonferensen. 
Festligheten vilar snarare på en vidare uppfattning, ett förgivet tagande 
bortom enskilda människors medvetande. Vi har att göra med en kollektiv 
uppfattning – en kod – och denna bärs upp av ett kollektivt medvetande. 
Således är orgelspelets irrelevans för behörighet till lärarutbildning en given 
mening, likt vilket objektivt faktum som helst. Det är på sådan gemensam-
hetens grund som en minister kan skratta åt ett officiellt uttalande från 
Rosenbad. Det är också av denna anledning som journalistkåren kan inta 
det medgivande skrattets läger istället för den annars ifrågasättande posit-
ionen. Ponera att Utbildningsministern istället skulle fallit i skratt och sagt 
sin strof ”det kanske inte måste ingå” när Franke exemplifierade med 
”muntlig- och skriftlig framställning”. Hur hade reaktionen då blivit? Ef-
tersom jag som forskare själv också är en del av samtiden kan jag med 
lätthet påstå att händelsen skulle upplevts pinsam och fått uppmärksam-
made konsekvenser. 

Koden är hårfin. Franke vittnar ju om en tid, endast någon generation 
bort, för vilken orgelspel ansågs vara ett legitimt behörighetskrav. Då var 
det ingen som skrattade. Då nickade folket. Meningar kan så uppenbarlig-
en besitta olika grad av legitimitet i olika tider. Därför måste en kod eller 
struktur förstås som såväl reproducerbar som transformerbar genom hän-
delseförlopp. 
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Avhandlingen handlar emellertid inte om lärarlämplighetsprov, om 
Björklund eller orgelspel överhuvudtaget. Studien utgår från en helt annan 
händelse, men där det förenande draget består i nyfikenhet på strukturer 
och något slags kollektivt medvetande. Det är en avhandling som sätter sitt 
fokus på relationen mellan likhet–skillnad, hur underliggande principer 
spelar roll för en sådan spänningsfylld relation, samt vad som härur blir 
tänkbart respektive inte tänkbart. 
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KAPITEL 1 

Inledning 
Föreliggande doktorsavhandling är en monografi med titeln Musik i 
(ut)bildning: Gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för 
gymnasieskolan. I denna inledning ska en första skissering av innebördsa-
spekter i titeln presenteras; vilket studieobjekt avhandlingen avser att be-
handla, men också genom vilka perspektiv det ska betraktas. Kapitlet 
kommer att ta fart i ett faktiskt händelseförlopp, vilket ska förstås som 
upprinnelsen till avhandlingsarbetet. Därefter följer den kontextualisering 
och problematisering som ska driva studiens utformning. 

Händelser ur en gymnasiereform 
I mars 2008 lämnade en gymnasieutredning1 sitt betänkande; Framtidsvä-
gen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Beträffande musikun-
dervisningen föreslogs två huvudsakliga förändringar: 
 

• Sedan 1994 års läroplan (Lpf 94) genomsyrades samtliga gymnasie-
program av ett antal kärnämnen. Bland dessa existerade Estetisk 
verksamhet, i vilken musikundervisning kunde utgöra dess innehåll.  
Med 2007 års gymnasieutredning omformulerades enligt givna di-
rektiv begreppet kärnämnen till gymnasiegemensamma ämnen, och 
bland de senare föreslogs att Estetisk verksamhet inte längre skulle 
ingå som en gymnasiegemensam kurs. 

• Genom Lpf 94 hade den dittillsvarande tvååriga Musiklinjen reor-
ganiserats intill ett utökat, mer integrerat och nationellt represente-
rat Estetiskt program med olika inriktningar. När 2007 års gymna-
sieutredning lämnade sitt betänkande förordades att Estetiska pro-
grammet skulle integreras med fler ämnesområden och bilda Pro-
grammet för Estetik och Humaniora. 

 
I den påföljande regeringspropositionen (Prop. 2008/09:199) ställde sig 
Regeringen ömsom i analogi ömsom avståndstagande till Gymnasieutred-
ningens förslag. Estetisk verksamhet togs bort i enlighet med betänkandet, 
men samtidigt hade Gymnasieutredningens förslag till ombildning av Este-
tiska programmet frångåtts och Regeringen lät istället programmet i allt 
väsentligt bibehållas. Den som läser propositionen kommer finna att Gym-
nasieutredningens båda förslag hade mötts av kritik via den sedvanliga 
remitteringsprocessen.  Olika typer av sociokulturella grupper – myndig-
                                                        
1 2007 års gymnasieutredning. 
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heter, fackhögskolor, fackförbund, kommuner etc. – hade argumenterat för 
att bevara såväl Estetisk verksamhet som Estetiska programmet, även om 
meningarna självfallet varierade. 

Den faktiska händelsen ger upphov till en rad spörsmål, varav jag väljer 
att formulera två deskriptiva frågor: a) Hur kan det komma sig att Gymna-
sieutredningen kom med de förslag som beskrivits ovan? b) Hur kan det 
komma sig att Regeringspropositionen föreslog ett borttagande av en all-
män Estetisk verksamhet, men ett bevarande av ett särskilt Estetiskt pro-
gram? Gymnasieutredningens betänkande redogör för vissa överväganden 
och förklarar till viss utsträckning sina förslag. 

Dagens kärnämneskurs Estetisk verksamhet finns i mina förslag inte med 
som ett gymnasiegemensamt ämne. Ett argument för detta är att eleverna 
ska ges möjlighet till ytterligare fördjupning inom karaktärsämnena och 
därmed en ökad yrkesförberedelse. Det gör att vissa av de ämnen som i dag 
fungerar som kärnämnen måste få ett mindre utrymme. När estetisk verk-
samhet inte längre finns med som ett gymnasiegemensamt ämne föreslår jag 
att det alltid ska erbjudas estetiska kurser som individuellt val på alla pro-
gram. Vilka kurser som ska kunna erbjudas tar jag inte ställning till utan 
överlämnar det till Skolverkets fortsatta beredningsarbete. Jag anser dock 
inte att det ska vara dagens kärnämneskurs Estetisk verksamhet som ska er-
bjudas. I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) anges att skolan 
ansvarar för att varje elev som slutfört gymnasieskolan kan hämta stimulans 
ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser. För att uppfylla detta mål 
måste skolan, enligt min uppfattning, se till att estetiska och kulturella in-
slag ingår i skolans verksamhet, även om det inte längre finns en obligato-
risk kurs med detta syfte (SOU 2008:27, s. 360f). 

Även om Gymnasieutredningen vid flertalet tillfällen berör frågor kring 
kursen Estetisk verksamhet, är det angivet avsnitt jag finner mest centralt 
och uttömmande. Möjligen utgör avsnittet en förklaring som kan skapa 
förståelse. Men avhandlingen förutsätter att texten torde symbolisera un-
derliggande principer som kan synliggöras via vetenskapliga förklaringssätt 
och därmed leda till djupare förståelse. Därmed kan det också vara rimligt 
att eftersöka förklaringar till Regeringens val att bevara Estetiska pro-
grammet. Av Propositionen kan vi komma fram till att Gymnasieutred-
ningens båda förslag hade genererat kritik ute på fälten. Vidare kan läsas 
att Regeringen med anledning av remissvarens anförda kritik frångått Ut-
redningens propåer, men inte mycket närmare än så. Inte heller ges svar på 
varför kritiken gällande borttagandet av en allmän estetisk undervisning 
inte fick gehör. 
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Rekontextualisation 
Redogörelsen av utbildningsreformens faktiska förlopp – låt vara kortfat-
tad – kan i nuvarande skede endast ge oss begränsad förståelse. Forsk-
ningsuppdraget blir sålunda att med adekvata perspektiveringar lämna 
förslag på rimliga tolkningar. Därmed måste avhandlingsarbetet noga 
övervägas utefter vilken kontextualisering händelsen ska tilldelas samt 
vilken positionering som ska låta formulera ansatser för studien. 

För denna sak föreligger två principer som kommer att genomdriva av-
handlingen i dess olika moment av kunskapsbildning. Dessa principer är 
gränsdragningar och inramningar. Begreppen har den uppenbara likheten 
att de anger konturerna för något. På så vis hänger begreppen intimt sam-
man. Men det föreligger också en betydande skillnad, åtminstone enligt 
min begreppsdefinition. Gränsdragningar är en princip för särskiljning. De 
drar i denna mening åtskiljande linjer mellan saker, fenomen, individer, 
grupper osv. Gränsdragningar är således klassificerande och begreppet 
gränsdragning används därför synonymt med klassifikation. Inramningar 
anger i sin tur principerna för hur något ramas in, dvs. hur förhållandet är 
inom något. Att inrama handlar i detta avseende om någon form av kon-
troll. 

Begreppsparet tar sig litet olikartade uttryck och tilldelas delvis skiftande 
betydelser beroende på vad de syftar att uträtta i avhandlingen. Den kort-
fattade begreppsförklaringen ovan vilar på en formulering av utbildnings-
sociologen Basil Bernstein (1975), och har i denna mening rötter i relig-
ionssociologi respektive socialinteraktionism. Men begreppen kommer via 
avhandlingens olika delar att genomgå förflyttningar och till viss del bli 
reformulerade. Gränsdragningar infaller bl.a. i termer av dikotomier och 
diskurser, inramningar som exempelvis genrer och ritualer. På så vis kom-
mer avhandlingens begrepp att integreras interdiskursivt och uttryckas 
intertextuellt genom avhandlingens olika kapitel. 

Gränsdragningar och inramningar hänger i denna avhandling intimt 
samman med begreppet rekontextualisation. I de nu påföljande textavsnit-
ten avser jag att ge en introduktion till detta begrepp och dess relevans för 
att förstå de händelser som initierat denna inledning. 

Textualisering 

Att skriva en avhandling innebär att något textualiseras. Något blir till 
text. Ett fenomen blir framskrivet i och genom text, inte sällan utifrån en 
tämligen föreskriven genre. Föreliggande avhandling följer en sådan pro-
cess, men materialet den avser att behandla är i sig redan textualiserat. 
Gymnasieutredningar, yttranden, propositioner osv. är, likt notblad, teck-
ensamlingar som representerar mening. Dokumenten som ’verk’ innehåller 
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i denna bemärkelse inte tomma ord utan innehåll. De är fyllda med något, 
dvs. de är meningsbärande. Men den indirekta dialogen mellan de utbild-
ningspolitiska texterna bygger inte enbart på att det sker meningsbildning-
ar i största allmänhet. Den kommunikativa akten är också beroende av att 
det talas om något, dvs. att det finns en relativt gemensam referens eller 
åtminstone referenspunkter varifrån något sägs. För ”[a]tt tala är att säga 
något om något” (Ricoeur 1981/1972, s. 167 [min översättning]), vilket i 
föreliggande fall handlar om utbildningsinnehåll inom gymnasieskolan, 
men därmed också om utbildning som kontext, om samhällssituation, ar-
betsmarknad, att det finns något estetiskt innehåll etc. Det bör också påpe-
kas att den textburna kommunikationen kräver existens av talande subjekt 
som säger detta något om något till en mottagande någon (Ricoeur 
1981/1971). Det finns så att säga ingen mening med att skapa oförmedlade 
och odelade meningar om musik, estetik, yrkesförberedelse eller vad det nu 
kan tänkas vara. Den subjektrelaterade förmedlingen och mottagandet är 
här också grundläggande för att det överhuvudtaget ska kunna uppträda 
utbildningspolitiska talakter och historiskt, kulturellt och samhälleligt kon-
textualiserade händelser av detta slag. 

I denna avhandling förutsätts att den typ av textlig meningsbildning som 
här presenterats är beroende av klassificerande processer och klassifikat-
ionssystem. Så gäller för vår egen kognitiva förståelse, vår sociala tillhörig-
het, samt vår möjlighet till att säga något om något. Vidare bygger den 
textualiserade kommunikationen på en relativ ömsesidighet. Vi måste dela 
en rad grundläggande klassificeringar och i detta avseende uppbära ett 
slags kollektivt medvetande. I annat fall skulle ingen meningsfull kommu-
nikationsakt kunna äga rum. Allt skulle falla sönder i en syn på den Andre 
som Gallimatias. Samtidigt är det just relativiteten i denna ömsesidighet 
som öppnar upp för bristningar, gränsdragningar, grupperingar, ideologier 
och konflikter. 

När olika sociokulturella grupper bildar mening i konceptuell form, 
skapas och framförs diskurs. Händelseförloppet ovan betraktas av denna 
studie som sammanhang där relativt skilda diskurser träffas och omvandlas 
inom en diskursordning. Denna diskursordning kräver i vårt fall att diskur-
sen kontextualiseras. 

Kontextualisering 

Utbildningsreformer och de legitimeringsprocesser som är inkluderade däri 
kan förstås som inramade till särskilda genrer med explicita och implicita 
spelregler. Den gymnasiereform som här kommit i ljuset – Gymnasieskola 
2011 (Gy 2011) – har presenterats genom gymnasieutredning och propo-
sition, men den har också presenterats via pressmeddelanden och webbut-
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sändningar från Rosenbad, debatterats i media, och inte minst genom olika 
sociala medier. Likaså har förslagen kring musikinnehållet väckt debatt i 
dagspress och facktidningar, vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
det ventilerande personalrummet.  Sammantaget består så utbildningspoli-
tiska reformer från början till slut av uttryck längs en sammanlänkande 
kedja av genrer (Fairclough 2010). I denna avhandling kommer endast en 
begränsad genre – eller kedjebildning – att beaktas. Det är den formella 
lagstiftningskedjan2, vilken sträcker sig från politiska direktiv och in i for-
muleringen av en ny läroplan. I denna avhandling förstås emellertid hela 
denna kedjebildning av offentliga dokument som läroplaner eftersom de 
alla uttrycker planer för lärande. Av detta resonemang kan avhandlingen 
förstås som beskaffad med en särskilt inramad genre, som i sin tur ska 
belysas via klassifikation och inramning. En textlig genre som denna kan 
precis som en musikalisk genre sägas bära på en uppsättning spelregler. För 
denna inledning bedömer jag att några sådana är värda att introducera. 

Textualiseringar i utredningar, yttranden och propositioner uppträder 
som tidigare sagts inte utan handlande subjekt. Avhandlingen gör emeller-
tid en tydlig definition av vilka typer av subjekt som här är gällande. Nå-
gon eller några fysiska personer har förstås bedrivit textualiserande proces-
ser och genom skriften låtit den utbildningsreformistiska kontexten att 
uppstå. Samtidigt hör det till genren att dessa individer tillskrivs en decen-
trerad funktion. Yttranden kan framföra särskilda intressen och regerings-
propositioner ska onekligen spegla en mer eller mindre explicit politisk 
linje. Men ingen av dessa texter ska framstå som skrivna av en enskild 
person. Det handlar nu inte om att det skulle föreligga några ideologiska 
problem med att tillsätta en enmansutredning eller låta en fysisk person 
underteckna ett svar på remiss. Vad jag menar är att den utbildningspoli-
tiska och läroplansrelaterade genre som nu beaktas utgår från att subjekten 
i kommunikationen är sociokulturella grupper med särskilda intressen. 
Oenighet och kamp uppträder när referenserna skiljer sig åt, eller då grup-
perna talar om samma sak – samma referens – med där skillnaden ligger i 
relationer till denna referens. 

En utbildningspolitisk reform innebär alltså att sociokulturella grupper 
träder fram och textualiserar sina meningar och i detsamma kontextuali-
serar dem till den formuleringsarena där såväl utbildningspolitiska som 
administrativa intressen måste beaktas (Lindensjö & Lundgren 2000). 
Detta är en komplex situation eftersom legitimeringen av musikinnehåll 
måste ske på så vis att den interna kunskapspraktiken (musiklärarna) såväl 

                                                        
2 Genom en formell lagstifningsprocess sker intertextuella kedjebildningar genom 
direktiv, utredning, remittering, lagrådsremiss, proposition o.l. 
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som den officiella diskursordningen (den dominerande utbildningsideolo-
gin) finner mening i det textualiserade (jfr Selander 2011/2007). I slutän-
dan måste också dissonanserna i reformprocessen skrivas fram till konsen-
sus. En läroplan ska ju till syvende och sist framstå som rymligare och mer 
saklig än uttryck för särskilda gruppers intressen. Sådana dokument syftar 
till att representera ett slags neutraliserat kollektivt medvetande över rela-
tivt objektiva kunskapssyner, normer och värden (jfr Durkheim 
2001/1912, 1956/1922). 

Sammantaget är utbildningspolitiska reformer komplexa processer där 
sociokulturella grupper, diskurser och genrer stöts och blöts i någon typ av 
ordning. Avgörande för avhandlingens ansats är att textualisering och kon-
textualisering i detta fall förstås som en fråga om rekontextualisering. 

Rekontextualisering  

Begreppet rekontextualisation lägger i sin betydelse fokus på själva överfö-
ringen av mening från text till text, men också från kontext till kontext. 
Såsom avhandlingen ser på saken, handlar en diskussion om utbildningsin-
nehåll i själva verket om just sådana förflyttningar. Pedagogisk diskurs 
förstås därmed inte som en diskurs, snarare som en rekontextualiserande 
princip för hur olika typer av meningsbärande diskurser selekteras, trans-
formeras och integreras till en särskild diskursordning (Bernstein 1990, 
2000). I denna mening kan rekontextualisation betraktas som en förmed-
lande kontext mellan olika kontexter/praktiker. Därför utgår avhandlingen 
från att förståelse för utbildningsreformer och läroplansrelaterade texter 
förmedlas via förklaring av de principer och regler som styr själva rekon-
textualiseringen av mening. I det följande ska därför begreppet rekontextu-
alisation ges en något mer utvecklad beskrivning.3 

Eftersom varje form av musikalisk produktion kräver någon typ av kun-
skapsrelaterat medvetande, har musik som kulturell uttrycksform också 
alltid varit förknippad med någon form av kunskapsbildning. Denna bild-
ning skapas emellertid inte utifrån tomma intet, utan utgår från reproduce-
rande premisser. Utmärkande för det moderna västerländska samhället är 
att denna kunskapsreproduktion kommit att särskiljas från den produktiva 
framställningen (Lindensjö & Lundgren 2000; Lundgren 1983a, 1983b, 
1986, 1989). Det finns förvisso praktiker där produktions- och reprodukt-
ionsleden hålls samman, men i mångt och mycket har det moderna och 
senmoderna samhället inneburit en allt ökad grad av differentiering och 
institutionalisering. Skolan hör till ett sådant projekt. 

                                                        
3 En närmare definition skrivs fram i kap. 4. 



	 JONATHAN LILLIEDAHL	 Musik i (ut)bildning I 23 
 

Särskiljandet av reproduktionen från produktionen innebär att det bil-
das ett mellanrum mellan dessa båda processer. Det medför att musiken 
inte endast förflyttas från en praktik till en annan - från scenen till skolan - 
resan orsakar en rekontextualisering där musik och musikkunskap deloka-
liseras från en ’verklig’ praktik för att relokaliseras in i en ’imaginär’ prak-
tik. Institutionaliseringen innebär att ett diskursivt mellanrum öppnar sig 
där så att säga en selektiv meningsbildning måste göras utifrån en vidare 
meningspotential. Därmed uppträder frågor såsom vad är relevant innehåll 
att organisera för lärande, hur ska detta innehåll organiseras och vilka 
syften uppnår vi med dessa formeringar? Hela denna process är vad som i 
denna avhandling kommer att beskrivas som rekontextualisering (Fig. 1.1) 
(Bernstein, 1990, 2000; Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 
2010). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1.1 

Nu har jag skisserat att musik genomgår en rekontextualiseringsprocess i 
och med att dess kunskapsreproduktion förflyttas till institutionaliserad 
skola. Men saken kan skildras från ett kontrasterande perspektiv, vilket är 
minst lika viktigt för återspeglingen av vilket studieobjekt denna avhand-
ling egentligen eftersöker. Ponera att saken börjar i själva rekontextuali-
seringen; att allt inleds med det pedagogiska och politiska dilemma som 
offentligt organiserande av lärande innebär. Vad bör mänskligheten veta, 
vilka typer av kunskaper behöver morgondagens medborgare, och vilka 
värden bör denna generation föra vidare till nästkommande? Rekontextua-
lisation utgör därav det mellanrum i vilken en pedagogisk diskurs bildas 
kring vad som är legitim kunskap och i detsamma vilken kunskap som är 
illegitim, men också till vem denna kunskap ska ges, när och hur. I ett vi-
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dare perspektiv anges därmed vilka typer av medvetanden som blir möjliga 
respektive inte möjliga, vad som är tänkbart respektive icke tänkbart, och 
hur denna differentiering av kunskap/medvetande hänger samman med 
social struktur och slutligen makt (Bernstein, 1990, 2000; Douglas, 1986). 
På så vis smälter kulturell re-/produktion intimt samman med social re-
/produktion på ett sådant sätt att det framöver blir svårt att tala om dessa 
processer som två olika fenomen (jfr B. Englund 1997).  

Kontentan av det hittills förda resonemanget är att rekontextualisation 
måste betraktas som en del i en mer övergripande utbildningsmekanism 
(’the pedagogic device’) (Bernstein 1990, 2000). Innebörden i denna mek-
anism kommer beskrivas närmare i avhandlingens fjärde kapitel, men helt 
kort kan utbildningsmekanismen förstås som en uppsättning relativt gene-
rativa spelregler och grammatiska förutsättningar för den genre som ut-
bildningspolitisk legitimering kan sägas vara. På så vis kan turerna kring 
gymnasiereformen Gy 2011 betraktas tvådimensionellt; dels hur olika so-
ciokulturella grupper förhåller sig till musik som gymnasialt utbildningsin-
nehåll, dels med hänseende till själva byggnadskonstruktionen varpå for-
muleringsarenan vilar. I vidare mening kan sociokulturella praktikers per-
spektiv beskrivas som externa relationer till musik som utbildningsinnehåll 
och kunskapsfrågor överhuvudtaget. Följaktligen kan så referenserna – 
begrepp såsom musik, kunskap, skola etc. – försöka utforskas som ’ting’ 
med interna relationer inom detta något (Bernstein, 1990, 2000; Moore, 
2006). 

Till sist bör sägas att rekontextualiserande processer realiseras i och ge-
nom sådana textualiseringar som beskrivits i detta inledande kapitel. Tex-
ter tillskapas i syfte att tjäna differentieringsproblematikens krav på att 
ordna en diskursiv praktik och därur diskursiva formationer. Ur forsk-
ningssynpunkt innebär också denna iakttagelse att ett epistemologiskt 
grepp är möjligt. Vad som här åsyftas är att konkreta texter/händelser kan 
användas för att fånga en bakomliggande kod och underliggande principer 
för dess struktur. Utgångspunkten måste då vara att en kod utgör en un-
derliggande semantisk struktur, vilken är grunden för lingvistiska reali-
seringar. Sålunda kan det osynliga bli synligt via det faktiska. En kod 
fångas dock inte primärt av förhållanden inom en text eller kontext, utan 
snarare i relationer mellan texter respektive kontexter. Därför är det inte 
innehållet i sig utan snarare gränsdragningarna och inramningarna som 
utgör den brännande punkten. 
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Forskningsfält: Musikpedagogik & Läroplansteori 
I följande avsnitt ska den utbildningspolitiska händelsen, dess läroplansteo-
retiska frågor och det rekontextualiserande perspektivet ställas i relation 
till forskningsfält. Med andra ord är det nu avhandlingsidén som ska kon-
textualiseras. 

Denna avhandling ska genomgående analysera empiriskt material utefter 
principer för olika typer av gränsdragningar och inramningar. För en av-
handling som distanserat ska försöka belysa sådana sociostrukturellt för-
hållna klassificeringar och inramningar blir följande avsnitt minst sagt 
besvärande att skriva. Avhandlingen måste själv genomgå klassifikation 
och inramning. Processen påbörjades emellertid redan innan boken öppna-
des. På omslaget står angivet att detta är en avhandling skriven inom ra-
men för Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning. Därmed är 
detta ingen pedagogisk eller sociologisk avhandling. Åtminstone är det en 
rimlig slutledning från personer utanför det musikpedagogiska fältet. För 
dem som däremot befinner sig inom fältet är det sannolikt uppenbart att 
musikpedagogik är ett tvärvetenskapligt forskningsfält, inom vilket olika 
subdiscipliner skapar möjligheter till relationella perspektiv på musik 
(Varkøy 2009). Därför kan det inom musikpedagogik uppstå en rad mer 
eller mindre uttalade nätverk för särskilda intressen, såsom exempelvis 
nätverket för musikpedagogisk sociologi (’Sociology of Music Education’)4. 
Att dra gränser mellan musikvetenskap, pedagogik och sociologi ter sig 
därmed inte så enkelt. Likaså blir det problematiskt att ange ramarna för 
åtskilda forskningsfält. Jag gör såklart inte anspråk på att kunna placera 
denna avhandling inom andra forskningsämnen än musikvetenskap, men 
kommer inom kort att påvisa vilka epistemologiska problem som relativt 
starka klassificeringar och inramningar kan skapa inför möjligheten att 
möta avhandlingens studieobjekt. I det följande ska avhandlingens pro-
blemområde relateras till tidigare forskning inom det musikpedagogiska 
forskningsfältet, men också till vad jag väljer att definiera som ett läroplan-
steoretiskt fält. En betydande skillnad mellan typen av fält bör påtalas. 
Medan min bestämning av ett musikpedagogiskt forskningsfält utgår från 
en förening av musikpedagogiska problemområden, tillskriver jag till fältet 
läroplansteori sådana arbeten vars problemformuleringar skriver in sig 
inom en läroplansteoretisk forskningsinriktning. Det musikpedagogiska 
forskningsfältet är huvudsakligen inramat genom forskningsämnet. För det 
läroplansteoretiska forskningsfältet sker inramningen av en specifik forsk-
ningsinriktning inom utbildningsvetenskapliga ämnen. 

                                                        
4 Se exv. Wright (2010a). 
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Anledning till ett beaktande av två skilda fält ligger i behandlingen av 
avhandlingens problem. Det ska nämligen visa sig behövligt att låta av-
handlingen ingå i ett dialektiskt förhållande med å ena sidan musikpedago-
gik och å andra sidan läroplansteori.  

Å ena sidan 

Som forskningsfält är svensk musikpedagogik relativt nytillkommet. De 
anläggande avhandlingarna5 skrevs företrädesvis kring mitten på 1990-
talet, men då inom musiksociologiskt inriktad musikvetenskap6 (Bouij 
1998; Olsson 1993; Reimers 1983; Stålhammar 1995) respektive pedago-
gik (Brändström & Wiklund 1995; Folkestad 1996; Sandberg 1996). Inför 
ett så ungt forskningsämne som musikpedagogik föreligger goda skäl att 
reflektera över hur och på vilka grunder ett ämne vuxit fram. Således också 
vad som inte givits näring. Framväxten av svensk musikpedagogik bör då 
också förstås utifrån ett nära samröre med andra nordiska länder och hur 
en gemensam formulering av forskningsämnet varit av betydelse (exv. Jør-
gensen 1995, 2004; Nielsen 1997; Olsson 2005).  

I ett kapitelbidrag till första numret av Nordisk Musikkpedagogisk 
Forskning föreslår pedagogen och hermeneutikern Per-Johan Ödman föl-
jande definition av musikpedagogik: 

Musikpedagogik som vetenskap behandlar problem i sammanhang där mu-
sik ingår eller ingått i uppfostran, utbildning, undervisning och annan på-
verkan som utövas i en viss kulturell situation. Härvid behandlas t ex pro-
blem sammanhängande med didaktik, lärprocesser samt musikalisk påver-
kan och upplevelse, bl a mot bakgrund av kunskaper om individens eller 
gruppens psykologiska och existentiella förutsättningar, teorier om kun-
skapsbildning samt läroplansteori (Ödman 1995, s. 57). 

Nu ca 18 år senare är Ödmans sistnämnda uppslag – läroplansteori – inte 
ett fullständigt outforskat område, men där det föreligger betydande kun-
skapsluckor att fylla. Sandbergs (1996) Musikundervisningens yttre villkor 
och inre liv tar visserligen en läroplansteoretisk ansats utefter produktions- 
och reproduktionsförhållanden, men bidraget är i första hand till förståelse 
för implementering och klassrumsrelaterade inramningar. Till perspektiv 
på lärares implementering av intentionella läroplaner kan även Johansens 
(2003) avhandling knytas. Den avhandling som jag upplever närmast den 
föreliggande får nog sägas vara Varkøys (2001) Musikk for alt (og alle). 
Genom historisk belysning presenteras där analyser över musiksynen i 
                                                        
5 De avhandlingar som skrevs av den första generationens professorer i musikpeda-
gogik och/eller kommit att betecknas som tidiga musikpedagogiska avhandlingar. 
6 Se Ling (1969). 
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olika läroplaner. Perspektivet är primärt filosofiskt och med ett diskursana-
lytiskt närmande av texten. I förhållande till föreliggande studie finns en 
betydande likhet i material och ansats, men där mitt perspektiv är till över-
vägande del sociologiskt. 

För att fortsättningsvis avgränsa belysningen till svenska avhandlingsar-
beten, har läroplanstexter i de flesta fall fungerat som bakgrunder inför 
empiriska studier av annan art (exv. Stålhammar 1995).7 I de fall avhand-
lingar hanterat läroplanstexter som huvudsakligt empiriskt material har de 
inte sällan haft fokus på något särskilt musikinnehåll. Avhandlingar har 
exempelvis skrivits om öppningar för barns musiska uttryck (Uddén 2001), 
om sångrelaterade läroböcker (Flodin 1998), samt elevers musikskapande 
(Strandberg 2007). Andra arbeten har knutit musikämnet i förhållande till 
särskilda kultur- och folkbildningsprojekt (Lindeborg 2005). 

Studier av hur musikpedagogiska fält och särskilda institutioner vuxit 
fram har varit personifierade eller fallbeskrivande (J. Gustafsson 2000; T. 
Persson 2001) Och frågor som skulle kunna vara läroplansteoretiska har 
företrädesvis besvarats med hjälp av annan empiri, där såväl teori som 
metod varit mer subjektorienterade. Undersökningar av lärares uppfatt-
ningar (Georgii-Hemming 2005), deras val av innehåll (Zimmerman Nils-
son 2009) eller deras bedömningskriterier (Zandén 2010) är exempel på 
sådana ansatser. Andra empiriska undersökningar har i vid mening ställt 
liknande frågor – avseende människors uppfattningar om något musikori-
enterat – men med en mer subjektdecentrerad diskursteori som grund (Er-
icsson 2002; Lindgren 2006; Holmberg 2010). 

Sociologiska ansatser är självfallet inte nödvändigtvis diskurs- eller läro-
plansteoretiska. Det finns exempelvis avhandlingar som studerat elevers 
sociala bakgrund i förhållande till olika musikutbildningsmiljöer (Bränd-
ström & Wiklund 1995; Hofvander Trulsson 2010; Karlsson 2002). Soci-
ala interaktioner har dock oftare beskrivits inom särskilda undervisnings-
praktiker och institutioner, i synnerhet som interaktioner mellan lärare och 
elev (R. S. Persson 1993; Rostvall & West 2001)8. 

Utöver denna kortfattade och högst avgränsade redogörelse finns en 
uppsjö av arbeten kring musikundervisning i förhållande till barns ut-
trycksbehov, ungdomars identitetsskapande, teknologisk utveckling och 
dess didaktik konsekvenser, mångkulturalism, genusperspektiv, lärarut-

                                                        
7 De arbeten som sätter läroplaner i centrum är företrädesvis myndighetstexter 
(Myndigheten för skolutveckling 2007; Skolverket 2004) och översiktstexter 
(Sandberg 2006, 2012). 
8 Persson är en svensk forskare, men vars avhandling skrevs vid utländskt lärosäte. 
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bildning, lärprocesser etc. Jag har dock bedömt att en närmare belysning 
av dessa arbeten inte är relevant. 

Av min kortfattade belysning av företrädesvis svenska avhandlingar 
framkommer betydande luckor när det gäller 
 

A. studier av läroplaner som text, kontext och rekontextualisation, i 
synnerhet beträffande svensk gymnasieskola. 

B. utbildningssociologiska studier där musikämnet/musikinnehåll ställs 
i förhållande till utbildning som system. 

C. kunskapssociologiska studier i neostrukturalistisk stil. 
 
A) För det första har det svenska musikpedagogiska forskningsfältet i be-
gränsad utsträckning behandlat läroplanstexter som primärkällor för empi-
riska studier. Styrdokument har snarare använts som referensmaterial i 
förhållande till resultatet från intervjuer eller observationer. I de fall läro-
planer har analyserats vill jag påstå att betoningarna oftast varit andra än 
på rekontextualiserande processer i diskursiv praktiker. 

B) Vidare har relationer mellan musik och utbildning sällan betraktats 
som ett utbildningssociologiskt problem. I denna mening inkluderas också 
ett vidare beaktande av utbildningsmekanismen som sådan. Adekvata bi-
drag på området kommer främst från anglosfären i allmänhet och Storbri-
tannien i synnerhet. Likaså finns en kritisk-läroplansteoretisk strömning 
knuten till nordamerikansk miljö. Dessa bidrag kommer att presenteras 
under avhandlingens tredje kapitel (MUSIKPEDAGOGISKA BIDRAG). 

C) Mitt sökande efter tidigare forskning har visat att nordisk musikpe-
dagogik sällan definierar sig som kunskapssociologisk. Däremot förekom-
mer omfattande kunskapsresonemang, inte sällan utifrån didaktiska 
och/eller filosofiska ansatser (exv. Georgii-Hemming 2013; Georgii-
Hemming & Westvall 2010a, 2010b; Johansen 2010; Nielsen 1998; 
Varkøy 2007, 2012a, 2012b, 2013). Överlag kan den kunskapsteoretiska 
diskussionen inom nordisk musikpedagogik påstås vara präglad av en hu-
manistisk ingång till kunskapsbegreppet.  Däri finner jag inget problem i 
sak. Men jag menar att det finns skäl att pröva samhällsvetenskapliga för-
klaringsmodeller i förhållande till kunskapsbegrepp.  

Jag har nu definierat tre interrelaterade områden till vilken avhandlingen 
kan lämna kunskapsbidrag. Men genom belysningen av fältet har en all-
män utbildningssociologisk och läroplansteoretisk forskningstradition trätt 
fram. Och som redan aviserats ska vi nu ställa svensk(-nordisk) musikpe-
dagogisk forskning i relation till svensk läroplansteori. 
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Å andra sidan 

Som försvenskning blir läroplansteori ett något missvisande begrepp ef-
tersom ’curriculum’ omfattar mer än själva läroplanstexten. Curriculum 
avser således att inte enbart inrymma det textualiserade, utan även det 
kontextualiserade och rekontextualiserade mellan produktions- och repro-
duktonsfält (Bernstein & Lundgren 1983; Lindensjö & Lundgren 2000; 
Lundgren 1989, 2007). När det talas om läroplansteori fångas så inte en-
bart de faktiska styrdokumenten för en nationell och politisk utbildnings-
verksamhet, den ger också plats åt kulturella, sociologiska och filosofiska 
överväganden. Läroplansteori kan därmed förstås som teoretiseringar av 
hur kunskaper och värderingar selekteras och organiseras för undervisning. 
Detta ses då utifrån en specifik kulturell och samhällelig kontext i relation 
till ett historiskt perspektiv. 

Läroplansteori kan i detta sammanhang ses som försök att bygga upp en 
kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i 
ett visst samhälle och en viss kultur. (Lundgren 1989, s. 20) 

Läroplansteorin säger kort sagt något om vad som räknas som giltig kun-
skap, värd att organisera för lärande, samt vilka konsekvenserna av dessa 
val blir/kan bli (T. Englund, Forsberg & Sundberg 2012; Forsberg 2011). 

Curriculum as Content raises questions like: ’what knowledge is of most 
worth’, ’what counts as knowledge’ and ’what kind of knowing, learning or 
ablilites do various pedagogic texts and practices promote or prevent’? The 
selection of knowledge, the arguments and principles used for inclusion or 
exclusion, content organization, and the consequences of various selections 
and arrangement are at the centre (Forsberg 2007, s. 11). 

Av Forsbergs beskrivning framkommer en läroplansteori vars grund kan 
sägas vara utbildnings- och kunskapssociologi. Men för sammanhanget bör 
framhållas att sociologiska ansatser kommit att kompletteras med politiska 
och filosofiska perspektiv (jfr T. Englund 1996, 2011). 

I min redogörelse av musikpedagogisk forskning påtalades tre punkter 
för vilket fältet kan ha behov av kunskapsbidrag. I förhållande till denna 
deklaration kan den svenska läroplansteorin sägas ha byggt upp en inter-
nationellt erkänd forsknings- och kunskapsbas (Popkewtiz 1997). Samti-
digt är läroplansteorin inte primärt ’fackdidaktisk’9 och har heller inte 
omfattat musikpedagogiska spörsmål i någon större omfattning. Men det 
faktum att musikpedagogiska och läroplansteoretiska fält inte funnit an-
ledning att stråla samman bör sannolikt förstås som en fråga om klassifi-

                                                        
9 Fackdidaktisk i betydelsen av en läroplansteori som nödvändigtvis utgår från ett 
särskilt ämnesperspektiv. 
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kation och inramning.10 Att försöka förklara dessa förhållanden torde 
kräva en avhandling i sig. Några principiella förutsättningar kan dock 
påtalas. I analogi med det empiriska materialet består vetenskapssamhället 
av sociala grupper med särskilda intressen. Genom klassificeringar blir 
frågor hanterbara. ’Vårt’ område kan särskiljas från ’deras’, och kontrolle-
ras genom strukturella inramningar. Principerna gäller för urval av såväl 
vad som hur, dvs. både vad som studeras och vilka ansatser som anses vara 
adekvata. Att gå in och bli accepterad inom ett forskningsfält – musikpe-
dagogiskt eller läroplansteoretiskt – handlar i denna mening om att kunna 
hantera och tillägna sig en för disciplinen mer eller mindre specifik kod. 

Utan några som helst ambitioner av att avslöja respektive fälts koder, 
kan några uppenbara skillnader mellan musikpedagogiska och läroplanste-
oriska fält påtalas. För det första har den utbildningssociologiska läroplan-
steorin vanligen intresserat sig för utbildningssystemet som sådant, och hur 
detta system ter sig hänga samman med samhällsstruktur. I denna mening 
har fältet riktat fokus på förhållanden mellan olika sociala grupper, repro-
duktionsaspekter, forum för ideologiska kamper, diskursiva formeringar, 
meningsskapande m.m. I förhållande till ett musikpedagogiskt fält fram-
kommer så relativt åtskilda referenser. För musikpedagoger är musik i 
någon mån primär referens, medan den huvudsakliga referensen för läro-
plansteoretiker utgörs av utbildningssystemet. Så även om de båda fälten 
ägnar sig åt historiska, kulturella och samhälleliga kontextualiseringar, 
företräds dessa perspektiveringar av två relativt åtskilda studieobjekt. I 
vidare mening framstår det musikpedagogiskta fältet som mer humanistiskt 
orienterat, medan den svenska läroplansteorin har starkare relationer till 
samhällsvetenskapliga perspektiv. Detta hänger förstås samman med att 
det musikpedagogiska fältet helt naturligt innefattar ett vidare spektrum av 
musikpedagogiska frågor i jämförelse med läroplansteorins mer integrerade 
karaktär eller i god mening snäva intresse. 

På en punkt finns emellertid likhet. Både musikpedagogiskt och läro-
plansteoretiskt fält har öppnat upp för en bred socialkonstruktionistisk 
kunskapssyn. Att tala om en språklig vändning kan tänkas bli något pro-
blematiskt för det musikpedagogiska fältet. En diskursiv vändning kan 
stämma in på de diskursanalytiska bidragen. Men talar vi i om en kommu-
nikativ vändning – ett erkännande av meningsbegreppet och fokus på 
kommunikationshandlingarnas centrala betydelse – så finns där en ömsesi-
dig utgångspunkt. Inom läroplansteorin har en sådan vändning genomdri-

                                                        
10 Att de svenska musikpedagogiska avhandlingar jag funnit närmast läroplansteori 
(Flodin 1998; Gustafsson 2000; Sandberg 1996) varit knutna till Lärarhögskolan i 
Stockholm och Uppsala universitet bör knappast tolkas vara resultat av slumpen. 
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vits av bl.a. poststrukturalistiska diskursteorier, sociokulturella lärandeteo-
rier samt neopragmatiska kommunikationsteorier (T. Englund 2004; 
Sundberg 2007). Om vi låter de vetenskapsteoretiska referenserna utgöra 
kriterium för jämförelse, finns analogier inom nordisk musikpedagogik. 
För musikpedagogikens del kan också den utbredda övergången från musik 
som objekt till musik som verb – ’Music(k)ing’ (Elliott 1995; Small 1998) – 
ses som symptomatisk. 

Lägesrapport 

I en diskussion kring begreppet utbildningsvetenskap tar Fransson & 
Lundgren (2003) fasta på en distinktion mellan studieobjekt och kun-
skapsobjekt. Det förstnämnda representerar avhandlingens territorium, det 
andra den karta som krävs för att kunna orientera i landskapet.11 Om vi 
låter använda dessa begrepp för att hantera avhandlingens plats och möj-
liga roll bland musikpedagogiskt och läroplansteoretiskt fält kan följande 
sägas: Avhandlingen har givit sig i kast med en studie inom ramen för ett 
musikpedagogiskt fält. Studieobjektet är musikpedagogiskt orienterat och 
har beröringspunkter i både musikpedagogiskt och läroplansteoriskt fält. 
Med hänseende till kunskapsobjekt visar tidigare forskning inom musikpe-
dagogik på behov av att knyta an till ett läroplansteoretiskt fält. Samtidigt 
bör forskningen aktsamt kontrollera så att musikperspektiv och musikbe-
grepp därav inte går förlorade. 

Sammantaget finner jag med hänseende till avhandlingens studieobjekt 
anledning att formulera och genomföra en avhandling som lämnar per-
spektiv på studieobjektet såväl som på kunskapsobjektet, inte minst genom 
den skärningspunkt som dessa bildar i interrelaterat förhållande. 

Musik—Utbildning 
Efter besök i tidigare forskning inom musikpedagogiskt respektive läro-
plansteoretiskt fält utgörs ett avgörande steg av hur de båda fälten kan 
hanteras på ett för avhandlingen fruktbart sätt, samt hur avhandlingen kan 
utformas för att bidra till fälten. Sådant övervägande bör självfallet föregås 
av frågan om avhandlingen behöver förhålla sig till de båda fälten. Jakande 
svar på denna fråga har förvisso redan formulerats, men då i epistemolo-
giskt avseende. I det följande vill jag också precisera en ontologisk nöd-
vändighet. 

De reformistiska händelser som presenterades i början av detta inled-
ningskapitel kan på det stora hela sägas handla om relationen mellan mu-
                                                        
11 Analogin sägs vara kommen från Törnebohm, H (1971). Reflections on scientific 
research. Göteborg: Institutionen för vetenskapsteori, Universitetet i Göteborg. 
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sik och utbildning, eller rent av objektet musik–utbildning. Jag väljer här 
att skriva in ett tankestreck mellan musik och utbildning, vars symboliska 
värde är närmast oumbärligt. Strecket ska ses som ett meningsbärande 
tecken för avhandlingens förståelse av vad relationer är. Betydelsen är två-
dimensionell: 

För det första kan det sägas att relationen mellan musik och utbildning 
är av extern art. Musik som fysisk realitet eller kulturell företeelse är inte 
beroende av utbildning12 för dess existens (jfr Danermark, Ekström, Jakob-
sen & Karlsson 2003). Likaså är inte kulturell och samhälleligt institution-
aliserad utbildning avhängig musik för dess egen förefintlighet. Med stöd i 
kritisk realism menar jag dock att när denna avhandling ur empirin sam-
manför begreppen musik och utbildning är det visserligen en textlig kon-
struktion, men det innebär också att åtminstone två relativt skilda verklig-
hetsobjekt strålar samman intill ett socialt objekt; musik–utbildning. Relat-
ionen mellan musik och utbildning kan nu förstås som intern i betydelsen 
av att ingen part kan exkluderas med mindre än att själva studieobjektet 
därmed utraderas. Saken valideras av att ingen empiri, analys eller diskuss-
ion i denna avhandling kan existera i funktionell betydelse med mindre än 
att såväl musik- som utbildningsperspektiv är integrerade. 

Tankestrecket symboliserar inte enbart en ontologisk utgångspunkt. Det 
ger också en fingervisning om avhandlingens fokus. Studien syftar nämli-
gen till att belysa den (kon)text och rekontextualisation som tankestrecket i 
musik–utbildning får symbolisera, dvs. rummet mellan musik och utbild-
ning och de skärningspunkter som uppstår när musik och utbildning sätts i 
tät relation. Det är ur sådant fokus syfte och frågeställningar kommer att 
formuleras. 

Metodologisk konsekvens 

Om nu avhandlingen betraktar relationen mellan musik och utbildning 
som ontologiskt och epistemologiskt grundläggande, vilka metodologiska 
konsekvenser ges då med hänseende till musikpedagogiskt respektive läro-
plansteoretiskt fält? Avhandlingens fundamentala svar på frågan är att 
såväl musik som utbildning måste tillerkännas en relativ autonomi gente-
mot den andre. I annat fall riskerar den relativa spänningen mellan musik 
och utbildning att försvinna, vilket också skapar problem för användning-
en av rekontextualisationsbegreppet. 

Kultursociologerna Jeffrey C. Alexander & Philip Smith ger i The Strong 
Program in Cultural Theory: Elements of a Structural Hermeneutics (2002) 
explicit-normativa resonemang över sådana förhållanden jag här försöker 
                                                        
12 Här avses formell utbildning som institutionaliserad praktik. 
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hantera. Alexander & Smith frågar sig hur ’kulturell sociologi’ (cultural 
sociology) kan och bör särskiljas från ’sociologi om kultur’ (sociology of 
culture). Ett betydande delsvar formuleras så att kulturell sociologi måste 
visa hänsyn till kulturbegreppets relativa autonomi. I annat fall torde disci-
plinen inte kunna hävda någon särställning gentemot sociologin som så-
dan. Risken med en sociologi om kultur, såsom de ser den, är att kulturbe-
greppet lätt reduceras till samhällsstrukturella förklaringsmodeller. Alex-
ander & Smith menar bestämt att kulturell sociologi är sociologisk, men 
där det måste finna ett slags fenomenologiskt grepp till att kunna sätta 
sociala strukturer inom parantes och därigenom försöka öppna upp för en 
tolkande förståelse av kulturellt inomrelaterad mening. Därefter kan belys-
ningen av det inre fenomenet också relateras till yttre sociala krafter. Där-
med sägs inte att den sociologiska förklaringen inte hör hemma i det inre. 
Tvärtom. Analysen av ’det inre’ avser helt enkelt att beakta kausalitet inom 
det specifika området. Anledningen är att på så vis låta detaljerna inom det 
specifika sättas i förhållande till övergripande samhällsstrukturer, inte tvär-
som. Förslaget på metodologisk lösning blir så en dialektik mellan herme-
neutisk förståelse och strukturalistisk förklaring. 

We have suggested here that structuralism and hermeneutics can be made 
into fine bedfellows. The former offers possibilites for general theory con-
struction, prediction, and assertions of the autonomy of culture. The latter 
allows analysis to capture the texture and temper of social life. When com-
plemented by attention to institutions and actors as causal intermediaries, 
we have the foundations of a robust cultural sociology (Alexander & Smith 
2002, s. 147). 

På principiell nivå är Alexanders & Smiths resonemang centralt för av-
handlingens positionering gentemot studieobjektet musik–utbildning och 
kunskapsobjektet musik–pedagogik. Deras kritiska inlägg menar att tvär-
vetenskapliga fält är viktiga, men samtidigt riskfyllda inför benägenheten 
att formulera breda frågor men lämna svar efter alltför reduktionistiska 
perspektiv. Det finns, enligt min mening, nog ingen forskning som på det 
stora hela inte är reduktionistisk. Men jag avser att i denna avhandling 
pröva hur en slags hermeneutisk strukturalism skulle kunna vara möjlig 
och fruktbar. 

Huvudtiteln på denna avhandling innefattar en parantes – den runt (ut) 
som i (ut)bildning. Valet att skriva parentesen hänger samman med av-
handlingens slutsatser, vilka självfallet inte kan definieras här och nu.  Men 
parentesen har också en vetenskapsteoretisk eller måhända metodologisk 
innebörd. Närmare bestämt är den fenomenologiskt inspirerad såtillvida 
att den avser att i likhet med Alexander & Smith sätta en tillfällig parantes 
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kring ’strukturalistiska förhållningssätt’. (Ut)bildning ska i detta avseende 
symbolisera en inre konflikt – den mellan utbildning och bildning. När jag 
talar om konflikten som ”den” är det med tanke på ett antal klassiska och 
interrelaterade dualismer: På pedagogiskt område kan talas om bildning 
kontra utbildning, på disciplinär nivå om humanvetenskap kontra sam-
hällsvetenskap, i metodologiskt avseende beträffande att förstå eller för-
klara, och i ontologiskt hänseende mellan partikulär existens och universell 
struktur. Uppspaltningen är förstås förenklad, närmast banaliserande, men 
det är ofrånkomligt i ett inledningskapitel.  

En metodologisk ansats som skulle kunna accepteras av Alexanders & 
Smiths krav på ett starkt program är Paul Ricoeurs kritiskt hermeneutiska 
modell. Ricoeur är knappast någon vedertagen vetenskapsteoretiker för 
varken sociologin, musikpedagogiken eller läroplansteorin. Men i Ricoeurs 
kritiska hermeneutik finns förslag till dialektik mellan en humanistiskt 
orienterad förståelse och samhällsvetenskapliga förklaringar. På principiell 
nivå är det ett förhållningssätt denna avhandling ska pröva.13 

Problemformulering 
Denna avhandling avser att lämna bidrag till förståelse av musik–
utbildning som socialt objekt. Som studieobjekt erfars det genom empiriska 
studier av faktiska händelser, i detta fall genom textualiserade former. 
Problemet grundar sig i denna bemärkelse på rekontextualiserande legiti-
meringsprocesser i samband med gymnasiereformen Gy 2011. 

Tankestrecket i begreppet musik–utbildning symboliserar en relationell 
emergent ontologi. Relationerna förstås här som dels interna relationer 
inom (a) musik som kunskapspraktik respektive (b) utbildningsmekan-
ismen som en uppsättning regler och principer, dels externa relationer till 
(c) musik som utbildningsinnehåll respektive (d) utbildningsystemet som 
utbildningspolitisk fråga. Dessa relationer förstås som textualiserade och 
rekontextualiserade i det diskursiva mellanrum som uppträder mellan fält 
för produktion respektive produktion. Läroplansorienterade texter betrak-
tas därmed som representativt material för faktiska händelser och under-
liggande principer för hur text, kontext och rekontextualisation är struktu-
rellt ordnade (jfr Bernstein 1990, 2000; Moore 2006; Maton & Muller 
2007). 

                                                        
13 Med ”Ricoeurs kritiska hermeneutik” avses i denna avhandling huvudsakligen 
arbeten vars originaltexter är daterade under perioden 1963-1977, i synnerhet den 
texthermeneutiska ansats Ricoeur kom att formulera genom att dialektiskt bryta 
sitt fenomenologiskt-hermeneutiska arv med fransk strukturalism. Se vidare i kapi-
tel 2. 
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När nu musik–utbildning förstås som en fråga om rekontextualisation, 
blir det nödvändigt att inte enbart samla empiri som är direkt knuten till 
Gy 2011. Förståelse för en samtida diskursordning är beroende av förkla-
ringar av det samtida läget, men också av den historiemedvetenhet som 
kan förstå samtiden som en värld framför bakomliggande texter. Därför 
behöver forskning om musik som utbildningsinnehåll i 2010-talets gymna-
sieskola förstås i ljuset av en historiskt framvuxen gymnasieskola i relation 
till musikutbildning som kunskapspraktik. 

Av dessa skäl formuleras syfte, frågeställningar och avgränsningar enligt 
nedan. 

Syfte 

Avhandlingens syfte är att kritiskt belysa den diskursiva rekontextuali-
seringen mellan sociokulturell produktion och reproduktion, avseende 
relationer till såväl som relationer inom musik–utbildning. 

Syftet inbegriper i denna mening perspektiveringar av studieobjektet mu-
sik–utbildning, men även musik–pedagogik som kunskapsobjekt. Studieob-
jektet utgör avhandlingens huvudsakliga uppdrag och är därmed domine-
rande. Bearbetningen av kunskapsobjektet musik–pedagogik är en under-
ordnad angelägenhet, men föregår studieobjektet eftersom avsikten är att 
skriva fram den karta varifrån musik–utbildning som studieobjekt kan bli 
bevandrat. Av dessa skäl är avhandlingens frågeställningar formulerade i 
relation till studieobjektet. 

Frågeställningar 

Hur kan rekontextualiseringen av musikinnehåll till Lgy 1114 förstås 
 

• genom förklaring av relationer inom musik(ämnet) som kunskaps-
praktik och rekontextualiserande principer? 

• genom förklaring av sociokulturella relationer till musikinnehåll 
och rekontextualiserande principer? 

 

Avgränsning 

Studien är avgränsad till att undersöka läroplansorienterade texter för 
primärt gymnasieskolan och sekundärt grundskolan under perioden 1940-

                                                        
14 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011. 
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2011, dock med möjlighet till vidgad inhämtning.15 Särskilt fokus läggs vid 
texter inom gymnasiereformen Gy 2011. 

Design & Disposition 
Eftersom avhandlingen har givit sig ikast med att belysa och bearbeta ett 
studieobjekt i förhållande till ett kunskapsobjekt, kommer avhandlingstex-
ten att bli framskriven. Med detta åsyftas att resultat/teorier till stor del 
blir presenterade i en utmejslande, essäistisk eller organiskt framväxande 
form. I de tre nästkommande kapitlen kommer kunskapsobjektet att bear-
betas i vetenskapsteoretiska, läroplansteoretiska och metodologiska avse-
ende. Det femte kapitlet kan ses som en brytpunkt varifrån de påföljande 
fyra delarna sedan bearbetar själva studieobjektet. I ett sista tionde kapitel 
sammanförs kunskapsobjekt med studieobjekt i en kritisk diskussion. Jag 
ska nu presentera varje kapitel något närmare. 

Avhandlingen är alltså indelad i tio kapitel. Det första utgörs av denna 
inledning. I kapitel 2 – KRITISK HERMENEUTISK STRUKTURALISM – framförs 
en vetenskapsteoretisk diskussion med grund i Ricoeurs kritiska hermeneu-
tik, och där det strukturalistiska draget ges näring genom kritisk realism 
m.m. Avsikten är att formulera ett tolkningsbart socialt objekt, och därige-
nom ange ansatsen till avhandlingens mer metodologiska uttryck. Kapitel 3 
– KRITISK LÄROPLANSTEORI – omfattar sedan en beskrivning av ’den nya 
utbildningssociologin’ såsom den kommit att få betydelse för svensk och 
internationell utbildningssociologi/läroplansteori och musikpedagogik, 
samt på vilka sätt avhandlingen knyter an respektive bryter mot denna 
tradition. Därefter övergår avhandlingen till att formulera den begreppsap-
parat som ska komma att relateras till den empiriska undersökningen. 
Kapitel 4 – PEDAGOGISK DISKURS – tar så formen av en successiv utmejsling 
av den metodologiska ansatsen och dess mer konkreta verktygslåda. Detta 
avsnitt kommer att grundläggas med relevant urval av Bernsteins utbild-
ningssociologiska teorier. Därefter följer en kunskapssociologisk utveckling 
vilandes på företrädesvis Karl Maton. Slutligen kompletteras metodologin 
med inslag från kritisk diskursanalys såsom den formulerats i Norman 
Faircloughs senare arbeten och i samarbete med Lilie Chouliaraki. Kapitel 
2-4 ska härav ses som en succesiv utformning av avhandlingens kunskaps-
objekt. 

Med kapitel 5 – FAKTISKA SPÅR AV SKILLNAD – påbörjas ett förnyat möte 
med avhandlingens studieobjekt. Från denna presentation av empiriskt 
material och urvalsprinciper övergår sedan avhandlingen till en empirisk-
                                                        
15 Detta avgörs av hur musikpedagogisk diskurs förstås i förhållande till specifika 
kontexter. 
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analytisk del: Kapitel 6 – MUSIK - NÅGRA STRUKTURERINGSPRINCIPER – av-
ser att förklara relationer inom musikämnet som kunskapspraktik. Detta 
görs genom en nästan avkontextualiserad strukturanalys där ämnesplaner 
inom Lgy 11 står i empiriskt centrum. I påföljande kapitel 7 – DEN KULTI-

VERADE BLICKEN – ’återkontextualiseras’ materialet. Relationer inom mu-
sikämnet som intern kunskapspraktik tilldelas en djupare förståelse genom 
historiska, kulturella och samhälleliga läroplansförändringar. Empirin 
utgörs i detta avsnitt av läroplanstexter under perioden 1940-2002. Dessa 
båda kapitel (6 & 7) bör läsas som två delar för en helhetlig förståelse. 
Med kapitel 8 – KONSTEN ATT LEGITIMERA ETT INNEHÅLL – förskjuts per-
spektivet till att återigen behandla samtida texter. Men nu är det inte läro-
planen Lgy 11 som behandlas, utan Gy 2011 som process. Analysen utgår 
från det händelseförlopp som fick inleda detta inledningskapitel. Men här 
utvidgas berättelsen till ’fulltext’. Detta görs genom ett icensättande av 
reformen som intrig. Kapitel 9 – ETT KOSMOLOGISKT INTERLUDIUM – avser 
därefter att peka på några genomgående linjer i resultaten/analyserna. Slut-
ligen innefattar kapitel 10 – VÄRLDEN FRAMFÖR TEXTEN – en diskussion 
över de kritiska aspekter avhandlingen ger upphov till. I detta avsnitt knyts 
perspektiv på studieobjekt och kunskapsobjekt samman. 

Efter avhandlingens epilog finns en engelsk sammanfattning (SUMMARY). 
Jag vill här understryka att denna sammanfattning inte är avsedd att fun-
gera som konkludering till denna fulltext. Den engelska sammanfattningen 
är istället tänkt att fungera som ett utvidgat abstrakt till läsare utanför 
nordiska forskningsmiljöer. Därav har betydande innehåll uteslutits av det 
enkla skäl (a) att en del resonemang blir irrelevanta utanför Norden, eller 
för (b) att en del resonemang kräver vidare förklaringsutrymme än vad en 
sammanfattning erbjuder. 

Under avsnittet REFERENSER finns samtliga referenser angivna. De källor 
som ingår i avhandlingens empiriska material finns även angivna i krono-
logisk ordning under rubriken KÄLLMATERIAL. Anledningen är underlätta 
granskningen av urvalet. 

Längst bak i avhandlingen finns TECKENFÖRKLARINGAR över de mest 
centrala begreppen. När läsningen kommer till de empiriskt-analytiska 
delarna kan den vara användbar. 
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Några principer för återgivande 
 

• Citat inkluderande kursiv, fet eller understruken stil är återgivna i 
enlighet med original om inget annat anges. 

• Citat som i original innehåller indelningar för stycken är återgivna 
med blankrad oavsett om originalet använts sig av blankrad eller 
indrag. 

• [O]m första bokstavet i en citerad mening är skriven inom hakpa-
rantes menas att versal ersatts av gemen eller vice versa. 

• Fotnoter i originaltexten har uteslutits vid citering. Om någon ori-
ginalfotnot bedömts som avgörande för analysen/förståelsen, har en 
kommentar lagts till som fotnot i avhandlingen. 

• Avhandlingen kommer att i betydande utsträckning referera till ett 
arbete som ännu inte publicerats: Maton, Karl (kommande/2013). 
Knowledge and Knowers: Towards a realist sociology of education. 
London: Routledge. När detta arbete refereras är det således till ett 
manuskript som både till innehåll och formatering kan skilja från 
den slutgiltiga versionen. I de fall citeringar förekommer har jag 
därför valt att endast ange aktuellt kapitel. Så gäller också i de fall 
figurer hör till detsamma. 

• I de flesta fall har yttranden från remissinstanser inte varit sidnum-
rerade, varpå citat till övervägande del saknar sådana angivelser. 

• Text som skrivs med KAPITÄLER refererar/hänvisar till rubriken för 
ett specifikt avsnitt i avhandlingen. 
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KAPITEL 2 

Kritisk hermeneutisk strukturalism 
I detta kapitel ska avhandlingens vetenskapsteoretiska grundplatta gjutas. 
Denna process innebär att studien inramas i ontologiskt och epistemolo-
giskt hänseende. Paradoxalt nog ska denna inramning grunda sig på för-
svagningar av den relativa gränsdragningen mellan humanistisk förståelse-
hermeneutik och samhällsvetenskaplig förklaringsstrukturalism. Det under-
liggande syftet är att få till stånd ett dialektiskt förhållningssätt varifrån en 
teoretisk position bortom dikotomier såsom objektivism/realism kontra 
subjektivism/relativism blir möjlig. På så vis är det med stöd i detta teore-
tiska kapitel som kommande ansatser, analyser och diskussioner blir möj-
liga. Det är från denna text som en socialrealistisk utbildnings- och kun-
skapssociologi kan förstås, kritisk diskursanalys likaså. 

Intentionen att försöka få till stånd en dialektisk relation mellan förstå-
else och förklaring är ingen revolutionär nyhet. Min utgångspunkt är 
Ricoeurs kritiska hermeneutik, såsom den formulerades i spänningen mel-
lan hermeneutisk fenomenologi och fransk strukturalism. Efter Ricoeur 
finns en rad litteratur som tolkat, vidarefört och kontextualiserat den kri-
tiska hermeneutikens grundläggande idé in till olika miljöer och forsk-
ningsuppslag. På svenskt territorium återfinns exempelvis antologin Text 
& Existens: Hermeneutik möter samhällsvetenskap (Selander & Ödman 
2004).16 Så även om resonemangen i detta kapitel framställs som om de 
vore nyheter, är de inte det. Men, raderna kan av åtminstone två skäl ändå 
påstås vara nyhetsbringande. För det första är det nu viktiga att under-
stryka till vem kapitlet är skrivet. Det riktar sig till en nordisk musikpeda-
gogisk forskningsmiljö, vilken jag i kraft av tidigare forskning vill hävda 
inte har någon tradition av att bruka Ricoeur för en kritisk hermeneutisk 
metodologi. Mer preciserat talar kapitlet till forskningsmiljöns humanister, 
till vilka det samhällsvetenskapliga perspektivet argumenteras som ett al-
ternativ med berättigande. På så vis ska inkluderingen av samhällsveten-
skapen betraktas som ett förslag på nyhet. För det andra finns, menar jag, 
ett visst nyhetsvärde i att den franska strukturalist Ricoeur nu ska få möta 
inte är Lévi-Strauss, utan Durkheim. Men i detta kapitel är det framför allt 
en kritisk realistisk ansats som kommer att få talutrymme. Arvet från 
Durkheim blir tydligare i framförvarande kapitel. 

För att försöka uttrycka saken med hjälp av Bernstein: Ricoeurs kritiska 
hermeneutiska modell ska genomgå en rekontextualiserande process inom 

                                                        
16 Till svenska bidrag bör även arbeten av Kristensson Uggla (1999/1994, 2002, 
2004) bli omnämnda. 
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vilken principerna i grunden är desamma, men där andra aktörer selekteras 
och transformeras via det iscensatta mellanrum där konflikten har en roll 
att spela. Resultatet blir att förståelse och förklaring integreras till ett odel-
bart tolkningsbegrepp. Förfaringssättet leder ofrånkomligen till en kon-
fliktfylld situation. Men sådana konflikter behöver inte anses vara destruk-
tiva, utan istället högst fruktbara. Det är äventyrligt att blanda förståelse 
med förklaring, men det utesluter inte att ett val mellan förståelse eller 
förklaring vore mindre riskfyllt. 

I detta kapitel kommer den kritiska realismen att få dominerande ut-
rymme på grund av den ’skolbokspresentation’ jag finner nödvändig. Detta 
beror dels på dess grundläggande status för avhandlingens mer konkreta 
ansatser – ’neobernsteinianism’, socialrealism och kritisk diskursanalys – 
men också på grund av att jag förstår kritisk realism som tämligen obekant 
material för det musikpedagogiska forskningsfältet. Av motsvarande skäl 
kommer det hermeneutiska spåret inte att bli belyst i samma omfattning. 
Jag utgår nämligen från att de huvudsakliga dragen i den hermeneutiska 
berättelsen redan hör till det bekanta hos läsaren. Däremot kommer några 
viktiga principer från Ricoeurs texthermeneutik att presenteras. 

Efter objektivism/realism kontra subjektivism/relativism  
Detta avsnitt står för avhandlingens mest fundamentala ståndpunkter. Som 
teoretisk bas bygger den på en kritisk hermeneutik och kritisk realism, 
samt inslag av Durkheims religions- och kunskapssociologi. Jag kommer 
att beteckna den konfliktfyllda men likväl sammantagna teorin likt en kri-
tisk hermeneutisk strukturalism. Alternativ skulle kunna vara neostruktur-
alism eller tolkande strukturalism. Jag menar att detta är en kritisk herme-
neutisk avhandling, men eftersom det strukturalistiska draget kommer att 
bli synnerligen framträdande, väljer jag att bilägga begreppet strukturalism 
till min egen beteckning. Med ”framträdande” åsyftas att ett strukturalist-
iskt förklaringsspråk kommer att stå i förgrunden. Men samtidigt bygger 
all förklaring på tolkning av texter och kontextuella innebördsaspekter. 

Kritisk hermeneutisk strukturalism kan sägas vara en jakt på en teore-
tisk position som gjort en språklig/diskursiv/kommunikativ vändning, men 
där denna vändning inte är total. Detta är sålunda en avhandling som lyf-
ter språket och de diskursiva formernas framträdande roll i skapandet av 
en symboliskt orienterad social värld, men där diskurser inte kan sägas 
utgöra den sociala världen som helhet. Här måste ett antal mycket viktiga 
tillägg göras; att diskurser alltid relaterar till något, av någon och till någon 
i en specifik kontext; att det finns en icke-diskursiv värld av materiell ka-
raktär; samt att varje forskning om strukturer kräver ett mått av tolkning 
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(Gallagher 1992; Morrow & Brown 1994; Ricoeur 1989/1963, 
1989/1968; Thompson 1981;). 

[T]hat social relations and social analysis always have an interpretative 
(hermeneutic) dimension; that meaning and language (hence discourse) are 
the basis of forms of reality construction that both reveal and conceal the 
experience of subjects; that structures may be species-specific or historically 
constituted and sometimes consciously transformed even if they have a kind 
of objective facticity that appears independent of immediate actors; that so-
cial and cultural structures constrain human action as does a grammar lan-
guage, hence not in the way implied by variables as probalistic determi-
nants; and that meaning and structures constantly are reproduced (statical-
ly) and produced (dynamically) across space and time (Morrow & Brown 
1994, s. 24). 

I en kontenta försöker denna avhandling att finna en blickpunkt post olika 
’post-’, såsom poststrukturalism, postmodernism och radikala varianter av 
socialkonstruktionism.  Denna post-post ska nu belysas genom att försöka 
gå bortom dikotomier mellan objektivism/realism och subjektiv-
ism/relativism. De teoretiska traditioner eller spår jag kommer att hämta 
näring från delar en sådan viljeriktning. Samtidigt skiljer de sig från 
varandra vad gäller perspektiv, begreppsliggörande och i viss mån slutsat-
ser. 

Positivism & Anti-positivism 

Människor tolkar sin tillvaro. Alla de erfarenheter vi gör av varandra, 
händelser vi möter och inte minst oss själva är alltid en fråga om tolkning. 
Det är hermeneutikens fundamentala premiss, så också en given utgångs-
punkt för denna avhandling. Vi har här att göra med den ontologiska 
vändning som kan tillskrivas Heidegger, vilken för avhandlingen anger att 
musikalisk kunskap som symboliskt objekt ofrånkomligen är en fråga om 
förståelse och tolkning. Nödvändigheten i förståelsen och tolkningen har 
gjort att hermeneutiken från Dilthey till Gadamer många gånger kastat 
kritiska blickar på positivistiskt orienterade ansatser. Förhållningssättet har 
i många fall resulterat i en närmast anti-positivistisk ställning i vetenskaps-
teoretiska diskussioner. Naturvetenskapen har sagts arbeta med förkla-
ringar av lagbundenheter, varpå människovetenskaperna bör utmärka sig 
genom en mer genomgripande och rimlig förståelse av den komplexa situ-
ation som livet innebär; det mänskliga livet måste förstås! Så må vara sant, 
men det innebär inte att ett förståelseperspektiv motsäger förklaringar, inte 
heller att objektivitet är en absurditet. Att olika typer av människoveten-
skaper och inte minst den hermeneutiskt fenomenologiska traditionen velat 
ta avstånd från förklaringsmodeller till förmån för en tolkande ansats har 
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varit given. Men genom Ricoeur finns en möjlighet att närma sig en struk-
turalistisk förklaringsansats utan att för den skull tappa erkännandet av 
förståelsen. 

Vetenskapen behöver inte välja mellan antingen förståelse eller förkla-
ring, sanning eller metod. En sådan dikotomisering är falsk. Alternativet 
kan vara en kritisk hermeneutik där vetenskap byggs på den konfliktfyllda 
relation som själva mötet mellan förklaring och förståelse innebär. Det är 
också här som den kritiska realismen har en roll att spela. För även om 
utgångspunkterna och viss mån även slutsatserna skiljer sig, så utgör 
Bhaskars (1998c, 1989) filosofi i huvudsak en dialektik mellan positivism 
och anti-positivism. I korthet resulterar hans diskussion i en kritisk hanter-
ing av dikotomier mellan ”causal explanation and interpretive understand-
ing, the nomothetic and ideographic, the repeatable and the unique, the 
realms och physics and of history” (Bhaskar 1998a, s. xiv). Tänkare som 
Ricoeur och Bhaskar delar i viss mån idén om att verkligheten kan förkla-
ras men samtidigt måste förstås. Men den kritiska realismens viktigaste 
bidrag till min egen formulering i förhållande till kritisk hermeneutik är av 
ontologisk art. Både kritisk hermeneutik och kritisk realism delar uppfatt-
ningen att vår förståelse av världen alltid inrymmer ett mått av tolkning. 
Därtill kan dessa traditioner också slå fast att den mänskliga verkligheten 
inte bara är socialt representerad och definierad, utan också socialt produ-
cerad. Samtidigt motsäger inte denna tanke på en socialt konstruerad värld 
att det likväl finns dimensioner som ligger utanför mänskligt vetande, dvs.  
att den ontologiska situationen är realistisk. Kontentan blir därmed att 
ontologi och epistemologi måste hållas isär på så sätt att ontologin inte 
förringas till det människan har eller kan få kunskap om. Kort sagt föregår 
ontologin epistemologin. Kunskap om världen är alltid teoriladdad även 
om verkligheten utanför oss människor inte är teoretiskt uppburen (Da-
nermark et. al. 2003). Denna grundläggande utgångspunkt sätter spelregler 
för socialkonstruktionismens gräns, förhållandet mellan struktur och 
agentskap samt positioneringen inom diskussioner av objektivism och re-
lativism.  

The decisive step is the ontological claim that although we can never repre-
sent objective reality literally and absolutely, we can assume confidently that 
it has a consistently identifiable nature, for example, we necessarily assume 
that basic structures operate behind the backs of agents and mediate their 
constructions of reality (Morrow & Brown 1994, s. 137). 

Den realistiska hållning som här förespråkas är inte aningslös, som om 
representationer vore avspeglingar av verkligheten såsom den är eller att 
denna värld är ett autonomt vara att upptäcka (discover). Nej, utifrån det 
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kritiska perspektivet kan inte verkligheten ses som positiva fakta fria från 
historia och värderingar. 

If the objects of our knowledge exist and act independently of the 
knowledge of which they are the objects, it is equally the case that such 
knowledge as actually possess always consists in historically specific social 
forms (Bhaskar 1998b, s. 12). 

Eftersom det sociala objektet inte bara är socialt representerat och definie-
rat, utan också är social producerat, blir även kunskapen alltid förgänglig i 
det att våra erfarenheter är teorigrundade (Sayer 1992). Epistemologin 
behöver därmed utgå från en dubbelhermeneutik i vilken tolkningen görs 
av andras tolkningar (Collier 1994). På detta sätt kan den realistiska synen 
enas med relativister om att sanningen är en fråga om intersubjektiva över-
enskommelser, men detta påstående behöver inte leda till solipsism. Teorier 
om samhället och dess fenomen är förvisso sociala konstruktioner, men 
dessa teorier förhåller sig likväl till en realistisk värld. För även om vår 
kunskap om världen visar sig vara förgänglig innebär inte detta att vår 
förståelse av världen är detsamma som verklighetens beskaffenhet. Vi kan 
alltså erkänna en spricka mellan kunskap och sanning utan att för den 
skull förkasta ett kvalitativt sanningsbegrepp, ett sanningsbegrepp vilande 
på mänskliga konventioner (Sayer 2000). 

Just because ideas of time, space, genus, cause, and personality are con-
structed from social elements, we must not, therefore, conclude that they 
have no objective value. On the contrary, their social origin suggests rather 
that they have some basis in the nature of things (Durkheim 2001/1912, s. 
20). 

Durkheim menar alltså att sociala faktorer inte är de variabler som får 
objektiviteten på fall. Tvärtom är det just socialiteten som är grunden till 
sociala objekt. Men dessa objekt är inte absoluta, de är sociala, och en 
närmare definition bör nu göras. 

De sociala objektens natur 
Resonemanget ovan kan sägas landa i en övertygelse om att såväl männi-
skovetenskaper som naturvetenskaper handhar objekt som i epistemologisk 
mening är socialt definierade genom kvalitativt skilda, falisifierbara och 
relativa tolkningar. Samtidigt skiljer sig humanioras och samhällsveten-
skapernas objekt från de naturvetenskapliga när det kommer till den onto-
logiska realiteten. Jag säger realiteten eftersom tidigare avsnitt syftat till att 
argumentera för att människovetenskapernas skillnad inte behöver mot-
säga en reell verklighet. Hittills har dock de sociala objektens säregna natur 
inte beskrivits och det är sålunda saken för detta avsnitt. 
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Utgångspunkten är att medan naturvetenskapens objekt är naturligt 
producerade så är samhällsvetenskapens objekt inte bara socialt definie-
rade utan också socialt producerade (Sayer 1992). Musikämnet, musikut-
bildningens och skolans existens är beroende av deras respektive betydel-
ser. Om musik helt skulle förlora sin mening som utbildningsinnehåll 
skulle dess existens som musikpedagogisk betydelse också sluta att exi-
stera. Likaså är jag musikalisk i en spegling mot en omusikalisk medmän-
niska. Och smak har jag eftersom någon annan saknar sådant omdöme. 
Dessa relationer kan sägas vara interna eftersom de till skillnad från exter-
na utgör objektens existens (Danermark et. al. 2003). Märk väl att de ex-
terna relationerna också är av vikt. Relationen musik – utbildning utgör en 
sådan extern relation, där ingen av parterna är beroende av den andre för 
dess egen existens, men där relationen dem emellan bildar ett specifikt 
socialt objekt; musik–utbildning. 

Sociala objektiviteter består alltså av olika typer av strukturer byggda på 
interna och externa relationer. Med Durkheim (1982/1895) kan vi tala om 
’sociala fakta’17. Dessa fenomen är inte aprioriska objektiviteter, men fakta 
på grund av att den sociala produktionen cementerats till relativt generiska 
strukturer. Sådana strukturer är inte summan av de för tiden/kontexten 
verksamma individerna, utan i grund och botten innehållet i kollektiva 
representationer (Durkheim 2001/1912). 

Society is a reality sui generis; it has its own features which are not found, 
or not found in the same form, in the rest of the world. The representations 
that express it are therefore something entirely different from purely indi-
vidual representations, and we can be certain in advance that the first add 
something to the second (Durkheim 2001/1912, s. 17f). 

Med kollektiva representationer förordas inga deterministiskt fixerade 
strukturer oåtkomliga för agenters påverkan. Strukturer finns förvisso 
alltid före de levande människorna, men det finns en öppenhet till föränd-
ring. Människor verkar därmed både för en reproduktion och en trans-
formation av samhället och dess villkor. 

Om vi nu är övertygande om att olika typer av kommunikativa medel är 
en förutsättning för dessa kollektiva representationer, ja då har vi kommit 
till den punkt där sociala objekt definieras som symboliska strukturer av 
semiotiskt relaterade kollektiva representationer. Det är emellertid inte 
detsamma som att dessa sociala objekt är mindre verkliga. För även om 
fakta är beroende av teorier så kan de inte sägas vara skapade av teorier 

                                                        
17 Avhandlingen vilar dock på Durkheims senare religions- och kunskapssociolo-
giska begreppsvärld. 
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(Danermark et. al. 2003). Att sociala fakta är beroende av begrepp är inte 
heller detsamma som att de endast existerar i enskilda människors med-
vetande. I sådana fall skulle vi inte konstruera några olyckliga omständig-
heter för oss, såsom trafikolyckor eller sjukdomar, nej ”[d]e sociala struk-
turer som reproduceras eller transformeras när samhällsmedlemmarna 
handlar i enlighet med sina begrepp om tillvaron är verkliga” (Danermark 
et. al. 2003, s. 69). Avhandlingens ontologiska grundsyn är således att det 
finns en reell verklighet även inom mänskligheten som sådan, men att dess 
uppbyggnad skiljer sig från naturens element. Det finns kort sagt en social 
värld med en objektivitet byggd på en specifik social realitet. 

Differentierad värld & Stratifierad verklighet 

I föregående avsnitt kom vi fram till att det sociala objektets natur är vad 
det är utifrån sin struktur av inre relationer. Det är också denna struktur 
som ger objektet dess kausala kraft. Generativa mekanismer kan därför ses 
som en konsekvens av denna inre struktur och dess kausala kraft. Ett piano 
har av sin struktur den kausala kraften att skapa musik om en särskild 
mekanism frisätts (mekaniken sätts igång) och alltså kommer igång. Men 
det hela kräver att någon sätter sig ned och spelar, att ingen låst locket, att 
den är stämd, att någon lyssnar och så vidare. Pianots inneboende kausala 
kraft och mekanism för musik är alltså i sin tur beroende av andra krafter 
och mekanismer för att det ska uppstå en musikalisk händelse och också en 
musikalisk erfarenhet. Av detta korta och triviala exempel vill jag peka på 
några punkter som behöver behandlas framöver: För det första är det ty-
piskt för alla sociala objekt att mänskliga agenter alltid har betydelse. För 
det andra orsakas en konkret händelse av någon bakomliggande mekan-
ism, men i många fall är det flera mekanismer som samverkar. För det 
tredje är en mekanisms existens inte beroende av att den opererar. Med 
andra ord har pianot den kausala kraften att klinga även om mekanismen 
för ljudvågornas inträffande inte utlöses. För det fjärde är en musikalisk 
händelse inte beroende av en mänsklig erfarenhet.  För att vetenskapsteore-
tiskt och metodologiskt kunna föra denna typ av resonemang och analyser 
vill jag nu lyfta in en bild av världen som differentierad samt ett påstående 
att verkligheten är stratifierad. 

Bhaskar (1989, 1998b) menar att det ontologiska tillståndet är differen-
tierat till tre olika domäner; en empirisk, en faktisk och en verklig. Den 
empiriska domänen utgör området för våra erfarenheter, medan den fak-
tiska omfattar de händelser som sker oavsett vår reflektion av dem. Bakom 
dessa konkreta händelser finns samtidigt en dold verklighet fylld av mekan-
ismer med egenskaper att producera olika typer av händelser. 
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En avgörande poäng i Bhaskars modell är att den innebär en precisering av 
det sociala objektet och att verkligheten i grund och botten är något som 
inte kan reduceras till händelser; ”the world consists of things, not events” 
(Bhaskar 1998b, s. 37). 

Om nu syftet är att förklara något i samhället – vilket denna avhandling 
gör anspråk på att göra – är forskning som nöjer sig med att presentera 
människors erfarenheter av musikalisk kunskap inte tillfredställande. Nej, 
en vetenskaplig förklaring kräver att det inte direkt observerbara eftersöks, 
att djupstrukturerna efterforskars, att de generativa mekanismerna behand-
las. Denna ståndpunkt utgör också en kritik av den humanvetenskapliga 
forskning som i sin distansering mot naturvetenskapens förklaringsmetodo-
logi endast söker den förståelsemodell som ser till händelser och erfaren-
heter allena (jfr Collier 1994). Med detta fastslaget är det däremot inte sagt 
att forskning bör bortse från faktiska händelser och empiriska erfarenheter. 
Enligt förespråkad metodologi är det tvärtom en förutsättning för veten-
skap: Sökandet av mekanismer görs via empiriska studier av faktiska hän-
delser. Resultatet är en hermeneutisk icke-reduktionistisk pendling mellan 
konkreta empiriska studier och de abstraktioner som teoribildningen inne-
bär (jfr Collier 1994). Bhaskar hävdar fövisso att det finns en begränsning i 
tillgängligheten till de generativa mekanismerna, vilken jag i min fenome-
nologiska sida delvis kan dela, men samtidigt kommer jag trots allt att i 
linje med Bernstein (1990, 2000) se på erfarenheter och faktiska händelser 
likt vägvisare på den resa som söker efter relativt generativa mekanismer.  

Differentieringen till olika domäner inrymmer möjlighet till särskiljande 
av a) att förhållandet mellan objekt och kausala mekanismer hänger sam-
man medan b) relationen mellan mekanismerna och deras effekter är mer 
tillfälliga. Strukturen ger en uppsättning mekanismer som i sin tur genere-
rar utfall, men dessa händelsernas utfall kan vara olika och orsakas av ett 
flertal mekanismer i samverkan (Sayer 1992). Det innebär att någots kau-
salitet (exv. musikutbildningens) alltid är en fråga om tendenser. Därför 
kan vi inte hävda, som empiriska realister gör, att när A inträffar sker 
också utfallet B. Däremot kan vi ställa frågan; ”om dett är B, vad kan då A 
vara?” (Collier 1994). Att vara kritiskt realistisk innebär alltså en förstå-
else för att mekanismer fungerar i ett vidare system och att motstridigheter 
kan utesluta vissa mekanismer att fungera eller att samband leder till ett 
förändrat spänningsfält. Därmed är mekanismer inte absolut generativa, 
utan just relativt generativa. Forskningens syfte är således inte att be-
stämma sannolikheter och regelbundenheter, snarare att visa på hur de 
interna relationerna ser ut och vilka tendenser vi kan koppla till dem 
(Wheelehan 2010). 
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I den förståelseinriktade humanvetenskapens distansering gentemot den 
förklarande naturvetenskapen framkommer vanligen argument i stil med 
att mänskliga och sociala företeelser är långt mer komplexa än den värld 
som naturvetenskapen ägnar sig åt. Jag vill nyansera ståndpunkten till en 
syn på verkligheten som stratifierad. Den komplexitet som vi kan uppleva i 
de sociala objekten är i mångt och mycket ett resultat av att mekanismer 
befinner sig inom olika hierarkiskt ordnade strata av verkligheten. 

Vi kan säga att ett socialt strata bygger på fysiska, kemiska och biolo-
giska strata, men att socialitetens ’överbyggnad’ innebär att sociala frågor 
inte kan eller bör reduceras till att handla om enskilda fysikaliteter, ke-
miska processer eller biologiska förklaringsmodeller. Den sociala världen 
bygger förvisso på underliggande strata, men den komplexitet vi finner hos 
sociala objekt beror på att de utgör kvalitativt nya objekt i jämförelse med 
att se människan som exempelvis biologisk varelse. Det hierarkiska syste-
met innebär nämligen att det sker emergens högre upp i hierarkin så att 
kvalitativt nya objekt med särskilda kausala krafter och mekanismer bil-
das. Vi kan med inspiration av Collier (1994) exemplifiera saken så att 
även om musikundervisning på ett sätt bygger på ljudvågor, kan inte mu-
sikundervisningens struktur och mekanismer förklaras genom en reduktion 
till musikens fysikaliska lagar. Musik är nämligen ett fenomen med emer-
genta krafter, och när vi kommer till fenomenet musikutbildning ger relat-
ionen till institutionaliserad skola ett än mer komplext/emergent förhål-
lande. Det är emellertid viktigt att förstå att det är mekanismerna som är 
stratifierade och inte händelserna. I annat fall skulle denna avhandling 
kunna utgå från att skolan skulle vara antingen en ekonomisk, politisk 
eller ideologisk institution. Det är snarare så att vi kan se hur skolan – 
precis som andra offentliga och kulturella institutioner – inbegriper en 
uppsättning mekanismer (Danermark et. al. 2003). 

När det nu är relationen musik–utbildning som studeras, måste det för-
stås att varje sida i denna relation bär på sina egna kausala krafter och 
mekanismer men att det uppstår emergerande effekter när dessa poler möts 
i en relation (Sayer 1992). Jag ska påstå att de mekanismer vi kan finna i 
relation till musikkonceptet är underordnade utbildningsmekanismen. Här 
menas att utbildning inbegriper krafter att utföra specifika saker, exempel-
vis att symboliskt definiera vad som är relevant kunskap eller att genom 
denna kunskap sortera individer till särskilda materiella levnadsförhållan-
den. I ett sådant perspektiv har musikens roll i utbildningssystemet en 
ofrånkomligt underordnad position. 

Typiskt för de symboliska strukturer som utbildning kan sägas vara, är 
att sådana är logiskt strukturerade och i viss mån oberoende av agenters 
handlingar i en specifik miljö. Bättre formulerat utgörs den symboliska 
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strukturen av en avgränsad meningspotential varifrån människor kan bilda 
mening i olika kontexter. De symboliska strukturernas interna relationer är 
alltså logiska i hur dessa tankesystem konstruerats genom historien. Varje 
handling gentemot detta objekt innebär att mekanismen utlöses vilken så 
att säga reproducerar strukturen. I denna mening innebär människors 
handlingar både en faktor som utlöser den sociala strukturens generativa 
mekanismer men samtidigt också själva effekten av densamma, dvs. ut-
bildningsmekanismens interna och externa relationer (Danermark et. al. 
2003). Samtidigt är agenternas handlingar något kvalitativt avgränsat. 
Dessa handlingar är inte logiska utan kausala. Kunskapssyner och mening-
ar kring musik utgår för samtidens sociala verklighet, utifrån en logiskt 
strukturerad meningspotential. Men de positioner som människor intar i 
förhållande till denna meningspotential är inte godtyckliga. Positionering-
arna vilar på de kausala relationer som den sociala strukturen innebär 
(Archer, 1995). Den symboliska (eller kulturella) strukturen är alltså logisk 
och relaterar olika idéer till varandra samtidigt som själva interaktionen är 
kausal i sin relation mellan människor. Återkopplat till utbildningsmekan-
ismen kan det därför sägas att denna innefattar logiska strukturer, vilka 
bärs och frambärs av en kausal socialitet. En viktig poäng i denna utgångs-
punkt är att utbildningsmekanismen inte enbart utgörs av externa relation-
er (människors ideologiska förhållande till utbildning). Utbildning kan 
också betraktas som en mekanism med interna relationer av symbolisk art. 
Det är ett tvådimensionellt perspektiv såsom jag tolkar Bernstein (1990, 
2000). 

Detta resonemang får konsekvenser för avhandlingsarbetet på så sätt att 
även om avhandlingen riktar fokus på textbärande mekanismer så bör 
dessa mekanismer ställas i relation till andra typer av mekanismer. Dessa 
’andra’ är svåra att definiera på förhand, men viktiga att inbegripa då de är 
nödvändiga för en hermenetisk förståelse. Här kan exempelvis ekono-
miska, sociala och språkliga mekanismer vara sammanflätade inom en 
skiftande struktur, eller ett ”öppet system” som Chouliaraki & Fairclough 
uttrycker det (1999, s. 19f). 

Struktur & Handling 

Det kritiskt realistiska perspektivet leder fram till en dualitet, vilken erkän-
ner att alla mänskliga handlingar är beroende av föregående relationer och 
att dessa strukturer så att säga möjliggör handlingarna att bli till. Samtidigt 
är det lika riktigt att om människor inte ständigt reproducerade eller trans-
formerade strukturer så skulle dessa också försvinna. 

Med utgångspunkt i Archer (1995) vill jag beskriva min syn på förhål-
landet mellan struktur och agentskap enligt följande: Diskussioner kring 
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skola, val av utbildningsinnehåll, musikaliska uttryck etc. föregås alltid av 
en föreliggande struktur. En sådan kan i och för sig ses som en konstrukt-
ion av tidigare generationer, men i detta första steg beskrivs strukturen 
som en social struktur med kausala krafter. Denna logiska/kausala kraft 
uttrycks självfallet genom människor, men den huvudsakliga poängen är 
att dessa krafter villkorar en för stunden levande människor. Den lo-
giska/kausala kraften anger på så vis ramarna för vilka handlingar som blir 
möjliga inom en specifik kontext. Men när agenter möter och handlar en-
ligt denna struktur är förhållandet inte på något sätt deterministiskt. De 
handlingar som följer av strukturen kan nämligen delas in i å ena sidan 
reproducerande och å andra sidan transformerande. På detta sätt påverkar 
dessa människor också en del av den struktur som kommer att leva vidare. 
För avhandlingsarbetet är just mötet mellan struktur och agentskap den 
primära blickpunkten eftersom det är i denna skärningspunkt som utbild-
ningsmekanismen existerar, åtminstone enligt min förståelse av saken. Det 
är nämligen i detta steg som distributionen av kunskap, makt och med-
vetande äger rum i en fördelning till olika sociala grupper. Därmed får 
agenter anledning att förhålla sig reproduktivt eller transformativt till 
epistemologiska och sociala strukturer (jfr Danermark et. al. 2003). En 
studie av läroplaner handlar då om att vara uppmärksam på hur en struk-
tur reproduceras och/eller transformeras från tid till tid, kontext till kon-
text, generation till generation. 

Låt mig slutligen understryka att uppdelningen mellan struktur och 
agent endast hör till den analytiska metodologin. Verklighetens samman-
sättning är avsevärt mer komplex, men det hör till den hermeneutiska ana-
lysen att del och helhet måste relateras till varandra i någon metodologisk 
gång. Vi kan här säga att ”social structure and human agency are seen as 
existentially interdependent but essentially distinct” (Bhaskar 1989, s. 92). 
Därför åtskiljs struktur och agent genom den dualitet som Archer före-
språkar i syfte att inte reducera någon av dessa till den andre, men där den 
likt en hermeneutisk spiral tillåts tränga genom historien. 

Implikationer för avhandlingsarbetet 

Det resonemang som nu har förts, visar på att kritisk realism är ett alterna-
tiv till en långt gången poststrukturalism. Den tar varken ställning åt 
positivismens objektivism och empirism, eller postmodernismens relativism 
och subjektivism. Realismen försvarar att den objektifiering vi gör inte 
saknar verklighet, att allt inte bara är föreställningar och att det finns en 
icke-diskursiv verklighet som diskursen refererar till. Kritiken säger dock 
att epistemologin inte är en ren internalisering och ett psykologiskt pro-
blem (Morrow & Brown 1994). 
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Härifrån förväntas följande implikationer till avhandlingsarbetet: 
 

• En utbildningsreform som Gy 2011 visar sig inom en empirisk do-
män som text. Men text hänger till syvende och sist samman med 
en strukturell verklighet. Text och struktur kan därav betraktas som 
för- respektive bakgrund i en semantisk relation. En läroplanstext 
säger således något, men representerar också en under- eller bakom-
liggande struktur. Sådana strukturer är dolda och kräver därmed en 
tolkningsakt där förklaring och förståelse inteagerar till rimlighet. 

• En text som mänsklig handling är inte determinstiskt underordnad 
absoluta strukturer. Läroplansformuleringar utgår från historiskt 
ärvda sociokulturella strukturer, vilka kan reproduceras eller trans-
formeras i varierad utsträckning. Sådana processer kan beskrivas 
som rekontextualiseringar, där selektion och transformation skapar 
en emergent pedagogisk diskursordning. Reformer kan således sä-
gas inbegripa en kausal kraft för handling i någon riktning. Vad 
som blir reproducerande respektive transformerande är en fråga om 
tolkning. 

• Symboliska strukturer – såsom en diskurs – vilar på någon typ av 
logik. Strukturerna är alltså logiskt strukturerande enligt någon el-
ler några principer. Läroplansanalyser utgår därför från att efter-
söka logiker, dvs. att texten representerar en struktur som i sin tur 
vilar på någon eller några principer. Att genom förklaring påvisa 
logiker/principer kan ge ny förståelse. 

 
För att sammanfatta hela diskussionen kan det sägas att det finns en värld 
utanför diskurser, men att kunskapen om den går via diskurser. Därmed 
befinner sig människan i en tolkande tillvaro (Morrow & Brown 1994). I 
nästkommande avsnitt ska denna tolkande dimension bearbetas. 

Tolkningens nödvändighet 
Att studera strukturer och underliggande principer genom analyser av lä-
roplanstexter har sina för- respektive nackdelar. Till fördelar hör att när 
utbildningsreformer som faktiska händelser – och de muntliga uttryck som 
däri förmedlats – övergår i skriftlig form blir det till en fullständig och 
explicit demonstration av diskursen. Då uppstår en ”semantisk autonomi” 
som spänner över händelsen och meningen (Ricoeur 1976, s. 25ff). Pro-
blemet är att med texten försvinner relationen mellan en specifik talare och 
en kontextuell lyssnare. På så vis blir avhandlingens presentation av Gy 
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2011 en rekonstruktion – ett icensättande – av en händelse som blir både 
fiktiv och verklig på en och samma gång (jfr Ricoeur 1993/1984). Men det 
mest problematiska med textanalys är att författaren försvunnit. Skälen är 
naturliga när det exempelvis gäller 1940 års skolutredning. Därifrån finns 
ingen längre kvar att fråga. Dialogen är på så vis omöjlig och därmed blir 
den hermeneutiska tolkningen en nödvändig väg (Ricoeur 1981/1973). 

Hermeneutics begins where dialogue ends (Ricoeur 1976, s. 32). 

Men även samtida läroplanstexter har en semantisk autonomi. Läroplanen 
är författad av ett eller flera subjekt, men utgör sig vanligtvis för att inte 
vara skriven av någon person. Läroplanen ska ses som självständig och 
representera en kollektiv mening. Att då söka författare till texter som 
ingen ska ha författat blir avigt. Dessutom menar Ricoeur att texter verkli-
gen är frigjorda från sina författare. De är dokument som lever vidare när 
författaren inte längre finns (men där han/hon fortfarande kan existera 
som människa). 

Läroplanstexter är dokument i arkiv, och de är villiga att berätta. Men 
berättandet är beroende av att forskaren ställer frågor, och berättelsen 
formas efter vilka frågor som blir ställda. Detta möte med läroplanstexten 
bör enligt Ricoeursk modell inte vara historiserande. Texterna är historiska 
dokument, men de måste förstås i nutid eftersom de genom läsakten nöd-
vändigtvis blir dekontextualiserade och rekontextualiserade. I denna re-
kontextualiserande tolkningsprocess föreligger risk att författaren och den-
nes ursprung helt sorteras bort och där texten blir endast struktur. Lös-
ningen kan vara en dialektik där strukturalistiska förklaringar stöts och 
blöts i relation till historiska referenser. Men den styrande principen bör 
vara ett framtidsperspektiv. Den historiska blicken ska således riktas mot 
framtiden. Metodologiskt tar detta sig uttryck i att analysen av historiska 
läroplaner inte syftar till att bli en historieskrivning i sig, snarare att histo-
riska läroplaner betraktas som levande spår i en alltigenom pågående verk-
ningshistoria. Uppdraget är sålunda inte att förstå texten inom den kontext 
då den författades, utan att ställa sig framför den och se vilken värld den 
öppnar (Ricoeur 1993/1970, 1976). 

Förklara & Förstå 

Den slutliga delen i detta andra avhandlingskapitel ska bestå i en ansats till 
avhandlingens metodologi, vilken bygger på en tredelad tolkningsmodell 
bestående av både förklaring och förståelse. Idén vilar på Ricoeurs förny-
else av den hermeneutiska cirkelns metodologi och tolkningsbegrepp; från 
en romantisk förståelsehermeneutik till den kritiska texthermeneutik där 
neostrukturalistiska förklaringar har en fruktbar roll att spela (Ricoeur 
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1981/1971). Sett ur den hermeneutiska tolkningstraditionen innebar denna 
förändring att förklaringen ommålades från att vara ett hinder för tilläg-
nelsen till att istället bli en ”förutsättning för den bästa tillägnelsen” (Kemp 
2005, s. 193). I det följande ska nu relationen mellan förståelse och förkla-
ring preciseras. 

Att möta läroplanstexter innebär att tolkningen börjar i samma stund 
som läsningen. Om textmaterialet är fullständigt obekant kommer den 
första förståelsen präglas av en gissning och förståelsen kommer att kalla 
på en förklaring. Men i flera fall kan det första mötet med texten präglas 
av förförståelse och mer eller mindre medvetna fördomar. Redan när bibli-
otekarien överlämnar volymerna till 1940 års skolutredning vet jag som 
forskare vad det är för material som ligger framför mig. Litteraturen är 
skolhistoria i sig. Jag har också en förförståelse av hur musikämnet kan 
tänkas vara beskrivet; klassisk västerländsk konstmusik, estetiska objekt, 
grammofon, unison sång etc. När jag öppnar böckerna och får saken be-
kräftad blir det också en bekräftelse på att min läsning är fördomsfull. 
Därför behöver den första förståelsen – oavsett om den är ’naiv’ eller för-
domsfull – försöka bli placerad inom parantes. Förståelseakten behöver 
förskjutas längre fram i tolkningsförfarandet och bli till den nya förståelse 
en förmedlande förklaring kan generera. Därför blir lösningen på den na-
iva eller fördomsfulla förståelsen inte att försöka göra ett återbesök i för-
fattarens kontext, snarare att tillgripa en textanalytisk metod (Ricoeur 
1976, 1993/1977). 

Med förklaringar kan sedan den första förståelsen valideras eller falsifie-
ras. Detta steg är misstänksamhetens och distanseringens hermeneutik, och 
sådana förhållningssätt kräver någon typ av textanalytisk metod. Att sedan 
gå från förklaring till ny förståelse är att först behandla texten som sak 
utan värld – att se textens insida utan uppmärksamhet på en värld utanför 
– för att sedan ge den en ny värld i det att diskursen återfår sin referens. 
Genom en sådan djupsemantik kan världen framför texten sedan öppna 
sig, inte genom en tillbakagång till författarens intentioner och en dåtida 
kontext, utan till en möjlig värld som befinner sig i förståelsen framför 
texten och i dess fullkomliga betydelse (1981/1971). 

Jag skulle vilja påstå följande: att förklara är att frilägga strukturen, d v s de 
interna beroenderelationer som utgör textens statiska tillstånd. Att tolka är 
att följa den tankeriktning som öppnas genom texten, att ge sig iväg mot 
textens gryningsland (Ricoeur 1993/1970, s. 60). 

Analysen framstår då som en del av den hermeneutiska (tolkande) båge som 
leder från den naiva förståelsen till den lärda förståelsen via förklaringen 
(Ricoeur 1993/1977, s. 76). 
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För Ricoeur blir alltså den strukturella förklaringen en möjlighet att för-
länga textens oavgjordhet och inre mening i det att förklaringen förmedlar 
mellan de båda förståelseformerna till en helhetlig syntes (Ricoeur 1976, 
1993/1977). Med syntes menas också att förklaring inte kan skiljas från 
tolkning då den senare alltid är förekommande. 

If, on the contrary, we consider structural analysis as one stage – albeit a 
necessary one – between a naive interpretation and a critical one, between a 
surface interpretation and a depth interpretation, then it would be possible 
to locate explanation and understanding at two different stages of a unique 
hermeneutical arc (Ricoeur 1976, s. 87). 

Om vi nu prövar att rekontextualisera Ricoeurs premisser till en läroplans-
teoretisk modell, innebär en analys ’framför texten’ att arbetet inte blir 
läroplanshistoriskt utan just läroplansteoretiskt. Men för att komma när-
mare avhandlingens problem kan Ricoeurs metodologi med fördel kontex-
tualiseras genom Faircloughs (1992) analytiska steg: 

The part of the procedure which deals with the analysis of texts can be 
called ’description’, and the parts which deal with analysis of discourse 
practice and with analysis of the social practice of which the discourse is a 
part can be called ’interpretation’ (Fairclough 1992, s. 73). 

Fairclough väljer här att lyfta den diskursiva och sociala praktiken till att 
tillhöra förståelsens domän. Denna modell startar i den diskursiva prakti-
ken och där förklaringen ägnar sig åt texten. En ny förståelse uppstår då 
dessa båda delar sätts samman inom en social praktik (Fairclough 1992). 
Denna nya förståelse kräver kunskap om historiska processer, såsom sam-
hällsförändringar i stort, men också via intentioner bakom specifika ut-
bildningsreformer (Lund & Sundberg 2004). Därmed blir det för läroplan-
steoretiskt arbete aktuellt att även se till vad som finns ’bakom’ texten 
genom en pendling mellan historisk förståelse och samhälleliga förklaring-
ar till att ”förklara hur en viss läroplan växt fram, hur olika föreställningar 
om mål, innehåll och metod etablerats utifrån olika ekonomiska, sociala 
och kulturella krav, och hur dessa föreställningar cementerats och föränd-
rats” (Lundgren 1989, s. 231). 

Ur ett sådant kritiskt tolkande perspektiv blir det viktigt att studera olika lä-
roplanskoder eller läroplansdiskurser visavi olika samhällsförändringar för 
att se hur olika diskurser mobiliseras och rekonstituerar/konstituerar förhål-
landen i skolan (Sundberg 2007, s. 30). 

En läroplansteoretisk forskning med förankring i en kritisk informerad her-
meneutik, avser på detta sätt både fokusera kontinuiteter och diskontinuite-
ter, strukturell tröghet och faktisk förändring, stabilitet och tolkningskamp 
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om/i skolan. Läroplaner förstås som diskursiva praktiker och processer som 
har såväl situationella, institutionella som samhälleliga villkor (a.a., s. 33). 

Om en kritisk tolkande analys av läroplansförhållanden utgår från dels 
analyser av diskurser och koder, dels analyser av samhället, då kan histori-
emedvetenhet också begripas som förklarande. Historien utgör således en 
förklaringspotential till förståelse för samtiden. 

Historievetenskapen börjar när man upphör att förstå på ett omedelbart sätt 
och när man rekonstruerar tidigare händelser från andra perspektiv än de 
som aktörerna själva hade (Selander 2004, s. 63). 

Sammantaget framträder nu en kritisk hermeneutisk möjlighet att hantera 
historien som förklarande, i synnerhet om den betraktas utifrån en samtida 
situation. Därför kan den första och bristfälliga förståelsen av händelserna 
i Gy 2011 söka en ny och bättre förståelse genom historiska förklaringar. 
Sådant tillbakablickande görs utifrån samtiden och kommer i denna av-
handling att genomdrivas i avhandlingens sjunde kapitel. Men samtidigt 
kan även Gy 2011 ses som en historisk förklaring till den värld som just nu 
ligger framför – då denna avhandling skrivs, eller den värld som präglar 
din egen läsning. 
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KAPITEL 3 

Kritisk läroplansteori 
Följande kapitel är en presentation av tidigare forskning. Avsnittet följer i 
denna mening upp aviseringar från inledningskapitlet och ska visa på av-
handlingens positionering i förhållande till läroplansteoretiska och utbild-
ningssociologiska teoribildningar. Den huvudsakliga poängen är att visa på 
rekontextualiseringen av kritisk realism till en socialrealistisk utbildnings-
sociologi. Eftersom existensen av den senare bygger på en kritik av hur 
utbildningssociologin kommit att formas sedan 1970-talet, måste följaktli-
gen denna belysning gå tillbaka till vad som då kom att ske. 

Rekonceptualism 
Händelserna jag antytt utgörs av rekonceptualistiska rörelser med grund i 
det internationella 1970-talet. Något förenklat utgör denna rekonceptual-
ism själva grunden för när läroplansteorin kom att bli kritisk. Närmare 
bestämt handlar det om betydande källor till strömningar som började 
rikta kritik mot den traditionella och empiriska utbildningssociologins 
ahistoriska och ateoretiska hållning. I detta avseende kan två spår urskiljas; 
en samhällskritisk, strukturalistisk och politiskt intresserad teoribildning, 
vilken kan betecknas som kärnan i ’den nya utbildningssociologin’, samt 
ett mer humanistiskt spår med grund i fenomenologi, existentialism och 
Freudiansk psykologi (Pinar, Reynolds, Slattery & Taubman 1995, kap. 4; 
T. Englund 2005/1986). Men trots dessa riktningar, varav den först-
nämnda kom att bli betydande för svensk läroplansteori, måste först den 
svenska ramfaktorteorin presenteras. 

Ramfaktorteorin 

Från efterkrigstidens början intill 1970-talet var svensk pedagogik starkt 
präglad av psykologin. I kombination med amerikansk progressivism och 
utbildningspolitikens intentioner om en moderniserad skola framkom 
kvantitativa och experimentella studier kring sådana frågor som politiken 
önskade få svar på. Empiriska undersökningar tjänstgjorde därmed re-
formverksamheten, där forskningen styrdes av krav och efterfrågan i ett 
modernt, rationellt och teknologiskt samhälle (T. Englund 1996; Fransson 
& Lundgren 2003; Lundgren 1984; Popkewitz 1997). 

En av 1950- och 60-talens mest centrala utbildningspolitiska huvudbry, 
var differentieringsfrågans betydelse för reformer till en enhetsskola.  Ut-
bildningsdebatten präglades av frågor kring konsekvenser av ett enhetligare 
skolsystem, främst ifråga om ”kunskapsstandard” (Lundgren 1984, s. 69). 
Ett bidrag till differentieringsfrågan blev Nils-Eric Svenssons ’Stockholms-
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undersökning’, vilken visade att differentiering hade obetydlig effekt på 
elevernas kunskapsnivå (Svensson 1962). Genom reanalyser kunde Urban 
Dahllöf senare visa på att resultatet om att eleverna hade nått jämbördig 
kunskapsnivå var beroende av att differentieringen hade parerats med olika 
mängd tid. Utifrån denna iakttagelse utvecklade Dahllöf (1967) en teori 
om tiden som avgörande faktor för den pedagogiska processen, vilken 
tillsammans med en rad arbeten (bl.a. Dahllöf 1971; Lundgren 1972) be-
handlande organisatoriska ramar i relation till pedagogiska processer och 
resultat. Denna teoribildning kom att utgöra grunden för den svenska ram-
faktorteorin (Dahllöf 1999, s. 9). ”Genom en serie empiriska studier inrik-
tade på att beskriva undervisningens funktion, struktur och innehåll gavs 
en grund för en utvecklad ramfaktorteori om vilka faktorer som styr, regle-
rar och begränsar ett undervisningsförlopp” (Lundgren 1989, s. 10). Ram-
faktorteorin menar att ramarna skapar utrymmet, ett utrymme för vad som 
är möjligt och vad som inte är möjligt, dock inte så att de orsakar specifika 
utfall (Lundgren 1999). Skillnaden jämfört med tidigare forskning var den 
att Dahllöf lyfte fram statens avgörande roll som styrande över undervis-
ningens möjligheter och faktiska utfall (T. Englund 1990). Därifrån kan 
ramfaktorteorin anses utgöra grunden till den svenska läroplansteorins 
födelse (jfr Lundgren 2007). Modellen innebar nämligen en öppning för ett 
nytt samhällsvetenskapligt perspektiv inom pedagogiken (Broady 1999). 

Den nya utbildningssociologin 

På 1970-talet växte en kritisk riktning fram; ’the new sociology of educat-
ion’. Kritiken var riktad mot tron på ett neutralt utbildningssystem byggt 
på undervisningsteknologisk rationalism, samt i dess ahistoriska och apoli-
tiska perspektiv på en förgivet tagen skola. Alternativet ansågs vara ett 
erkännande av skolans alltjämt kontextuella beroende och hur den som 
institution stimulerar mekanismer för social stratifiering. Analytiska be-
grepp såsom reproduktion, motstånd, ideologi och hegemoni kom därmed 
att bli centrala (Pinar et. al. 1995). 

Most of these studies seem to stress how the cultural appartuses of society 
are responsible for the reproduction and maintence of the ideology of the 
dominant classes (Reynolds 1989, s. 14). 

Teoretisk näring till denna typ av teoribildning hämtades bland annat från 
kunskapssociologiskt håll – Mannheim och Durkheim – och inte minst 
marxism (Sadovnik 1995). 

During the 1970s the dominant metaphor for the place of education in soci-
ety within this tradition and others more or less related to the new sociology 
of education was Marxist and Durkheimanian in character: the education 
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system is regarded exclusively as an institution for reproducing the existing 
social order (T. Englund 1996, s. 5). 

Kunskap beskrevs alltså som socialt och historiskt formulerad skolkunskap 
och därigenom bärare av social reproduktion, men också som medium för 
ideologi och makt (T. Englund 1996; Young 2008a). För marxistiskt inspi-
rerade vilade detta perspektiv på en tanke om att den institutionella repro-
duktionen fungerade som social överbyggnad till arbetsordningen och en 
materiell bas (Pinar et. al. 1995). Bernstein och Bourdieu skilde sig här från 
de rent neomarxistiska teoretikerna, men delade genom sina strukturalist-
iska projekt intresse för de objektiviteter som hålls samman av ekonomiska 
och politiska system. En grundläggande pedagogisk fråga var den läro-
plansmässiga relationen mellan kultur och skola. Konkret tog den sig ut-
tryck som differentiering mellan elevers vardagliga/informella kunskaps- 
och erfarenhetskapital, i förhållande till en formell och institutionaliserad 
utbildning. I termer av exempelvis kapital och koder kom resultaten att 
beskriva barns/elevers ojämlika tillträde till utbildning.  Därtill fanns själv-
fallet ytterligare kontraster. Av betydelse kan nämnas Youngs mer subjekt-
relaterade synvinkel – inspirerad av Berger & Luckmans kunskapssociologi 
– och där intresset låg i den sociala konstruktion som människor bedrev i 
inteagerande processer (Sadovnik 1995). 

Trots teoretiska skillnader kunde dessa delvis olikartade ansatser mötas i 
utgångspunkten (a) att kunskap är socialt och ideologiskt konstruerad, (b) 
att detta ställer frågor kring förhållandet mellan reproduktion–motstånd 
samt (c) att denna nya utbildningssociologi i viss mån vävdes samman med 
en övergripande kunskapssociologi.  Samtidigt existerade en intern kritik. 
Vissa såg reproduktionsteorierna som alltför deterministiska och där hop-
pet till strukturella förändringsmöjligheter helt hade överskuggats. Sådana 
kritiska tankar kan ses utifrån en nordamerikansk rekonceptualiseringsrö-
relse – exempelvis Apple (2004/1979), Giroux, Anyon – vilken förvisso 
byggde på den nya utbildningssociologins reproduktionsperspektiv, men 
samtidigt såg möjligheter till förändring genom agenters – lärares och ele-
vers – kapacitet att bryta mot ideologisk hegemoni. Inte minst tilldelades 
den enskilda läraren en ny potential och tillika ansvar för en mer kritiskt 
orienterad pedagogik. En viktig poäng var här intagandet av skolans rela-
tiva autonomi i förhållande till ekonomiska, politiska och sociala förut-
sättningar (jfr Pinar et. al. 1995; Sadovnik 1995). 

På svenskt vatten kom det ramfaktorteoretiska tänkandet att ses i ljuset 
av historiska och samhälleliga perspektiv, vilket gjorde att de yttre ramarna 
också kompletterades med inre ramar, då i termer av strukturer (T. 
Englund 1990). Kvantitativa former kom därmed att utmanas av en kvali-
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tativ utbildningssociologi där ”[d]ifferentieringsproblematiken omformule-
rades till en fråga om social kontroll i vilket innehållet i undervisningen var 
ett redskap” (T. Englund 1990, s. 26f). Utifrån internationella initiativ 
såsom Knowledge and Control ( Young 1971a), kom svenska implikation-
er genom exempelvis Samhället, skolan och skolans inre arbete och Skolk-
lassen som socialt system (Callewaert & Nilsson 1974, 1980) att utgöra 
nya perspektiv inom svensk läroplansteori. Med inspiration från bland 
andra Bourdieu förevisades kulturellt och socialt reproducerade strukturer 
i klassrummet, makten kring den skolmässiga kunskapen och dess sociali-
seringsprocesser. Parallella studier fördes av bland andra Kallós, Lundgren 
och Svingby (exv. Bernstein & Lundgren 1983; Kallós 1978; Kallós & 
Lundgren 1979; Svingby 1978) där Bernstein hade en central plats och fick 
korrelera med både det traditionellt ramfaktorteoretiska tänkandet och det 
nu sociala intresset. Över huvud taget kan den strömning som framkom i 
Knowledge and Control (Young 1971a) och med förgrundsgestalter som 
Bourdieu och Bernstein förstås som en riktning mot Durkheims kunskaps-
sociologiska teori. Vidare kom Lévi-Strauss och Wittgenstein att bli cen-
trala i utvecklandet av Dahllöfs ramfaktorteoretiska modell; explicita ram-
faktorer kompletterades med implicita i termer av diskurser och språkspel 
(Lundgren 1984).  

I vidare mening handlade således analyserna om att studera relationen mel-
lan stat och samhälle genom att se hur diskursen – språkspelet – bestämts 
strukturellt av olika statliga begränsningar och samhälleliga faktorer. 
(Lundgren 1984, s. 77) 

Annorlunda uttryckt betraktades språket i klassrummet i relation till den 
kontroll som de pedagogiska ramarna utgjorde. Det ramfaktorteoretiska 
arbetet och inflytandet av den nya utbildningssociologin stimulerade en 
begreppsapparat där begreppen produktion–reproduktion, text–kontext 
samt makt–kontroll blev de centrala. Denna formulering bör förstås utifrån 
ett samarbete med Bernsteins sociolingvistiska teori och med särskild ton-
vikt på kodbegreppet (Bernstein & Lundgren 1983; Lundgren 1984). Här 
framkommer ett tudelat intresse: Det ena var genom begreppet läroplan-
skod, vilket kan betraktas som ”en form av läsanvisning för att i historiska 
material kunna klassificera olika bärande principer i pedagogiska texter” 
(Lundgren 1984, s. 79), medan det andra spåret sökte förklaringar av 
undervisningsförloppen i klassrummet (Lundgren 1998, 2007). 

Likt den rekonceptualistiska riktning som bland annat Apple, Giroux 
och Anyon formulerade, kom även svenska bidrag som önskade poängtera 
den politiska rollen. T. Englund (2005/1986) kan ses i sådant ljus, samti-
digt som han gjorde ett betydande avståndstagande från det oorganiserade 
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motståndet och istället förordade reformistiska och demokratiska kamper 
(T. Englund 1996, 2005/1986). Vad som här växte fram var ett makt- och 
kampperspektiv fört av sociala grupper, där läroplanen kom att betraktas 
som en kompromiss med tolkningsmöjligheter. I analogi riktades nu också 
fokus mot innehållet som en fråga om motsättningar, både utifrån ett hi-
storiskt perspektiv och med implikationer för didaktiska överväganden. 
Intentionen var i grunden att frigöra alternativa förhållningssätt till kun-
skapsinnehåll (T. Englund 1990). 

Humanistisk riktning 

Vid mitten av 1970-talet uppstod också en rörelse med näring från fransk 
filosofi. Närmare bestämt lyftes fenomenologi, existensialism och Freudi-
ansk psykoterapi till att bli förekommande inspirationskällor (Grumet 
1975; Pinar 1977; Pinar & Reynolds 1992). Den stora skillnaden jämfört 
med föregående riktning var att läroplanen i första hand inte betraktades 
som politisk, utan först och främst som biografisk/självbiografisk. I utveck-
landet av detta perspektiv har Pinar (1975) skrivit fram ett förhållningssätt 
han kallat ”the method of currere”. Currere är den latinskt-infinitiva for-
men av curriculum och bär på meningen ”run the course” eller ”running of 
the course” (Pinar et. al. 1995, s. 515). Med currere har läroplanen begri-
pits som verb istället för som substantiv, och beskrivits likt självbiografiska 
bildningsresor till en förkroppsligad förståelse av relationen mellan kun-
skap, livserfarenheter och social rekonstruktion (Kincheloe 1998, 1997; 
Pinar 2004). I denna mening har currere syftat till att rikta skepsis mot 
erbjudanden om fasta och snabba svar/lösningar för att istället ge sig ut på 
vad som kan liknas vid en bildningens omväg. 

The method of currere reconceptualized curriculum from course objectives 
to complicated conversations with oneself (as a ”private” intellectual), an 
ongoing project of self-understanding in which one becomes mobilized for 
engaged pedagogical action – as a private-and-public intellectual – with oth-
ers in the social reconstruction of the public sphere (Pinar 2004, s. 37). 

Riktningen har intaget ett förhållningssätt där dåtid och framtid ständigt 
knyts an till nutidens varande. Mer utförligt har dåtid begripits som en 
bildningspotential, framtiden som en möjlighetspotential och i dess kär-
ningspunkt har ett erfarande subjekt placerats. I det hela framstår en fe-
nomenologisk ansats där fokus riktats på levd erfarenhet och levd mening i 
förhållande till tidsperspektiv. Därmed beskrivs läroplanen vara personligt 
förkroppsligad och i dess relation till kroppen som mening (Springgay & 
Freedman 2008). Currere delar också det fenomenologiska intresset att 
lyfta den omedelbara och för-begreppsliga erfarenheten, samt den fenome-
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nologiska metoden av distansering och att sätta denna inom parantes (Pi-
nar et. al. 1995). 

Denna bakgrund ger en läroplansteori byggd på det interdisciplinära 
studiet av ”educational experience” (Pinar 2004, s. 2). Därmed är läropla-
nen först och främst en fråga om förståelse genom historiska, filosofiska 
och estetiska perspektiv. Denna fenomenologiska ansats har likt de socio-
logiskt inriktade en kritisk blick på den politiska regleringen av läroplanen. 
Emellertid finns en avgörande skillnad. Medan det samhällsvetenskapliga 
intresset kommit att rikta sitt perspektiv på sociala problem av exempelvis 
ideologisk eller klassmässig karaktär, har denna humanistiskt präglade 
linje haft fokus på subjektiva och kunskapsbildande problem skapade av 
teknokrati och reduktionistiskt organiserade läroplaner. 

In its interest in and commitment to the study of educational experience, 
curriculum theory is critical of contemporary school ”reform.” Indeed ”ed-
ucational experience” seems precisely what politicans do not want, as they 
insist we focus on test scores, the ”bottom line.” By linking the curriculum 
to student performance on standardized examinations, politicans have, in ef-
fect, taken control of what is to be taught: the curriculum. Examina-
tiondriven curricula demote teachers from scholars and intellectuals to tech-
nicians in service to the state. The cultivation of self-reflexive, interdiscipli-
nary erudition and intellectuality disappears. Rationalized as ”accountabil-
ity,” political socialization replaces education (Pinar 2004, s. 2f). 

Detta förhållningssätt är i sin konklusion av kulturkritisk art. Särskilt bör 
den instrumentalismkritiska ådran uppmärksammas i sin skepticism till 
särkiljandet av person och värld. Det är ur denna förståelse som subjektivi-
tet placerats i förgrunden i studier av undervisning, lärande och läroplan. 
På så vis där funnits en önskan att frigöra såväl lärare och elever från en 
instängd pedagogisk tillvaro (Pinar et. al. 1995; Pinar 2004).18 

Musikpedagogiska bidrag 
I detta avsnitt ska musikpedagogisk utbildningssociologi och kritisk läro-
plansteori presenteras. Närmare bestämt ska avsnittet ta fart i den rekon-
textualisering ett sådant fält gjort av grunddragen i ’den nya utbildningsso-
ciologin’. I denna mening berörs i huvudsak brittiska forskare. Men kri-
tiska läroplansteorier med sociologiska inslag har även lämnats från nor-
damerikanskt håll. Samtidigt är det i mötet med denna miljö svårt att dra 
gränser mellan sociologi och icke-sociologi, varpå inramningen är något 

                                                        
18 Den typ av humanistiskt orienterad läroplanskritik som här presenterats kan med 
fördel jämföras med nordisk instrumentalismkritik, exv. Dale (1990, 1992, 2006) 
och Varkøy (2003, 2007, 2012a, 2012b, 2013). 
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riskfylld.19  Nordamerikansk forskning har nämligen kommit att karaktäri-
seras av den debatt som i grunden definierat sig själv som filosofisk. Urva-
let i detta kapitel utgår emellertid från den läroplansdiskussion som varit 
kritisk i relation till sociala förhållanden, och vars resonemang kan sägas 
ha blivit betydande i anglosfären och nordisk miljö. 

Utbildningssociologi 

Den nya utbildningssociologi som formulerades i och tillföljd av Know-
ledge and Control (Young 1971a), kom att kontextualiseras till musikpe-
dagogisk utbildningssociologi genom Vulliamy och Shepherd (Shepherd 
1977; Shepherd & Vulliamy 1983; Vulliamy 1975; Vulliamy & Shepherd 
1984). I Music as a case study in the ’new sociology of education’ definie-
rade Vulliamy (1977) ett antal problemområden som präglat senare ut-
bildningssociologiska resonemang. Dessa problembeskrivningar har hand-
lat om stratifiering, musikens avkontextualisering och förtingligande samt 
elevernas alienering (Philpott 2010). I det följande ska dessa inslag belysas, 
samt de lösningsförslag som formulerats. 

Idén om att läroplanens musikkunskaper är stratifierade kan närmast 
entydigt knytas till en kontextualisering av Youngs (1971b) beskrivning. 
Young (a.a.) menade att kunskaper ges högre värde om de exempelvis är 
verbala, abstrakta och särskiljer sig från vardagskunskaper. För den mu-
sikpedagogiska diskussionen kom så musikteori och klassisk musik att 
tolkas som uttryck för sådan högstatus-kunskap (Philpott 2010, s. 82). 

Kritiska musikpedagoger har menat att denna stratifiering förutsätter ett 
förtinglingande av musik och musikkunskap, vilket innebär ett antal pro-
blem. Genom en sådan abstraktionsprocess avkontextualiseras musik och 
musikkunskap från sin faktiska verklighet och sin intima relation med den 
handlande och vetande människan. Musik har därmed kommit att betrak-
tas som något autonomt och läroplanen i musik som objektiva kunskaps-
anspråk. Men detta kunskapsproblem har också tolkats som ett socialt 
problem. När den sociala konstruktionen av skolkunskap styrts av objekti-
verande processer har västerländsk klassisk musik kunnat betraktas som 
högre än den lägre populärmusiken. Anledningen är att medan klassisk 
musik tolkats som evig och med en universell inomboende mening, har 
populärmusiken tagits under övervägande som ’det andra’ – tillfällig kultur 
i all sin kontextualitet och vilandes på utommusikaliska värden – perspek-

                                                        
19 Den nordamerikanska miljön är tämligen spretig, varpå perspektiv på till exem-
pel musikpedagogik och social rättvisa har blivit formulerade utifrån synnerligen 
skilda ansatser (exv. Jorgensen 2007; McLaren 2011; Reimer 2007; Woodford 
2012). 
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tiv som arrangerat populärmusiken till underordnad relevans för en objek-
tiv läroplan (se Green 2003a; Spruce 1999). Detta har sedan tolkats leda 
till två stora problem: 

För det första har denna kunskapsobjektivering menats hänga samma 
med social dominans (Spruce 2002). Anledningen är att framförandet av 
klassisk musik som högkultur inneburit att en viss social grupp och deras 
musikuttryck – borgerlighetens klassiska konstmusik – givits dominerande 
ställning över andra sociala gruppers preferenser. Med andra ord har en 
kunskapsmässig stratifiering tolkats som intimt sammakopplad med social 
stratifiering. Därav uppträder ett ideologiskt problem eftersom musikun-
dervisningen och dess läroplan begripits som reproducerande av en domi-
nerande ideologi och rådande klassförhållanden (Green 1988, 1999, 
2003b). 

För det andra har en klassisk kanon och dess ideologiska läroplan tol-
kats leda eleverna till alienation. 

Alienation arises as a result of a disjuncture between the material nature of 
musical learning and its social organization – in other words, how learning 
and the development of knowledge naturally takes place, and how it is ex-
perienced as part of a socially mediated school music curriculum. It is this 
disjuncture that is described as alienation (Philpott 2010, s. 83). 

Utbildningssociologer (Green; Spruce) har menat en läroplan som drar 
starka gränser mellan en främmande klassisk skolmusikkultur och elever-
nas vardagliga populärkultur skapar ett beskymmersamt avstånd mellan 
läroplan och elever. Förslag på lösning har därför kommit att handla om 
en integrering av elevernas egen musik in i skolan. 

För den brittiska miljön kom med tiden gränsdragningarna mellan läro-
planens högkultur och vardaglig populärkultur att försvagas. Men forsk-
ningen kunde påvisa nygamla problem. För även om elevernas egenvalda 
musikstilar inkluderades i skolan var det till en underordnad ställning. Inte 
minst verkade populärmusik behandlas, förklaras och utvärderas utifrån 
samma måttstock som den klassiska musiken. Komplexitet, orginialitet, 
form, koherens etc. kom så att bli begrepp för bearbetning av populärmu-
sikaliska uttryck. Därav drogs slutsatsen att den borgerliga ideologin hade 
en hegemonisk ställning i kraft av ett förhärskande autonomibegrepp. 
Konsekvensen blev att musikundervisningen även fortsättningsvis kunde 
begripas som reproducerande av en dominerande ideologi (Green 2003a, 
2003b). Vidare har så en alienation varit fortsatt rådande. Spruce & Matt-
hews (2012) har menat att det är läroplanens hierarkiska struktur som 
främliggjort eleverna och deras vardagsmusik, dvs. att alienation hänger 
samman med en läroplansmässig stratifiering. 
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More especially however it can address the hegemony of high status 
knowledge as the root cause of alienation from curriculum (Spruce & Mat-
thews 2012, s. 124). 

Själva alieneringen har menats bero på att den stratifierade läroplanen 
hänger samman med den klassiska musikens ideologiska funktion (Spruce 
& Matthews 2012). För andra forskare – mer influerade av Bernstein och 
Bourdieu – har saken snarare beskrivits som skillnader beträffande koder 
eller habitus i förhållanden som läroplan–elev eller lärare–elev (Wright & 
Davies 2010; Wright & Finney 2010; Wright & Froehlich 2012). 

Greens senare kritik (2001, 2006, 2008) kan sägas vara riktad mot 
själva inramningen. Det spelar ingen större roll om gränsdragningen mellan 
högt och lågt – klassisk musik eller vardagsmusik – har försvagats sålänge 
integreringen av populärmusiken i skolan förmedlas genom en formellt 
inramad pedagogik. Därför har Green (a.a.) kommit att föreslå en reforme-
ring av musikpedagogiken – från formell undervisning till informellt lä-
rande (informal learning). Grundidén har varit att låta skolans musikun-
dervisning formas efter hur populärmusiker lär sig i informella kontexter. 
Green (a.a.) menar att det inte räcker med att inkludera populärmusik i 
skolan. Alienation kan motverkas genom att låta undervisningens styras av 
hur populärmusiker lär sig spela i informella sammanhang. En rekontextu-
alisering av informellt lärande – en delokalisering från replokalen till en 
relokalisering in i skolans musikundervisning – skulle innebära eleverna får 
lära sig genom att lyssna och härma (inte notation), att lärandet sker i 
grupp, samt där kunskaper/färdigheter erövras efter behov för utföran-
det/skapandet (problembaserat lärande). Greens (a.a.) formulering av en 
’informulerad’ musikpedagogik har uppmärksammats brett inom den brit-
tiska kontexten (exv. Batt-Rawden 2005; Finney & Philpott 2010; Wrigth 
& Kanellopoulos 2010), men kan genom intresset för informella lärande-
miljöer ses som sammanlänkad med nordiska resonemang i termer av ’ga-
ragebandspedagogik’ (exv. Gullberg 2002; Väkevä 2010; Westerlund 
2006). 

Arbeten som förespråkar informellt lärande och att skolan ska bygga sin 
läroplan efter elevernas vardagsmusik (’music in everyday life’) kan förstås 
som rörelser för omplacering av autonomin – från lärarna, läroplanen och 
(den klassiska) musiken, till eleverna och deras intressen. Wright (2008) 
menar i detta avseende att lärarna och skolan behöver ”bemyndiga våra 
elever och erbjuda dem ökad autonomi över läroplan och pedagogik” 
(Wrigth 2008, s. 400 [min översättning]). Wright (2010b) har vidare menat 
att social stratifiering, social exkludering och förändring till en position 
bortom hegemoni är en fråga om demokratisering, inkludering och delta-
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gande. Och i denna mening har hennes lösning varit närstående Greens 
(2001, 2006, 2008) förslag. 

If democracy implies equal access by all to the goods and rights of society, 
then access to satisfactory music-making should therefore be amongst those 
rights (Wright 2010b, s. 278). 

Att musikskapande är en fråga om inkludering, deltagande och demokra-
tiska perspektiv är perspektiv som även tagits och framställs inom en kri-
tisk läroplansfilosofi. 

Kritisk läroplansfilosofi 

Om den brittiska utbildningssociologin väsentligen vilat på traditionen 
efter den tidiga Young (1971a, 1971b), så har den nordamerikanska läro-
plansfilosofi som här ska beaktas i betydande utsträckning formulerats 
med stöd i en tradition efter Apple, Giroux och Anyon. Med kritisk läro-
plansfilosofi åsyftas här den kritiska ansats som kommit att riktas mot 
’Music Education as Aesthetic Education’ (MEAE), en situation som me-
nats varit gällande, och vars kritiska talespersoner varit Elliott och Regel-
ski.20 

Kritiken mot MEAE har initierats av Elliott (1995), som menat att en lä-
roplan fokuserande på estetisk fostran genom estetiskt lyssnande är pro-
blematisk. En sådan läroplan behandlar musik som verk – som autonoma 
objekt – och utan hänsyn till varken musikens eller elevernas sociala kon-
text. 

Consider, next, that the aesthetic notion of music-as-object encourages an 
educational emphasis on musical consumption rather than active and artistic 
music making. The educational aim of conventional philosophy is not to de-
velop every student’s musicianship or musicality. The aim is to develop eve-
ry student’s ability to listen to music in one particular way: aesthetically (El-
liott 1995, s. 32). 

Elliott har vidare menat att undervisning till estetisk lyssnande är att för-
medla en ideologisk och doktrinär ansats till musik. Det är en tankegång 
som delats av Regelski (2004, 2005a, 2006a, 2009, 2011), som menat att 
den klassiska musiken och den ortodoxa estetikens autonomibegrepp med-
fört ett mellanrum mellan skolmusik och den vardagliga musiken. 

Aesthetic doctrine hypothesizes a for-its-own-sake, ‘disinterested’ autonomy 
of music from life and assumes, then, that ‘good’ music exists only to be 
contemplated, and that proper ‘appreciation’ depends on informed ‘under-

                                                        
20 Se respektive namn i REFERENSER för en förteckning över de arbeten som här 
avses. 
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standing’. This distantiation of music from life creates a gap between aes-
thetes who have (unfortunately) sacralized classical music and the public 
who regard music (even classical music) praxially/i.e. as serving various so-
cial needs and ‘goods’, absorbed listening being only one. ‘School music’ 
premised on aesthetic suppositions attempts to elevate taste by ’converting’ 
students to the sacralized view, with negative results that create an increas-
ing need for ‘advocacy.’ The solution is to acknowledge music as praxis and 
thus to adopt a praxial approach to teaching that bridges the gap between 
‘school music’ and music as used meaningfully ‘in life’. Viewed praxially, 
music is not to be ‘understood’; rather, mindful use (particularly enthusiastic 
amateuring) is empirical evidence of ‘appreciation’ (Regelski 2006a, s. 281). 

Lösningen för Regelski (2006b) såväl som för Elliott (2005, 2007) har 
kommit att bli en socialisering av musikundervisningen, samt en läroplan 
som går från estetiskt lyssnande till praxiell handling. Musikundervisning-
en ska i denna mening vara kontextuell och utgå från vad som blir me-
ningsfullt för eleverna. Dessa förslag till en praxiell musikpedagogik har 
knutits samman med en omformulering av musikbegreppet – från ’music’ 
till ’musicing’ (Elliott 1995) – något som på svenska skulle bli likt ’att mu-
sika’ eller ’musikande’ (jfr Tivenius 2008). Musicing-begreppet kan alltså 
förstås som ett försök till vändning från musik som objekt till musik som 
handling.21 Och i förlängningen en vändning från ’konst för konstens egen 
skull’ till det musikaliska handlandet för dess egen skull. 

In this praxial view, music making is inherently valuable. Performing, im-
provising, composing, arranging, conducting–all are worth doing for the do-
ing itself, meaning ’’for the sake of the self.’’ When a person’s level of musi-
cianship (beginner to expert) is matched with an appropriate level of musi-
cal challenge, this matching of knowledge and challenge brings order to 
consciousness. The affective concomitant of this matching relationship is 
experienced as musical enjoyment. 

Music making is a unique and major source of self-growth, self-knowledge 
(or constructive knowledge), and flow (Elliott 1995, s. 121). 

Av de skäl som här påvisats har Elliott (1995) menat att läroplanen måste 
förändras. Läroplanen ska inte vara en produkt elever ska konsumera. Den 
ska inte heller vara något utanför de elever och lärare som finns i den kon-
textuella situationen – ”curriculum as something outside the teacher, out-
side the learner, and outside the learning environment” (Elliott 1995, s. 
245). Och läroplaner i musik måste befrias från att tvingas in i verbalt 
begreppsliggörande och olika typer av objektiveringsprocesser. Istället 

                                                        
21 Jfr med Smalls (1998) begrepp musicking. 
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behöver en musikskapande och praxiell läroplan formuleras bortom 
skrivna ark av läroplansteoretiker. 

The interests of practical curriculum making lie in shifting away from the 
technical-rational notion of teachers as curriculum retailers or interpreters 
to teachers as reflective practitioners; away from the specification of acon-
textual objectives to the organization of situated knowledge; away from 
highly specific verbal concepts and scripts to situated preparations and 
plans; and away from measurement and testing to assessment and evalua-
tion. In sum, and in opposition to curriculum doctrine, practical curriculum 
making places the teacher-as-reflective-practitioner at the center of curricu-
lum development (Elliott 1995, s. 254). 

Vad Elliott eftersöker är således en läroplan bortom avkontextualisering, 
objektivering, verbalisering etc. Läroplanen bör istället lyfta situerade kun-
skaper och färdigheter med läraren som reflexiv läroplan.22 

En socialrealistisk position 
Kring millennieskiftet 2000 initierades en intern kritik riktad mot ’den nya 
utbildningssociologin’. Det har förvisso alltid funnits kritiker, men det 
typiska för den kritik som här åsyftas är den självkritik som formulerats i 
termer av en socialrealistisk position. Jag har funnit denna riktning synner-
ligen intressant, delvis för att kritiken förts inom de egna leden, men fram-
för allt eftersom den syftat till att lyfta tillbaka ett realistiskt kunskapsbe-
grepp in i den utbildningssociologiska och läroplansteoretiska diskussion-
en. 

Det är riskfyllt att ange ett startskott för denna rörelse, men ett viktigt 
och tydligt bidrag är Moores & Mullers (1999) uppmärksammade artikel 
The Discourse of ’Voice’ and the Problem of Knowledge and Identity in 
the Sociology of Education. Artikelförfattarna riktade kritik mot den ut-
bildningssociologiska position de menar formulerades från en fenomenolo-
giskt inspirerad utbildningssociologi i början av 1970-talet och fram till en 
senare postmodern hållning till kunskap som objektivitet. Moore & Muller 
(1999) menade att socialkonstruktionistiska rörelser kommit att stödja 
relativism och vars bidrag blivit att ifrågasätta allt sådant som i någon mån 
handlat om åberopanden av sanning. Kunskap har därifrån betraktats som 
en fråga om kulturella skillnader, skilda ståndpunkter, representationer 
utifrån specifika perspektiv och sociala intressen. Kunskap har därigenom 
degraderats till en fråga om vetande, varpå fokus riktats till erfarenhet, 
tillhörighet och identitet. 

                                                        
22 Häri föreligger vissa likheter med en HUMANITISK RIKTNING. 
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For instance, a so-called ’dominant’ or ’hegemonic’ form of knowledge, rep-
resented in the school curriculum, is identified as ’bourgeois’, ’male’, or 
’white’ – as reflecting the perspectives, standpoints and interests of domi-
nant social groups. […] Knowledge forms and knowledge relations are 
translated as social standpoints and power relationships between groups. 
This is more a sociology of knowers and their relationships than of 
knowledge (Moore & Muller 1999, s. 190). 

Den ’nya utbildningssociologins’ socialkonstruktionistiska ådra hade enligt 
Moore & Young (1999) perspektiv helt förkastat sanningsbegreppet till 
förmån för ett erfarenhetsbegrepp – ett erfarenhetsbegrepp där erfarenheter 
är likvärdiga i sin sanningshalt, men där skillnaden ligger i dess använd-
ning i politiska anspråk och sociala positioneringar. Kunskapsbegreppet 
har helt sonika reducerats till en fråga om ’voice discourses’. Som represen-
tant för ’den nya utbildningssociologin’ svarade Young (2000) med ett 
förespråkande av en mittenposition, vilken förenar kunskapssociologin och 
epistemologin till en möjlighet att uttala sanningsanspråk. 

Denna teoribildning ’i mitten’ har sedan kommit att vidareutvecklas suc-
cessivt till en socialrealism (social realism) med betydande stöd i kritisk 
realism (exv. Moore & Young 2001; Moore & Muller 2002; Young & 
Muller 2007; Young 2008a; Moore 2009; Maton & Moore 2010 
[kronologi]). Resultatet kan sägas blivit att utbildningssociologins relativ-
istiska strömningar erkänts för sitt ifrågasättande av principer för selektion 
och hur förgivet tagna sanningar av kunskap. Men den socialrealistiska 
rörelsen menar samtidigt att den kritiska ansatsen utarmats av dess oför-
måga att göra något annat än att enbart identifiera möjliga intressen, vilka 
i sig inte kan särskiljas kvalitativt. Därmed har utbildningssociologin förlo-
rat hoppet om att nå både sanning och förbättring, vilket också sätter käp-
par i hjulet för en läroplansteoretisk utveckling. (Moore & Young 2001). 
Det socialrealistiska förslaget är att istället föra in ett realistiskt kunskaps-
begrepp till en utbildningssociologisk och läroplansteoretisk diskussion 
utan att för den skull förneka kunskapens sociala och historiska tillhörig-
het. 

However, such a position requires the sociology of education to develop a 
theory of knowledge that, while accepting that knowledge is always a social 
and historical product, avoids the slide into relativism and perspectivism 
with which this insight is associated in postmodernist writings (Moore & 
Young 2001, s. 446). 

Det alternativ som ges till postmoderna skolbildningar benämns alltså 
socialrealism (Maton & Moore, 2010; Moore, 2009) och grundar sig på 
Durkheims kunskapssociologi. På så vis öppnas möjligheter till att tala om 
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kunskapens sociala natur, men utan att landa i relativism. Det är snarare så 
att kunskapens socialitet är den variabel som ger skäl till att hävda dess 
objektivitet och sanning (Moore & Young 2001). Häri ligger egentligen 
flera ställningstaganden: a) För det första behöver inte social teori leda till 
fullständig relativism. ”On the contrary, a social theory can be the basis for 
claims to truth and objectivity by identifying the distinctive ’codes and 
practices’ through which they are produced” (Moore & Young 2001, s. 
453f). Begreppet objektivitet grundar sig här på den Durkheimska tanken 
att objektivitet uppstår då den sociala dimensionen utesluter kunskap från 
att vara byggd på en subjektivitisk värld av individuella handlingar och 
erfarenheter. Detta är grunden till Durkheims hävdande av sanningens 
aprioriska tillstånd, inte i Kantiansk mening, utan ”on what society has 
demonstrated to be true” (Young & Muller 2007, s. 185). Samtidigt po-
ängterar denna ståndpunkt att det är människan som skapar kunskaper, 
institutionaliserar dem till utbildning och reproducerar dem över generat-
ionsgränser (Young & Muller 2007).  b) För det andra behöver social teori 
erkänna att det finns kunskap som har djupare rötter än dess kontextuella 
konstituering. I denna mening finns en tydlig koppling till den kritiska 
realismens ontologiska grundsyn. c) För det tredje måste utbildningssocio-
login försöka göra åtskillnad på intressen som ligger kring själva formule-
ringen av kunskap och de intressen som är av extern art. Åtskillnaden syf-
tar till position där kunskap kan begripas som fri från maktaspekter i sig, 
det vill säga i själva produktionen av kunskap, men att distinktioner mellan 
legitim och illegitim kunskap är uttryck för makt och kontroll (Moore & 
Young 2001; Young & Muller 2007). 

Sammanfattningsvis hävdar en socialrealistisk position att kunskapens 
sociala karaktär är grunden för dess objektivitet och inte den faktor som 
får den på fall. Därmed ligger objektiviteten delvis inbäddad i sociala nät-
verk, institutioner och koder, vilka producerats av aktörer över tid och 
kontext. Jag ska nu gå vidare i linje med denna teoretiska formering och 
därigenom skriva fram avhandlingens analytiska ramverk. 
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KAPITEL 4 

Pedagogisk diskurs 
Följande textavsnitt formerar den begreppsapparat som ska ligga till grund 
för avhandlingens analytiska arbete i förhållande till ett empiriskt material. 
Teoribildningen görs inom en socialrealistisk position och fäster i denna 
framskrivning särskild vikt vid (re-)formuleringar av en Bernsteiniansk 
begreppsvärld. Ramverket hämtar också kompletterande delar från kritisk 
diskursanalys – såsom formulerad av Fairclough & Chouliaraki – i syfte 
precisera den metodologiska ansatsen. 

Begreppsliga utgångspunkter 
Så gott som all kommande teoribildning utgår från två interrelaterade be-
grepp; klassifikation och inramning. Båda begreppen kan sägas fungera 
som embryon till Bernsteins skiftande teorier. Även om min huvudsakliga 
tolkning och användning av begreppen går via ett Bernsteinianskt (1975, 
1990, 2000) betraktelsesätt och handlandemönster, kommer jag i senare 
analyser att tydligare knyta an till begreppens primära källor och/eller vid-
gade tillämpningar. 

Klassifikation (classification) grundar sig på Durkheims (Durkheim & 
Mauss, 1963/1903; Durkheim, 2001/1912) religionssociologi och påföl-
jande kunskapssociologi. I studier av primitiva religioner fann den funkt-
ionalistiskt inspirerade Durkheim att religiösa trossystem har det gemen-
samma draget att de vilar på gränsdragningar mellan en ’helig värld’ (the 
sacred) respektive en ’profan värld’ (the profane). Men Durkheim menade 
att klassificeringar också ligger till grund för sekulära trossystem, dvs. att 
varje meningssystem som produceras och reproduceras i ett kollektivt 
medvetande är resultat av klassificerande processer (kollektiva representat-
ioner). Människor förstår fenomen genom att skapa sig en bild av hur sa-
ker och ting hänger samman – eller inte hänger samman – i form av kate-
goriserande meningssystem. Den kollektiva representationen utgörs alltså 
av relativa strukturer av differentierade relationer. 

I Durkheims efterföljelse utgår Bernsteins ursprungliga perspektiv och 
teori från två kontrasterande principer: Å ena sidan särskiljande av nå-
got/några och å andra sidan sammanförande av desamma. Åtskillnaden 
bygger här på starka gränsdragningar (+C) mellan olika typer av kategorier 
– kunskap, elever o.l. – medan sammanföranden är uttryck för svaga 
gränsdragningar (-C). I denna mening är klassificeringar uttryck för makt. 

Om det nu ter sig sant att det finns olika arter; att musikämnets kun-
skapsstruktur är något väsensskilt från matematikens kunskapsstruktur, att 
musikläraren behöver en annan kompetens än andra lärare, att musikaliska 
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besitter andra förmågor än omusikaliska, ja då behöver sådana skillnader 
kontrolleras! För att fånga detta fenomen använder Bernstein begreppet 
inramning (framing), ursprungligen hämtat från symbolisk interaktionism. 
”Inramning syftar med andra ord på principerna för kontroll som ligger 
bakom den pedagogiska kommunikationen” (Bernstein 1983, s. 24). 

Beroende på olika ideologiska positioneringar finns skilda sätt att för-
hålla sig till behovet av kontroll. Stark eller svag inramning (+/-F) definie-
rar sålunda graden av kontroll över innehållet, undervisningens upplägg, 
bedömning osv, men enligt min mening även styrdokumentens kontroll 
över pedagogisk praktik. 

När klassificeringar och inramningar flätas samman framstår olika 
kodmodaliteter. Kod är därmed den reglerande princip som i det fördolda 
anger vad som framstår som meningsfullt, under vilka former dessa me-
ningsfulla saker ska komma till uttryck samt dess kontextuella tillhörighet-
er (Bernstein 1990, s. 14). ”En kod är en reglerande, en outtalad förvärvad, 
princip, som integrerar relevanta innebörder, formen för deras förverkli-
gande och de sociala sammanhangen (kontexter) som framkallar dem” 
(Bernstein 1983, s. 28). För Bernstein innefattar kodteorin också ett klass-
perspektiv där ojämlikheter gällande fördelningar och privilegier ställs i 
förgrunden. Däri ligger intentionen att integrera makrodimensionella 
maktrelationer med mikrodimensionella överföringar och utvärderingar i 
pedagogiska praktiker (Sadovnik 1995). Av detta resonemang kan kod 
menas hänga samman med klassificeringar och inramningar enligt följande 
figur: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig 4.1 Illustration efter Bernstein. Jfr Bernstein (1981, s. 328) 
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På detta sätt framstår kod vara summan av klassificeringar och inramning-
ar även om motrörelser existerar. Bilden är förenklad, men utgör min tolk-
ning av Bernsteins grundläggande modell för hur dessa begrepp hänger 
samman strukturellt (jfr Bernstein 1981, 1990, 2000). Vad som bör poäng-
teras är att jag i likhet med Kougioumtzis (2006) sätter parantes runt 
”klass”. Det betyder inte att klassfaktorn är svag, men att gränsdragning-
arna inte är lika självklara som de synes vara för några årtionden sedan. 

Förhållandet mellan principerna för klassifikation och inramning utgör 
alltså koden. Samtidigt är en kod föränderlig utifrån klassificeringarnas 
och inramningarnas styrkegrad. När så en kod – klassificeringen och/eller 
inramningen – förändras i syfte och grad uppstår olika kodmodaliteter. 
Bernsteins återkommande exempel är en samlande kod (col-
lective/collection code) (+C, +F) där kategorier hålls isär och kontrollen är 
stark, respektive en integrerande kod (integrated code) (-C, -F) där katego-
rier integreras och kontrollen är svag. Möjliga modaliteter är förstås fler än 
två och uppstår så att säga av hur förhållandet mellan klassificering och 
inramning tar sig uttryck kring utbildningssystemets olika interna och ex-
terna relationer (Bernstein 2000). 

Jag har nu försökt att redogöra för tre centrala begrepp hos Bernstein. 
De utgör ett omistligt utgångsläge eftersom nästintill all annan teori som 
komma skall vilar på just klassifikation, inramning och kod.                  

Utbildningsmekanismen 
Pågående kapitel har så långt visat att klassifikation och inramning är två 
begrepp med möjlighet att beskriva relationer av makt och kontroll. På ett 
abstraherande plan kan sedan klassificeringar och inramningar förstås som 
bildande av olika kodmodaliteter. För att kunna förklara, förstå och an-
vända denna kodteori ska den nu sättas in i ett vidare sammanhang. Det är 
dags att tala om strukturerna för en pedagogisk diskurs (pedagogic di-
scourse), vilken i sin tur är avhängig utbildningsmekanismen (the pedago-
gic device).  

Jag väljer alltså att översätta ’the pedagogic device’ till utbildningsmek-
anismen, vilket inte är alldeles självklart. Andra föredrar ”utbildningsappa-
raten” (Chouliaraki & Bayer, 2001), och det är nog minst lika rätt. Men 
jag finner med anledning av tidigare kapitel en god poäng att hålla fast vid 
begreppet mekanism. Med begreppet utbildningsmekanismen önskade 
Bernstein (1990, 2000) sammanlänka utbildningens externa relationer med 
definitioner av interna relationer. Vi kan förstå denna något senare teori-
bildning i hans karriär som ett slags avståndstagande gentemot den utbild-
ningssociologi som ensidigt betraktat utbildning likt relä för sociala förhål-
landen och ideologiska ståndpunkter utanför utbildningen i sig. Bernstein 
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menade att utbildningsystemet bär på en uppsättning interna relationer i 
och mellan produktionsfält och reproduktionsfält, dvs. interna förhållan-
den med kausala krafter för ”produktion, reproduktion och transformat-
ion av kultur” (Bernstein 1990, s. 180). Som mekanism har utbildnings-
mekanismen sålunda en relativt generativ status oavhängig utbildningspoli-
tiska vindar. Samtidigt är det klart att utbildningsmekanismens kausala 
krafter inte frisätts om inte externa relationer till denna mekanism agerar. 
Sålunda är utbildningsmekanismens existens inte beroende av samtidsty-
piska intentioner, men dess faktiska utfall och möjlighet till intern trans-
formation beror på ideologiska relationer till dess strukturella grund, samt 
denna mekanisms indirekta koppling till ett ekonomiskt produktionsfält 
(jfr Sadovnik 1995). 

The device creates in its realisations an arena of struggle between different 
groups for the appropriation of the device, because whoever appropriates 
the device has the power to regulate consciouness. Whoever appropriates 
the device, appropriates a crucial site for symbolic control. The device itself 
creates an arena of struggle for those who are to appropriate it (Bernstein 
2000, s. 38). 

Bernstein menar alltså att oavsett vilken utbildningspolitik som förs – vil-
ken ideologi som relateras till utbildning – så är sådana relationer alltjämt 
frågan om externa relationer till något. Detta något utgörs av utbildnings-
mekanismens interna relationer, eller vad Bernstein i metaforisk mening 
benämner som utbildningens inre grammatik, bestående av distributiva 
regler (distributive rules), rekontextualiserande regler (recontextualizing 
rules) och utvärderande regler (evaluative rules) (Bernstein 1990, s. 180). 
Dessa regler står i hierarkiskt förhållande till varandra samtidigt som varje 
segment ofrånkomligen är interrelaterade. Det betyder att varje del ska 
förstås utifrån helheten likaväl som helheten ska förstås genom delarna. 
Med andra ord är frågor kring rekontextualisation och kunskap ofrånkom-
ligt avhängiga perspektiv på produktion och makt, men också att repro-
duktion och perspektiv på medvetande måste tas i sikte. 
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Fig 4.2 Illustration efter Bernstein (2000, s. 37) och Maton & Muller (2007, s. 18). 

Utbildningsmekanismen (fig 4.2) ska ytterst förstås som realiseringar av 
makt, kunskap och medvetande. Härav anges vilka typer av medvetande 
som är möjliga respektive inte möjliga, vad som är tänkbart respektive icke 
tänkbart, och hur denna differentiering av kunskap hänger samman med 
en social struktur och slutligen makt (Bernstein, 1990, 2000). 

Om fokus sätts på rekontextualisering som mellanliggande segment – 
vilket ju är avhandlingens syfte – riktas ljuset på förutsättningarna för kun-
skapens rekontextualisering och hur denna diskursiva praktik formulerar 
en pedagogisk diskurs. Men eftersom den pedagogiska diskursen är ett 
uttryck för rekontextualisering, är den egentligen ingen diskurs i sig själv, 
utan snarare en princip för hur olika diskurser selekteras, refokuseras och 
transformeras till en specifik ordning. Alltsammans beror på det diskursiva 
mellanrum som uppstår när en diskurs delokaliseras från sin ursprungliga 
kontext (produktionsfältet) – där den från början skapats – till dess reloka-
lisering in i läroplanstänkande och pedagogisk kommunikation/handling (i 
riktning mot reproduktionsfältet). Det är också i detta diskursiva mellan-
rum som ideologi finner en plats att verka: ”Every time a discourse moves, 
there is a place for ideology to play” (Bernstein 2000, s. 9). Resultatet blir 
att diskursen inte längre är densamma, den har förändrats och gått från en 
verklig, materiell eller omedelbar diskurs till att bli imaginär. När rock och 
hip hop så görs till offentligt institutionaliserad skola är det inte längre 
rock och hip hop. De kulturella uttrycken har ryckts loss från sina ur-
sprungliga praktiker för att inplaceras inom utbildningens typiska ramar. 
På så vis har de kulturella uttrycken delvis ’förlorat’ sin autenticitet och 
transformerats till något annat. I skolan förekommer därför inte rock och 
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hip hop, snarare skolrock och skol-hip hop. Självfallet är denna rekontex-
tualiserande transformation relativ, men det förekommer alltid ett mått av 
omvandling.  

När rock förs in i skolan råder således ingen kopiering av rockdiskurs. 
Det är endast vissa element som selekteras fram, och musikstilen refokuse-
ras och transformeras med hänsyn till dels en undervisningsdiskurs (in-
structional discourse) fylld av didaktiska frågor, och dels en reglerande 
diskurs (regulative discourse) med perspektiv på social ordning. 

 
 
 

 
 
 

Fig 4.3 Jfr Bernstein (1990, s. 183, 2000, s. 32). 

Utfallet blir i alla lägen så att diskurserna vävs samman till en odelbar hel-
het, i vilken kunskaper, normer och värden sammansmälts till en pedago-
gisk diskurs (fig. 4.3). Det är därför pedagogisk diskurs är en rekontextua-
liserande princip (Bernstein, 1990). 

It is the principle by which other discourses are appropriated and brought 
into a special relationship with each other, for the purpose of their selective 
transmission and aquisition. Pedagogic discourse is a principle for the circu-
lation and reordering of discourses (Bernstein 2000, s. 32). 

Sammanfattningsvis genereras den pedagogiska diskursen av en rekontex-
tualiserande princip; den styrs av rekontextualiserande regler, den uttrycks 
genom rekontextualiserande processer och försiggås i rekontextualiserande 
fält innehållande aktörer med rekontextualiserande funktioner (Bernstein 
2000). 

Kunskapsproduktion 

Presentationen har hittills handlat om att beskriva den rekontextuali-
serande principen. På grund av att denna princip är relationell kräver en 
mer utvecklad belysning att den hanteras i relation till något, eftersom 
rekontextualiseringen uppenbarligen förutsätter något att delokalisera. 
Detta något hör till ett kunskapsproducerande fält, vilket här kommer att 
diskuteras utifrån vetenskaplig produktion. Därför följer nu en rask skisse-
ring över Bernsteins (1999) kunskapssociologiska förståelse av vetenskaplig 

Regulativ diskurs

Undervisningsdiskurs
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produktion, vartefter en reformulering kommer att göras i syfte precisera 
det analytiska ramverket.  

Bernsteins (1999) kunskapssociologiska teori bygger i grunden på Durk-
heims (2001/1912) klassificering mellan det profana och det heliga. Profan 
mening refererar till människors vardagliga/ordinära värld, medan den 
andliga meningen är ett konceptuellt uppbyggt system utan primär grund i 
direkta erfarenheter. Det är denna andliga mening som kan beskrivas likt 
objektivitet eftersom den inte grundar sig på enskilda individers erfarenhet-
er, utan alltså vilar på socialt delade och transcenderade konceptioner. 
Bernstein (1999) har sedan kommit att bearbeta uppdelningen mellan var-
daglig/allmän (mundane) kunskap och universell/principiell/särskild (esote-
ric) kunskap till två övergripande diskurser; horisontell diskurs respektive 
vertikal diskurs. 

Horisontell diskurs inrymmer sådan kunskap som är vardaglig eller 
common sense genom att alla har tillträde till den, att den vänder sig till 
alla och att den är inlemmad i en gemensam historia. Det är kunskap som 
oftast är verbal men outtalad. Ett tredje drag är dess lokala och kontextu-
ella tillhörighet, där dess mening kan sägas vara funktionell i en kontextu-
ell produktion. Det mest framträdande karaktärsdraget är ändå att dess 
mening är segmenterad. 

Vertikal diskurs är kontrasterande genom att den är koherent, explicit 
samt systematiskt och principiellt strukturerad. Likaså är den ”hierarchial-
ly organised as in the sciences, or it takes the form of a series of specialised 
languages with specialised modes of interrogation and specialised criteria 
for the production and circulation of texts as in the social sciences and 
humanities” (Bernstein 1999, s. 159).  

Den vertikala diskursen inrymmer i sin tur en variation av horisontella- 
och hierarkiska kunskapsstrukturer. Horisontell kunskapsstruktur är seg-
mentartad och består av ”a series of specialised languages with specialised 
modes of interrogation and criteria for the construction and circulation of 
texts” (Bernstein 1999, s. 162). En sådan samlande kod av specialiserade 
uttryckssätt finns exempelvis representerad inom den nordiska musikpeda-
gogiska forskningsmiljön. På en konferens kan ett gemensamt studieobjekt 
bemötas med en rad olika ansatser. Om ansatsen är fenomenologisk, struk-
turalistisk eller poststrukturalistisk ges olika svar. Vad Bernstein vill påvisa 
är att i sådana miljöer är inte principen att all kunskapsbildning ska inte-
greras till entydigt och hierarktiskt. Kunskapsbildningen följer då istället 
principer för en horisontell kunskapsstruktur där olika specialiserade språk 
står i horisontellt förhållande till varandra. 
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Fig 4.4 Illustration efter Bernstein (1999, s. 162). 

En hierarkisk kunskapsstruktur kännetecknas däremot av generaliserande 
teorier uppbyggda genom inordnande och integration av kunskap till en 
hierarkisk organisation. Forskningen bygger så på en integrerande kod i 
vilken teorier integreras och abstraheras till en pyramidliknande kunskaps-
struktur, vilket Bernstein menar är typiskt för naturvetenskapliga discipli-
ner. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4.5 Illustration efter Bernstein (1999, s. 162). 

Bernstein (a.a.) menar att denna typ av förklaringsmodeller belyser olika 
principer för interna kunskapsstrukturer. Men Bernstein menar att det 
finns en ytterligare dimension – externa relationer – vilken handlar om hur 
och i vilken grad en vetenskaplig teori relaterar till världen, i vilken ut-
sträckning den är empiriskt grundad, eller på vilka grunder den uttalar 
sanningsanspråk. Bernstein använder här begreppet grammatik (grammar) 
för att beskriva kunskapens relation till en empirisk verklighet eller själva 
möjligheten till att nå bevis och/eller konsensus. En stark grammatik inne-
bär att den inre kunskapsstrukturen är mer (empiriskt) välgrundad eller 
har en tydligare koppling till världen därute, än vad som är fallet för en 
kunskapsstruktur med svag grammatik. 
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Fig 4.6 Illustration efter Bernstein (1999, s. 168). 

Bernstein (a.a.) menar att för discipliner med horisontell kunskapsstruktur 
och svag grammatik (exv. sociologi, filosofi, musikvetenskap o.l.) uppträ-
der en närmast kompensatorisk hierarkisering. 

In the case of the Horizontal Knowledge Structures, especially those with 
weak grammars, ’truth’ is a matter of acquired ’gaze’ […] (Bernstein 1999, 
s. 165). 

Förmågan att se – ’to gaze’ – handlar hos Bernstein om att besitta ’den 
rätta blicken’ eller ’att vara rätt’. I en forskningsmiljö kan denna princip 
komma till uttryck i önskan att vilja referera till rätt person eller ansats, 
dvs. att påvisa ’vetenskaplig smak’.  

När det kommer till skolkunskap menar inte Bernstein att strukturerna 
är desamma. Skolans fysikämne är av rekontextualiserande principer inte 
en direkt avspegling av den vetenskapliga disciplinen. Däremot kan pro-
duktionsfältets kunskapsstruktur vara en viktig utgångspunkt för vad som 
blir till föremål för rekontextualisering. 

Kunskaps- och kännarestrukturer 

Bernsteins kunskapsteoretiska bidrag är en viktig källa för mitt avhand-
lingsarbete, men den innehåller likväl brister.23 Framför allt är den formad 
utifrån naturvetenskapliga/positivistiska premisser. Det innebär att human-

                                                        
23 Det bör påpekas att Bernstein betraktade sin kunskapssociologiska artikel (1999) 
som ett utkast till en förståelse av utbildningsmekanismens inre relationer 
(Bernstein 2001b). Avsaknaden av vidare utveckling förklaras av hans bortgång 
hösten 2000. 
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istiska och konstnärliga kunskapspraktiker – såsom musikvetenskap och 
skolans musikämne – alltid kommer framstå som horisontellt strukturerade 
och med en svag grammatik. Därmed uppträder en obalans i teorin. Det 
finns emellertid forskare som lagt ned energi på att dels fylla denna lucka i 
Bernsteins teori och dels vidareutveckla teorin som sådan. Karl Maton 
(2006, 2007, 2010a, 2010b) har genom en rad arbeten påvisat att huma-
niora och konstnärliga ämnen visserligen kan kännetecknas av en horison-
tell kunskapsstruktur, men att sådana kunskapspraktiker tenderar att istäl-
let vila på en hierarkisk kännarestruktur (knower structure). Maton (a.a.) 
menar att ett traditionellt vetenskapligt paradigm utgår från att lyfta teorin 
och i detsamma ge forskaren/subjektet en nästintill obetydlig roll. Förhål-
landet är det omvända, menar Maton, när vi kommer till humanvetenskap-
lig stil. Där vilar teoribygget paradoxalt nog inte på en integrering av ve-
tenskapliga teorier, snarare på en integrering av teoretiker. Konsistens 
handlar i det senare om att intellektuella personer ska fungera ihop. Kän-
narestrukturen kan därmed sägas stå i spegelvänt förhållande till kun-
skapsstrukturen, så att exempelvis den hierarkiska kunskapsstruktur som 
ofta existerar inom naturvetenskapliga discipliner i detsamma karaktärise-
ras av en horisontell kännarestruktur. Vad Maton (a.a.) egentligen gör är 
att jämställa ’gaze’ och ’grammar’ så att medan kunskapsstrukturen bygger 
sin vertikalitet utifrån dess kunskapsgrammatik, så formar kännarestruk-
turen sin socialitet genom en ’kännaregrammatik’. Tankegången kan så 
långt sammanfattas enligt följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 4.7 Illustration efter Maton (2010a, s. 167). 

Vertikal diskurs

Horisontell
kännarestruktur

Hierarkisk
kännarestruktur

Grammatik

Stark Svag

Horisontell diskurs



	 JONATHAN LILLIEDAHL	 Musik i (ut)bildning I 79 
 

I ett analytiskt arbete måste denna dubbla dimension förstås så att diskur-
ser och agenter inte enbart rör sig enligt två strukturer, utan också kon-
struerar och agerar i olika typer av relationer mellan dem. Således är det 
möjligt att betrakta epistemiska relationer (ER) i förhållande till kunskaps-
strukturer, samt sociala relationer (SR) i förhållande till kännarestrukturer. 
För att följa en Bernsteiniansk tradition kan dessa relationer analyseras 
utifrån klassifikation och inramning. Därmed uppträder också möjligheten 
att formulera en kodteori, vilken Maton benämner som ’legitimation 
codes’: 
 

 
 Humanist culture Scientific culture 
Epistemic relation -C, -F +C, +F 
Social relation +C, +F -C, -F 
Legitimation code knower code 

(ER-, SR+) 
knowledge code 
(ER+, SR-) 

Fig 4.8 Maton (2007, s. 94) 

Figur 4.8 ska förstås så att naturvetenskaper utgår från starka epistemiska 
relationer (ER+) i kombination med svaga sociala relationer (SR-), vilket 
ger en kunskapskod (knowledge code). I kontrast finner vi humanveten-
skapernas sätt att förhålla sig till svaga epistemiska relationer men starka 
sociala relationer (ER-, SR+), vilket ger en kännarekod (knower code). 
Kontentan av detta resonemang blir att kunskapspraktiker med en horison-
tell kunskapsstruktur likväl kan vara hierarkisk i kraft av en kännarestruk-
tur. På så vis bär all vertikal diskurs på någon form av vertikalitet; episte-
misk och/eller social (jfr Moore, 2007b). 

Legitimeringskoder 
Av min skildring av kunskaps-/kännarestrukturer och legitimerande koder 
uppstår helt naturligt frågor såsom hur kan denna kunskapssociologiska 
utgångspunkt generera ett användbart analytiskt ramverk, och i vilken mån 
är ett sådant förfaringssätt relevant för avhandlingens syfte. I det följande 
ska detta preciseras. 

Särskiljande koder 

I kapitlets inledande avsnitt redogjorde jag för grunddragen i Bernsteins 
kodteori. Genom kombinationer av starka/svaga klassificeringar och in-
ramningar bildas olika kodmodaliteter. Bernsteins ständigt återkommande 
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typer är en samlande kod (+C, +F) och en integrerande kod (-C, -F). Som 
läroplanskoder eller koder för skolkunskapen (educational knowledge 
code) har de också haft givna interrelationer med olika pedagogiska ut-
formningar. När klassificeringen och inramningen är stark framträder en 
synlig pedagogik, medan svag klassificering och svag inramning leder till en 
osynlig pedagogik (visible/invisible pedagogies) (Bernstein, 1975). 

Maton (2007) menar att det Bernstein fångade med sam-
lande/integrerande läroplanskoder var förhållandet till epistemiska relat-
ioner. Men vad händer om läroplanskoderna studeras utifrån såväl ’skol-
kunskapsstrukturer’ som ’skolkännarestrukturer’. Kan vi där finna en mo-
dell för att strukturellt förklara olika typer på lika villkor. Med utgångs-
punkt från ett kunskapsproducerande fält formulerar så Maton (a.a.) en 
samhörighet mellan en samlande kod och en kunskapskod, respektive mel-
lan en integrerande kod och en kännarekod. 

 
 

Bernstein Maton 
Principer Kod Pedagogik Relationer Kod 
+C, +F Samlande 

kod 
Synlig 
pedagogik 

ER+, SR- Kunskapskod 

-C,  -F Integrerande 
kod 

Osynlig 
pedagogik 

ER-, SR+ Kännarekod 

Fig 4.9 

Uppställningen ovan visar att den situation Bernstein beskriver som enbart 
svag (-C, -F), enligt Maton kan förstås som stark om förhållandet till 
epistemiska–sociala relationer begreppsliggörs på likvärdigt sätt. 

Maton (a.a.) tillägger emellertid något mycket viktigt. Att påbörja ett 
empiriskt arbete utifrån två idealtyper leder gärna till ett alltför reduktion-
istiskt resultat. Utgångspunkten måste alltid vara att studera relationerna, 
inte koderna. Därav behöver grundplåten återkommande utvecklas i mo-
deller som låter analysen övergå från typologiskt ramverk till ett mer topo-
logiskt betraktelsesätt (Maton 2010a, kommande/2013). Härifrån bör 
forskningen även undvika beskrivningar i termer av stark/svag och istället 
öppna för relativiteten hos relationerna, dvs. istället tala om star-
kare/svagare, förstärkning/försvagning o. motsv. 

Genom att kombinera relationer – i detta fall epistemiska–sociala relat-
ioner – intill ett kartesiskt koordinatsystem kan olika fält bildas, vari relat-
ionerna kan betraktas längs styrkekontinuum. I fig. 4.10 uppstår på så vis 
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fyra särskiljande kodmodaliteter (Specialization Codes) varifrån empiri kan 
studeras (men inte nödvändigtvis inplaceras) (Maton, 2007, s. 97): 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4.10 Maton (2007, s. 97): Legitimation codes of specialization 

Maton (2007, s. 97f; jfr Lamont & Maton 2008, s. 270, 2010, s. 66) me-
nar att vi härav kan tala om fyra principella koder enligt följande: 
 

• Kunskapskoden (ER+, SR-) sätter fokus på specifika och speciali-
serade kunskaper samtidigt som det producerande/reproducerande 
subjektet ges en underordnad roll. 

• Kännarekoden (ER-, SR+) är kontrasterande i sitt fokus på subjek-
tets läggning/sinne (såsom talang eller klass) och tillägnelse (såsom 
smak eller bildning). 

• Den relativistiska koden (ER-, SR-) legitimerar sig genom att på en 
och samma gång försöka ta avstånd från distinktioner gällande 
både objekt och subjekt. 

• Slutligen bildas också en elitistisk kod (ER+, SR+), vars legitimitet 
ligger i ett åberopande av specialiserad fackkunskap i kombination 
med vikten av subjektets kvalifikationer inför, och tillägnelse av, 
denna specifika kunskap. 

 epistemic relations  

social 
relations 

ER+ 

ER- 

SR+ SR- 

elite 

relativist 

knowledge 

knower 
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Förutom denna definiering av fyra legitimerande positioner, kan det även 
vara givande – eller rent av mer givande – att precisera karaktärsdragen i 
de huvudsakliga koderna; kunskapskoder respektive kännarekoder: 

 
Legitimering genom kunskapskoder 
ER: Kunskapskoder har det gemensamma draget att de legitimeras med 
hänsyn till förmedling och tillägnelse av specifika kunskapsobjekt. Det får 
till följd att kunskapsobjekt måste differentieras så att legitima kunskaps-
objekten särskiljs från illegitima. Detta leder till att klassificeringen av den 
epistemiska relationen blir relativt stark. I förlängningen måste denna rela-
tivt starka klassificering kontrolleras så att förhållandena reproduceras och 
inte missförstås. Därför är inramningen relativt stark. 

SR: Samtidigt legitimeras koden genom påståendet att alla står lika inför 
kunskapen. Elever ses här som jämställda oavsett klass eller begåvning. 
Klassificeringen och inramningen av den sociala relationen är således rela-
tivt svag (Maton kommande/2013, kap. 2). 

 
Legitimering genom kännarekoder 
ER: Kännarekoder grundar sig inte på särskiljande av objekt. Därför kän-
netecknas sådana koder av en relativt svaga epistemiska klassificeringar. 
Därmed finns det inte heller något större behov av att kontrollera valet av 
kunskapsobjekt eller på vilka sätt eleverna lär sig saker och ting. Den 
epistemiska inramningen är således relativt svag. 

SR: Inom kännarekoder ligger de relativt starka klassificeringarna och 
inramningarna i de sociala relationerna. Differentieringen handlar således 
om den mänskliga karaktären; vilka medfödda egenskaper en elev bär på; 
hur denne lyckas uppnå smak och bildning etc. Legitimeringen utgår från 
att ge vissa elever ’röst’ – att förstå musik på ett bildat vis, att bemästra 
genremässiga koder, att ges nycklar till konstnärlighet etc. Det är utifrån 
sådana sociala relationer som relativt starka klassificeringar och inram-
ningar blir aktuella (Maton kommande/2013, kap. 2). 

Semantiska koder 

I syfte att komplettera det analytiska ramverket kommer särskiljande koder 
att omsättas hand i hand med så kallade semantiska koder (Semantic 
Codes). Vinsten framkommer såklart bäst i relevansen för det empiriska 
arbetet, men i teoretisk mening innebär semantiska koder en slags upp-
mjukning av Bernsteins dualism mellan vertikalt/hierarkiskt och horison-
tellt. 

Den semantik som här kommer i omlopp vilar på två huvudsakliga be-
grepp; gravitation (gravity) respektive densitet (density).  
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Semantisk gravitation (SG) behandlar i vilken grad ”mening relaterar till 
sin kontext”. Denna kontext kan vara socialt, symboliskt eller materiellt 
relaterad. Gravitationen kan vara starkare (+) eller svagare (-), där mening 
i det första fallet (SG+) är starkare knuten till sin kontext, medan mening i 
det andra fallet (SG-) är ”mindre beroende av sin kontext” (Maton, 2011b, 
s. 65 [min översättning]). 

Semantisk densitet (SD) refererar i sin tur till i vilken grad mening är 
”kondenserad inom symboler” (Maton 2011b, s. 66 [min översättning]). 
Symboler kan här vara begrepp, specifika uttryckssätt och dylikt. Precis 
som beträffande semantisk gravitation kan också semantisk densitet vara 
starkare (+) eller svagare (-). En starkare densitet (SD+) kännetecknas av 
att symboler inbegriper ett större mått av mening, varpå en svagare densi-
tet (SD-) följaktligen präglas av en lägre grad av kondenserad mening (s. 
66). Den kondensering som här är på tal kan enligt Maton utgöras av em-
piriska referenser, men likaväl grundas genom kondensering av normer, 
värderingar, smak, politiska ideologier, känslor etc. (Maton 2011b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.11 Maton (2011b, s. 66) 

Fig. 4.11 bygger på samma principer som särskiljande koder. Genom att 
korsa principerna och betrakta dem längs styrkekontinuum, kan en topo-

 

SG- 

SG+ 

SD+ SD- 

semantic gravity  

semantic 
density 
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logisk modell relateras till ett empiriskt material. Vidare belysning än så 
tänker jag inte ägna i detta kapitel, utan överlåter sådant till de empiriskt-
analytiska avsnitten. 

Diskursanalytiska perspektiveringar 
Detta slutliga avsnitt syftar till att fånga upp den analytiska begreppsappa-
rat som formulerats i de föregående, och genomdriva några diskursanaly-
tiska perspektiveringar. Jag vill mena att ett kritiskt diskursanalytiskt per-
spektiv – Critical Discourse Analysis (CDA) – kan utgöra ett fruktbart 
komplement i hanteringen av studiens syfte och frågeställningar. Men av-
sikten är inte att komplettera genom att placera CDA bredvid Bernstein 
och Maton, snarare att rekontextualisera delarna till en transdisciplinär 
ansats i vilken utbildningssociologi och diskursanalys blir en ansats, inte 
två. Stöd för en sådan tankegång finns hos Chouliaraki och Fairclough 
(Chouliaraki 1999; Chouliaraki & Fairclough 1999, 2010; Fairclough 
2003, 2010), vilka också blir de huvudsakliga referenserna inför mitt fort-
satta skrivande. 

När vi låter en diskursanalytisk metodologi befrukta Bernsteins utbild-
ningssociologi kommer det analytiska perspektivet att riktas mot textliga 
dimensioner. CDA kännetecknas nämligen av utgångspunkten att det som 
försiggår socialt också uttrycks helt eller delvis uttrycks i semiotiska for-
mer. Därför kan det sociala objektet ses utifrån dess semiotiska uttryck. 
Samtidigt är semiotiska former endast en sida av det sociala objektet. Där-
för måste det symboliska alltid relateras till det icke-symboliska, och det 
diskursiva till det icke-diskursiva. Diskurser är därmed symboliska system 
för våra erfarenheter av reella företeelser (Chouliaraki & Fairclough 1999). 

I avhandlingens andra kapitel grundlades att sociala händelser alltid är 
dialektiskt relaterade till sociala strukturer. Av denna anledning kan vi 
utgå från att diskursiva händelser alltid är dialektiskt relaterade till sociala 
och semiotiska strukturer. En händelse – såsom en konkret läroplanstext – 
är alltid relaterad till en strukturell verklighet, även om händelsen varken 
uttrycker sig autonomt eller deterministiskt i förhållande till dessa trans-
formerbara strukturer. Det dialektiska mötet är i denna mening kontextua-
liserat till sociala praktiker, i vilka handlingar, interaktioner, sociala relat-
ioner, personer, en materiell värld och diskurser träffas. När de sociala 
praktikerna utför diskursiva handlingar är de i detsamma diskursiva prak-
tiker som producerar diskursiva händelser/texter. 
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Sociala strukturer   --------------------- Semiotiska system 
Sociala praktiker    --------------------- Diskursordningar 
Sociala händelser    --------------------- Texter 

Fig 4.12 Illustration efter Fairclough (2003, s. 24, 2010, s. 74) 

Fairclough (2003) menar att modellen (fig. 4.12) vilar på kritisk realism24 
eftersom sociala strukturer avgränsar vad som är möjligt, medan sociala 
händelser definierar det faktiska. Relationen mellan dessa båda domäner – 
det möjliga respektive det faktiska – medieras av sociala praktiker. 

Bernstein (1990, 2000) och CDA (Chouliaraki & Fairclough 1999; Fair-
clough 2010) förenas i synen på att en pedagogisk diskurs måste förstås 
som en rekontextualiserande princip i vilken olika diskurser vävs samman 
till en odelbar helhet. Men för CDA innebär denna process att även diskur-
siva praktiker rekontextualiseras – relokaliseras och reorganiseras – till en 
ny diskursordning (Chouliaraki, 1999; Chouliaraki & Fairclough, 1999; 
Fairclough, 2010). En diskursordning ska således förstås som ”a network 
of social practices in its language aspect” (Fairclough 2003, s. 24). 

An order of discourse is a socially structured articulation of discursive prac-
tices (including both genres and discourses) which constitutes the discursive 
facet of the social order of a social field, such as politics, media or educa-
tion. We can say that an order of discourse is the specifically discoursal or-
ganisational logic of a field – a field seen specifically in terms of its discur-
sive practices (Chouliaraki & Fairclough 1999, s. 114). 

Kontentan att detta resonemang är pedagogisk diskurs är en rekontextuali-
serande princip där olika diskurser vävs samman till en pedagogisk dis-
kursordning, men att denna integrering samtidigt innebär att olika prakti-
ker nätverkar och bildar särskilda rekontextualiserande fält. Både 
Bernstein (1990, 2000) och Fairclough (2003, 2010) använder sig av fält-
begrepp för just fånga sådana sammanslutningar av diskursiva praktiker. 
Skillnaden dem emellan är att Bernstein i princip endast talar om två speci-
fika fält, medan Fairclough mer belyser fält som princip för hur sociala 
praktiker inteagerar i diskursiva praktiker. Jag finner emellertid Bernsteins 
två fält som fruktbara för min analys av Gy 2011, varpå dessa fält nu ska 
beskrivas. 

                                                        
24 Fairclough (2003) refererar i detta sammanhang till Bhaskar (1986); Fairclough, 
Jessop & Sayer (2002) samt Sayer (2000). 
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Sociokulturella praktiker & Rekontextualiserande fält 

Enligt Bernstein bildas den pedagogiska diskursen (som officiell diskurs-
ordning) i en kamp mellan två relativt åtskilda rekontextualiserande fält. 
Det Officiellt rekontextualiserande fältet (ORF) består av Staten, dvs. den 
politiska sammansättningen och statliga myndigheter. Det Pedagogiskt 
rekontextualiserande fältet (PRF) omfattar å sin sida en mer spretig sam-
ling agenter. Häri ingår utbildningsinstitutioner, fackförbund, lärarkolle-
gium o.l. Hur dessa fält förhåller sig till varandra i bildandet av en officiell 
pedagogisk diskurs är av betydelse. Relationen mellan dessa fält anger 
nämligen till viss del utbildningens relativa autonomi, eftersom kampen 
mellan fälten handlar om vem som ska får formulera frågor och svar ge-
nom de rekontextualiserande processerna (Bernstein 1990, 2000). För av-
handlingens analys är det även väsentligt att se till förhållandet inom re-
spektive fält. Eftersom ORF bygger på den politiska sammansättningen, 
inrymmer fältet av naturliga skäl en viss kampsituation. Men forskningen 
bör också se till hur relationer inom PRF tar sig uttryck, dvs. hur olika 
sociokulturella grupper förhåller sig till varandra inom fältet som sådant 
(Fairclough 2003, 2010). 

Ett användbart begrepp för att kunna samanalysera hur den pedago-
giska diskursen formeras genom rekontextualiseringar av ömsom diskurser 
ömsom praktiker, är begreppen interdiskursivitet (interdiscursivity) och 
intertextualitet (intertextuality) (Fairclough 2003, 2010). Min tolkning är 
att båda begreppen uttrycker rekontextualiserande former – hur rekontex-
tualisation kan ta sig uttryck i diskursiv mening – och blir därför avgö-
rande för avhandlingens textanalytiska metod. Interdiskursivitet sätter 
fokus på ”heterogeniteten” i en text, dvs. hur en text visar på en diskurs 
som egentligen är en sammansättning av flera diskursiva spår (Fairclough 
2010, s. 95). Intertextualitet anger i sin tur textens historiska referenser, 
dvs. hur texten rekontextualiserat något från dåtid till nutid (a.a.). I denna 
mening kan intertextualitet betraktas som en möjlig implikation av Ricoers 
texthermeneutik (jfr FÖRKLARA & FÖRSTÅ). 

Eftersom interdiskursivitet och intertextualitet bedöms vara nära kopp-
lat till rekontextualisation som övergripande begrepp, blir det relevant att 
även belysa klassifikation och inramning i förhållande till diskurs och 
genre. 

Textliga klassificeringar och inramningar 

När begreppen klassifikation och inramning rekontextualiseras till ett dis-
kursanalytiskt perspektiv ges begreppen en textlig dimension. 

Eftersom diskurs är ’sätt att representera’, är diskurs en textlig dimens-
ion av klassifikation. Diskurser tjänar till att klassificera fenomen och 
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människor, men också andra diskurser. Vidare präglas de diskursiva prak-
tikerna av en ständig interdiskursivitet i vilken diskurser befruktas och 
integreras i samklang. Det är dock viktigt att i en omvänd situation be-
trakta dessa diskurser som en fråga om klassificeringar. I annat fall skulle 
fokus riktas på innehållet i enskilda diskurser, medan begreppet klassifikat-
ion ser till vad som utgör gränserna kring dessa diskurser, och hur de för-
håller sig i en interdiskursiv ordning (Fairclough 2010). 

När klassificerande diskurser förs fram i diskursiva praktiker utförs de i 
en typ av genre. Det diskursiva agerandet och den semiotiska integreringen 
sker alltid på något sätt (Fairclough 2010). Tittar vi på rekontextuali-
serande processer i skapandet av pedagogisk diskurs, sker sådant i en rad 
olika genrer: Politiska direktiv utfärdas, debattartiklar skrivs, presskonfe-
renser hålls, kursplaner tas fram etc. I formell mening har det svenska offi-
ciellt rekontextualiserande fältet kommit att använda sig av en specifik 
reformeringscykel bestående av bl.a. direktiv, betänkande, remittering, 
lagrådsremiss, proposition, beslut och slutligen läroplan. Sammantaget 
formas den pedagogiska diskursen genom en kedjebildning – ’genre chain’ 
(Fairclough 2010) – i vilken den pedagogiska diskursens rekontextuali-
serande interdiskursivitet blir till manifest intertextualitet. Denna specifika 
kedja av kan så betraktas som en särskild genre – en genre i betydelsen 
textlig inramning (Fairclough 2010). Chouliaraki (1999) menar att denna 
textliga inramning är, precis som hos Bernstein, ett uttryck för kontroll. 
Genom reformcykelns kedjebildande intertextualitet kan en relativt stark 
extern kontroll upprätthållas över den officiellt pedagogiska diskursen 
(oavsett om genren är säljande eller informerande). ORF äger så att säga 
kontrollen över ordet/texten. Med andra ord har genrer i slutändan en 
regulativ funktion eftersom de kontrollerar vilken diskursordning som 
distribueras på en officiell utbildningspolitisk arena, och därmed också hur 
skolan som social praktik regleras (a.a.). 

Till sist. Hur klassificerande diskurser och inramande genrer flyter sam-
man är en fråga om rekontextualisation (Fairclough, 2010). I en analys av 
rekontextualiseringen mellan sociokulturell re-/produktion kan det därför 
vara rimligt att empiriskt material hanteras genom begreppen klassifikation 
och inramning i förening med diskurs och genre, samt med hänseende till 
interdiskursivitet och intertextualitet. I en rad av analytiskt-abstraherande 
processer kan sedan de underliggande principerna för (musik)pedagogisk 
diskurs träda fram. 
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Sammanfattning & Implikationer 
Avsikten med föreliggande kapitel har varit att skriva fram avhandlingens 
analytiska verktygslåda. Kapitlet tog fart i Bernsteins utbildningssociolo-
giska principer – klassifikation och inramning – och hur sådana principer 
genom att vara starka/svaga bildar olika typer av koder. Vidare presente-
rades hur Bernstein kommit att se på utbildning som socialt objekt – the 
pedagogic device – vilket jag översatt till utbildningsmekanismen. Vinsten 
med att betrakta utbildning (och musik–utbildning) som mekanism är att 
externa (ideologiska) relationer till utbildning kan kompletteras med en 
förståelse för interna (grammatiska) relationer inom utbildningssystemet 
som sådant. I syfte att låta denna utbildningssociologi kompletteras med 
kunskapssociologi, gick kapitlet in i en beskrivning av vertikala respektive 
horisontella diskurser/kunskapsstrukturer. 

Om Bernsteins formuleringar huvudsakligen vilade på Durkheim, kan 
utvecklingen av Maton förstås som grundlagd på både Durkheim och 
Bernstein. I Matons kodteorier är principerna huvudsakligen desamma. 
Klassifikation och inramning, starka och svaga, hierarkisk och horisontell, 
är förenande utgångspunkter. Matons bidrag till avhandlingsarbetet kom 
emellertid att bli ett integrerat förhållningssätt där dessa principer korsbe-
fruktas till topologiska perspektiv. Från Maton kom så två interrelaterade 
ansatser att hämtas; dels särskiljande koder, dels semantiska koder. 

Slutligen gjordes några diskursanalytiska framskrivningar. Härifrån 
formulerades vad som menas med social praktik och hur dessa nätverkar 
inom olika fält. Två specifika fält har pålysts; ett Officiellt rekontextuali-
serande fält (ORF) och ett Pedagogiskt rekontextualiserande fält (PRF). 
Dessa fält och de sociokulturella praktiker som agerar däri har sedan sagts 
arbeta med rekontextualiserande processer, och vars textliga uttryck kan 
beskrivas i termer av interdiskursivitet respektive intertextualitet. Vidare 
har vi även betraktat diskurser som textliga uttryck för klassificeringar, 
samt genrer som textliga uttryck för inramningar. 

De begrepp som här presenterats och belysts, kommer härefter att ut-
göra en slags analytisk potential i mötet med empirin. Med detta menas att 
det inte föreligger avsikt att bruka begreppen enligt någon förutbestämd 
systematik. I de kommande resultatkapitlen kommer därför vissa begrepps-
liga inslag att användas i vissa avsnitt, för att i andra sammanhang bytas ut 
mot vad som då blir relevant. Principen för begreppsanvändningen är 
sålunda att låta det empiriska materialet styra. Men innan presentationen 
av analyser, krävs en presentation av det empiriska materialet som sådant. 
Det är temat för nästa kapitel. 
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KAPITEL 5 

Faktiska spår av skillnad 
I detta kapitel ska avhandlingens empiriska material och urvalsprinciperna 
för detsamma presenteras. 

Att finna delar till en helhetlig förståelse 
Avhandlingens frågeställningar sätter ett empiriskt fokus på gymnasiere-
formen Gy 2011. Med reform åsyftas här den process inom vilken idéer 
och förslag till transformation av delar i utbildningssystemet genomdrivs. 
På så vis är utbildningsreformer uttryck för processer av utbildningspolitisk 
och administrativ karaktär. I denna avhandling beskrivs fenomenet som 
rekontextualiserande processer eftersom det handlar om textualiseringar av 
mening och hur dessa meningar/texter selekteras, förflyttas och transform-
eras till att utgöra grunden för nya läroplaner (Bernstein 1990, 2000; Lin-
densjö & Lundgren 2000). 

I denna avhandling används läroplansbegreppet till att inrama en rad 
textliga uttrycksformer. Förenande drag är deras funktion att vara sty-
rande. Skollag, läroplaner och kursplaner är exempel på styrdokument som 
i huvudsak riktar sig till reproduktionsfältets undervisningspraktiker. De 
har på så vis redan genomgått rekontextualisationsprocessens formule-
ringsarena och ställt sig som påbjudna riktlinjer inför en realiseringsarena 
(Lindensjö & Lundgren 2000). Styrande dokument är emellertid även såd-
ana texter som förmedlar processerna inom formuleringsarenan i sig. 
Svenska utbildningsreformer följer här en starkt inramad praktik – lagstift-
ningsprocessen – där pedagogisk diskurs förhandlas och ordnas genom 
intertextuell kedjebildning inom en särskild genre (Chouliaraki 1999; Fair-
clough 2003, 2010). 
 

1. Kommittédirektiv 
2. SOU och Ds 
3. Lagrådsremiss 
4. Proposition 
5. Riksdagens utskottsbetänkande 
6. Riksdagens beslut 
7. Färdiga lagar och förordningar (SFS) 

 
Punkterna 1-7 anger den övergripande lagstiftningsprocessen (Regeringen 
2013), vars tillämpning bör kommenteras. 

Initiativet till en utbildningsreform ligger formellt sett hos Regeringen. 
Vilka behov som ligger till grund för en utredning anges i ett eller flera 
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kommittédirektiv (Dir.). Dessa dokument är precis vad de låter – direktiv 
till den kommitté/utredning som ges till uppgift att utreda några särskilda 
frågor med aktning av Regeringens riktlinjer. Kommittén har sedan till 
uppdrag att svara upp mot direktiven genom att på grundval av expertis25 
tillfråga samhälle och sakkunniga hur frågorna bäst bör lösas. I detta avse-
ende öppnar rekontextualiseringen upp för diskursiva inlägg från en rad 
avnämare (exv. näringsliv och representanter för högskoleutbildningar). 
Kommitténs arbete avslutas sedan med att slutsatser presenteras i en rap-
port, antingen i ett dokument eller fördelat på del- och slutbetänkande. 
Oavsett utformning publiceras utredningens förslag inom serien Statens 
offentliga utredningar (SOU)26. När utbildningsministern tillgivits betän-
kandet ventileras denna utredning genom remitteringsprocessen. Myndig-
heter, intresseorganisationer och sociala grupper med särskilda intressen 
ges då möjlighet att lämna yttranden över kommitténs överväganden, slut-
satser och konkreta förslag. På så vis ges ansvarigt departement möjlighet 
att pröva huruvida förslagen finner stöd hos avnämare och samhället i 
stort. Regeringen och ansvarig minister kan därefter överväga huruvida 
Utredningens förslag ska hanteras inför en eventuell proposition (Prop.).27 
Om Regeringen väljer att presentera en proposition är det självfallet med 
hopp om att den också ska leda till bifall i Riksdagens beslut. För behand-
lingen i Riksdagen kan då utskottsbetänkanden få betydelse. 

När riksdagsbeslut låter genomdriva en proposition överlämnas reali-
seringen av dess innebörder till myndigheterna (i vårt fall Skolverket, tidi-
gare Skolöverstyrelsen). Myndighetens arbete kan sägas stå med ena benet 
på en formuleringarena och med det andra på en realiseringsarena. Med 
hjälp av sakkunniga ska läroplaner, kursplaner och betygskriterier tillskap-
as, samtidigt som myndighetens uppdrag är att administrativt realisera 
riktlinjerna från en ideologiskt orienterad formuleringsarena (jfr Lindensjö 
& Lundgren 2000). 

När jag säger att utbildningsreformer är en textualisering enligt en viss 
genre är det med hänseende till att textualiseringen följer en specifik social 
och diskursiv praktik (Fairclough 2010). Med tanke på de olika textformer 
som en reform inbegriper (från direktiv till kursplan) kan vi åtminstone 
försöka beakta skiftningar eller stilarter inom genren. För denna sak bör 

                                                        
25 Svenska kommittéer för utbildningsreformer kan bestå av sakkunniga och/eller 
politiska sammansättningar. 
26 Alternativt Departementserien (Ds.) 
27 Propositionen föregås vanligen också av lagrådsremiss för juridisk bedömning av 
den tilltänkta propositionens innehåll. 
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forskningen ta hänsyn till både semantiska och sociala former av en mu-
sikpedagogisk diskursordning (se PEDAGOGISK DISKURS). 

Den principiella redogörelsen över materialets form och funktion ska nu 
övergå i en presentation av studiens faktiska empiri och urvalsprinciper.  

Gymnasiereformen Gy 2011 

Med Gy 2011 åsyftas den gymnasiereform som initierades av Regeringens 
direktiv (Dir. 2007:8) och kom att slutligen realiseras i och med en ny lä-
roplan för gymnasieskolan (Lgy 11). Som händelse och förlopp utgör här 
Gy 2011 utgångspunkten för avhandlingens intresse och problemformule-
ring. Därför bildar reformen det huvudsakliga underlaget för avhandling-
ens studieobjekt och empiriska arbete. 

Eftersom utbildningsreformer innehåller en uppsättning formellt regle-
rade processer och beslutsgivande steg, inbegriper Gy 2011 en materialpot-
ential av vida mått. Ett omfattande underlag föranleds också av det enkla 
faktum att varje steg i reformeringsprocessen innefattar en uppsjö av mer 
eller mindre textburna inlägg. Eftersom detta material ämnar ligga till 
grund för besvarandet av studiens andra frågeställning, har urval gjorts på 
grundval av vilket material som kan anses vara en god avspegling och mest 
signifikant för ”sociokulturella relationer till” och ”rekontextualiserande 
principer”. Med hänseende till teoretisk och genremässig konsistens, har 
endast textualiserade uttryck/händelser beaktats. Utifrån sådana urvals-
principer har den empiriska studien av Gy 2011 avgränsats till kommitté-
direktiv, utredningens betänkande, yttranden från remissinstanser samt 
proposition. Urvalet av yttranden har bedrivits utifrån ett givet kriterium: 
Avhandlingen har sökt och beaktat sådana yttranden som i någon mån 
berört Gymnasieutredningens förslag gällande Estetisk verksamhet 
och/eller förslag angående Estetiska programmet. Urval till att endast stu-
dera de yttranden som berört någon av dessa aspekter har gjorts utefter 
vilka yttranden/avsändare Regeringen genom sin proposition angivit som 
yttrande aktörer ifråga. Av dessa förteckningar har sedan samtliga berörda 
yttranden rekvirerats i sin helhet via Registrator på Utbildningsdeparte-
mentet. Fullständig förteckning finns under KÄLLMATERIAL, placerad under 
avsnittet REFERENSER mot slutet av avhandlingen. 

Läroplaner 1940-2011 

Med avsikt att stödja analysen av rekontextualiseringen inom Gy 2011, 
sätts denna reform i relation till omgivande textmaterial och historiska 
utbildningsreformer. Då utbildningspolitik och kulturpolitik till övervä-
gande del har behandlats inom ett och samma departement finns anledning 
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att beakta kulturreformer i den mån sådana kan ge adekvata bidrag till en 
helhetlig förståelse. 

Valet av material har i det följande styrts av principer för intertextuali-
tet. Eftersom tidsperioden 1940-2011 innefattar ett antal olika reformer 
präglas också materialet av en serie manifesta kedjebildningar. Urvalet har 
varit hermeneutiskt. Med det menar jag att sökandet har gått efter de text-
liga spår som kan vara av delgivande betydelse för en helhetlig förståelse. 
Konkreta urval av läroplaner, utredningar osv. har grundats dels på läro-
planshistorisk litteratur och sammanställningar, dels i kombination med ett 
förlitande på eget omdöme. Proceduren har helt enkelt gått till så att jag 
genom tidigare forskning om utbildningsreformer/läroplaner samt tillhö-
rande förteckningar gått igenom och behandlat historiskt material utefter 
relevans.28 Vissa dokument har kunnat avfärdas redan genom titeln (p.g.a. 
avvikande kontext el. dyl.), andra har krävt genomsökning efter adekvata 
delar (särskilt vid omfattande material, exv. 1940 års skolutrednings be-
tänkande). Det personliga omdömet ska förstås som använt för att jämka 
vad tidigare forskning pekat ut som de mest betydelsefulla inslagen i ut-
bildningshistorien i förhållande till avhandlingens musikorienterade studie-
objekt. Allt som allt innebär dessa urvalsrelaterade överväganden att jag 
valt att i bifogad källförteckning endast presentera de dokument som i 
någon utsträckning anges som referenser i de kommande analyserna. Å ena 
sidan borde allt genomgånget material ha förtecknats. Å andra sidan hade 
en sådan lista blivit mer märklig än användbar. Dessutom har jag ingen 
fullständigt systematisk förteckning över exakt vad som någon gång blivit 
föremål för övervägande men som raskt visat sig irrelevant för avhandling-
ens syfte och frågeställningar. I förlängningen har sökandet efter adekvata 
referenser bidragit till att även utredningar/läroplaner för grundskolan 
beaktats. Fog för sådant handlande finns i innebörden av vad pedagogisk 
diskurs är och hur ett musikpedagogiskt fält kan förstås. Resultaten från 
studier av dessa dokument påtalas endast då jag funnit så vara nödvändigt 
för förståelsen av gymnasieskolans kontext. Fullständig förteckning över 
anförda dokument finns listade under KÄLLMATERIAL, vilken i sin tur är 
förlagd under REFERENSER. 

I avhandlingens syftesformulering ingår en distinktion mellan produkt-
ion och reproduktion. Vid inramning av tidsperiod för empiri har övervä-
ganden gjorts i förhållande till den historiska tidpunkt när uppdelningen 
mellan produktion och reproduktion blev en utpräglad realitet. Det kan 
sägas att en sådan situation uppstod under 1800-talets mitt, då inrättandet 

                                                        
28 Företrädesvis Lindensjö & Lundgren (2000); Lindmark (2007, 2009); Lundgren 
(1989); Richardson (2010). 
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av allmän folkskola (1842) var en symboliskt viktig händelse. Tiden präg-
lades av att ett moderniserat samhälle med krav på medborgerlig utbild-
ning. Det kapitalistiska samhället var ett faktum och olika ideologier kring 
samhället hade blivit relativt synliga. I ett vidare perspektiv fick Staten en 
allt viktigare roll för samhället och skolan kom härefter att bli likt en ideo-
logisk statsapparat (T. Englund, 2005/1986; Ulf P Lundgren, 1989). Av-
handlingens empiri och analys har i begränsad utsträckning beaktat de ca 
100 år som går från 1842 till 1940, men i jämförelse med tiden efter 1940 
är det ett perifert och osystematiskt bidrag till avhandlingens egentliga 
material. Mitt val att ta fart i 1940-talets Sverige är sannolikt inget an-
märkningsvärt för svenska läroplansteoretiker. För det första kom en rat-
ionell läroplanskod att befästas (Lundgren 1989 – se DEN KULTIVERADE 

BLICKEN), i vilken relationer mellan produktions- respektive reproduktions-
fält var en given utgångspunkt. För det andra kom 1940 års skolutrednings 
och 1946 års skolkommissions betänkanden att utgöra grundplåtar till den 
svenska enhetsskolan och vidare in i konstituerandet av gymnasieskolan. 
Skälet till slutåret 2011 är å sin sida mycket enkelt. Under 2011 fick näm-
ligen gymnasieskolan sin nya läroplan – Lgy 11 – som ett resultat av re-
formen Gy 2011. 
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KAPITEL 6 

Musik – några struktureringsprinciper 
Följande kapitel avser att belysa några underliggande principer för musik-
ämnets interna strukturering. I denna mening är det inte frågan om musik-
ämnets kontextuellt skiftande innehållsbeskrivningar. Det är istället relativt 
generativa principer för ämnets uppbyggnad som behandlas. Med andra 
ord ska detta kapitel inte i första hand redogöra för vad musikämnet är 
eller har varit, snarare den inre grammatik som reglerar hur musikämnet 
blir omtalat och tillskrivet.29 Syftet med detta angreppssätt är att ge en 
analytisk utgångspunkt inför nästkommande kapitel. Därför bör dessa 
båda kapitel (6 & 7) läsas och förstås som två delar i en helhet. Det första 
och nu föreliggande kapitlet beskriver musikämnet genom en närmast av-
kontextualiserad strukturanalys, där texten till stor del betraktas utifrån 
relationen text/social–struktur i sig. Analysen utgår primärt från ämnespla-
ner (delar ur Lgy 11) för det nu gällande Estetiska programmet. Redogörel-
sen över det nutida förstås dock som intertextuella rekontextualiseringar 
av historiska läroplaner. Men för att gynna en beskrivning av principerna i 
sig, har historiska referenser till övervägande del klippts bort. Detta kapitel 
bli så en slags avkontextualiserad strukturanalys av musikämnets relativt 
generativa principer. I nästkommande kapitel ska de principer som här 
presenterats återföras till en kontextuell förklaring och förståelse. Princi-
perna ska då belysas genom läroplansförändringar från 1940 års skolut-
redning och framåt. Kapitlen (6 & 7) hade förvisso kunnat presenteras i 
omvänd ordning, dvs. först kontextuella beskrivningar och sedan påvi-
sande av genomgående principer. Jag har dock låtit utformningen inspire-
ras av Ricoeurs texthermeneutik, där texten först betraktas som text–
struktur i sig och därefter återförs till sin kontext för en tolkning framför 
texten. På så vis fungera nästkommande historiska återblick inte som en 
historieskrivning i sig, utan som en vidare och djupare belysning av princi-
perna i sig. 

En metodologisk grundbult i detta avhandlingsarbete (enligt Ricoeursk 
och Durkheimiansk modell) är att belysningar gynnas av att saken kastas 
in i den spänning som likhet–skillnad utgör. I min analys kommer jag där-
för att göra återkommande utblickar mot sådant som kan visa på musik-

                                                        
29 Dessa interna relationer ska inte förstås som utommänskliga. De är principer för 
hur musikämnet som disciplin/kunskapspraktik kommit att få en specifik struktu-
rell identitet. För en vidgad belysning av dessa principer kommer detta kapitel även 
inbegripa några referenser från läroplaner för grundskolan. Jag finner det vara en 
poäng att göra så eftersom huvudsakligt fokus ligger på relativt generativa princi-
per. 
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ämnets skillnad. Genom avhandlingens tidigare kapitel har rörelser mellan 
naturvetenskapliga kontra människovetenskapliga ideal varit ett slags ge-
nomgående tema. Jag tänker nu utnyttja en sådan vetenskaplig polemik 
inför mitt sätt att skapa analytiskt fruktbara spänningar. I mina kom-
mande försök att belysa musikämnets säregna natur ska jag därför låta det 
egna speglas i sådant som vanligen har definierats som ’det andra’. Till 
sådana osignifikanta ’andra’ har ofta naturvetenskap och matematik place-
rats. Därför ska analysen i detta kapitel initieras med en jämförelse mellan 
ämnesbeskrivningarna för Musik, Fysik och Matematik enligt läroplanen 
för gymnasieskolan 2011 (Lgy 11 II: Ämnesplaner och kurser: Mu-
sik/Fysik/Matematik): 

MUSIK: Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som 
tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som an-
vänds i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder 
olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt 
uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap. 

FYSIK: Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och 
behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har 
stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energi-
försörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om 
energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar 
utveckling. 

MATEMATIK: Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från 
många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans 
nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation 
med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med 
att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer kom-
plexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för 
olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och 
formulera generella samband. 

Skillnaderna mellan hur Musik, Fysik och Matematik skrivs fram är själv-
fallet många och långt fler än vad denna avhandling kan eller avser att 
studera. Men ett genomgående drag är att medan Fysik och Matematik på 
skiftande sätt försöker definiera ämnets kärna och skolkunskapens funkt-
ionella betydelser för olika kontexter, framstår beskrivningen av Musik 
närmast som en icke-definition. För det första preciseras inte till vad Musik 
ska tjäna till, eller att dess språk skulle vara ”likartat världen över” (Ma-
tematik). Musik är istället något som uttrycks estetiskt och ”används i en 
mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika sa-
ker för var och en av oss”. Jag menar att denna mening uttrycker en kun-
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skapsteoretisk relativism, och är förteelse som kommer bli belyst i näst-
kommande kapitel. Vad som ligger i denna mening, men som bättre fram-
kommer genom den första och tredje satsen, är musikämnet som flerdi-
mensionellt. Musikens funktionella påverkan på människan är svår att 
entydigt lokalisera. Att musik berör oss ”kroppsligt”, ”tankemässigt” och 
”känslomässigt” blir så snarare en beskrivning av musikämnets flytande 
karaktär, än en precisering av dess specifika placering. Detta menar jag 
hänger samman med att musik har ”sin grund i konstnärligt uttryck, musi-
kaliskt hantverk och musikvetenskap”. Med detta understryks att ämnets 
struktur vilar på fler element än de rent musikvetenskapliga, och att det 
således finns olika kunskapspraktiker som har en funktionell betydelse för 
ämnets struktur.30 Jag menar att dessa uttryck symboliserar tre diskursiva 
spår och tillika tre sociokulturella praktiker varifrån rekontextualiseringar 
till en relativt specifik musikpedagogisk diskursordning kan förstås. 

 
 
 
 
 
 

 

Fig 6.1 

I detta kapitel är det företrädesvis principiella förhållanden i denna bild 
(fig. 6.1) som ska belysas. Närmare bestämt är det de relationella pilarna 
som ska sättas under analytiskt ljus. 

Musik – inte som andra ämnen 
Att musik inte är som andra ämnen kan tyckas självklart. Bara det faktum 
att avhandlingen talar om ett musikämne förutsätter såklart vissa åtskil-
jande drag gentemot andra ämnen (såsom matematik, svenska eller idrott). 
Men jag menar att synen på musikämnet och dess undervisningspraktik 
som något åtskilt ligger djupt i ämnets säregna natur. Vad jag vill peka på 
är att musikämnet ofta frånskilts till något apart och avvikande från skol-

                                                        
30 Som av en händelse är vetenskap det sista ordet i beskrivningen av ämnet Musik 
men första ordet i framskrivningen av fysikämnet. Jag finner inte fog för att dra 
några höga växlar över den saken, det är sannolikt en tillfällighet, men det är likväl 
slående för den lägesanalys detta kapitel kommer påvisa. 

Känsla Kropp Tanke

Estetik Hantverk Vetenskap
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kunskapens mittfåra, samt att detta särskiljande är av signifikant betydelse 
för ämnets interna struktur. 

Genom läroplanshistorien har musikämnet beskrivits på flertalet sätt. 
Det finns emellertid två begreppsformer som varit speciellt framträdande i 
detta avseende. Dessa är musikämnet som estetiskt respektive praktiskt 
ämne. Även om jag delvis kommer referera till ’det estetiska’ och ’det prak-
tiska’ var för sig, är en sådan distinktion egentligen inte möjlig. Det går 
förvisso att härleda en begreppslig åtskillnad till romantisk filosofi, i vilken 
estetikbegreppet skapades i en autonomisering av konsten från tekniskt 
hantverksarbete (jfr Benestad, 1994; Varkøy, 2001). Men den musikpeda-
gogiska diskurs vi nu studerar kännetecknas som tidigare beskrivits av en 
rekontextualisering, i vilken inslagen av ’det estetiska’ och ’det praktiska’ 
är intimt interrelaterade. Ämnesbeteckningar såsom ”Ämnen för estetisk-
praktisk och fysisk fostran” (Lgr 62), ”Estetisk-praktiska ämnen” 
(SOU1981:96) och ”Estetisk verksamhet” (Lpf 94) är textliga exempel på 
hur en sådan koppling varit interdiskursivt integrerad i olika tider och 
intertextuellt sammanlänkad genom olika (kon)texter. Men trots att dis-
kurserna om estetisk och praktisk inte kan särskiljas på ett sådant sätt att 
vi lämpligen kan tala om fristående berättelser förutsätter ändå förklaring-
en en analytisk distinktion. Därför kommer jag likväl att först peka på 
några specifika karaktärsdrag hos ’det estetiska’ respektive ’det praktiska’ 
var för sig, för att sedan gå mot en mer sammanhållen belysning. 

Vad som utgjort den estetiska dimensionen i musikämnet har varierat 
från tid till annan, inte minst i ljuset av skiftningar från modernt till post-
modernt tänkande. En gemensamt hållen linje har dock alltjämt varit ett 
slags avståndstagande gentemot epistemiska kunskapstraditioners rational-
ism och begreppsliggörande. För att beskriva saken med hjälp av en klas-
sisk dualism, har talet om det estetiska symboliserat känslans och sinnes-
förnimmelsens giltighet och i detsamma ett komplement till, eller kritik av, 
en ensidig förståelse av kunskap som förnuftig. Det betyder inte att mötet 
med musik inte kan vara förnuftigt. Tvärtom har just en skolning till för-
nuftig förståelse av musik utgjort en betydande del av musikundervisning-
ens syfte. Men i jämförelse med den omedelbara musikupplevelsen har 
förnuftet alltid betraktats som en sekundär dimension av erfarenhetspro-
cessen. Här följer ett exempel från 1960 års gymnasieutredning: 

Det teoretiska kunnandet befrämjas bäst genom direkt studium av konst-
verk, inte genom läsning av läroböcker. Ingen konstupplevelse blir så bestå-
ende som den man erfarit vid personlig medverkan i konst- och musikut-
övning eller dramatisk framställning eller då man genom fördjupat studium 
trängt in i konstnärliga uttryck (SOU 1963:43, s. 721). 
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Att musikämnet sagts ha sin grund i något estetiskt är av läroplansteore-
tiskt intresse eftersom läroplaner tenderar att dra gränser, och att de kan 
sägas har förstärkt gränsen mellan känsla och förnuft. På det stora hela har 
läroplaner nämligen haft benägenhet för att kategorisera ämnen som an-
tingen känslo- eller förnuftbaserade. 

En harmonisk utveckling av individen förutsätter, att den intellektuella 
skolningen går hand i hand med estetisk-praktisk och fysisk fostran (Lgr 62, 
s. 231). 

En estetisk fostran, som innebär ett uppövande av elevens skapande för-
måga, av hans fantasi och inlevelseförmåga syns också understödja utveckl-
ingen av hans rent intellektuella färdigheter (a.a., s. 294). 

Den bild Lgr 62 återger menar jag är typisk. Vi har här att göra med en 
relativt stark åtskillnad i vilken musikämnet definieras som något icke-
intellektuellt. Musik och andra estetiska ämnen kan gynna den intellektu-
ella utvecklingen, men i sig självt är den estetiska kunskapsformen baserad 
på något annat än ett intellektuellt förnuft. Även om samma läroplan i 
andra delar visar på intellektuella inslag i musikämnet, är den övergripande 
klassificeringen ändå sådan att musikämnet i grund och botten är något 
icke-intellektuellt. 

Ett nytt perspektiv på elevernas utveckling av kunskaper i musik innefattar 
såväl färdighetsträning genom sång, spel och dans som förståelse av musi-
kens sammanhang och innebörder. Musikämnet har såväl praktiska, este-
tiska som intellektuella dimensioner och erbjuder möjligheter till både per-
sonlig och social utveckling genom dess skapande och kommunikativa 
undervisningsformer (SOU 1992:94, s. 184). 

Raderna är skrivna 30 år senare (efter Lgr 62) av den då aktuella Läro-
planskommittén. Betänkandet skulle förvisso kunna påstås falsifiera mitt 
hävdande av en tämligen stark klassificering mellan intellektuellt och icke-
intellektuellt. Min tolkning är dock att ovanstående citat istället är valide-
rande. Det försök till överbryggning som här är gällande förutsätter liksom 
en åtskillnad att slå en bro över. Men samtidigt förstärker också detta utta-
lande den diskurs den i någon mån försöker komma till rätta med. För 
även om det nu talas om ”intellektuella dimensioner” säger satsen att vi 
har att göra med en komplettering. ’Det intellektuella’ är här inte integrerat 
i ’det estetiska’ eller ’det praktiska’ – det är en dimension som ligger bred-
vid. 

Att kunskap har en både teoretisk och praktisk sida är ingen ny insikt. 
Inte heller torde det vara tvivelaktigt att kumulativt lärande är beroende av 
ett växelspel mellan teori och praktik; att praktiska erfarenheter teoretise-
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ras för omsättning i liknande/nya praktiska sammanhang. Men denna na-
turliga dualitet har i läroplansteoretiskt perspektiv ofta kommit att bli till 
en ämnesmässig gränsdragning och inramning. Istället för ett växelspel 
mellan teori och praktik inom respektive ämne, har vissa skolämnen till-
skrivits vara teoretiska medan andra praktiska (+C) (jfr Gustavsson 2009). 
Matematik är ett teoretiskt ämne, musik ett praktiskt. Självfallet är mate-
matik en praktisk kunskapsdisciplin, men betydelsen i ’det praktiska’ är i 
vårt fall mer specifikt än utövande i största allmänhet. Att kunna sjunga 
eller spela gitarr är uttryck för att veta hur någonting utförs. Men vad som 
skiljer vetandet i musik från matematik är att det förstnämnda samman-
kopplas med kroppslig framställning. I tanken på ’det praktiska’ ligger 
således en underförstådd betoning på förkroppsligad kunskap. I denna 
mening är vi tillbaka vid synen på musikämnet som något icke-
intellektuellt, eller vad som i detta fall kan sägas utgöra en slags cartesiansk 
dualism mellan kropp och medvetande. 

Även om en läroplansteori skulle kunna hävda att skolan i historiskt 
hänseende primärt givit företräde åt det tänkande jaget – res cogitans – är 
det inte ett sådant perspektiv jag avser att påvisa. Syftet är kort och gott att 
framlägga perspektiv på den diskursiva ordningen såsom den är formule-
rad genom klassificerande och inramande principer; att övergripande läro-
planers distinktioner mellan intellektuella–teoretiska kunskaper och 
kroppsligt–praktiska färdigheter har blivit till vedertagna utgångspunkter. 

Den springande punkten för anfört resonemang är att musik klassifice-
rats som estetiskt-praktiskt ämne och därav inramats till särskilda estetiskt-
praktiska praktiker. Detta har också inneburit ett avståndstagande gente-
mot rationell ’vetenskaplig-epistemisk’ skolkunskap. Utfallet ska inte tol-
kas så att det nödvändigtvis varit aktörer utanför den musikpedagogiska 
praktiken som tilldelat ämnet en sådan mening. Anledningen kan också 
tillskrivas den interna praktikens egen identifikation och vilja till åtskill-
nad. Från konstnärligt perspektiv kan nämligen konst, skönhet och irrat-
ionalism stå högre i kurs än rationellt teoretiserad vetenskaplig-epistemisk 
kunskap eftersom den senare kunskapsformen kan framstå som en redukt-
ion och ett förvärldsligande av högre stående former (Løvlie 1990). 

För att belysa framförda distinktioner och musikpedagogikens distanse-
ring gentemot vetenskaplig-epistemisk kunskap ska jag ge ett signifikant 
exempel från Nielsens Almen Musikdidaktik (1998). Min poäng är att 
Nielsen understryker och belyser de gränsdragningar jag hitintills försökt 
redogöra för i detta kapitel.  

Vi oplever og erkender her umiddelbart i den forstand, at vi ikke behøver 
koble vor intellektuelle, verbale erkendelse ind. Sagt på en anden måde be-
ror kunstarterne på vor non-verbale eller ikke-verbalt-begrepslige oplevelse- 
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og erkendemulighed. Blandt andet derfor taler man i denna forbindelse også 
om de æstetiske fag, jvf. det græske ord ”aisthesis”, der netop betegner er-
kendelse umiddelbart via sanserne. Musik er ifølge dette et sansefag mere 
end et intellektuelt erkendefag (Nielsen, 1998, s. 105). 

Nielsens (a.a.)31 mening representerar här den typiska bilden av musik som 
uppfattad och erfaren genom omedelbara sinnesintryck, utan passage via 
intellektuell-verbal-begreppslig hantering. Det är därför musik är ett este-
tiskt ämne och i detsamma ett icke-intellektuellt, icke-verbalt och icke-
begreppsligt sådant. Uppfattningen hänger intimt samman med påståendet 
att existensen av musikaliska fenomen är beroende av vår upplevelse. Där 
har vi grunden för ’det estetiska’. 

Vidare menar Nielsen (a.a.) att estetiska upplevelser är beroende av 
skapande och kreativ verksamhet; att musik och estetik inte är något av 
naturen givet, snarare antropologiskt producerat genom konstnärlig verk-
samhet. Detta är enligt Nielsen en anledning till varför musikämnet i sko-
lan kan bli kategoriserat som ett kreativt ämne. Vi glider alltså nu över i 
’det praktiska’ såsom att praktisk-kroppslig verksamhet är en förutsättning 
för ’det estetiska’. Att det finns en given koppling mellan musik som 
konstnärligt ämne och musik som hantverksmässigt-praktiskt ämne menar 
Nielsen t.o.m. är etymologiskt eftersom konst och praktiskt kunnande har 
ett sådant släktskap. Över huvud taget återkommer hos Nielsen tanken att 
musikämnet i sin konstnärliga karaktär frånskiljer sig traditionell veten-
skap. Emedan fysikämnet är en rekontextualisation av den vetenskapliga 
disciplinen fysik, finns inte ett sådant släktskap på musikområdet.  Musik-
ämnet är inte en omformulering av musikvetenskapen – den är sprungen ur 
musikens konstnärliga och praktiska dimensioner. En vetenskaplig och 
verbaliserad kunskap om musik är emellertid närvarande, men målas av 
Nielsen upp som en sekundär part i relationen mellan konst och vetenskap. 

Denna åtskillnad mellan konst och vetenskap har också uttryckts i 
svenska läroplanstexter. Exempelvis står det i examensmålen för det nuva-
rande Estetiska programmet att eleverna ska få pröva ”såväl ett konstnär-
ligt som ett vetenskapligt förhållningssätt” (Lgy 11, s. 227). Vidare ska 
utbildningen vara bred och specialiserad till ”förberedelse för konstnärliga 
och vetenskapliga högskolestudier” (ibid.). Jag tänker inte redogöra för 
teorier om vad som är konst respektive vetenskap, inte heller påstå att 
särhållningen vore felaktig. Avsikten är att peka på förekomsten och enkelt 
konstatera att konst inte är vetenskap och vetenskap inte är konst. 

Sammantaget har jag med detta avsnitt haft för avsikt att påvisa hur 
olika diskursiva positioneringar – såsom talet om ’det estetiska’ och ’det 
                                                        
31 Det bör upplysas om att Nielsen skriver från en fenomenologisk grund. 
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praktiska’ – har klassificerande och inramande funktioner för musikämnets 
nödvändiga behov av att inte vara som alla andra ämnen. I det avsnitt som 
nu följer ska vi se till hur liknande struktureringar fungerar som konflikt-
fyllda relationer inom musikämnet. 

Musik – ett segmenterat ämne 
Analysen ska fortsättningsvis ske utifrån Lgy 11, varifrån det kan konstate-
ras att musik är ett högst segmenterat ämne. Om vi återigen låter jämföra 
musik och naturvetenskap framträder vad Bernstein (1999) skulle beskriva 
som två fundamentalt olika kunskapsstrukturer. Ämnet Fysik är av Lgy 11 
(II) strukturerat enligt kurserna Fysik 1a, 1b1, 1b2, 2 samt 3. Modellen 
kan med fördel också jämföras med det mer omfattande Matematikämnets 
kursutbud: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c, 4, 5 samt en specialisering på 
toppen. Musikämnet tillhandahåller i sin tur kurser såsom bl.a. Bruksspel 
och ackompanjemang, Ensemble, Instrument eller sång, Musikimprovisat-
ion, Musikproduktion etc. Flertalet av kurserna finns indelade i två steg (1 
& 2) – Instrument eller sång i hela tre steg – men i det stora hela fram-
kommer en annan princip. Den fundamentala skillnad jag vill påvisa är att 
Fysik och Matematik i hög grad är ämnen strukturerade enligt en hierar-
kisk läroplan medan Musik i grunden är organiserat likt en horisontellt 
ordnad läroplan. De naturvetenskapliga ämnena påvisar en i hög grad 
vertikaliserande princip, i vilken kunskaper processuellt kondenseras och 
integreras till alltmer abstraherade begrepp och generaliserade regelsystem. 
Musikämnet, däremot, uttrycker en i hög grad horisontaliserande princip, 
där relativt avgränsade discipliner läggs bredvid varandra. I denna mening 
består musikämnet av relativt åtskilda kunskapspraktiker med tämligen 
säregna relationer till kunskap, pedagogisk verksamhet och utvärderande 
principer. Det kan sägas att kurser såsom Ensemble och Rytmik visserligen 
kan finna nära samröre, men att de på intet sätt står i hierarkisk relation 
till varandra. 

 
 
 

 
 

Fig 6.2 

Den viktiga slutsatsen från detta resonemang är att musikämnet inte bara 
har fått sin identitet genom en distinktion gentemot andra ämnen. Musik-

Ensemble Körsång Rytmik Musikproduktion Etc.
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ämnet karaktäriseras också i hög grad av en internt samlande kod (+C, 
+F), där olika subdiscipliner hålls isär och inramas inom relativt avgrän-
sade kunskapspraktiker. 

Musik & Musikteori – två olika ämnen 

Resonemanget om hierarkiska och horisontella strukturer blir mer intrikat 
och än mer intressant när vi av Lgy 11 kan göra följande konstaterande: 
Musik är inte ett ämne, utan två. Musikorienterade kurser har nämligen 
delats in i två åtskilda ämnen; antingen Musik eller Musikteori. Jag intro-
ducerade detta kapitel med att citera ämnesbeskrivningen för musikämnet 
(se jämförelsen mellan Musik, Fysik och Matematik). Vad jag då inte klar-
gjorde var att vi faktiskt endast studerade Musik, vilket alltså är ett annat 
ämne än Musikteori. Så om Musikteori inte är Musik, vad är det då. 

Ämnet musikteori behandlar gehör, musikaliska former och musikens be-
grepp. Kunskaper i musikteori bidrar till en musikalisk helhetssyn samt för-
stärker och utvecklar musikutövandet, musikskapandet och kommunikat-
ionen med andra musiker. I ämnet behandlas också notation av musik (Lgy 
11 II: Ämnesplaner och kurser: Musikteori). 

Vidare anges att ämnet ”ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 
allmän musiklära och om musikteoretiska begrepp”, att de ska utveckla 
kunskaper beträffande ”notsystemet” och ”musikaliska former”, att 
”[e]leverna ska ges möjlighet att analysera musik både teoretiskt och ge-
hörsmässigt för att de ska kunna förstå olika musikaliska skeenden och 
strukturer” osv. (ibid.). 

Sammantaget skrivs ämnena Musik och Musikteori fram som komplet-
terande, där Musikteori ska ge relativt universella begrepp för de tämligen 
partikulära praktiker Musik behandlar. En mer distinkt förklaring når vi 
om denna strukturella relation betraktas utifrån semantiska koder (fig. 
6.3). Musikteorins funktion är i denna relation att till övervägande del 
leverera meningsbärande begrepp med giltighet utöver specifika kontexter 
(SG-, SD+). Ämnet Musik framläggs å sin sida med omvänt förhållande. 
Här knyts mening relativt starkt till specifika kontexter med ganska låg 
grad av begreppslig kondensering (SG+, SD-). 
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Fig 6.3 

Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv präglas så den samlade kun-
skapspraktiken av en relativt stark gränsdragning mellan Musik och Mu-
sikteori. Det råder därmed inte enbart en symbolisk klassificering mellan 
praktisk Musik och teoretisk Musikteori, utan också en relativt stark in-
ramning av respektive innehåll till materiellt åtskilda kunskapspraktiker. 

Även om tidigare kursplaner för musikspecialiserade gymnasieprogram – 
såsom Musiklinjen (Skolöverstyrelsen 1971) och tidigare versioner av Este-
tiska programmet (Gy2000:05; GyVux 1994/96:5) – inte presenterar för 
fullt så åtskilda block, vittnar de ändå om att teoretiska moment inramats 
relativt frånskilt musicerande verksamheter. I vidare mening har musikäm-
net präglats av en relativt stark polarisering mellan musik som icke-teori 
och musikteori som kontextuellt oberoende. I så mån är det en stark klassi-
ficering och inramning tydligt interrelaterad med de idéer som behandlades 
i föregående avsnitt; att musikämnet är grundat på mer än vetenskap, att 
ämnet bär på icke-intellektuella och icke-verbala kunskapsformer osv. 

Jag menar att åtskillnaden mellan Musik och Musikteori är mer än en 
språklig konstruktion. Den har sin grund i en inre strid mellan två funda-
mentalt olika struktureringsprinciper. För att klargöra saken vill jag börja 
med att lägga fram de punkter som anger centralt innehåll för två olika 
kurser inom Lgy 11; Musikteoriämnets kurs Gehörs- och musiklära 2, 
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samt Musikämnets kurs Körsång 2 (Lgy 11 II: ämnesplaner och kurser 
[resp. kurs]): 

 
Gehörs- och musiklära 2 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notat-
ionspraxis och notationssystem samt ackordbeteckningssystem. 

Fördjupade musikteoretiska begrepp och teoribildningar i en eller flera gen-
rer. 

Gehörsträning av puls, rytm, melodi, harmoni och form. 

Harmonisering och stämföring i flerstämmig sats. 

Melodibildning. 

Formlära. 

Fördjupad satslära och harmonisk analys. 

Notering av klingande musik. 

A prima vista-träning. 

 
Körsång 2 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Körmusicerande i olika körtyper från olika repertoarområden och tidsepo-
ker, med ett konstnärligt musikaliskt och sceniskt uttryck. 

Rytm, melodi, harmonik och form. 

Körmusicerande i gehörsbaserad och noterad musik. 

Klangideal, stildrag och uppförandepraxis i repertoar från olika tider. 

Samarbetsförmåga och fördjupade metoder för instudering, enskilt och i 
grupp, med textanalys och grundläggande körledning. Initiativtagande i in-
studering. 

Grundläggande röstfysiologi och fördjupad röstvård samt metoder för det. 

Fördjupad musikalisk gestaltning och kommunikation i samarbete med 
andra vid framträdanden inför publik. 

 
De båda utdragen är tydliga exempel på att kursernas innehåll är struktu-
rerade enligt två vitt skilda principer. Musikteorikursen utgår i första hand 
från epistemiska relationer till musik (ER). Innehållsförteckningen vittnar 
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om traditionell vetenskaplig-epistemisk stil där ord med ändelserna ”lära” 
och ”system”, men också sats, analys o.l. ansluter till ett teoriorienterat 
ämne. Musikkursen utgår å sin sida snarare från sociala relationer till mu-
sik (SR). Innehållet utgörs av elevers ”uttryck”, ”gestalning”, ”samarbets-
förmåga”, ”initiativtagande”, ”kommunikation”, ”framträdande” o.l. 

Om dessa olikartade relationer till musik betraktas med hänseende till 
utbildningsmekanismens regelsystem – eller logiker om man så vill – är det 
frågan om dessa relationer till musik även utgör grund för utvärderande 
principer. Därför ska vi nu titta på kunskapkraven för betyget A32 i respek-
tive kurs (Lgy 11 II: ämnesplaner och kurser [resp. kurs]): 

 
Gehörs- och musiklära 2 – kunskapskrav för betyget A 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för musiklära. Dessutom identifierar 
eleven med säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för några olika mu-
sikaliska former. I redogörelserna använder eleven med säkerhet musikteo-
retiska begrepp samt gör en välgrundad och nyanserad jämförelse av de mu-
sikaliska formerna. Eleven utför med säkerhet komplexa gehörsövningar, 
noterar med säkerhet klingande musikexempel med vedertagen notat-
ionspraxis samt gör komplexa musikaliska analysuppgifter i olika genrer ut-
ifrån olika analysmodeller och motiverar utförligt och nyanserat sina val av 
analysmodeller. Dessutom tar eleven initiativ till att öva upp sitt gehör. 

Eleven skriver och läser med säkerhet noter i minst två klaver, harmoniserar 
melodier och skriver flerstämmig sats. Eleven beskriver också utförligt och 
nyanserat minst två notationssystem och ger flera exempel på deras använd-
ningsområde. Dessutom använder eleven minst två vedertagna system för 
ackordbeteckningar och harmoniska analyser samt redogör översiktligt för 
ytterligare system. Eleven sjunger och spelar efter notbilder och på gehör 
med god kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form. I sitt mu-
sicerande använder eleven gehöret i improviserad och noterad musik samt 
skriver enkla arrangemang för olika röst- eller instrumentkombinationer. 
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av 
musikteoretiska begrepp samt ger förslag på hur musicerandet kan förbätt-
ras. 

 
Körsång 2 – kunskapskrav för betyget A 

Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i kör och följer med säkerhet genrers 
krav på rytm, melodi, harmonik och form, innantill efter komplexa och va-
rierade former av notbilder och utantill. Eleven håller sin stämma i obekanta 
och komplexa musikaliska situationer. I sitt musicerande bidrar eleven med 

                                                        
32 Betyget A är den högsta betygsnivån. 
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gott resultat till körens musikaliska och sceniska gestaltning. I sitt musice-
rande följer eleven med säkerhet klangideal, stildrag och uppförandepraxis i 
aktuell repertoar och redogör utförligt och nyanserat för dem. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat relevanta metoder för instudering 
av aktuellt musikaliskt material. Eleven redogör utförligt och nyanserat för 
körens övriga stämmaterial. Eleven gör välgrundade och nyanserade ana-
lyser av repetitionsarbetet och presenterar välgrundade förslag på hur det 
kan förbättras. Eleven gör en välgrundad och nyanserad textanalys av ett 
givet körstycke och diskuterar utförligt och nyanserat hur det kan påverka 
styckets interpretation. Eleven förbereder och leder efter samråd med hand-
ledare instudering av enkel repertoar i sin egen körstämma. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande röstfysiologi. Ele-
ven redogör utförligt och nyanserat för röstvård för sin egen röst och an-
vänder med gott resultat flera relevanta metoder för uppsjungning av sin 
körstämma och kören. 

Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med säkerhet 
till medsångare och publik i musikalisk gestaltning. Eleven presenterar pro-
gram med säkerhet. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav. 

 
Den stora likheten mellan de båda kunskapskraven består i de kvalitetsan-
givande uttrycken, dvs. de standardiserade formuleringar som företrädesvis 
skrivits i fet stil. Men det som är poängen med jämförelsen är att visa på 
skillnaden i vad som är avsett att bedömas. Min generella iakttagelse är att 
det första kunskapskravet vilar på elevens färdigheter att manövrera 
epistemiska relationer till musik (ER), medan det andra kunskapskravet 
grundar sig på elevens förmåga att hantera sociala relationer till musik 
(SR). 

Kontentan av denna jämförelse är att de båda kurserna representerar två 
olika legitimeringskoder. Gehörs- och musiklära 2 för i huvudsak episte-
miska relationer till musik och genom utbildningsmekanismens krav på 
hierarkisk struktur bildas en kunskapsstruktur. Körsång 2 står däremot i 
närmast motsatt riktning, i vilken sociala relationer till musik formas enligt 
en kännarestruktur. Denna kännarestruktur är således en hierarkisk ord-
ning över olika ’sätt att agera’ i ett sammanhang av musikaliskt samspel. I 
den förstnämnda kursen står eleverna inför uppdraget att hantera en kun-
skapskod, i den andra att knäcka en kontextuell kännarekod (fig. 6.4). 
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Ämne Legitimering Särskiljande kod Semantisk kod 
Musikteori Kunskapskod ER+, SR- SG-, SD+ 
Musik Kännarekod ER-, SR+ SG+, SD- 

Fig 6.4 

Den strukturanalys som nu gjorts riskerar dock att bli helt missvisande och 
leda till ett allvarligt tolkningsfel. Anledningen är att det egentligen enbart 
är just kursen Gehörs- och musiklära 1 & 2 som legitimeras genom en 
utpräglad kunkskapskod. Vi behöver egentligen inte gå längre än till mu-
sikteoriämnets andra kursvariant – Arrangering och komposition – för att 
se hur motsvarande kunskapskrav inrymmer betydande drag av en känna-
rekod (Lgy 11 II: ämnesplaner och kurser: Arrangering och komposition 
2): 
 
Arrangering och komposition 2 – kunskapskrav för betyget A 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för typiska ensembler och musikfor-
mer från flera valda tidsperioder, genrer eller kulturer. Dessutom beskriver 
eleven utförligt och nyanserat olika formtyper. Eleven redogör utförligt och 
nyanserat för kompositionsprincipen för vald typ av musikalisk sats. 

Eleven arrangerar och komponerar med kreativitet, konstnärlig kvalitet och 
ett personligt, musikaliskt uttryck, flerstämmig vokalmusik med god an-
passning till den valda genrens konventioner och med säkerhet i texthand-
lingen. Eleven arrangerar och komponerar med kreativitet, konstnärlig kva-
litet och ett personligt uttryck, flerstämmig instrumentalmusik med god an-
passning till den valda genrens konventioner och till instrumentens karaktär. 
Dessutom instrumenterar eleven för några större ensembleformer och visar 
konstnärlig kreativitet i experimenterandet med och bearbetningen av musi-
kaliskt material. 

I arbetet använder eleven med säkerhet digitala hjälpmedel och annan mu-
sikteknisk utrustning som redskap för musikskapande. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat konstnärliga kvaliteter i olika ar-
rangemang och kompositioner samt värderar med nyanserade omdömen sitt 
eget arbete och ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom värderar 
eleven med nyanserade omdömen hur det inre hörandet har omsatts till 
klingande musikaliskt material i det egna arbetet samt ger förslag på hur 
detta kan förbättras. I diskussionen och värderingen använder eleven med 
säkerhet musikteoretiska begrepp. 
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Kännarekoden visar sig i detta kunskapskrav främst i andra stycket, i vilket 
”kreativitet” och ”ett personligt, musikaliskt uttryck” är betonande mo-
ment. Om vi härifrån studerar den gymnasiala musikundervisningen som 
en kunskapspraktik, och om vi dessutom låter kalla Musik och Musikteori 
vid ett och samma ämne – Musik – och är övertygade om att så måste gö-
ras för att fånga den egentliga strukturen, ja då uppenbarar sig en markant 
övervikt för Musik som praktiskt-estetiskt (hantverks)ämne, och där kän-
narekoden är i betydande dominans (Lgy 11 II: Estetiska programmet). Det 
är visserligen möjligt att se denna övervikt för en kännarekod i ren jämfö-
relse mellan kurspoäng, dvs. att kurser präglade av epistemiska relationer 
är tilldelade färre poäng än kurser representerade av sociala relationer, 
men då landar analysen i en mer än nödvändigt förenklad metodologi. Att 
musikämnet i grund och botten är strukturerat enligt sociala relationer till 
musik förstås istället genom tolkning av vad som kan sägas utgöra ämnets 
bas respektive fokus (Maton kommande/2013). Förhållandet mellan bas 
och fokus kan liknas vid vad som utgör ämnets mål (bas) respektive medel 
(fokus) för detta mål. Om en läroplan i musik inbegriper beskrivningar av 
både epistemisk och social karaktär, innebär det inte att de båda elementen 
i strukturellt hänseende behöver jämställas. Tvärtom blir det relevant att 
förklara och förstå vad som hör till den strukturella basen och vad som är 
innehållsligt fokus. I nästa avsnitt ska jag hävda att den gymnasiala musik-
utbildningen är av en kännarekod (bas) och i nästkommande kapitel ska 
denna kod belysas. 

Musik – att vara en kännare 
En kännarekod bygger på en framträdande kännarestruktur. För att påvisa 
hur musikämnets kännarekod bygger på en kännarestruktur ska det kanske 
mest signifikanta för en sådan strukturering belysas, nämligen kvalitativt 
åtskilda betygskriterier inom en och samma kurs. Därför ska vi nu se till 
det Estetiska programmets huvudämne; Instrument eller sång. Närmare 
preciserat ska vi se till kunskapskrav gällande den tredje delkursen (Lgy 11 
II: ämnesplaner och kurser: Instrument eller sång 3): 
 
Instrument eller sång 3 – Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i 
valda stilar med tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett 
visst personligt uttryck. Eleven prövar olika musikaliska uttryck, och i sitt 
musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem. I sina fram-
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föranden följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och epok med viss 
säkerhet. 

Eleven redogör översiktligt för uppförandepraxis och musikalisk form samt 
resonerar översiktligt om interpretation. Eleven uppvisar i sitt musicerande 
med viss säkerhet en varierad repertoar avseende stil samt spelteknisk, alter-
nativt sångteknisk, nivå. 

Med tillfredsställande musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, 
prioriterar speltekniska områden och arbetar efter lärarens instruktioner i 
sitt eget övande. 

Eleven planerar och genomför något konsertframträdande med tillfredsstäl-
lande resultat och anpassar sitt uttryck efter situation och publik. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C 
är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i 
valda stilar med tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett 
personligt uttryck. Eleven prövar olika musikaliska uttryck med tillfredsstäl-
lande resultat, och i sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångtek-
nik till dem. I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell 
genre, stil och epok med säkerhet. 

Eleven redogör utförligt för uppförandepraxis och musikalisk form samt re-
sonerar utförligt och gör välgrundade ställningstaganden om interpretation. 
Eleven uppvisar i sitt musicerande med viss säkerhet en varierad repertoar 
avseende stil samt spelteknisk, alternativt sångteknisk, nivå. 

Med gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar 
speltekniska områden och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget 
övande. 

Eleven planerar och genomför något konsertframträdande med tillfredsstäl-
lande resultat och anpassar sitt uttryck efter medmusiker, situation och 
publik. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A 
är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i 
valda stilar med gott resultat och visar i sitt musicerande ett personligt, 
konstnärligt uttryck. Eleven prövar olika musikaliska uttryck med gott re-
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sultat, och i sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till 
dem och till olikartade musikaliska situationer. I sina framföranden följer 
eleven konventioner för aktuell genre, stil och epok med säkerhet. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppförandepraxis och musikalisk 
form samt resonerar utförligt och nyanserat och gör välgrundade ställnings-
taganden om interpretation. Eleven uppvisar i sitt musicerande med viss sä-
kerhet en varierad och omfattande repertoar avseende stil samt spelteknisk, 
alternativt sångteknisk, nivå. 

Med mycket gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prio-
riterar speltekniska områden, utarbetar egna strategier och arbetar efter lä-
rarens instruktioner i sitt eget övande. 

Eleven planerar och genomför några konsertframträdanden med tillfreds-
ställande resultat och anpassar sitt uttryck efter medmusiker, situation och 
publik. 

 

Jag menar att vad som av kraven utgör kvalitativt skilda nivåer till avgö-
rande del berör sociala relationer. Vad som utgör skillnader mellan be-
tygsnivåerna handlar väsentligen om graden av personligt uttryck, hur väl 
eleven anpassar sig, hur framförandet görs och hur eleven förhåller sig över 
huvud taget. Gränsdragningarna mellan de kvalitativt skilda betygsnivåer-
na går enligt min mening inte i en hierarkisering av erövrat kunskapsinne-
håll, snarare en hierarkisering av mer eller mindre personligt uttryck, bättre 
eller sämre anpassning till medmusiker och publik, graden av förtrogenhet 
med praxis etc. Men till koden hör också att den till stor del är implicit. 
Jämför exempelvis följande utdrag från ovanstående kunskapskrav: 

 

Betyget E: Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande mu-
sikverk i valda stilar med tillfredsställande resultat och visar i sitt musice-
rande ett visst personligt uttryck. 

Betyget C: Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande mu-
sikverk i valda stilar med tillfredsställande resultat och visar i sitt musice-
rande ett personligt uttryck. 

Betyget A: Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande mu-
sikverk i valda stilar med gott resultat och visar i sitt musicerande ett per-
sonligt, konstnärligt uttryck. 

 

Kraven utgår från en bedömning av huruvida eleven kan uppvisa ett ”per-
sonligt uttryck”. En sådan utgångspunkt är synnerligen signifikant för att 
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en kännarekod är gällande. Men saken blir än mer tydlig – eller otydlig – 
när det kommer till att jämföra betygsnivåerna. När blir ett personligt 
uttryck (betyget C) också ett konstnärligt sådant (betyget A), eller bara 
vara ”visst” personligt? Och betyget D torde alltså sättas om eleven lyckas 
uppvisa ett musicerande någonstans mitt emellan ett visst personligt ut-
tryck och ett personligt uttryck. Visst, jag raljerar, men inte för att förlöj-
liga utan för att påvisa något mycket väsentligt. Den kännarekod som här 
är gällande, är också vad Bernstein (1975) kallar en osynlig kod eller osyn-
lig pedagogik. 

Skillnaden mellan synlig respektive osynlig pedagogik är primärt en 
fråga om hur förhållanden uppträder; i vilken utsträckning kriterier är 
synliga. Bernstein (1975) menar att ju mer implicit undervisningspraktiken 
och dess tillhörande kriterier är, desto mer osynlig är pedagogiken. Och ju 
mer explicit undervisningspraktiken och dess kriterier är, desto synligare är 
pedagogiken. 

Interesting questions arise over the system of evaluating the pupils. Where 
the pedagogy is visible, an ’objective’ grid exists for the evaluation of the 
pupils in the form of (a) clear criteria and (b) a delicate measurement proce-
dure. The child receives a grade or its equivalent for any valued perfor-
mance. Further, where the pedagogy is visible, it is likely to be standardized 
and so schools are directly comparable as to their successes and failures. […] 
In the case of invisible pedagogies, no such grid exists. The evaluation pro-
cedures are multiple, diffuse and not easily subject to apparently precise 
measurement. This makes comparison between pupils complex, and also 
comparisons between schools (Bernstein 1975, s. 130). 

Bernstein (a.a.) menar vidare att då en osynlig kod/pedagogik är gällande, 
kommer den pedagogiska praktiken att handla om ’spel’ (play), eller om 
att förstå spelet. Det är genom spel (jfr performance) som eleven visar sig 
och utvärderas. När så eleven bedöms är det med hänseende till vad eleven 
gör och inte gör. Spel/Play/Performance är således både en aktivitet och en 
princip för hur elever placeras enligt en osynlig kännarestruktur. 

Indeed, play encourages each child to make his own mark. Sometimes, how-
ever, the stimulus may be very palpable when the child is invited to feel a 
leaf, or piece of velour, but what is expected is a unique response of the 
child to his own sensation. What is the code for reading the marks; a code 
the child never know, but implicitly acquires (Bernstein, 1975, s. 118). 

Vad Bernstein (a.a.) understryker som karaktäriserande för en osynlig pe-
dagogik, vilket jag även finner belysande för de betygskriterier som stude-
rats, är att trots tämligen långa beskrivningar för respektive betygsnivå, så 
är ändå underlaget för bedömningen inte framskrivet. Eleven ska bedömas 
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utifrån kvalitativa skillnader i förmåga att uttrycka sig personligt eller rent 
av konstnärligt, men koden för att läsa kriterierna är dold, den måste 
tillägnas implicit. 

Utifrån Bernsteins (a.a.) typologi menar jag att den musikpedagogiska 
kunskapspraktiken och dess kännarekod kan förstås som relativt osynlig. 
Detta beror emellertid inte enbart på implicita betygskriterier. Till sådant 
hör även det estetiska programmets segmenterade struktur. Genom åtskill-
nad till särskilda subdiscipliner skapas utrymme för en pedagogisk praktik 
där elevgrupperna är små, eller där undervisningen till väsentlig del består 
av en-till-en-situationer i specialutformade klassrum. En sådan miljö upp-
muntrar i rent strukturellt hänseende till en relativt osynliggjord läroplans-
formulering, inte minst om standardiserade läroböcker saknas (a.a.).  

Slutligen finns det anledning att återkomma till frågan om musik och 
muntlighet. Om musik i första hand inte är en verbal och begreppslig kun-
skapsform, då kan försök till läroplansrelaterad verbalisering av musik 
betraktas som något motstridigt musik(ämets) själva väsen (se Elliott 
1995). Bernstein fäller sällan musikpedagogiska uttalanden, men han me-
nar att musikundervisningens uppenbart icke-verbala karaktär uppmuntrar 
till en osynlig kod (1975, s. 137f). Jag finner detta samband vara logiskt. 
Det är också utifrån en logiskt tänkande grund som detta kapitel har for-
mulerats. I det nästföljande kapitlet ska de principer som här presenterats 
bli genomlysta. Men för att de kommande delarna ska bli möjliga behövs 
en teoretisk precisering. Det sista avsnittet i föreliggande kapitel ska därför 
läsas och förstås som en upptäkt till det nästkommande.  

Den rätta blicken: en teoretisk upptakt 
I avhandlingens fjärde kapitel (PEDAGOGISK DISKURS) redogjordes för olika 
typer av legitimerande koder. Genom olikartade förhållningssätt till 
epistemiska–sociala relationer menades att kunskapspraktiker kan struktu-
reras enligt en kunskapskod eller kännarekod, eller likriktade kombinat-
ioner till en elitistisk eller relativistisk kod (fig 4.10). Denna kodteori är en 
teoretisk tankemodell varifrån det empiriska materialet kan analyseras.33 
Men empirin måste i samma stund vara den grund varifrån kodteorin an-
passar sig, inte tvärtom. Det som ska analyseras är relationerna, inte ko-
derna. Därför har Maton (kommande/2013) i senare arbeten påkallat be-
hovet av att gå från typologi till topologi, i vilken empirin i det senare inte 
förskjuts in i låsta kategorier. Eftersom relationer är relativa ska de inte 

                                                        
33 Denna kodteori har använts av tidigare forskning för att studera olika praktiker, 
däribland musikpedagogisk praktik och läroplansstrukturer – se Lamont & Maton 
(2008, 2010); Maton (2007). 
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påstås vara starka eller svaga, snarare starkare eller svagare, förstärkta 
eller försvagade längs kontinuum. På så vis kan forskningen försöka und-
vika fällan att låta empirin underordna sig alltför reduktionistiska katego-
riseringar av verkligheten. Med en topologisk modell och fokus på föränd-
ringar av relationerna finns det enligt mig en eftersträvansvärd glidning och 
därigenom en möjlig nyansering. 

Inför den fortsatta analysen ska den topologiska modellen preciseras. 
Närmare bestämt ska epistemiska relationer (ER) delas in till två underlig-
gande kategoriser så att det bildas en analytisk distinktion mellan 
 

• ontiska relationer (OR) mellan sociokulturella praktiker och den del 
av världen till vilken de är orienterade; och 

• diskursiva relationer (DR) mellan sociokulturella praktiker och 
andra sociokulturella praktiker (Maton kommande/2013, kap. 9 
[min översättning]). 

 
Utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv framträder på detta sätt ”ontiska 
relationer mellan kunskap och studieobjekt, och diskursiva relationer mel-
lan kunskap och andra kunskaper” (a.a., kap. 9 [min översättning). Dessa 
relationer kan i analogi med tidigare studier analyseras som starkare eller 
svagare i sin klassificering och inramning, och således beskriva hur kun-
skapsanspråk vilar på legitima studieobjekt eller legitima ansatser för att 
skapa studieobjekt. 

Sociala relationer kan i sin tur delas in i synen på den vetande i någon 
social, psykologisk eller biologisk mening, respektive hur dessa vetare vet i 
termer av ”ways of knowing” (a.a., kap. 9). Därför kan den analytiska 
distinktionen av sociala relationer skilja mellan 
 

• subjektrelationer (SubR) mellan sociokulturella praktiker och typen 
av aktörer engagerade inom dem; och 

• interaktionella relationer (IR) mellan sociokulturella praktiker och 
sätt att agera eller handla däri (a.a., kap. 9 [min översättning]). 

 
När dessa sociala relationer hanterar kunskapsperspektiv blir de formule-
rade som ”subjektiva relationer mellan kunskap och dess subjekt; och in-
teraktionella relationer mellan kunskap och praktiker med kunnande ge-
nom subjekt” (a.a., kap. 9 [min översättning]). Precis som i tidigare exem-
pel kan dessa sociala relationer vara starkare eller svagare längs ett konti-
nuum. 

They thus describe how strongly knowledge claims bound and control legit-
imate kinds of knowers (subjective relations) and legitimate ways of know-
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ing through interactions with significant others (interactional relations) 
(a.a., kap. 9 [kursiv stil i original]). 

Maton delar på detta vis in sociala relationer i dels gränsdragning mellan 
typer av subjekt och kontroll över denna uppdelning (SubR), dels gräns-
dragning mellan legitima sätt att ’vara på’ och agera genom interaktionella 
relationer med signifikanta andra, samt kontrollen över denna gränsdrag-
ning (IR). 

Vidare menar Maton (a.a.) att dessa olikartade relationer i slutändan 
handlar om kunskapspraktikers relationer till olika kunskapsbegrepp; 
known, knowledges, knower samt knowing. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 6.5 Maton (kommande/2013, kap. 9): ”Figure 9.6: The 4-K model of 
knowledge practices” 

Jag finner inga svenska begrepp som återspeglar Matons 4-K riktigt väl. 
Däremot hör det till den empiriska analysen att se hur dessa relationer och 
kunskapsbegrepp uttrycks av empirin. På så vis är det en fråga för näst-
kommande kapitel. Men i ren teoretisk mening kan 4-K beskrivas som 4-M 
enligt fig. 6.6. 
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Fig. 6.6 

Slutligen återstår en synnerligen viktig distinktion. Den gäller förhållandet 
mellan bas och fokus. Nästkommande kapitel är en analys av läroplaner 
under perioden 1940-2002. Det empiriska materialet till detta kapitel vitt-
nar om att det under årens lopp förekommit betydande förändringar. Mu-
sikämnet har verkligen förändrats. Men det finns enligt min mening en 
fundamental likhet, vilken är att musikämnets strukturella bas alltid ut-
gjorts av sociala relationer i allmänhet (SR) och interaktionella relationer i 
synnerhet (IR). Det finns historiska läroplaner som föreskrivit särskilda 
musikobjekt (OR) eller särskilda utgångspunkter till att möta dessa objekt 
(DR), men sådana relationer har enligt teorin ’endast’ utgjort fokus. Den 
ämnesstrukturella basen och hur musikämnet legitimerats har enligt mitt 
sätt att betrakta empirin alltjämt vilat på sociala relationer. Utifrån tidigare 
resonemang ska musikämnet därför förstås som tydligt relaterad till en 
kännarekod och där ämnets struktur formats utifrån en kännarestruktur. 
Struktureringen har därav verkat för överföring och tillägnelse av en musi-
kalisk blick, eller vad Bernstein (1999, 2000) och Maton (2010a, kom-
mande/2013) kallar ’gaze’ och ’to gaze’. Blick är i denna betydelse inte 
avhängig ögats sinnesförnimmelser, utan handlar om en social känslighet 
för ’att vara rätt’ – ”that is a particular mode of recognising and realising 
what counts as an ’authentic’ sociological reality” (Bernstein 1999, s. 165). 
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Fig 6.7 Maton (kommande/2013, kap. 9): Fig 9.5: ”The social plane – gazes” 

Figuren ovan (fig. 6.7) utgår från att olika förhållanden mellan subjektre-
lationer och interaktionella relationer bildar olika typer av blickar  (’gazes’) 
(Maton kommande/2013). Principen är som i tidigare topologiska modeller 
sådan att om musikundervisningen som kunskapspraktik i första hand 
legitimeras genom att dra gränser och kontrollera exempelvis social klass, i 
kombination med svaga gränsdragningar och kontrollsystem för interakt-
ionella relationer, existerar en situation som kan beskrivas som en typ av 
social blick (social gaze). I en omvänd situation där basen utgörs av gräns-
dragningar och kontroll över legitima sätt att agera på i musikklassrummet 
och interagera med andra signifikanta musikanter, och i kombination med 
ett tämligen svalt intresse för musikalitet, enicitet, religion osv., då kan 
detta fenomen sägas uttrycka en kultiverad kod (cultivated gaze). Och om 
kunskapspraktiken legitimeras med relativt starka gränsdragningar mellan 
musikaliska och omusikaliska såväl som relativt starka gränser för hur 
musik bemöts, då kan en medfödd blick (born gaze) vara förklarande. Den 
fjärde arketypen – ’trained/blank’ – uppstår således om varken subjektre-
lationer eller interaktionella relationer är av legitimerande betydelse. En 
sådan position kan uppstå om kunskapspraktiken egentligen har sin bas i 
en kunskapskod (ER+, SR-) eller en relativistisk kod (ER-, SR-) (a.a., kap. 
9). 
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Den nu nära förestående analysen ska komma att beskriva gymnasiesko-
lans musikinnehåll och dess kunskapspraktik som karaktäriserad av en 
alltigenom kultiverad blick. Men med ”alltigenom” avses här gymnasiesko-
lan som kontext. Jag ska nämligen mena att formuleringen av en kultiverad 
blick är intimt sammankopplad med formuleringen av den svenska enhets-
skolan. Dessförinnan är det mer rimligt att förstå musikämnet som legiti-
merat för en social blick, eftersom musikundervisningen hade olikartat 
innehåll och funktionell betydelse i/för olika utbildningskontexter inom det 
parallella skolsystemet. 

Men det är nu slutligen också viktigt att påtala förekomsten av linser 
(lenses) (Maton kommande/2013, kap. 9). Att musikämnets strukturella 
bas utgörs och utgjorts av en kännarekod och en kultiverad blick motsäger 
inte att musikämnet inbegripit epistemiska relationer. Tvärtom. Jag ska nu 
skriva fram en historisk berättelse i vilken det framkommer att den för var 
tid gällande blicken påbjudits olika linser ut mot epistemiska förhållanden, 
dvs. som uttryck för ämnets fokus. En lins fungerar i denna mening som 
inramande mellan blick (bas) och innehåll (fokus). 
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KAPITEL 7 

Den kultiverade blicken 
I detta kapitel ska historiska läroplanstexter analyseras i syfte att påvisa 
musikämnets strukturerande och rekontextualiserande principer. En sådan 
historisk belysning förutsetts vara av förklarande värde inför analysen av 
de rekontextualiserande processerna i Gy 2011. Kapitlet kommer inled-
ningsvis beskriva hur en kultiverad blick kom att formas. Därefter belyses 
denna blick genom historiska förändringar, vilka tolkas som transformat-
ioner av den lins som vid var tid föreskrivits. 

Med hänseende till föregående kapitel kan den nu kommande texten be-
traktas som påvisanden av hur rekontextualiseringar av diskurser och soci-
okulturella praktiker alltid kommit att präglas av den för var tid domine-
rande kultur- och samhällsideologin (fig. 7.1). 
 

Fig. 7.1 
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Fig. 7.1 ska förstås så att läroplanstexter uttrycker den musikpedagogiska 
diskurs som formerats genom rekontextualiserande processer. Som av-
handlingens fjärde klargjort innebär denna process att olika typer av dis-
kurser delokaliseras från sina ursprungliga kontexter för att relokaliseras 
intill pedagogisk diskurs. Genom denna pedagogisering transformeras dis-
kurserna av utbildningsmekanismens relativt generativa regler, och bildar 
olika typer av pedagogiska diskursordningar utefter föreliggande principer 
för rekontextualisation. 

Bildandet av en kultiverad blick 
När det svenska musikämnet gick in 1900-talet hade det varit allmänt ut-
bildningsinnehåll i ett halvt sekel. Idén om musik som allmän, officiell och 
politiskt meningsfull kunskap kan nämligen av helt naturliga skäl knytas 
till etableringen av allmän folkskola. 1800-talets alltmer moderniserade 
samhälle hade kommit att efterlysa allmän utbildning för samhället och av 
staten. Modern nationalism utgjorde ett element i denna nya idé, den kapi-
talistiska produktionens infästning en annan. Därtill drevs en demokratise-
ringsprocess i vilken olika ideologiska ståndpunkter blev synliga. Samman-
taget fick staten utökad makt men också ett vidgat ansvar (T. Englund 
2005/1986; Lundgren 1989; Richardson 2010). 

Tiden från mitten av 1800-talet intill 1900-talets början kantades av 
motstridiga läroplanskoder. I bagaget fanns en klassisk läroplanskod 
(Lundgren 1989) varifrån bildning i västerländsk kultur gavs till den sam-
hälleliga eliten. I svenskt avseende kan en sådan klassisk kod härledas till-
baka till medeltida utbildning av statliga ämbetsmän och kyrkans präster, 
men som idéhistoriskt gods kan vi gå tillbaka ända till antikens Grekland. 
Det är emellertid en längre historia än vad detta kapitel ämnar hantera. 
Vad som dock bör bäras med är att musik sedan lång tid tillbaka varit ett 
självklart innehåll i den klassiska skolningen, från den antika läroplanens 
quadrivium och den protestantiska liturgin, och fram till 1800-talets ut-
bildningssituation (a.a.). 

Men utifrån det moderna samhällets behov av att utbilda alla medbor-
gare uppstod skäl att utforma en modell för de lägre klasserna. Folkskolan 
blev verkligen en klassmässig bottenskola, till en början i samhällshänse-
ende och mot slutet beträffande utbildningssystemet. Med folkskolestadgan 
(1842)  gavs den gemensamma sången en ritualiserande funktion. Även om 
lärdomsskolans Kyrkosång nu hade fått ge vika för ämnesbeteckningen 
Sång, var innehållet i den senare likväl på det hela taget psalmsång. Fram-
för allt omfamnade sångundervisningen de psalmer som användes vid bö-
nestunderna och inbegrep sådana ord som bearbetades i kristendomskun-
skapen. Sekundärt användes också andra sånger ”af lämpligt innehåll” 
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(Normalplan 1878, s. 11, 31). Därtill skulle ”barnene stundom få till om-
vexling och uppmuntran sjunga valda sånger” av lämplig repertoar (Nor-
malplan 1889, s. 12; jfr Normalplan 1900, s. 15). Eleverna skulle övas i 
dels tonträffning i skalor och dels taktövningar, men också till en ”riktig 
tonbildning och andhemtning”, ett tydligt uttal av orden samt en ”riktig 
ställning” av huvud, hals och bröst (Normalplan 1900, s. 31). Över huvud 
taget skulle texten inläras väl innan sången tog vid. 

Folkskolan må ha syftat till att sprida färdigheter i läsning, skrivning 
och sångliga övningar, men framför allt var skolformen en värdeförmed-
lande institution. Folkskolan byggde på den lutherska tron och eftersträ-
vade gudsfruktan, god moral och lojalitet för fäderneslandet. Sammantaget 
opererade en moralisk läroplanskod (Lundgren 1989), inte för att spegla 
överklassens eller borgarklassens bildningsideal, utan för behovet att 
”materialisera och förstärka en ideologi vars grund var ett feodalt samhälle 
på väg mot kapitalism” (a.a., s. 65). För sångundervisningen handlade 
saken främst om ritualisering till ”Gud och fosterlandet” (Tingsten 1969). 
Från början låg fokus på Gud, men mot sekelskiftet alltmer i riktning mot 
fosterlandet. De i relativt sent skede definierade stamsångerna (Kungl. 
Maj:t 1943) speglar på ett ypperligt sätt detta skifte: 

   1. Du gamla du fria 

   2. Kungssången 

   3. Der er et yndigt land (Danmarks nationalsång) 

   4. Vårt land (Finlands nationalsång) 

   5. Ja, vi elsker dette landet (Norges nationalsång) 

   6. Sverige 

   7. Sveriges flagga 

   8. Land, du välsignade 

   9. Frihet är det bästa ting  

  10. Uti vår hage 

  11. Mandom, mod och morske män 

  12. Glädjens blomster 

  13. Vintern rasat ut 

  14. Här är gudagott att vara 

  15. Fjäriln vingad syns på Haga 

  16. Vi gå över daggstänkta berg 
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  17. I sommarens soliga dagar 

  18. Nu så glada gå vi alla 

  19. Hosianna 

  20. Nu tändas tusen juleljus 

Mötet med nationalistisk ideologi, kapitalistisk ekonomi och moderna 
samhällsprojekt innebar att sången kunde ges en mer samhällsfunktionell 
betydelse; att fostra goda samhällsmedborgare och plikttrogna arbetare i 
det gemensamma samhällets tjänst. Detta funktionella syfte kom att fun-
gera sida vid sida med de religiösa inslagen. Å ena sidan omdanades den 
ritualiserande psalmsången till en sekulärt ritualiserad sång, den så kallade 
”gemensamhetssången” (SOU 1954:2; Th 55). Å andra sidan dröjde det 
ända fram till grundskolans tredje läroplan – Lgr 80 – innan spåren av 
religiöst anspelad sång på allvar försvann (på policynivå). Min tolkning är 
att ideologier för religiöst innehåll och sekulärt samhällsbygge kunde gå 
hand i hand i en gemensam strävan efter den sociala ordning ett samman-
hållet Sverige nödvändigtvis krävde. 

På andra håll hade perspektivet förändrats sedan länge. Den klassiska 
kunskapssynen att kunskap skulle frigöras hos mannen hade svängt till en 
syn där kunskap kom till människan via sinnena. Naturvetenskapligt orien-
terad vetenskap och upplysningstidens kritik mot gudomlighet och överhet 
gav röst åt empiriska och rationella naturvetenskaper (jfr quadrivium) på 
bekostnad av humanvetenskaper (jfr trivium). För de svenska farvattnen 
slog sådana strömningar in under 1800-talet. I förlängningen kom därför 
den klassiska läroplanskoden att ifrågasattes till förmån för en alltmer 
realistisk läroplanskod (Lundgren 1989). Till skillnad från den klassiska 
läroplanskoden – vilken skänkte bildning åt en samhällelig elit och utan 
direkt yrkesförberedelse – blickade den realistiska läroplanskoden på det 
aktuella samhällets nya situation. Naturvetenskaplig framgång, industria-
lisering m.m. gav upphov till en mer realistisk utbildning. ’Det realistiska’ 
låg just i att forma en specialiserande skola för ett faktiskt och kommande 
yrkesliv i produktionsfältets tjänst. År 1878 kom så en ny läroverksstadga, 
vilken innebar den tydligaste förskjutning från en klassisk läroplanskod till 
en mer realistisk läroplanskod. År 1905 klövs läroverken till dels en reals-
kola för medborgerlig utbildning och dels det självständigt gymnasium34. 
Den senare kom så att fungera som påbyggnadsutbildning till realskolan. I 
närliggande processer kom sedan folkskolan och realskolan att stegvis 
                                                        
34 Skilj här på gymnasium och gymnasieskola. Det gymnasium som här diskuteras 
ska längre fram komma att integreras med fackskola och yrkesskola och då bilda 
gymnasieskolan. 
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anpassas till ett differentierat och hierarkiskt utbildningssystem. Med an-
ledning av att folkskolan alltmer kommit att bli en bottenskola till realsko-
lan, blev det samtidigt angeläget att formera folkskolan enligt realskolans 
principer, dvs. att utbilda medborgare till ett samhälleligt produktionsfält 
(Lundgren 1989). Vid tiden för folkskolans reformering 1918/1919 hade 
också objektivitetstanken vunnit bredare stöd. Liberalers och socialdemo-
kraters hävdande av saklighet och neutralitet hade fått en betydande ställ-
ning gentemot kristendoms- och nationalkonservativa. Trots allt höll den 
konservativa falangen greppet under mellankrigstiden medan den utma-
nande rörelsen vann terräng först vid efterkrigstidens nya reformarbeten, 
exempelvis i 1946 års skolkommissions betänkande (T. Englund 
2005/1986). Men beträffande musikämnet behöver vi påminna oss om att 
innehållet hade religiösa kopplingar ända fram till Lgr 80. 

Med formerandet av enhetsskolan omdanades i enlighet med 1946 års 
skolkommissions principförslag folkskolans Sång till ämnet Musik (Th 51). 
Jag ser inte på denna förändring som någon slump, långt ifrån. Redan i 
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar gällande realskolans 
teoretiska linje (SOU 1945:61) och gymnasiet (SOU 1947:34) användes 
benämningen Musik. Min tolkning är att när en integrerad enhetsskola 
stod för dörren möttes två klassrelaterade ämnestraditioner. De lägre klas-
sernas fostrande sångundervisning träffade de högre klassernas (realskola, 
läroverk, gymnasium o. likn.) bildningsorienterade musikundervisning. Vi 
bör nämligen betänka att den realistiska koden – som var gällande för de 
senare formerna – ursprungligen växte fram för en växande borgarklass. 
För dem var musikundervisningens mening vidare än att genom sång fost-
ras till god moral. Av klassiska manér var ’det goda’ en fråga om att låta 
sig kultiveras av det ’estetiskt goda’. Musikämnet var så också bredare, 
inkluderade musiklyssning, instrumentalmusik och teoretiska studier. 

Vad denna raska skissering ämnat beskriva är några av dessa rörelser vi 
måste ha som bakgrund vid ingången för avhandlingens egentliga start-
punkt; 1940-talet. Betraktat utifrån särskiljande koder kan alla dessa för-
ändringar sägas ha medfört en förflyttning från en social blick och starkt 
regulativ diskurs, till vad som nu ska beskrivas som grund- och gymnasie-
skolans kultiverade blick.  

Ontisk lins 
Att gå tillbaka till året 1940 innebär att bli kastad in i händelsernas cent-
rum för det moderna projektet, förutsatt att långt tidigare initierade 
strömningar av kapitalism, industrialisering, urbanisering, demokratisering 
etc. kan sägas ha varit fortsatt livaktiga och kärnfulla samhällskrafter. Med 
naturvetenskapliga landvinningar och teknologisk utveckling i ryggen 
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fanns också idéer för hur efterkrigstidens blomstrande samhällsekonomi 
kunde hanteras för den ljusnande framtid som var vår. I ett samhälle som 
därigenom alltmer kommit att karaktäriseras av social ingenjörskonst be-
hövde också skolan ges ny design. I demokratiseringens farvatten låg en 
åtminstone tillsynes försvagning av klassamhället, ur vilken ett splittrat 
parallellskolesystem ansågs vara av förgången tid. Därtill förelåg brist på 
arbetskraft i allmänhet och kvalificerad sådan i synnerhet. Arbetslivet 
ställde så i högre grad än tidigare krav på utökad såväl som mer kvalifice-
rande utbildning. Å ena sidan innebar denna fordran att statsapparaten 
behövde tillskapa en offentlig enhetsskola under statlig försorg för samhö-
righet och medborgerlighet, och å andra sidan designa detta system så att 
adekvata differentieringar inför arbetslivet inrymdes inom denna modell. 
Ett rationellt samhällsbygge krävde således en rationaliserad skola i vilken 
gemensamhet och differentiering hanterades rationellt. Inte rationellt i 
kognitiv mening, utan i form av rationell expansion av en offentlig skola 
med funktionalistiska förtecken (Lundgren 1989; Richardson 2010; jfr T. 
Englund 2004). Därmed kom en rationell läroplanskod (Lundgren 1989) 
att bli den dominerande och till vilken musikpedagogisk diskurs nödvän-
digtvis fick relateras. Kortfattat bestod konturerna av den rationella läro-
planskoden av en pragmatisk grund från vilken ett tydligt nyttoperspektiv 
anlades på skolkunskaper. Till skillnad från en tidigare realistisk läroplan-
skod, i vilken skolkunskapen utgjordes av realämnen grundade på veten-
skapliga discipliner, innebar den rationella läroplanskoden att skolkun-
skapen inte organiserades utifrån reala kunskapsstrukturer, utan i första 
hand rekontextualiseringar med hänseende till pragmatisk nytta för individ 
och samhälle. Ett andra stilistiskt drag var ökat fokus på individen. Om 
den pragmatiska ådran strävade efter samhällelig nytta, handlade individu-
alismen i denna tid om rent inlärningsrelaterade spörsmål. Utbildning var i 
denna bemärkelse en fråga om individers lärande och läroplansfrågor såle-
des frågor om hur detta lärande kunde hanteras rationellt. Lundgren menar 
att denna intention också integrerade ett tredje perspektiv inom den ration-
ella läroplanskoden, nämligen att pedagogiska frågor ofta kom att besvaras 
i stil med tillämpad psykologi. Utifrån en positivistisk kunskapsteori kunde 
utbildningsinnehåll och inlärning särskiljas samtidigt som de båda ansågs 
vara möjliga att hantera rationellt genom rent objektiva (mät)metoder. Den 
tredje ingrediensen i den rationella läroplanskoden var således ”uppfatt-
ningen om den rationella länken mellan utbildningspolitik och vetenskap” 
via en ”teknologisering av pedagogiken” (Lundgren 1989, s. 88). Denna 
integrerade syn kan sägas ha landat hos den pedagogiska diskursen i och 
med 1960-talets läroplaner. Vidare menar Lundgren att rötterna till den 
rationella läroplanskoden i mångt och mycket kan härledas till darwinism 
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och positivism. Utbildningens dubbla syften – å ena sidan utbildning som 
urvalsmekanism och å andra sidan utbildning som kompensatorisk faktor 
– var tidsandans syn på förändring som biologiskt grundad. Den positivism 
vi här talar om är framför allt den logiska empirism som genom induktivt-
empiristiska studier blev till norm för läroplanstänkande och utvärderingar 
av pedagogiska processer (Lundgren 1989). 

De övergripande linjer som här rapsodiskt skisserats utgör en central re-
ferensram för förståelse av musikinnehållets inplacering under samma tids-
period. I den belysning som nu följer gäller ingen kronologisk utgångs-
punkt, dock försök till påvisande av hur en (musik)pedagogisk diskurs 
kom att formas. Låt oss ändå ge ett visst symboliskt värde till att börja 
denna diskursiva ’resa’ i och med 1940 års skolkommissions första delbe-
tänkande; Skolan i samhällets tjänst (SOU 1944:20). I denna volym presen-
teras en estetisk fostran, vars mål var ”att lära de unga att efter måttet av 
sin förmåga uppfatta och njuta av det sköna i olika former: litteratur, sång 
och musik, skön konst, natur” (a.a., s. 58). Till denna fostran hörde även 
att skolan behövde öppna för möjligheter till elevers eget estetiska utö-
vande, inte minst den karaktärsdanande sången.  

Vårt folk står i detta hänseende icke högt, och sången räknas dock med 
rätta till de ämnen, som på särskilt sätt äro ägnade att påverka känslolivet 
och som därför i hög grad ha [sic] fostrande betydelse (SOU 1944:20, s. 
58f). 

Skolutredningens tidiga ställningstagande kan tolkas utifrån den referens-
ram jag tidigare beskrivit. Jag tänker här på tolkningen att bildandet av en 
kultiverad blick som en rekontextualisering inom vilken dels folkskolans 
moraliska kod och dess sångligt ritualiserade uttryck, dels de högre klas-
sernas estetiska bildning, kom att sammanvävas. Musikinnehållets mening, 
legitimitet och inplacering i ett enhetligt utbildningssystem kan grovt ut-
tryckt förstås likt en smältdegel av dels social fostran (av de undre klasser-
na) och dels estetisk bildning (av de övre klasserna). 

 
 
 
 

Fig 7.2 

Även om denna rekontextualiseringen innebar drag av såväl kollektivistisk 
fostran som subjektorienterad bildning, ska de första meningsskapande 
texterna – 1940-talets kultur-/utbildningspolitiska texter – förstås som 
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övervägande åt det förstnämnda. I vidare mening framstod den alldaglige 
medborgarens vardagliga liv som tämligen problematiskt, ja i viss ut-
sträckning destruktivt. 

Den estetiska fostran är även ur etisk synpunkt betydelsefullare än man i 
allmänhet synes föreställa sig. Den syftar icke blott till att roa och förströ. 
Rätt allmänt klagas över en påfallande och utbredd brist på ideella intres- 
sen inom alla åldrar och alla samhällslager, och särskilt klandras den nutida 
ungdomens tomma, tarvliga och ibland även råa nöjesliv. Åtskilliga bote-
medel föreslås, negativa och jämväl positiva. Med förbud vinnes dock här 
föga, mot ett ytligt, mindervärdigt eller direkt förråande nöjesliv måste sät-
tas bättre sysselsättningar, ädlare nöjen, delaktighet i ett förfinat kulturliv. 
Det hjälper icke att skaffa sammanträdeslokaler och ställa bibliotekens, fil-
mens och radions resurser till förfogande, om icke tillika skapas intresse för 
böcker, smak för konst, sinne för musikalisk njutning. Förmågan att läsa 
och se, höra och känna är hos flertalet människor knappast stark nog att 
utveckla sig av egen drift, den måste väckas, övas, förädlas och därmed sät-
tas i stånd att befordra och berika det inre livet. Här råder en växelverkan: 
behovet av förfinad estetisk upplevelse växer med möjligheterna att tillfreds-
ställa det (SOU 1944:20, s. 60). 

Vad Skolutredningen i anfört utdrag beskrivit som ett kultur- och sam-
hällsproblem, och till vilket Utredningen funnit ’estetisk fostran’ som mot-
verkande kraft, ska visa sig bli en genomgripande idé under lång tid. Som 
diskurs fick den betydande fäste, inte minst genom att en rad interrelate-
rade utredningar kom att möjliggöra intertextuella sammanlänkningar i 
sak. Här åsyftas primärt betänkanden avlämnade av 1940 års skolutred-
ning, 1946 års skolkommission, 1944 års folkbildningsutredning samt 
1947 års musikutredning. Vad denna intertextualitet handlade om var ett 
gemensamt intresse för folkbildning, en intertextualitet som möjliggjordes 
av Ecklesiastiskdepartementets vidsträckta ansvarsområde; utbildning, 
kultur och kyrka. För belysning av denna intertextualitet ska vi gå vidare 
med 1946 års skolkommissions Betänkande med förslag till riktlinjer för 
det svenska skolväsendets utveckling. 

I kulturdebatten har ofta påtalats, att den estetiska bildningen står lågt. Vårt 
folk visar stort intresse för underhållning men väljer gärna underhållning av 
låg konstnärlig kvalitet. Skarpast har förkärleken för den kolorerade vecko-
pressens noveller påtalats. Men liknande företeelser kommer igen på andra 
områden: smaken för underhaltig eller likgiltig musik är påtaglig, den en-
klare filmkonsten drar ständigt stor publik, uppskattningen av s. k. hötorgs-
konst är utbredd. I och för sig är allt detta inte svårförklarligt eller överras-
kande. Att söka avspänning och omväxling, vila, stimulans och livsmod hos 
den stora konsten i stället för hos den underhaltiga förutsätter kunskaper 
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och insikt, skolning av smaken och fördjupning av livssynen – samt ett yr-
kesarbete som inte suger musten ur individ och inte berövar honom möjlig-
heten till aktivitet på fritiden (SOU 1948:27, s. 30f). 

Med tanke på att Skolkommissionen var socialdemokratiskt tillsatt och 
politiskt sammansatt med socialdemokratisk dominans, kan de högst kon-
servativa och borgerliga dragen i ”den stora konsten” möjligen förbrylla. 
Likaså kan den värdehierarkiskt skarpa gränsdragningen mellan högt och 
lågt vara förvånansvärt elitistisk i sin framtoning. Men vi måste förstå att 
frågan inte handlade om kulturen i sig, utan snarare om kulturens funktion 
för ett obefläckat samhällsbygge. Vi måste betänka i vilken tid dessa texter 
är skrivna, vilka förfärliga världshändelser som nyligen utspelat sig och på 
vilka grunder en icke-ideologisk skolning av de uppväxande medborgarna 
kunde utformas. I en tid vid slutet av 1940-talet behövde demokratin inte 
enbart bevaras, den behövde utvecklas. Därmed bestod de rekontextuali-
serande processerna inte enbart av att finna former för reproduktion av 
kunskaper och färdigheter arbetslivet krävde, utan också en översyn av 
kulturlivet och fostran av medborgarnas verksamhet för en god utveckling. 
Att hålla samhällskroppen sund krävde fostran av hela människan. Språk- 
och räknefärdigheter, allmänbildning, hälsofostran, social fostran, estetisk 
fostran m.m. gick hand i hand i 1946 års skolkommissions förslag. Av 
dessa skäl bör den estetiska fostran – såsom den först formulerades – inte 
förstås som en fostran till estetik, snarare en fostran genom estetik. Ett 
utdrag från Skolkommissionens första kapitel – Skolväsendet och demo-
kratins samhälle – signalerar tilltron till estetikens funktionella möjligheter 
och dess samhälleliga värde. 

Vad orienteringsämnena beträffar kan man konstatera, att den allmänbild-
ningsgrundval, som den sjuåriga folkskolan nu ger, inte är tillräcklig. Inle-
velse i nutida kulturliv, som alltid måste bygga på historisk grund, förståel-
sen för världshändelserna, som förutsätter viss kännedom om främmande 
folk och länder, kontakten med teknikens och naturvetenskapens landvin-
ningar, som blir ytlig utan kunskaper i fysik, kemi och biologi, försvåras för 
närvarande för de flesta genom bristande skolunderbyggnad. På dessa om-
råden bör den allmänt medborgerliga skolan i framtiden ge vida mer än den 
nuvarande kan ge. Det är därtill ett medborgerligt intresse, att skolan genom 
att meddela djupare insikter blir i tillfälle att undanrycka grunden för den 
förflackande läsning, underhaltiga konst, värdelösa musikunderhållning, då-
liga film o. s. v., som förstör breda folklagers smak. Skolan måste meddela 
lärjungarna en estetisk fostran, som ger dem möjlighet att tillgodogöra sig 
kulturlivets skatter och därigenom leva ett rikare liv. Större utrymme bör 
ges åt elevernas egen skapande verksamhet, varigenom det estetiska sinnet 
uppodlas. Större uppmärksamhet än tidigare förtjänar också den praktiska 
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bildningen: människorna bör sättas i stånd att bedöma värdefull kvalitet, att 
ej falla för överreklamerade varor, att bryta med dålig rutin i fråga om 
kosthåll, att ej slarva med sömnen och att ej av okunnighet vårdslösa sin 
hälsa etc. Till en höjning av den estetiska och praktiska bildningen medver-
kar också de manuella ämnena, vilka även av pedagogiska skäl förtjänar en 
starkare ställning i skolan än nu och ett fastare sammanfogande med det 
allmänna stoff skolan arbetar med (SOU 1948:27, s. 7). 

Min poäng med att återge detta längre stycke i sin helhet är att påvisa pro-
blembilden av värdelös musikunderhållning, dess negativa verkan på de 
breda folklagers smak, samt det därav uppkomna behovet av folkbildning. 
Fostran till estetisk smak utgjorde dock först och främst fokus (se Fig 6.8). 
Basen handlade här om en kultivering av medborgaren i syfte att kunna 
fungera i en samhällelig mekanik. För att maskineriet skulle fungera kräv-
des att medborgaren fungerade väl både i arbetet och på fritiden – att kva-
lificerade yrkeskunskaper och kvalificerade levnadsinsikter gick hand i 
hand. 

Till dessa syften bör också tilläggas den sociala ingengörskonst som 
handlade om folkbildningens förmåga att lyfta folket från lägre till högre 
kultur och samtidigt från underordnad samhällssituation till jämlikt med-
borgarskap. Med sådant perspektiv kan socialdemokratins anammande av 
borgerlig kultur förstås. 

I och med det moderna samhällets tydligare precisering av arbetstid kom 
också fritid att bli en synligare kontext. Även om fritiden hade blivit en 
mer självständig kontext gentemot en formaliserad arbetsdag utgick den 
funktionalistiska idén från ett slags rekontextualiserande samband. Bero-
ende på hur människor levde före och efter arbetet påverkade självfallet 
arbetet sig, samt naturligtvis även det liv som hade blivit – eller åtminstone 
var tänkt att bli – en samhällsgemensam tillvaro. Att leva ohälsosamt och 
lyssna på undermålig musik var två företeelser som inte stod särskilt långt 
från varandra. Vad som ägde rum på fritiden var således inte enbart en 
privat angelägenhet, det var även en samhällsfråga som av naturliga skäl 
kom att ligga på Ecklestiastikdepartementets bord. 

Samma år som Skolkommissionen lämnade sitt betänkande erhöll detta 
Ecklestiastikdepartement även 1944 års folkbildningsutredning med Be-
tänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet, 
Del II: Estetiskt folkbildningsarbetet (SOU 1948:30). Valet att använda 
termen estetiskt folkbildningsarbete avgjordes inte helt utan huvudbry. En 
sådan benämning kunde lätt leda till ”bibetydelse av onyttighet eller till-
gjordhet” och ges ”en lätt försmädlig innebörd” (s. 9), men det var i jäm-
förelse med ”konstnärligt folkbildningsarbete” ett mer överesstämmande 
med Folkbildningsutredningens grundläggande inställning. 
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Termen >>konstnärligt folkbildningsarbete>> kan inte användas, enär den 
tolkningen skulle ligga nära till hands, att endast sådant bildningsarbete 
åsyftades, som ginge ut på att uppmuntra kvalificerade amatörer till skapar- 
eller utövarverksamhet på konstlivets område. Det föreligger så mycket 
större anledning att söka förebygga en sådan feltolkning, som utredningen i 
en fördjupad förståelse för fullvärdiga manifestationer ser det egentliga må-
let för folkbildningsarbetet på konstlivets område och betraktar den av ama-
törer bedrivna utövningen av musik, teater och bildande konst främst som 
en av vägarna fram till en dylik förståelse (SOU 1948:30, s. 9). 

Folkbildningsutredningens betänkande kan och bör tolkas i linje med dess 
avsikt att formulera förutsättningar för folklig demokratifostran. Av så-
dant skäl kan vi också förstå tillskrivandet av konstens funktionella me-
ning. Härvid måste perspektivet samtidigt vidgas till att gå utanför statligt 
organiserad folkbildning, till att även innefatta ideella organisationers in-
tressen. Studiecirklar, nykterhetsförbund och frikyrkor bar i vid bemär-
kelse på interrelaterade motiv. Även om tillvägagångssätt och målbilder 
skilde sig åt möttes sådana sammanslutningar av drivkraften att männi-
skan/medborgaren behövde bildas till att nå en förfinad blick på livet (jfr 
Lilliedahl & Georgii-Hemming 2009). 

Det demokratiserande och samhällsbyggande perspektivet hörde också 
till 1947 års musikutrednings inställning till musiken i enhetsskola och 
gymnasium. 

I övertygelsen, att sången och musiken har en utomordentlig betydelse för 
skapandet av folklig gemenskap och för känslolivets förfining, framlägger 
MU här förslag till kursplaner och anvisningar för musikundervisningen, 
vilka syftar till att uppdraga riktlinjer icke blott för en undervisning i ordets 
trängre mening utan även för ett skolans eget musikliv, vars atmosfär kan 
skapa verksamhetslust och arbetsglädje och som för skolan kan göra sången 
och musiken till något av dess >>andes stämma i världen>> (SOU 1954:2, s. 
27). 

Musikutredningens inplacering av skolans musikundervisning i en samhäl-
lelig kontext kan vidare förstås genom intertextuellt samröre beskrivningar 
av folkbildningens demokratiserande funktion. Ett sådant perspektiv kom 
inte minst att anläggas i beskrivningen av musiken i gymnasiet. 

Den demokratisering av det samlade kulturarvet, som en senare utveckling 
möjliggjort, har sålunda aldrig kommit musiken i skolan till godo. MU fast-
slår, att skolan i detta avseende har mycket att gottgöra och att det är hög 
tid, att musikens värde såsom en väsentlig del av nutida europeisk kultur får 
sitt erkännande av skolan och erhåller sin rättmätiga plats i den bildning 
och det kunskapsstoff, som bjudes vår ungdom (SOU 1954:2, s. 33). 
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Återigen kan vi skönja folkbildningens mening för de breda folklagrens 
kultivering och därmed nytillkomna livsvillkor. I detta kan själva initiativet 
och direktivet till Musikutredningen vara belysande: 

Det svenska musiklivet befinner sig i början av en utvecklingsprocess, där 
musiken från att i stort sett varit en angelägenhet för ett fåtal håller på att 
bli kulturtillgång för allt bredare folklager. Att verksamt främja utveckling-
en i denna riktning måste anses ligga i statsmakternas intresse (ur direktiv 
från Ecklesiastikdepartementet 13 juni 1947 till 1947 års musikutredning I: 
SOU 1954:2, s. 12). 

Ecklesiastikdepartementets direktiv och Musikutredningens arbete omfat-
tade visserligen fler perspektiv än att lämna svar på bildnings- och utbild-
ningsfrågor. Men det cirka sju år långa arbetet resulterade i ett betänkande 
– Musikliv i Sverige  (SOU 1954:2) – vars betydelse för rekontextuali-
seringen av musikinnehåll till grund-/gymnasieskola måste sägas varit av-
görande för den svenska modellen, inte minst med tanke på en manifest 
relation till Skolkommissionen (se vidare i detta kapitel). Till denna relat-
ion bör rimligen Musikutredningens framträdande subjektorientering och 
progressivistiska ådra tillräknas. Till skillnad från den folkbildning jag 
nyligen belyst, innebar nämligen Musikutredningen en framträdande rikt-
ningsgivare för diskurser om ”barnets verksamhetslust”, ”skolungdomens 
naturliga aktivitetsbehov och känsloliv”, samt hur sådana ’naturliga för-
hållanden’ tänktes hänga samman med musikundervisningens möjliga 
arena för uttryck och bearbetning (SOU 1954:2, s. 26). 

Dessa synpunkter [med anledning av ovanstående] har inom MU befäst tan-
ken, att musikundervisningen i våra skolor på ett naturligt sätt bör anknyta 
till barnens spontana aktivitetslust och tillmötesgå deras växande estetiska 
behov och intressen för att på de högre stadierna befrämja en sådan elever-
nas andliga och musikaliska utveckling, att de kan tillgodogöra sig de håvor 
tonkonsten bjuder. Det synes MU självklart, att musikundervisningen lik-
som all annan undervisning ytterst skall åsyfta att ge eleverna, allt efter de-
ras individuella läggning, möjligheter till ett rikare andligt liv. Den musikpe-
dagogiska erfarenheten visar entydigt, att mottagligheten för musikaliska in-
tryck är stor och allmän redan i de tidigaste åldrarna. Det är därför en upp-
gift för skolundervisningen i musik att under skolåldern bevara den musika-
liska spontaniteten, föräldla och berika den och låta den småningom inrikta 
sig på allmänmänskligt betydelsefulla musikaliska konstverk. 

Musikens estetiska betydelse får i skolan likväl icke undanskymma dess so-
ciala värden. Den unisona sången har en obestridd förmåga att skapa känsla 
av kamratskap och samhörighet, den fördjupar känslan av samling, förhöjer 
feststämningen och livar samvaron. Det hör därför till skolans uppgifter att 
genom valet av goda sånger skänka eleverna ett rikligt förråd av gemensam-
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hetssånger. Även skolans liv bör tillgodogöra sig sångens samlande kraft 
inte bara under musiktimmarna utan även, särskilt i de lägre klasserna, vid 
alla möjliga tillfällen, då en sång skulle skänka uppfriskande omväxling i 
arbetet (SOU 1954:2, s. 26). 

I detta utdrag inryms flera aspekter i Musikutredningens diskursiva posit-
ionering. En subjektorienterad estetisk bildning hängde intimt samman 
med kollektivistisk samhällsfunktionalism. I båda avseenden innebar den 
goda konstmusiken en fantastisk kraft. 

Fritidslivets samhälleliga betydelse hade med åren kommit att få för-
stärkt betydelse. Teknisk och ekonomisk utveckling gav också ett mindre 
fysiskt krävande arbete. Konsekvensen blev att form- och produktbildning 
blev svårare att uppfatta för den mekaniserade arbetaren. Dessa båda in-
sikter – samhällsproduktionens mekanisering samt fritidens ökade bety-
delse – gav upphov till Skolberedningens idéer om en skola inrymmande 
skapande/producerande inslag samt en fostran för fritiden (SOU 1961:30, 
s. 158ff).35 

Även om tyngdpunkten i den obligatoriska skolans kursinnehåll fortfarande 
skall utgöra sådana kunskaper och färdigheter som var och en behöver för 
vidareutbildning och för att bemästra de livssituationer som han kommer att 
möta, och även om man alltid måste sträva efter att människan skall upp-
fatta sitt yrkesarbete som ett centralt livsvärde och en personlig angelägen-
het, måste skolan se till att de unga inriktas och utrustas så att de under den 
ökade fritiden både vill och kan göra aktiva insatser i samhällslivet samt 
även i övrigt ge denna fritid ett utvecklande och värdefullt innehåll (SOU 
1961:30, s. 158). 

Det är av betydelse att här lägga märke till riktningen mot fritiden. Den 
rationella läroplanskodens nyttoperspektiv kom för musikinnehållets in-
placering inte att primärt riktas mot arbetsliv och produktionsflöden, utan 
just mot den alternerade fritiden. Samtidigt måste gränsdragningen mellan 
dessa kontexter förstås som relativ: 

Skolberedningen vill här särskilt kraftigt understryka den åsikten, att skolan 
genom att mer än som hittills skett och i olika former verka för en estetisk i 
fostran av sina elever skulle kunna göra väsentliga insatser för en fritidsli-
vets omgestaltning. Ett sådant mål ansluter nära till det principiella synsät-
tet, att skolan har att söka främja en harmonisk utveckling av individens 
olika anlag och att det är dess angelägnaste uppgift att hjälpa eleverna att 

                                                        
35 Jag väljer här att ge 1957 års skolberedning ett visst utrymme. Utredningen syf-
tade visserligen inte till att formulera någon läroplan för gymna-
siet/gymnasieskolan, men med hänseende till en vidare diskursordning finner jag 
detta arbete vara belysande. 
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bli fria och rikt utvecklade personligheter. Att skolans estetiska fostran be-
handlas i detta sammanhang motsäger fördenskull inte det självklara fak-
tum, att den berikar arbets- och vardagslivet lika väl som fritidslivet. Skol-
beredningen har med denna placering och utformning av partiet om estetisk 
fostran velat ge ett så långt möjligt koncentrerat uttryck för den åsikten, att 
just en fostran för fritiden erbjuder särskilt angelägna uppgifter och bety-
dande möjligheter för skolan att genom sin verksamhet skapa en aktiv kul-
turmiljö i vårt land och göra livet rikare och meningsfullare för männi-
skorna (s. 159). 

[…] 

Sinne för estetiska värden kan inte utvecklas utan inlevelse från individens 
sida. Detta medför när det gäller undervisning av elever på den obligatoriska 
skolans åldersstadium att också där skapande verksamhet måste få ett större 
utrymme än hittills. Att eleven i så många olika slags material som möjligt 
och med varierande medel personligt får gestalta iakttagelser, erfarenheter, 
tankar och känslor och att han får ge utlopp för fantasi och spontan skapar-
lust blir här väsentligt för den estetiska bildningsprocessens förlopp. Skolar-
betet bör därför ge eleverna rika tillfällen till utlopp även för emotionella ut-
trycksbehov. Därigenom får också skolan möjligheter att leda och kultivera 
dessa yttringar. I de allra flesta ämnena kan den på så sätt medverka till en 
skolning av känslolivet och till att utveckla elevens förmåga att se, känna 
och uppleva omvärlden. Kanhända dämpas också viljan att förstöra, när vil-
jan att skapa tillfredsställes. Målet för undervisningen blir att den enskilda 
individens engagerade, skapande verksamhet skall komma till så rikt uttryck 
som möjligt. Det är då en fråga av underordnad betydelse i vilket material, 
med vilken teknik eller i vilket ämne verksamheten försiggår. Den kan t. ex. 
lika väl försiggå i svenska och i orienteringsämnena som i musik, teckning 
och slöjd. Den estetiska fostran bör söka bidra till att frigöra alla positiva 
personliga uttrycksmöjligheter. Friheten utesluter emellertid inte en inrikt-
ning på omsorgsfullt arbete, vilket är av betydelse, eftersom skolan samti-
digt också har att fostra till ett rationellt och funktionsdugligt skapande (s. 
160). 

I det senare utdraget från Skolberedningens betänkande framkommer den 
med tiden alltmer ökade betoningen på elevers estetiska uttrycksbehov. 
Denna framskrivning menar jag är tydligare under 1950-talet36 än under 
föregående decennium. Men samtidigt präglades diskursordning av en 
intertextuell överföring från långt tidigare formulerade meningar. Med 
estetisk fostran kunde uttrycken ”kultiveras” och måhända kunde ”viljan 
att förstöra” dämpas ”när viljan att skapa tillfredsställes” (a.a.). 

                                                        
36 Tendensen omfattar även SOU 1954:2. 
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Sammanfattningsvis låg musikinnehållets funktionella nytta i de goda 
konsekvenser musikundervisningen kunde ge för ett livaktigt och fräscht 
samhällsklimat. Ett väl fungerande samhälle krävde inte enbart konkreta 
yrkeskunskaper, det fordrade även en god kulturell standard upprätthållen 
av individernas bildningsnivå. Annorlunda uttryckt kan tiden påstås ha 
varit präglad av en funktionalistisk modell där musikinnehållet hade funkt-
ionen att besvara och stävja den rådande samhällssituationen. Funktional-
ismen var i så mån dubbelbottnad; en biologistiskt inspirerad linje med tro 
på samhällets organiska framväxt, och en funktionalistisk syn på att till-
växt behöver kontrolleras. Musikämnet fick kort sagt en delfunktion för en 
helhetlig sociokulturell ordning. Härmed kan vi skönja ett slags hermeneu-
tiskt tänkande där delar gav och hängde samman med en större samhällelig 
helhet. I biologistisk mening likt organismer i en samhällskropp – en kropp 
som också behövde kontrolleras för att hållas sund. 

Estetikens kausala omvändelsekraft 

Omdanandet av samhällets kulturella situation låg på det offentliga ansva-
ret, eller på ”statsmakternas intressen”, som Ecklestiastikdepartemenetet 
uttryckte det i sitt direktiv till Musikutredningen (I: SOU 1954:2, s. 12). 
Men lösningen var inte att komma med pekpinnar och förbud. Den nöd-
vändiga omvändelsen hade en annan väg att ta. I Skolans inre arbete (SOU 
1946:31) presenterade Skolutredningen förslag på hur konst kunde bli till 
ingengörskonst: 

Ej minst betydelsefullt är det, att de unga lära sig förstå och uppskatta kons-
ten, sådan den framträder i olika former. Den estetiska fostrans förädlande 
inverkan på personlighetens daning är allmänt erkänd, liksom det också 
torde vara ett allmänt önskemål, att den skulle mera beaktas i skolan än vad 
ofta hittills varit fallet. Denna fostran kan tillgodoses på olika sätt. Vissa 
skolämnen äro, om de rätt handhavas, omedelbart ägnade att utveckla sin-
net för skön konst, så t. ex. teckning och slöjd, sång och musik. […] Inom 
sång- och musikundervisningen är det en uppgift för läraren att ta hand om 
alla lärjungar, även sådana som sakna förutsättningar att själva utöva sång 
eller musik, så att de lära sig att åtminstone i någon mån förstå och upp- 
skatta värdefull musik och kunna tillgodogöra sig musikaliska prestationer 
såsom en estetisk njutning (SOU 1946:31, s. 90). 

[…] 

Slutligen må också understrykas, att den estetiska fostran i hög grad är be-
roende av de omgivningar, vari skolans arbete försiggår. Skolans lokaler 
böra vara estetiskt tilltalande, och de böra i all den utsträckning som är 
möjlig prydas med konstverk eller goda reproduktioner av konstverk. Det 
sköna bör såsom ett naturligt och självklart element förenas med det goda 
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och det sanna. Den som vänjer sig vid att i sitt dagliga arbete befinna sig i en 
estetiskt tilltalande miljö, anpassar sig omedvetet i hela sin livsföring däref-
ter eller har i varje fall större förutsättningar att låta det sköna bli en vägle-
dande makt i sitt liv (SOU 1946:31, s. 91). 

Fostran till bättre levene och karaktär skulle enligt Skolutredningen för-
medlas genom ett väckande av de goda idealen, dvs. med utgångspunkt i 
att det fanns något latent att väcka till liv. Likt hur den allmänna pedago-
giska diskursen präglades av behavioristisk elevbild, till vilken undervis-
ningsteknologiska modeller kunde rationalisera individens inlärningspro-
cesser (T. Englund 2005/1986), bar också den musikpedagogiska diskursen 
på en framträdande psykologisering av musikaliska erfarenhetsprocesser 
(Dahlstedt 2007). God respons var i denna mening beroende av rätt sti-
muli. Musikverk förmådde så i kraft av material och form leda till sär-
skilda estetiska upplevelser, vilka i sin tur kunde verka på individens bete-
ende. Estetiska erfarenheter präglades i så måtto av en stimuli-respons-
reaktion och för denna hade musiken en inre funktionalistisk musikstruk-
tur och en yttre fostrande funktion. 

Även om musikvetenskapen inte påstod sig helt förmå ange lagar för 
varken konstverk eller estetiska erfarenheter, existerade en stor tilltro till 
såväl empirism som rationalism. Musikverk var neutrala objekt i kraft av 
sin inre form (Dahlstedt 2007). Denna kausalitetsmodell kan i någon mån 
sägas ha blivit rekontextualiserad in i musikpedagogisk diskurs. Närmare 
bestämt kan diskursordningen förstås som inbegripen en konfliktfylld 
dragkamp mellan å ena sidan behaviorismens ingång till funktionalistisk 
psykologi, och å andra sidan demokratiseringens progressiva ideal. Att 
arbeta med explicit förmedling av estetiska normer och värden var i denna 
mening inte främst ett ontologiskt problem, snarast ett epistemologiskt och 
demokratiskt sådant. När den moderna musikpedagogiska diskursen till-
skapades drevs den således genom en synnerligen komplex rekontextuali-
sering, där den klassiskt-västerländska konstmusikens inneboende kvali-
teter fick jämkas med övertygelsen om elevens unika erfarenheter, samt de 
övergripande demokratiseringsprocesserna. Sammantaget skulle inga mora-
liserande tolkningar/meningar påbjudas, men där man tänkte sig att om 
bara eleverna fick erfara den goda konsten, och mogna i sin musikaliska 
förståelse, skulle de inse dess överlägsna värde. 

Ett intresse för det estetiskt värdefulla kan vanligen inte framkallas genom 
kritik av elevernas egna prestationer, inte heller genom kategoriskt dekrete-
rande av vad som är vackert och vad som är fult. Läraren kan diskussionsvis 
försöka göra eleverna uppmärksamma på de allmänna kriterier på konst-
verk, man brukar räkna med i fråga om litteratur, musik och bildande 
konst. Viktigast är dock att man ger eleverna goda möjligheter till kontakt 
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med konst av alla slag. Sedan blir det i stor utsträckning en fråga om mog-
nad och erfarenhet, hur elevernas eget sinne för konstnärliga värden skall 
utvecklas (SOU 1948:27, s. 182). 

Skolkommissionens tankegångar kan tolkas som intertextualiserade i 1957 
års skolberedning. Men den nästan tio år senare skrivna texten anger också 
en väsentlig förändring av diskursen. Kausalitetstänkandet är var hos Skol-
beredningen inte vidare framträdande. Däremot förelåg en princip om att 
värdet kunde utredas genom en logisk klarläggning av musikverkets inne-
boende form och funktion. 

Under högstadieåren ökas elevernas förmåga att medvetet uppfatta, till- 
ägna sig och värdera estetiska kvaliteter. Det bör nu vara angeläget under- 
stryka det starkt subjektiva i alla smakomdömen. Skolans smakfostran får 
inte gå ut på att låta eleverna lära in vissa fasta värderingar om verk inom 
konst och musik. Detta skulle då lätt föra med sig, att eleverna tvingades ac-
ceptera en genom undervisningen fixerad smakkatekes utan att vara själv-
ständigt engagerade. Uppgiften bör hellre bestå i att exempelvis påpeka 
sambanden mellan funktion och form, mellan teknik och material, mellan 
form och dekor, att rikta intresset mot kvalitet samt att belysa smakomdö- 
menas relativitet och smakens växlingar. Genom att ge eleverna rik erfa- 
renhet av konst, musik och litteratur kan skolan utveckla deras smak. Detta 
kan också ske under elevernas egen skapande verksamhet. Det bör på detta 
åldersstadium vara särskilt väsentligt att eleverna får ökad förtrogenhet med 
de uttrycksmedel som de har intresse för och som de själva upplever sig ha 
särskilda förutsättningar för SOU 1961:31, s. 118).37 

Genom att lägga fokus på form och funktion objektiverades alltså musiken 
och dess mening. Jag menar att vi nu kommit till en punkt där gymnasie-
skolans musikinnehåll måste förstås genom förklaringar av den då samtida 
musikvetenskapen, och hur den senare kom att utgöra diskursiva inslag för 
rekontextualiseringar till gymnasieskolans läroplan. Detta blir utgångs-
punkten för nästa avsnitt. 

Den ontiska linsen slipas 

I den tid då en rationell läroplanskod satte agendan för den pedagogiska 
diskursen, är det tämligen lätt att se samstämmigheter med hur ett musik-
ämne kom att formas. I analogi med Lundgrens (1989) beskrivning av ett 
Darwinistiskt och positivistiskt rotsystem för det då pedagogiska tänkandet 
och handlandet, finns tydligt samröre mellan en sådan övergripande peda-
gogisk diskurs och en specifik musikpedagogisk inskrivning. Framför allt 

                                                        
37 Avsnittet är rekontextualiserat (till stora delar ordagrant) i Läroplanen för 
grundskolan, Lgr 62, s. 294. 
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gäller detta den musikvetenskapliga musikhistorieskrivning vars organise-
rande princip var så gott som evolutionistisk (Dahlstedt 2007). Likt en 
organisms evolutionära utveckling och förfining framfördes musikverk som 
evolutionärt framvuxna genom sin historia. I denna mening hade musik 
först och främst tagit form, och således kvalitativt olika former, och inte 
minst förstärkning av de goda och starka formerna. Eftersom detta form-
tänkande också kunde finna samröre med musik som material, låg det för 
blicken musikverk med ontologisk fast grund. Ett musikverk var alltså ett 
verk i kraft av sitt fysiologiska material, med en inneboende mening, och 
med ett absolut värde genom sin rena form (a.a.). 

Jag menar att denna beskrivning har ett förklaringsvärde på så vis att 
tankegången kan ses som en diskurs, vilken blev rekontextualiserad in 
läroplanen för gymnasiet (se SOU 1963:43, s. 723ff). Med en evolutionist-
isk förståelse av musikens ontologi kunde musik hanteras empiristiskt och 
rationalistiskt. Stil och form lät sig gärna förklaras och förmådde så också 
att organiseras i hierarkiskt ordnade system. Vidare kan tolkas att den 
rådande musiksynen ’gynnade’ utbildningsmekanismens ofrånkomliga krav 
på hierarkiseringar. Om musik bestod av objektiverbara verk, vilka hade 
utvecklats, kunde musik stratifieras i enlighet med en hierarkiserad läro-
plansmodell. Musikverk kunde särskiljas och slutligen leda till en samman-
satt kanon av mästerverk.38 

Men bilden är något förenklad. Egentligen präglades den rekontextuali-
serade diskursen av en inre konflikt mellan å ena sidan modernistisk mu-
sikvetenskap och å andra sidan romantisk historicism. Den förstnämnda 
hävdade att musikverk bör förklaras genom principer; stil, form, sats etc. 
Den romantiska sidan underströk snarare behovet av musikförståelse ge-
nom kunskap om musikens upphovsmän och den tid i vilken de verkade 
(Dahlstedt 2007). I 1960 års gymnasieutrednings förslag till Läroplan för 
gymnasiet (SOU 1963:43) kan dessa båda linjer sägas vara rekontextuali-
serade och interdiskursivt sammanlänkade. Till exempel skulle huvudmo-
ment i kursen Konst- och musikhistoria vara 

De stora stilepokerna inom konst och musik, dels översiktligt, dels mer in-
gående behandlade med utgångspunkt i belysande verk av framstående mäs-
tare. 

Element och former inom konst och musik. 

Litterär, främst dramatisk, illustration ur representativa verk (SOU 1963:43, 
s. 756). 

                                                        
38 I detta sammanhang kan det för läsaren vara värt att jämföra med brittisk forsk-
ning – se kap. 3: MUSIKPEDAGOGISKA BIDRAG 
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Jag menar att denna korta deklaration av huvudmoment representerar en 
inneboende interdiskursivitet mellan musikalisk förklaring och förståelse. 
Det är också en bild den fullständiga läroplanen och dess avsevärt lång-
dragna momentbeskrivningar förmedlar. Men även om modernistisk för-
klaring och historicistisk förståelse var interdiskursivt sammanlänkade vill 
jag hävda en strukturell obalans. Av läroplaner att döma (SOU 1963:42, 
1963:43) var förklaringar av musik och studier om musik något relativt 
perifert. Gymnasieskolans musikinnehåll handlade istället i allt väsentligt 
om olika aspekter av förståelse. Detta konstaterande görs inte i huvudsak 
med hänseende till fördelningar av innehåll, snarare vad som sagts vara 
musikundervisningens mål (bas). Om vi återigen ser till läroplanen för 
Konst- och musikhistoria hade denna kurs följande mål: 

Undervisningen i konst- och musikhistoria har till uppgift att förmedla en 
djupare förståelse för estetiska värden i privat och samhällelig miljö. Den 
skall utveckla elevernas förmåga att uppleva skilda epokers kulturliv samt 
ge kunskap om de sköna konsternas betydelse för människan (SOU 
1963:43, s. 756). 

Även om förståelse kan sägas ha föregått förklaring i de för denna tid före-
liggande kursplaner, behöver en rimlig tolkning av musikinnehållets me-
ning och funktion förstås utifrån vad som tidigare sagts i detta kapitel. Det 
är utifrån en sådan bakgrund jag menar att den kommande gymnasiesko-
lan visserligen omfattade studier av musik, men att innehållet djupast sett 
handlade om bildning. Mer preciserat var det en fråga om bildning till en 
kultiverad blick. Denna kultivering (bas) förväntades äga rum genom fokus 
på musik/estetik. Men jag menar att de strukturella förhållandena inte 
präglades av starka epistemiska relationer till musik. Det var snarare frå-
gan om interaktionella relationer till musik. För förståelsen av musik gick 
primärt inte via studier om musikens epistemiska förhållanden. Förståelsen 
blev snarare levande i interaktionella relationer med signifikanta andra 
(IR). Sådana signifikanta andra utgjordes vid denna tid av Mästare. De 
hette bl.a. Bach och Beethoven, och de var signifikanta andra som eleverna 
skulle inteagera med för att nå den kultiverade blicken. Därför var det 
egentliga musikinnehållet inte musikobjekt, snarare Mäster(verk). Själva 
gränsdragningen mellan legitimt och illegitimt utbildningsinnehåll drogs 
således inte mellan musikobjekt och musikobjekt, snarare mellan Mäster-
verk respektive människoverk. Det är genom denna typ av tolkning kan 
menar att den mer eller mindre allmänna musik(ut)bildningen inte struktu-
rerades enligt starka epistemiska relationer till musikkunskap, utan som 
gränsdragningar och inramningar av interaktionella relationer till signifi-
kanta andra genom en ontisk lins (OL). Med andra ord: Vad som framstod 



138 I JONATHAN LILLIEDAHL	 Musik i (ut)bildning 
 

som musikobjekt att studera, utgjordes närmast av ’andra signifikanta’ i 
termer av Mästare.39 Slutsatsen av detta resonemang är att legitimeringen 
av musikinnehåll och musikutbildning utgick från en kännarekod (ER-, 
SR+) med bas i en kultiverad blick (SubR-, IR+) med fokus på Mästare 
genom en ontisk lins (OL). 

Distributionen av blick 

En närmare belysning av den kultiverade blicken kräver att själva distribut-
ionen av densamma blir behandlad. Det är avsikten i det följande, och 
denna tanke kräver en återgång till folkbildningsdiskussionen. 

Under rubriken Det estetiska bildningsarbetets särställning inom folk-
bildningsarbetet konstaterade 1944 års folkbildningsutredning att bild-
ningsverksamhet ofta varit differentierad till antingen ”fostran till förstå-
else för skönhetsvärden” eller ”instruktion i förvärvandet av tekniska fär-
digheter” (SOU 1948:30, s. 10). 

Det finns musikcirklar, som genom analys av framstående kompositörers 
verk, musikhistoriska studier e. d. söka bibringa deltagarna en djupare mu-
sikförståelse, medan andra cirklar, som betecknas på samma sätt, uteslu-
tande ägna sig åt instrumentala eller vokala övningar (s. 10). 

Folbildningsutredningen ställde sig kritisk till en sådan inramning. Samti-
digt präglades utredningens syn på folkbildning av en målbild bortom ama-
törers färdigheter i att traktera instrument. Utredningen slog fast att det är 
musikförståelsen som är målet för musikaliskt folkbildningsarbete (s. 31). 
Den fann även att förekomsten av bildningsverksamhet till ”musikalisk 
allmänbildning” var begränsad, inte minst i socialt/-regionalt perspektiv. 
Därmed behövde en allmänbildning till djupare förståelse av musik spridas 
i vårt land. Därtill konstateras att ”den musikutövande verksamheten i viss 
utsträckning bör kombineras med sådant studiearbete, som innebär att 
förmågan av musikförståelse ökas […] (s. 32). 

I fråga om den folkliga verksamheten på det estetiska bildningsområdet 
måste kvalitetsproblemet ägnas den största uppmärksamheten. Att intresset 
för verksamhet med konstnärlig syftning både är intensivt och vida utbrett 
är råden – i all synnerhet på teaterns – föreligger ett saneringsbehov, vartill 
motsvarighet saknas in om det allmänna folkbildningsarbetet. Att för detta 
saneringsarbete finna former, som icke främst ha restriktiv syftning utan 

                                                        
39 Förhållandet kan med fördel speglas av vad Lgr 62 kom att skriva fram som 
innehåll för mellanstadiet: ”Små verk av stora mästare” (Lgr 62, s. 296). Ett kort 
och utklippt citat, men det påtalar balansen och den djupaste meningen. Små verk 
handlade om en pedagogisering av det egentliga innehållet; Mästarna. 
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kunna främja en övergång från ett ytligt och mekaniskt inövningsarbete till 
ett djupare syftande bildningsarbete, är en angelägen uppgift (s. 12f). 

Talet om ”saneringsarbete” uttrycker behovet av folkbildning, men vad jag 
här vill påvisa är idén om att försöka överbrygga gränsdragningen mellan 
bildad förståelse av musik respektive instrumentellt musikutövande. Och 
jag nämner denna intention som perspektiv på den motstridiga gränsdrag-
ning Skolkommissionen kom att dra samma år. Kommissionens klassifice-
ringen mellan musikförståelse och musikutövande var framträdande, in-
ramningen likaså: 

1947 års musikutredning har fått uppdraget att framlägga förslag bl. a. till 
omläggning av musikundervisningen i skolorna. I dess i kapitel 4 om-
nämnda PM angående denna undervisning, till detta betänkande fogad som 
bilaga 3, föreslår musikutredningen, att ämnet musikkunskap får ställningen 
av läroämne, »där undervisningen måste ske klassvis och där eleverna skola 
redovisa sina kunskaper och få dem betygsatta på sätt som gäller för övriga 
läroämnen». Musikutredningen föreslår vidare, att detta ämne erhåller en 
fast veckotimme genom gymnasiets alla klasser. För motiveringen härför 
hänvisas till bilagan. 

Medan musikkunskapen enligt musikutredningens förslag bör vara obliga-
torisk, bör den praktiska musikverksamheten bedrivas endast av dem som 
äger spontant intresse och någon fallenhet härför. Denna praktiska musik-
verksamhet, som inte kan bedrivas klassvis utan måste utövas i samman-
satta undervisningsavdelningar, föreslås få en fast veckotimme alternativt 
med exempelvis teckning. 

Om de båda ämnena teckning och musik på schemat får sig tilldelade till-
sammans tre veckotimmar, skulle fördelningen dem sinsemellan alltså bli 
den, att de vardera erhåller en veckotimme, som göres obligatorisk, medan 
den återstående timmen, också den obligatorisk, fördelas mellan de båda 
ämnena efter elevernas fria val. 

Skolkommissionen delar helt musikutredningens uppfattning av musikäm-
nets betydelse och föreslår, att ämnet får den ställning utredningen föreslagit 
(SOU 1948:30, s. 330f). 

I Skolkommissionens betänkande manifesteras alltså en relativt stark klas-
sificering mellan musikförståelse/musikkunskap och musikutövande. 
Denna gränsdragning kom att resultera i en relativt stark inramning av 
dessa kunskapsområden. Musikkunskap föreslogs bli allmänt utbildnings-
innehåll, medan praktisk musikverksamhet skulle organiseras som valbart 
alternativ för dem som bar på ”spontant intresse” eller ”fallenhet” för 
utövandet. Skolkommissionens uttalande anger emellertid att det här rör 
sig om en intertextuell framskrivning av vad som redan grundlagts av den 
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beredande Musikutredningen. Även om Musikutredningen lämnade sitt 
betänkande flera år efter Skolkommissionens betänkande, kunde den när-
liggande tillsättningen av de båda kommissionerna medge att Musikutred-
ningen fungerade som beredande för Skolkommissionens arbete. Därmed 
måste vår analys övergå i en studie av Musikutredningens ställningstagan-
den inför gymnasiets musikpedagogiska uppdrag. 

Om gymnasiestudierna, vilket man synes vara allmänt eniga om, överhuvud 
avser att bibringa de unga grunderna för en mångsidig allmänbildning, så är 
det klart, att även en viss kännedom om musikens teori och historia hör till 
den orientering i omvärlden, som gymnasiet vill ge. Det kan icke på allvar 
bestridas, att kunskapen om tonkonstens storverk och allmänna utveckling 
är en lika integrerande del av en allmän medborgerlig bildning som kun-
skaper exempelvis i kyrkohistoria och kemi. Därutöver har musiken i likhet 
med andra estetiska ämnen på skolschemat – litteratur samt teckning med 
konsthistoria – ett obestridligt värde för utvecklandet av personlighetens 
emotionella sidor (SOU 1954:2, s. 32). 

[…] 

Musikundervisningen på gymnasiet bör sålunda omfatta såväl en organiskt 
framvuxen fortsättning av enhetsskolans musikaliska verksamhet som det 
elementära av musikens historia och teori. Ämnet uppdelas alltså i två gre-
nar; den ena betecknas musikkunskap, den andra praktisk musikövning, in-
nefattande instrumentalmusik och sång. Av ovan skisserade uppfattning rö-
rande musikens ställning i gymnasieundervisning följer, att musikkunskap är 
ett bildningsämne, som bör hänföras till timplanens >>läroämnen>>. 
Undervisningen i musikkunskap måste därför bedrivas klassvis, och eleverna 
skall redovisa sina kunskaper och få dem betygsatta på sätt, som gäller för 
övriga läroämnen. Vitsord i musikkunskap bör i kompensationshänseende 
vara jämställt med vitsord i andra läroämnen. I praktisk musikutövning sät-
tes särskilt vitsord (SOU 1954:2, s. 33). 

Vad Musikutredningen förmedlar är alltså en framträdande klassificering 
mellan musikkunskap och praktisk musikutövning. Och det som gör denna 
gränsdragning så intressant är dess intertextuella rekontextualisering till 
hur 1960 års gymnasieutredning kom att inrama musikinnehållet. För när 
1960 års gymnasieutredning lät organisera det allmänna musikinnehållet 
inplacerades det inom Estetiska ämnen och i tudelad form.  

Beträffande de estetiska ämnena kan man som för övriga ämnen göra en 
uppdelning efter vad ämnena bör ge alla elever och vad som därutöver bör 
ges vissa elever med specialintressen. 

Med en visserligen grov schematisering kan de estetiska ämnena uppdelas på 
dels orienterande moment, dels olika former av aktivt utövande (musikut-
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övning, teknisk ritning, teckning, foto, målning, skulptur, textil verksamhet 
etc.) 

Det orienterande momentet bör såvitt möjligt ges alla elever. I fråga om ak-
tivt utövande på det estetiska området bör däremot valfrihet föreligga, ef-
tersom det då är lättare att tillgodose skilda intressen och förutsättningar. 
Utredningen föreslår därför dels ett allmänt orienterande ämne kallat konst- 
och musikhistoria, dels valfrihet mellan musik och teckning. […] (SOU 
1963:42, s. 399). 

Det som Utredningen benämnde som ”den grundläggande estetiska under-
visningen” bestod således av en allmän orientering om ”de olika stilarter-
na, konstnärerna och uttrycksmedlen” (s. 400) och en möjlighet till val av 
Musik för ”vidgade perspektiv och genom aktivt musicerande och musik-
lyssnande skapa större förutsättningar för personlig musikupplevelse och 
fördjupade insikter i musikens elementa” (s. 401). Det tilltänkta allmänna 
inbegrep således en differentiering mellan det fullständigt allmänna (Konst- 
och musikhistoria) och det obligatoriska valet av Teckning eller Musik. 
Denna tudelning av det allmänna bör förstås utifrån det markant olikar-
tade innehållet i Konst- och musikhistoria respektive Teckning/Musik. Den 
förstnämnda kursen syftade till att ”förmedla en djupare förståelse för 
estetiska värden”, ”utveckla elevernas förmåga att uppleva skilda epokers 
kulturliv” samt ”ge kunskap om de sköna konsternas betydelse för männi-
skan” (SOU 1963:43, s. 720). I denna mening skulle kursen leda till ”en 
mångsidig kulturell orientering” och karaktäriseras av ett ”historiskt kul-
turstudium i mycket nära samverkan med historieämnet och svenskämnet” 
(SOU 1963:42, s. 400). Målet för dem som valde Musik var så att få ”till-
fälle att utöva musik. 

Genom detta aktiva musicerande, genom att lyssna till musik och genom att 
erhålla närmare kännedom om musikens uttrycksformer bör eleverna på 
olika sätt kunna öka sin förståelse för och sina insikter i musiken som 
konstart (SOU 1963:43, s. 753). 

I detta senare citat kan skönjas att såväl Konst- och musikhistoria som 
Musik syftade till att förmeda den kultiverade blicken, men att det förelåg 
en markant särhållning mellan kunskaper om musik respektive kunskaper i 
musik. 

Sammantaget delades alltså musikinnehållet upp i å ena sidan en all-
mänbildande musikkunskap och å andra sidan en praktisk musikutövning. 
Denna gränsdragning kan betraktas som ett uttryck för relativt starka sub-
jekrelationer (SubR+) eftersom gränsdragningen mellan musikinnehåll och 
inramningen av de olika musikinnehållen på sätt och vis gick längs med 
gränsdragningen och inramningen av elever med mer eller mindre fallenhet 
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eller intresse. Jag menar dock att en sådan tolkning är tvivelaktig. Såsom 
gymnasieskolan föregicks av 1960 års gymnasieutredning och sedan till-
kom i form av Lgy 70, förelåg det inga betydande grindar för de elever som 
skulle välja mellan specialiseringen Teckning eller Musik (SubR-). De mar-
kanta gränserna utgjordes snarare av vilka linjer som hade musikinnehåll 
(Konst-och musikhistoria och Teckning/Musik) i utbildningsplanen. Därför 
ska vi nu se till hur organiseringen av musikinnehåll kom att hänga sam-
man med den genomgripande differentieringsfrågan. 

Differentieringsproblematikens lösning 

Genom tankar på en enhetlig sekundärutbildning – där såsmåningom gym-
nasium, fackskola och yrkesskola integrerades till en sammanhållen gym-
nasieskola – fick gymnasieskolan en länkande roll. Skolan placerades efter 
en allmän medborgerlig utbildning (grundskolan) och före vidare utbild-
ning (högskoleutbildning) och arbetsliv. På så vis tilldelades gymnasiesko-
lan rollen att tjäna såväl reproduktionsfält som produktionsfält. Dessa 
relationer till dels tidigare och kommande utbildningsformer, dels arbets-
marknadsperspektiv, kom att ge två huvudsakliga principer för rekontex-
tualiseringen av kunskaper. Gymnasieskolan behövde å ena sidan leverera 
allmänt innehåll (allmänbildning) och å andra sidan särskilt innehåll (spe-
cialiseringar). Differentieringsfrågan handlade således om när och i vilken 
utsträckning specialiseringar skulle ges i förhållande till det allmänna.  

När Gymnasieutredningen utförde elev- och avnämarundersökningar 
(SOU 1963:15, 1963:22; jfr Dahllöf 2011/2007) konstaterades ett relativt 
svagt stöd för estetiska ämnen. Särskilt svagt var stödet från representanter 
för arbetsmarknaden. Den avgörande skillnaden utgjordes av företrädare 
för humanistiska discipliner bland landets lärosäten. Deras krav på gymna-
siet gällde främst utbildning i allmän humaniora och språk, men också ett 
betydande stöd för estetiska ämnen. Av empirin kan tolkas att det var 
dessa företrädare (professorer) som bar upp de estetiska ämnenas mening 
och legitimitet för gymnasieskolans läroplan. Resonemanget ska nu inte 
fastslå några kausala samband, men det kan konstateras att när den egent-
liga gymnasieskolan först lanserades (Lgy 70), föreskrevs en distribution av 
musikkunskap endast till de program som riktades sig för vidare studier i 
allmänhet och till människovetenskaper i synnerhet. Min tolkning blir 
sådan att vad denna gränsdragning och inramning handlade om var en 
fråga om signifikant kontra osignifikant innehåll, dvs. vad som menades 
vara o-/signifikant utbildningsinnehåll för olika linjer/elevgrupper. 

Ifråga om en särskild och specialiserad estetisk undervisning kunde 
Gymnasieutredningen konstatera att det inte förelåg något egentligt in-
tresse för en starkt specialiserad musikutbildning. För dem som ville ”till-
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fredställa sitt musikintresse genom att själva utöva musik, genom att lyssna 
till verk i ett större sammanhang och genom att djupare tränga in i musi-
kens teori” (SOU 1963:43, s. 756), erbjöds en estetisk variant. Utrymme 
för denna variant skapades genom utbyte av vissa ämnen, men var till en 
början endast aktuellt och tillgängligt för elever vid humanistisk eller sam-
hällsvetenskaplig lärokurs (SOU 1963:42). För musikområdet kom denna 
estetiska variant att utformas till kursen Musik, estetisk specialisering. För 
denna kurs gällde inte enbart att eleverna förväntades besitta intresse och 
fallenhet, utan också att eleven skulle få ”möjlighet att ägna sig åt den 
form av musikalisk verksamhet som bäst passar hans intresse och fallen-
het” (SOU 1963:43, s. 756).40 

Gymnasieutredningens principer för distribution av musikinnehåll bör 
även ses med hänseende till gymnasieskolans tillkomst i brytpunkt mellan 
elitism och utbildningsanhalt för gemene man. Vid tidpunkten för Skol-
kommissionens tillkomst påbörjade 7,8 % av landets 17-åringar gymna-
siet. När Gymnasieutredningen lämnade sina betänkanden var motsva-
rande siffra 23,3 %, och där det förelåg övertygelse om en fortsatt expan-
dering (Dahllöf 2011/2007). Detta menar jag kan vara av förklarande 
värde i ett försök att förstå gymnasialt musikinnehåll som något alltmänt 
kontra elitistiskt. Sammantaget finner jag det nämligen, trots subjektrelate-
rade gränser och ramar, formerandet av gymnasieskolans musikutbildning 
som präglat av relativt svaga subjektrelationer. Det tidigare gymnasiet – i 
sin skillnad mot gymnasieskolan – kan möjligen påstås ha varit aningen 
elitisktisk eller präglad av en social/medfödd blick. Men när gymnasiesko-
lans första läroplan väl landar – Lgy 70 – har gränsen mellan musikaliska 
och omusikaliska försvagats (SubR↓) i betydande omfattning. Vad som där 
komma att utgöra gränser var snarast den teknokratiska inramning av 
linjer och deras respektive utbildningsplaner, vari musikinnehåll kunde te 
sig mer eller mindre signifikant/legitimt. 

Men ju nämrare analysen kommer själva införandet av en enhetlig gym-
nasieskola och dess första egentliga läroplan (Lgy 70), desto vacklande blir 
en tolkning som försöker påvisa entydighet. För när Lgy 70 introduceras 
har paradoxalt nog den (musik)pedagogiska diskursen redan börjat vackla. 
Ja, på sätt och vis var Lgy 70 gammalmodig redan när den infördes. Detta 
hänger samman med samhälls- och kulturförändringar, vilka också ska få 
den musikpedagogiska linsen att omformas från ontisk till att bli diskursiv. 

                                                        
40 Valet av possessivt pronomen kan tyckas märkligt eftersom könsfördelningen på 
samhällsvetenskapligt program var jämn, och inom humaniora var kvinnliga gym-
nasister i betydande dominans. 
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En diskursiv lins 
Med tiden framstod det rationellt ordnade läroplanssystemet inte längre 
vara fullt så rationellt anpassat till individens och samhällets behov. Pro-
blemen hörde till såväl produktionsfältets omvandling som till reprodukt-
ionsfältet i sig. Beträffande det förstnämnda hade gymnasieskolans specia-
liserande läroplansmodell visat sig rimma ganska illa med arbetslivet och 
dess ökade tjänstesektor. Med ökade krav på kvalificerad arbetskraft fick 
ungdomar utan yrkesutbildning motigare på arbetsmarknaden. Gymnasie-
skolan behövde bli mer av ’en skola för alla’, men med hänseende till pro-
duktionsfältet också mer integrerad vad gällde kunskaper och färdigheter. 
Genom att organisera en flexibel gymnasieskola kunde skolan bli anpass-
ningsbar, men helst av allt ligga steget före samhällets förändringar. Denna 
idé låg i analogi med strävanden på ett övergripande plan; att genom för-
svagning av gränsdragningen mellan skola och arbetsliv nå ett välfunge-
rande samhälle. Samtidigt behövde gymnasieskolan genomgå en omställ-
ning till en närmare relation till högre utbildning. Tillkomsten av 1976 års 
gymnasieutredning bör förstås utifrån sådana anpassningsbehov (Lundahl 
2008; Lundgren 2012; Richardson 2010). 

Att skolan skulle ligga före samhället utgick från näringslivets och ar-
betslivets utveckling, men det handlade även om politisk ideologi. Som del 
av samhället kunde skolan självfallet inte helt sätta agendan för morgon-
dagen, men likväl vara med och påverka riktningen för det framtida klima-
tet. 

Icke desto mindre är ett oavvisligt krav på skolan att den förhåller sig aktiv 
gentemot tänkta eller verkliga samhällsförhållanden. Så långt det går måste 
skolan ligga före samhällsutvecklingen. Den måste stimulera ungdomen att 
tänka och handla medvetet i politiska frågor, att tänka på framtiden i ett in-
ternationellt perspektiv och vad vi människor vill och behöver som individer 
och i grupp. Skolan har en alldeles speciell roll eftersom dagens ungdom 
kommer att leva och utföra sin gärning i det som nu framstår som framtiden 
(SOU 1981:96, s. 39). 

Den utbildningspolitiska problembilden över skolans relation till produkt-
ionsfältet var alltså endast en sida av saken. Utbildningsystemet utgjorde i 
kraft av reproduktionsfält ett problem i sig. Den rationella läroplanskoden 
kunde i all sin differentiering och ideologi utgöra relä för reproduktion av 
ojämlik arbetsdelning och klassförhållanden överhuvudtaget (se kap. 3). En 
politiskt progressiv linje krävdes för att öppna upp för förändring. Ett liv-
aktigt politiskt klimat för olikartade tolkningar av skolans uppdrag kom 
att utmana objektivitetsprincipen och tron på att skolans läroplan kunde 
formuleras strikt vetenskapligt (T. Englund 2005/1986). Att skolan hade 
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sagt sig vara objektiv var snarast ett uttryck för en stark teknologisk för-
medlingspedagogik. Därför behövde skolan omdanas till ett öppnare kli-
mat – en arena där färre barn skulle bli skrivna på näsan. För en omvand-
ling av den pedagogiska diskursen utgör den såkallade dialogpedagogiken41 
ett signifikant inslag. Under 1970-talet kom idéerna i och omkring detta 
begrepp att frambäras som en fruktbar reaktion mot den rationella läro-
planskodens förmedlingspedagogiska undervisningsteknologi (Lindensjö & 
Lundgren 2000). Dialogpedagogiken får i denna avhandling ses som sym-
bol för en avsevärd försvagning av den pedagogiska inramningen. 42 Samta-
let mellan lärare och elev skulle vara mer kommunikativt betonat, och där 
frågeställningarna kunde formuleras av båda parter. Målet kan sägas ha 
varit elevens kommunikativa utveckling, förståelse och begreppsbildning. I 
vidare betraktelse ingick dialogpedagogiken i en bred progressiv rörelse för 
individualisering, elevinflytande, samverkan mellan ämnen, och andra lik-
nande uttryck för svaga inramningar.43 

Försvagningar 

I ljuset av denna introduktion kan förändringar inom den musikpedago-
giska diskursen ställas i analogi med en allmänprogressiv våg. I själva ver-
ket kan tre typer av progressiva rörelser skönjas; en didaktisk, en administ-
rativ samt en politiskt-ideologisk. 

Med didaktisk progressivism åsyftas här dels en försvagning av läropla-
nens detaljerade klassifikationssystem, dels förordan om en svagare inram-
ning. Vi kan således tala om en förskjutning mot en mer integrerad kod (-
C, -F). För belysning av sådana förändringar ska jag först ge empiriska 
exempel från grundskolans läroplaner. Skälet är att visa på strukturell 
förståelse inför gymnasieskolans läroplansförändringar. 

En jämförelse mellan två olika läroplaner – Lgr 62 och Lgr 80 – torde 
spegla diskursiva likheter och skillnader som uppstått i tiden mellan dessa 
båda läroplaner. Omedelbart framstår den senare vara skriven enligt en 
mer integrerad kod. Medan Lgr 62 och även Lgr 69 (I, II) präglades av 
utförliga innehållsförteckningar och metodanvisningar, följer Lgr 80 en 
                                                        
41 Strömningen framkommer tydligast i den så kallade Barnstugeutredningen (BU) 
och utredningarna kring Skolans inre arbete (SIA). För grundskolans del kan dessa 
tankar sedan ses manifesterade i den då nya läroplanen – Lgr 80. 
42 Dialogpedagogikbegreppet presenterades av den 1968 tillsatta Barnstugeutred-
ningen (SOU 1972:26). Det är rimligt att förstå det diskursiva möjlighetsutrymmet 
utifrån den radikaliserande tidsanda som i olika sammanahang kommit att knytas 
till just 1968 och det påföljande decenniet. 
43 Progressivism var ett kärnfullt element redan i den rationella läroplanskoden, 
men idealen kom att byggas ut och blomstra under 1970-talet. 
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’målrationaliserad’ läroplan där styrande element utgörs av begrepp. Hu-
vudmomenten är stadieindelade men i övrigt är själva sekvenseringen ned-
tonad till förmån för integrerade perspektiv på tre begreppligade områden; 
Att musicera tillsammans, Att skapa musik samt Musiken i samhället och 
världen. De tre rubrikerna indikerar på ett slående sätt omdaningen av den 
musikpedagogiska diskursen. Tidigare läroplaner44 hade talat om Sång, 
Spel och Rörelse. För Lgr 80 handlade innehållet snarare om att musicera, 
och inte minst tillsammans.45 Skapande verksamheten betonades i högre 
utsträckning än tidigare (jfr Strandberg 2007). Och därtill genomgick mu-
sikämnet en tydligare kontextualisering till samtiden, närsamhället och 
omvärlden. 

Musiken skall inte studeras isolerad utan skall ses mot bakgrund av den kul-
tur i vilken den utvecklats. Kännedom om de människor som utövar eller 
utövat musiken och om deras livsvillkor bidrar till förståelse och inlevelse 
(Lgr 80, s. 111). 

Sammantaget blev elevens engagemang och aktiva deltagande i sociala 
sammanhang framträdande drag (jfr Stålhammar 1995). 

Läroplansförändringarna innebar att hierarkiska förhållanden ifrågasat-
tes. Den objektivitetsprincipiella särhållningen mellan högre klassisk-
/konstmusik och lägre folklig musik blev implicit ifrågasatt (C↓). Likaså 
kom religiöst laddat musikinnehåll att också få problem, vilka helt för-
svann i och med Lgr 80. För denna sak kan övergången från Ecklesiastik-
departement (-1967) till Utbildningsdepartement (1968-) ses som sympto-
matisk rörelse för tiden och dess pedagogiska diskurs. Vidare kom avmatt-
ningen av lärarens norm- och värdeförmedlande roll att även reducera 
hierarkin mellan läraren och dennes elever. Därav försvagades lärarens 
kontroll över den pedagogiska praktiken (F↓). Dessa strukturella försvag-
ningar medgav att populärmusikaliska inslag kunde inkluderas i skolmusi-
ken.46 Till denna pedagogiska progressivism finner jag anledning att också 
ansluta en administrativ aspekt. 

Det i Lgr 80 så framträdande talet om musik i förhållande till samvaro, 
samverkan, närsamhälle etc, kan och bör nog sättas i relation till en slags 
administrativ progressivism. I utredningen av Skolans inre arbete (SOU 

                                                        
44 Jfr exv. med Lgr 69, Lgr 62, Th 55, Th 51. 
45 Samtidigt kan det sägas att de angivna huvudmomenten i stor utsträckning re-
producerade klassificeringar från tidigare läroplaners innehållsbeskrivningar. 
46 Sådana tendenser fanns förvisso inskrivna redan i Lgr 69. Men denna läroplan 
menar jag rimligen placeras i en slags brytpunkt mellan förmedlingspedagogik och 
progressivism. 
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1974:53) behandlades i första hand problem gällande skolans arbetsmiljö. 
Men i analogi med den dåtida önskan om en svagare gräns mellan skola 
och arbetsliv, innebar utredningen ett påtalat behov av svagare åtskillnad 
mellan skola och fritid, särskilt med tanke på det mellanrum som ofrån-
komligt uppstod mellan barnens skoldagar och föräldrarnas något längre 
arbetsdagar. Med utgångspunkt i att pedagogisk diskurs är interdiskursivt 
ordnad uppstår frågan om denna uppluckring av gränsdragningen mellan 
skola och fritid kan ha haft betydelse för musikundervisningens genrella 
närmande av elevernas fritid. Med historiskt perspektiv finner jag en sådan 
tolkning vara rimlig. För att förklara tvingas jag att backa bandet en aning. 

Sett utifrån kultur- och utbildningspolitiska intentioner alltsedan 1940-
talet har barns och ungdomars fritid varit en betydande anledning till mu-
sikinnehållets rekontextualisering till offentlig skolning. Den estetiska fost-
ran som då var gällande kom under utredningar för grundskolan (1957 års 
skolutredning) att kanaliseras in i riktning mot fritiden. Likheten mellan 
denna pedagogiska diskurs (inför Lgr 62) och hur diskursordningen kom 
att formas under 1970-talet, är framskrivningen av fritidens betydelsebä-
rande karaktär: Att fritiden ansågs vara en kontext skolan behövde be-
handla och rikta sig till. En väsentlig skillnad utgjordes dock av själva re-
kontextualiseringen av innehåll, i vilken selektionen av innehåll från ele-
vernas fritidsmiljö ter sig ha varit ett mer framträdande och legitimt förfa-
ringssätt efter 1970-talets diskursordnande texter. 

Sammantaget innebar de ökade anslagen till elevorientering och aktivi-
tetspedagogik en förstärkning av progressiva ideal. Musikundervisningen 
fick en naturligare anknytning till elevernas fritid och elevernas fritidsmusi-
cerande fick ökad legitimitet. Detta kan också sägas hänga samman med en 
öppnare inställning till barns och ungdomars musikaliska preferenser. 

För gymnasieskolans utbildningskontext följde en successiv försvagning 
av sociala relationer. Alltfler elevkategorier bedömdes ha behov av grund-
läggande estetisk undervisning. Detta kan tolkas som en förändring av 
principen för subjektrelationer – från fallenhet/begåvning till elevers be-
hov/intresse (SubR↓). Denna lägesändring tolkar jag utifrån förskjutningar 
i den pedagogiska diskursen; från rationalism till progressivism, från för-
medling till aktivitet, samt från biologistisk och psykologiserad musikali-
tetsuppfattning till demokratiserande rättighetsperspektiv (rätten att få 
uttryck sig estetiskt). Det är sannolikt med en sådan tolkningsram 1976 års 
gymnasieutrednings betänkande ska läsas: 

Utrymmet för estetiska-praktiska ämnen i den nuvarande gymnasieskolan är 
begränsat. Bl. a. det låga timantalet och den ojämna fördelningen på långa 
och korta linjer har föranlett oss att göra vissa revideringar. 



148 I JONATHAN LILLIEDAHL	 Musik i (ut)bildning 
 

De estetisk-praktiska ämnena kan i gymnasieskolan fylla olika uppgifter. En 
uppgift är helt enkelt att tillgodose många ungdomars behov av att upprätt-
hålla och öka sin färdighet att uttrycka sig genom musik, i bild eller rörelse 
utan att de därför tänker på någon yrkesmässig framtida nytta av detta. Så-
tillvida spelar dessa ämnen en stor roll för personlighetsutvecklingen. Ett 
inte alltför snålt tilltaget utrymme i form av fritt val mellan olika estetisk-
praktiska ämnen bör därför erbjudas alla elever oberoende av studieväg un-
der större delen av gymnasietiden (SOU 1981:96, s. 186). 

Värt att notera är legitimeringen av ’estetiska ämnen för alla’ utan krav på 
yrkesmässig nytta. I detta avseende kan samstämmighet med grundskolans 
uppdrag skönjas. Det är också möjligt att se hur diskursen kring gymnasie-
skolan kom att ställa sig för en svagare åtskillnad gentemot grundskolans 
medborgerliga utbildning. 

Alla människor behöver utbildning i dessa ämnen [estetiska ämnen]; det 
svarar mot ett allmänt medborgerligt och mänskligt utbildningsbehov (SOU 
1981:96, s. 270). 

Vad som här betonas är inte förståelse för estetiska värden, utan behovet 
att bearbeta färdigheter i ”att uttrycka sig genom musik”. 

I en interdiskursiv kombination av den rådande synen på det uppväx-
ande släktet som aktivitetsberoende, och en försvagning av subjektrelation-
er, formades en aktivitetsbaserad estetisk-praktisk undervisning som alla 
förväntades vara i personligt behov av. Men! Med tanke på att 1976 års 
gymnasieutrednings förslag aldrig genomdrevs till en ny läroplan, åt-
minstone inte i manifest betydelse, kom så diskursiva idéer att kanaliseras 
som innehållsliga revideringar i den gällande kursstrukturen från 1960 års 
gymnasieutredning (Lgy 70 [1986] II: Supplement 135). Det var först med 
Lpf 94 estetisk-praktisk undervisning för alla kom att bli en läroplansmäss-
ig realitet, då begreppsligad som kärnämnet Estetisk verksamhet. 

Förstärkningar 

Beskrivningarna av de läroplansrelaterade försvagningarna är emellertid 
endast en sida av den pedagogiska diskursen under 1970-talet. Samtidigt 
som en hel del förändringar gick i riktning för svagare gränser och ramar, 
förstärktes andra typer av relationer inom musikämnet. 

Under 1970-talets första hälft formulerades en Ny kulturpolitik (SOU 
1972:66). De i vid mening progressiva idealen kom att få stort genomslag, 
inte minst genom Propositionens (Prop 1974:28, s. 295) kulturpolitiska 
mål.47 
                                                        
47 Målbeskrivningen blev också de såkallade ”Kulturpolitiska målen” i och med 
riksdagsbeslut 1974. 
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- Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och 
skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 

- Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande akti-
vitet och främja kontakt mellan människor. 

- Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar 
inom kulturområdet. 

- Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och be-
slutsfunktioner inom kulturområdet. 

- Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till ef-
tersatta gruppers erfarenheter och behov. 

- Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 

- Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas tillvara och le-
vandegörs. 

- Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom 
kulturområdet över språk- och nationsgränserna. 

Flera av dessa mål är tydligt rekontextualiserade in i musikpedagogisk 
diskurs vid denna tid. Särskilt gäller det den tredje punkten – den om 
kommersialismens negativa verkningar. Den några år senare målbeskriv-
ningen för grundskolan – Lgr 80 – angav bl.a. att 

När det gäller dagens musik och olika musikmiljöer, skall eleverna tränas 
att kritiskt granska och diskutera musikens roll samt de krafter som styr 
musikutbudet. Härigenom sakll de göras medvetna om den påverkan de ut-
sätts för, då det gäller livsstil, konsumtionsvanor, attityder och värderingar 
(Lgr 80, s. 108). 

Vidare skulle undervisningen inom området Musiken i samhället och värl-
den bl.a. ge eleven möjlighet att 

studera musik från olika världsdelar, kulturer och genrer bl a med inriktning 
på musikens sociala, ekonomiska och religiösa funktioner och uppmärk-
samma den passiviserande och stereotypa musik som förekommer i många 
ungdomsmiljöer (Lgr 80, s. 112). 

Läroplanerna för gymnasieskolan står i analogi med grundskolans ’ideolo-
giska vändning’. Följande citat visar på hur gymnasieskolans Konst- och 
musikhistoria fick en något annan tillskrivelse än tidigare. 

Undervisningen bör kännetecknas av ett kritiskt betraktelsesätt, inte minst i 
förhållande till den kommersiella styrning som präglar delar av kulturlivet. 
För att möjliggöra detta och för att allsidigt kunna spegla dagens utbud bör 
urvalet av bild- och musikexempel göras brett. Inslag alltifrån de mest seri-
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ösa yttringarna till de renodlat populära och kommersiella bör förekomma. 
Man bör belysa konstens och musikens roll i dagens samhälle för att skapa 
underlag för självständiga ställningstaganden och ett aktivt engagemang. 
Samtal om bl a uttrycksmedel, form och innehåll, olika funktioner samt 
skilda medier och deras betydelse avser att klargöra några av de viktigaste 
förutsättningarna för kommunikation med bild och musik samt att vänja 
eleverna vid en granskande inställning. Med ökad kännedom om bildens 
och respektive musikens form och tekniska villkor kan man tillföra lyssnan-
det och iakttagandet nya dimensioner (Lgy 70 [1979] II: Supplement 58, s. 
7). 

Den uppdaterade beskrivningen av innehållet i Konst- och musikhistoria 
bedömer jag som synnerligen signifikant för den musikpedagogiska diskur-
sen under 1970-talets andra hälft och 1980-talets första hälft. I bagaget 
kvarlåg tidigare ideal om ontisk lins – tydligast uttryckt i ett fortlevande 
formbegrepp – samtidigt som OL blivit mindre betydelsefull. Framför allt 
var begreppet form intimt förknippat med funktion, men på ett litet an-
norlunda sätt än tidigare. Den musikaliska formen var fortsatt kraftfylld, 
men medan det högmoderna formbegreppet handlade om musikens inre 
struktur, var det för 1970-talsdiskursen en fråga om yttre strukturer – från 
relationer inom musik till relationer till musik. Musikens form blev nu en 
fråga om dess ändamålsenlighet (jfr Dahlstedt 2007). Men här uppstod en 
paradox. Å ena sidan hade musikämnet sedan 1960-talet successivt inte-
grerat populärmusikaliska former. Å andra sidan framkom under 1970-
talet en relativt stark gränsdragning mellan seriösa och kommersiella mu-
sikuttryck. Den senare förstärkningen kan förklaras som en förskjutning av 
lins från perspektiv på musik till musikologi eller musikideologi (OL→DL). 
Den senare syftade inte till att bilda eleverna till förståelse för de stora 
kompositörerna, snarare att kultivera eleverna med en kritisk blick. Men 
att vara kultiverad innebar inte att vara kritisk i största allmänhet. Gräns-
dragningen handlade här om vilken typ av kritik som var mer legitim än 
någon annan. Den kritiska lins som här förordades var i denna mening 
slipad gentemot kommersialismen och dess negativa verkningar i sociala 
och estetiska avseenden. Meningen med denna diskursiva lins kan sålunda 
sägas ha varit tvådimensionell – en social och en estetisk – vilka här ska 
presenteras i tur och ordning: 

I en ämnesanalys för 1976 års gymnasieutrednings räkning, fylldes en 
betydande del av resonemanget kring musikämnet av den samtida situat-
ionen. Framför allt handlade saken om relationen mellan musik, ungdom 
och konsumtion. Man kunde konstatera att musik var ett av ungdomars 
mest centrala intresse, och att det då rörde sig om populärmusikaliska 
uttryck. Likaså kunde man slå fast att inköp av fonogram var den post som 
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kom näst efter kläder samt öl och sprit hos 15–18-åringars utgifter. Upp-
gifterna om ungdomars konsumtion av hård- och mjukvara inom musik-
området hämtade ämnesanalysen från Statens ungdomsråds undersökning 
Ungdomars konsumtion (1977), Statens kulturråds Fonogrammen i kul-
turpolitiken (1979) samt en SIFO-undersökning på uppdrag av Rikskonser-
ter (1975). Utifrån Ungdomars konsumtion skrev ämnesanalysen att 

När det gäller musiksmak fann man knappast några könsskillnader. Däre-
mot hade ungdomar ur socialgrupp I och elever på teoretiska linjer en mer 
exklusiv, individuell musiksmak, skild från en mera allmän gruppsmak 
bland övriga ungdomar, heter det i undersökningen. Man konstaterar dock 
att popmusik är det som ungdomar helst lyssnar på inom alla grupper (Ds U 
1981:17, s. 112). 

I Fonogrammen i kulturpolitiken hade problem skapade av den kommersi-
ella marknadens negativa verkningar lyfts, och ämnesanalysen knöt dessa 
till 1974 års kulturpolitiska mål. 

1974 ställde sig riksdagen bakom en rad kulturpolitiska mål. Enligt dessa 
skall kulturpolitiken bl a motverka kommersialismens negativa verkningar 
inom kulturområdet. Kulturpolitiken skall också ge människor möjligheter 
till egna skapande aktiviteter och främja kontakten mellan människor. 

De kulturpolitiska målen måste rimligen också gälla för ungdomar i gymna-
sieskolan. Skolan borde följaktligen verka i riktning mot dessa mål (Ds U 
1981:17, s. 114). 

Utifrån ungdomars höga konsumtion av fonogram menade Ämnesanalysen 
att skolan torde arbeta för en ökad medvetenhet. Departementskriften 
konstaterade att Lgy 70 saknade sådant innehåll och bedömningen gjordes 
att den kritiska bildning som format Lgr 80 var god, men är inte tillräcklig, 
inte minst då ungdomar med åren sannolikt fick mer pengar till musikkon-
sumtion, menade Ämnesanalysen. 

Sammantaget presenterades en diskurs inte helt olik den högmoderna 
moralpaniken, i vilken utbildningspolitik och kulturpolitik kunde förenas i 
en problemställning över barns och ungdomars fritid som en riskfylld situ-
ation. Så sent som 1985 framförde Barn- och ungdomsdelegationen föl-
jande rader: 

En god litterär text eller ett musikstycke av hög kvalitet skiljer sig från se- 
rietidningen eller från pop-musiken. Skillnaden är framställningens täthet. 
Den som läser den skönlitterära texter eller hör musikstycket kan ständigt 
finna något nytt att glädja sig åt och lära av. Det mindre goda däremot 
väcker lätt samma tankar och känslor, tröttar och utmattar. Enligt vår me- 
ning är det pedagogens främsta utmaning att finna metoder att locka unga 
människor från det som ger föga glädje till det som ger ett övermått. Platon 
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hade en tanke att alla människor längtar efter sitt sanna ”fädernesland” och 
att allt de möter av skönhet och meningsfullhet i livet är pilar som visar i 
rätt riktning. Äpplet som glänser på höstgrenen väcker tanken att det nå-
gonstans finns ännu vackrare äpplen osv. (SOU 1985:33, s. 40). 

Likheten med 1940- och 50-talens normativa problemställningar torde 
vara uppenbara. Likt då, uppfattades även nu musikundervisningen som 
funtionell omvändelsekraft. 

Ett progressivt samhällsklimat krävde onekligen också progressiv musik. 
I denna mening lägger jag en vidare betydelse än vad som kanske vanligtvis 
definieras som proggmusik. Med hänseende till den pedagogiska diskursens 
progressiva linje, handlar progressiv skolmusik här om sådan musik som 
ansågs kunde verka progressivt. För sammanhanget bör vi fråga oss om 
kulturpolitikens påtalade behov av genuin kultur skapade underlag för 
framväxten av en specialiserad musiklinje i gymnasieskolan. 1976 års 
gymnasieutredning antyder en sådan argumentation: 

Vi har i kapitel 2 behandlat en del framtidsaspekter. Vi har uttalat oss för 
att man bör stärka krafter som hör samman med ett genuint mänskligt 
skapande, inte minst för att motverka det negativa inflytande som den 
kommersiella nöjesbranschens överdrifter innebär på människors liv. Detta 
argument gäller givetvis i lika mån för de övriga praktiska-estetiska inslag vi 
föreslagit tidigare. Här vill vi stryka under att samhället inte kan verka för 
ett rikt förgrenat kulturliv utan tillgång på professionella utövare. Dessa kan 
vara skapande konstnärer eller ledare för olika grupper inom kulturlivet 
(SOU 1981:96, s. 272, jfr s. 42). 

Förståelse för specialistutbildningen Musiklinjen bör också ses i ljuset av 
samhällets ökade efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, samt ett musikpe-
dagogiskt fält som kommit att bli alltmer specialiserande. Här kan skillnad 
mellan två stora musikutredningar vara belysande. Medan 1947 års mu-
sikutredning kom att definiera sitt betänkande som Musikliv i Sverige 
(SOU 1954:2), pekar 1965 års musikutbildningskommitté och dess betän-
kade Musikutbildning i Sverige (SOU 1968:15, 1968:49) på en symbolisk 
förskjutning från musik som allmän bildning till musik som särskild ut-
bildning. 

Sammantaget innebar de förändringar som här behandlats att legitime-
ringen av musikämnet i högre grad fördes genom relationer till musikolo-
gier. Närmare bestämt drogs gränser mellan vilka ansatser till musik som 
var mer legitima än andra. I denna mening kan vi skönja en förstärkning 
av diskursiva relationer till musik (DR↑), i vilken en ”kritisk medvetenhet” 
framhölls som mer legitimt förhållningssätt än andra. Detta innebär emel-
lertid inte att vi rättmätigt kan tala om starka diskursiva relationer (DR+) 
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för en kunskapskod. Om den ontiska linsen var ett uttryck för att kanoni-
serade Mästare i egenskap av att vara ’signifikanta andra’ konstruerats till 
studieobjekt (OL), handlade den kritiska linsen om att särskilda ansatser 
till studieobjekt blivit ’signifikanta andra’ (DL). Att vara kultiverad hand-
lade således mindre om att kunna definiera en inre musikalisk struktur och 
hur den kunde förstås utifrån upphovsmannens historiska situation. I allt 
högre grad var det istället frågan om att vara kritiskt medveten genom att 
kunna se yttre relationer till musik (såsom kommersialismens negativa 
verkningar i riktning mot stereotyp, icke-autentisk och ’lätt’ musik). Att bli 
en kultiverad elev handlade således om att tillägna sig den kritiska linsen 
(en typ av diskursiv lins) för att på så vis erhålla den rätta blicken. 

En specialiserad musikutbildning 

Talet om ett allmänt musikinnehåll för alla gymnasieelever och den för-
svagningen av sociala relationer som hörde därtill, bör ställas i relation till 
den då samtida förstärkningen av, och fördjupade meningen i, en speciali-
serad musikutbildning. 

Som redan påvisats fann 1960 års gymnasieutredning att en särpräglad 
musikutbildning inte hade stöd varken hos elever eller avnämare. Däremot 
kunde en estetisk variant med måttlig inriktning höra till ett relevant utbyte 
för vissa elever, studievägar och yrkeskategorier. Fem årtal efter 1960 års 
gymnasieutrednings betänkanden kom 1965 års musikutbildningskommitté 
med sina förslag (SOU 1968:15, 1968:49). I jämförelse med 1947 års mu-
sikutredning innebar Musikutbildningskommitténs skrivelse ingen bety-
dande omdaning av gymnasieskolans läroplan. Däremot kan själva tillsätt-
ningen Musikutbildningskommittén och dess förslag ses som symptoma-
tiska inslag för förändringar av den musikpedagogiska diskursen. Kommit-
téns arbete handlade i allt väsentligt om administrativ och idémässig upp-
byggnad av ett specialiserat musikutbildningsystem på nationell nivå och 
av kultur- och utbildningspolitiska intressen. Av sådana skäl kom Kommit-
téns betänkanden att främst beröra högre utbildning och pedagogisk för-
sörjning på detta område, och mindre om allmänt musikinnehåll i grund- 
och gymnasieskolan. Men Utredningen kan som tidigare sagts ses som 
symptomatisk för en genomgripande legitimeringen av specialiserad mu-
sikutbildning och det kultur- och utbildningspolitiska klimat som även 
öppnade upp för sådana diskurser inför gymnasieskolans kontext. 

När 1976 års musikutredning lämnade sitt betänkande föreslogs en tre-
delad utformning av estetiska ämnen/estetisk utbildning, men med bety-
dande skillnad i jämförelse med föregående gymnasieutredning. Alla elever 
vid gymnasieskolan skulle nu ges estetisk utbildning med anledning av de 
tankar jag presenterat tidigare, dvs. avseende ”ett allmänt medborgerligt 
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och mänskligt utbildningsbehov (SOU 1981:96, s. 270). Därtill skulle ”ett 
mer omfattande tillval” erbjudas för elever som riktade sig mot ”det soci-
alt-vårdande området” eller olika typer av pedagogiska yrken (s. 186). På 
så vis avsågs en måttlig specialisering gynna yrkeskompetensen i linje med 
hur 1960 års gymnasieutredning hade organiserat denna estetiska speciali-
sering. Men en avgörande skillnad gentemot den föregående gymnasieut-
redningen var upplyftandet av en starkt specialiserad musikutbildning. Den 
senare gymnasieutredningen konstaterade att för det fåtal som har en fram-
tid inom estetisk yrkesutövning föreligger ett specialiserat utbildningsbehov 
på gymnasienivå. Vad 1976 års gymnasieutredning hade, och som 1960 års 
gymnasieutredning saknade, var en erfarenhet av en tvåårig musiklinje. 
Sedan läsåret 1970/71 hade den på försök förekommit vid fem gymnasie-
skolor. Syftet med musiklinjen var, enligt den föreliggande propositionen, 
att tillgodose behov av en specialiserad och yrkesinriktad musikutbildning i 
kombination med kompetens för vidare studier utanför musikområdet. I 
betänkandet föreslog så 1976 års gymnasieutredning att den nationella 
gymnasieskolan borde inbegripa ett estetiskt studieprogram i tillägg till 
Musiklinjen. Argumenten för detta förslag grundade sig för det första på 
konstaterandet att fackhögskolor krävde specialiserad förutbildning och att 
som utbildningssystemet såg ut medförde utbildningsområdet en snedför-
delning och ”social skevhet i rekryteringen” (SOU 1981:91, s. 272). Ett 
liknande motiv gällde det faktum att Musiklinjen hade långt fler sökande 
än intagningsplatser, vilket innebar att alla med ”intresse och fallenhet” 
inte kunde få sina behov tillgodosedda. Ett tredje konstaterade gällde den 
växande arbetsmarknaden på det estetiska området, och det fjärde hängde 
samman med en diskurs vi redan behandlat i detta kapitel: 

Ett fjärde motiv för att stärka den estetiska sidan inom gymnasieskolan lig-
ger på ett mer allmänt plan. Vi har i kapitel 2 behandlat en del framtidsa-
spekter. Vi har uttalat oss för att man bör stärka krafter som hör samman 
med ett genuint mänskligt skapande, inte minst för att motverka det nega-
tiva inflytande som den kommersiella nöjesbranschens överdrifter innebär 
på människors liv. Detta argument gäller givetvis i lika mån för de övriga 
praktisk-estetiska inslag vi föreslagit tidigare. Här vill vi stryka under att 
samhället inte kan verka för ett rikt förgrenat kulturliv utan tillgång på pro-
fessionella utövare. Dessa kan vara skapande konstnärer eller ledare för 
olika grupper inom kulturlivet (SOU 1981:96, s. 272). 

Konsekvensen av Gymnasieutredningens behovsanalys blev förslag om 
inrättande av fyra estetiska studieprogram uppdelade på musik, dans, bild 
och form samt drama. Musiklinjen skulle bli kanalen för det förstnämnda 
programmet. 
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Även om förslaget om expandering innebar en försvagning av sociala re-
lationer, strök utredningen under på behovet av att låta dimensioneringen 
anpassas efter arbetsmarkandens behov. Till detta bör också nämnas in-
ställningen till intagningsprov. 

Ett särskilt problem erbjuder de regler som bör styra intagningen av elever 
till dessa program. Det finns en på många håll uttalad kritik mot att som nu 
låta medelbetygen fälla avgörandet i urvalet. Hur det intagningssystem än 
ser ut som skall vara i kraft när våra förslag genomförs, är det angeläget att 
värna om de många gånger udda specialbegåvningarna. Färdighetsprov kan 
här vara en väg som bör prövas (SOU 1981:91, s. 274). 

Här visar Gymnasieutredningen sig snarast formulera en en utbildning där 
både subjektrelationer och interaktionella relationer ter sig ganska starka 
(SubR+, IR+). Men det måste nu återigen påtalas att 1976 års gymnasieut-
redning inte övergick i någon direkt manifest läroplan. Däremot kan en hel 
del diskursiva drag från denna 1970- och 80-talsperiod ses som rekontex-
tualiserade in i läroplanen från 1994 – Lpf 94. Genom denna läroplan kom 
nämligen Estetiska programmet att bildas, inom vilket Bild och formgiv-
ning, Dans, Musik samt Teater var inriktningar. Dessutom fick detta pro-
gram nationell status, och en identitet att vara såväl yrkesorienterande som 
studieförberedande.48 

En interaktionell lins 
I en uppdatering av läroplanerna för gymnaseiskolans Musik samt Musik, 
estetisk specialisering presenteras en undervisning för tillägnelse av kritisk 
blick. Men samtidigt karaktäriseras tiden kring mitten av 1980-talet av 
stilbrott i den pedagogiska diskursen. 

Det måste också beaktas att, även om musiken har ett estetiskt egenvärde, 
så är musik i sig inte något huvudmål, utan ett medel i kommunikationen 
individer emellan. Stora delar av målet är sålunda av utommusikalisk karak-
tär och handlar om relationer mellan grupper och individer. Detta förhål-
lande ger musikundervisningen en av dess viktigaste uppgifter: att lära ut 
vad som i musik är medel vid kommunikationen, och hur man använder 
dessa medel under olika tider och i olika miljöer med utgångspunkt i de för-
utsättningar som har funnits. Ett renodlat musikhistoriskt eller musikteore-

                                                        
48 Det kan tilläggas att den specialiserade Musiklinjen genomgick en strukturell 
förskjutning under 1970- och 80-talen. En jämförelse mellan Skolöverstyrelsens 
(1971) läroplan för Musiklinjen och en uppdaterad läroplan för gymnasieskolan 
(Lgy 70 [1983]), ger vid handen en förskjutning från musikteoretiska ämnen till 
hantverksmässig sång/instrumentalspel. 

 



156 I JONATHAN LILLIEDAHL	 Musik i (ut)bildning 
 

tiskt studium är här inte lämpligt utan undervisningen måste ha ett dubbelt 
syfte. Å ena sidan måste verksamheten syfta till att höja känsloberedskapen 
hos individen, att öka medvetenheten och toleransen mot oliktänkande, och 
att fördjupa känslan för varje människas integritet. Å andra sidan krävs ett 
studieum av den yttre miljön den livssyn och den musikaliska praxis som 
påverkat skapandet. Denna kunskap blir viktig för förståelsen av andra kul-
turella traditioner och upplevelsen av musik. Kunskapsinhämtandet skall 
alltså vara klart relaterat till musicerande, aktivt lyssnande eller skapande 
verksamhet. Val av innehåll liksom sättet att behandla detta avgörs av ele-
vernas mognadsgrad (Lgy 70 [1986] II: Supplement 135, s. 8). 

Den uppdaterade versionen av gymnasieskolans kursplan för Musik ger 
tillskillnad från tidigare skrivelser ett mer framskrivet kommunikationsbe-
grepp, en betoning av musik som kommunikativt medel, samt fokus på en 
mer samtida kontextuell anknytning. Härav får citatet symbolisera den 
markanta transformationen från en diskursiv lins till att istället rikta fokus 
på musiksociala interaktioner i sig – en interaktionell lins. En sådan trans-
formation ägde dock huvudsakligen rum under första halvan av 1990-talet 
och vars legitimitet vilade på vidare grund än rent musikpedagogiska idéer. 
Därför måste vi återigen se till de mer allmänna tendenserna i den pedago-
giska diskursen. 

Kunskapsteoretiska klassifikationssystem 

Vid övergången intill 1990-talet existerande en genomgripande upplevelse 
av förändring. Samhällsproduktionens former hade sedan länge påbörjat 
sin transformation och ett informationsteknologiskt samhälle stod för dör-
ren. Snabba förändringar i en komplex och alltmer internationaliserad 
verklighet gjorde det svårt att definiera vilken kunskap som skulle bli sann 
eller nyttig för morgondagen. I februari 1991 tillsattes Läroplanskommit-
tén med uppdrag att bl.a. utreda hur genomgripande styrdokument skulle 
kunna utformas reglerande men samtidigt ge utrymme för förändring. För 
denna sak ålades det till Läroplanskommittén att utreda innebördsaspekter 
i ett kunskaps- och bildningsbegrepp, samt att utreda en uppvärdering av 
kulturarv, etik m.m. (Dir. 1991:9). I och med regeringsskiftet 1991 ombil-
dades kommitténs sammansättning och nya direktiv angavs (Dir. 
1991:117), men uppdraget var på det stora hela detsamma (jfr Lindensjö 
& Lundgren 2000). För avhandlingens del utgörs det mest intressanta av 
uppdraget att utreda en för alla skolformer gemensam kunskapssyn. 

Den kunskapssyn som skall ligga till grund för kommitténs arbete skall vila 
på aktuell forskning om inlärning, begreppsbildning osv. En viktig utgångs-
punkt är att alla elever skall få sådana kunskaper att de kan orientera sig i 
en komplex verklighet med ett mycket stort informationsflöde. Studievana, 
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studieteknik och förmågan att söka och finna kunskap blir allt viktigare. 
Eleverna skall också få sådana kunskaper att de kritiskt kan granska fakta 
och olika förhållanden så att de kan inse konsekvenserna av olika alterna-
tiva handlingsvägar eller beslut. De skall vidare gradvis utveckla sin förmåga 
att tänka – att reflektera över problem – och därmed lägga grunden för ett, 
med ökande mognad, alltmer vetenskapligt förhållningssätt (Dir. 1991:117 
[webbsida]). 

Jag menar att Läroplanskommitténs påföljande slutbetänkande – Skola för 
bildning (SOU 1992:94) – väl inringade givna direktiv. Med bildningsbe-
greppet kunde etik, reflekterat handlande, kunskaps- och bildningsbegrepp, 
kulturarvet och en subjektcentrerad kunskapssyn inramas. Bildningsbe-
greppet angav också en ton till livslångt lärande och att skolans roll var att 
hjälpa människor att Växa med kunskaper (för anspela på propositionen 
året tidigare; Prop. 1990/91:85). Framför allt innebar bildningsbegreppet 
en möjlighet till problematiserande resonemang över kunskapens väsen. 
Kunskapens former och vägar var lika svåra att definiera och förutse som 
samhället i sig. Men bildningsbegreppet innebar en möjlighet att kringgå 
tydliga definitioner av innehåll och metodanvisningar. Närmare bestämt 
innebar Skola för bildning en betoning av kunskapens konstruktivistiska 
bildning och att kunskap förstås genom en kulturell kontext. Sådana 
aspekter belystes också tydligt i den påföljande propositionen: 

Kunskaper kan således inte betraktas som färdiga produkter, som kan för-
stås isolerade från de sammanhang där de utvecklas. Elevernas kunskapsut-
veckling påverkas av hur utbildningen organiseras och av om eleverna får 
möjlighet att upptäcka samband. Eleverna måste tillägna sig begrepp och 
strukturer från olika ämnesområden, så att dessa kan fungera som intellek-
tuella verktyg. Läroplanen måste också ge uttryck för elevernas aktiva roll 
och ansvar för inlärningen (Prop 1992/93:250). 

Till denna konstruktivistiska kunskapssyn bör också tilläggas Kommitténs 
kritik av en kunskapssyn där kunskap betraktas som ensidigt kognitiv. 
Kunskap kan också vara kroppslig eller tyst, menade Kommittén. 

Kunskaper är som isberg – endast en del är synligt. Kunskaper är inte obe-
roende av tid och sammanhang. Man kan säga att kunskaper finns i situat-
ioner, i mänsklig praxis och i kroppen. Det finns ingen kunskap, som inte 
ytterst vilar på en osägbar grund, som man måste tillägna sig genom att 
delta i de verksamheter där kunskapen ingår som en del. En viktig del av 
detta är att tillägna sig verksamhetens språk. 

En stor del av kunskapen är inte formulerad, den är tyst och finns som en 
underförstådd bakgrundskunskap. Till stor del är den sinnlig. Denna bak-
grundskunskap är verksam och ofta oundgänglig då man t.ex. gör bedöm-
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ningar, använder teoretisk kunskap eller då man intuitivt prövar nya vägar 
att lösa ett problem. 

De praktiska erfarenheterna blir därigenom viktiga för kunskapsutveckling-
en. Genom den praktiska erfarenheten lär man sig inte bara det som är i fo-
kus, det medvetna, utan också den tysta bakgrunden, som man ”får i sig”. 
Denna bakgrundskunskap, som vi förlitar oss på när vi försöker förstå värl-
den, är såväl sinnlig som begreppslig. På så vis blir också det sammanhang 
där elevernas kunskaper utvecklas betydelsefullt som en tyst bakgrund till 
dessa kunskaper (SOU 1992:94, s. 63f). 

Enligt direktivet till Läroplanskommittén skulle kunskap och lärande utre-
das med grund i aktuell vetenskap. Genom en rad fotnoter underbyggde 
Utredningen sitt resonemang och visade på de vetenskapliga referenserna. 
För det nyligen anförda citatet lutade Kommittén sig främst på Polanyis 
’tyst kunskap’ (tacit knowledge/knowing) och Wittgensteins ’språkspel’. 
Även Bourdieus habitusbegrepp refererades. Utifrån dessa källor anfördes 
också ett antal nordiska arbeten som behandlat dessa områden. Metaforen 
att kunskap är som ett isberg kom i vidare betydelse att representera flera 
olika typer av teorier vars gemensamma drag bestod i att kunskap inte 
enbart är det synliga, utan också utgörs av en osynlig dimension – förgrund 
men också bakgrund. Så kom perspektiv på lärande att ses som yta men 
också djup, förståelse som direkt men också indirekt, transitiv men också 
intransitiv. Utifrån sådana resonemang formulerade Läroplanskommittén 
fyra kunskapsformer med genomslagskraft. Att tala om olika kunskaps-
former i termer av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet syftade till 
”att utvidga kunskapsbegreppet och att motverka en ensidig betoning av 
den ena eller andra kunskapsformen framför andra” (SOU 1992:94, s. 65). 
På så vis kom vanligt förekommande klassificeringar av kunskapsbegrepp 
att genomgå en slags integrerande kod, där olika dimensioner av kunskap 
skrevs in som former inom ett kunskapsbegrepp.49 
 

• Fakta är kunskap som information. 
• Förståelse är kunskap som meningsskapande. 
• Färdigheter är kunskap som utförande. 
• Förtrogenhet är kunskap som omdöme. 

 
Betänkandet innehåller längre resonemang kring vart och ett av dessa kun-
skapsformer. Jag ska här inte göra någon fullständig redogörelse däröver, 
men några principer bör påtalas: Med metaforen yta–djup undvek Läro-

                                                        
49 De sammanfattande punkterna är en citering av betänkandets egen sammanfatt-
ning (SOU 1992:94, s. 80). 
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planskommittén att förmedla en kunskapssyn där Fakta och Förståelse 
framstod som naturligt avgränsade från varandra. Istället betraktades de 
som två interrelaterade dimensioner eller former. Däremot begreps Färdig-
heter vara något mer åtskilt. 

Medan förståelse är en teoretisk kunskapsform är färdighet en praktisk. […] 
Färdigheter kan ses som den praktiska motsvarigheten till den teoretiska 
förståelsen. Det går att utveckla färdigheter utan koppling till förståelse, 
men ofta är färdigheterna ”mentalt inramade” (SOU 1992:94, s. 66). 

Kommittén gjorde således en relativ avgränsning i betydelsen att Förståelse 
och Färdigheter kan avskiljas till teoretisk respektive praktisk dimension, 
men där exempelvis läs- och skrivutveckling kräver båda formerna. I ett 
vidare perspektiv önskade man inte ge bränsle åt ökad gränsdragning mel-
lan teori och praktik. Tvärtom. Som redan påtalats handlade resonemanget 
om att samla såväl teoretisk förståelse som praktiska färdigheter till jäm-
lika former under ett gemensamt kunskapsparaply. Läroplanskommittén 
menade emellertid att Fakta, Förståelse, och Färdigheter endast består av 
”kunskapsbergets synliga topp” (a.a., s. 66). I djupet existerar Förtrogen-
het, och det är påtalandet om denna kunskapsform som tydligast vittnar 
om inspirationen från ett tyst men också praktiskt-pragmatiskt kunskaps-
begrepp. 

Förtrogenhetskunskapen är ofta förenad med sinnliga upplevelser. Vi ser, 
luktar, känner och ”vet”, när något är på gång eller något skall avbrytas el-
ler påbörjas. Förtrogenhetskunskapen kommer till uttryck i t.ex. bedöm-
ningar. Genom att delta i praktiska verksamheter lär vi oss reglerna i dessa 
verksamheter. Förtrogenhetskunskap innebär att man kan tillämpa dessa 
regler (för t.ex. hur begrepp kan användas) på olika sätt beroende på det 
unika i situationen. Genom erfarenhet av många unika situationer lär vi oss 
att se likheter i olikheterna, liksom att vara uppmärksamma på olikheter. 
Med utgångspunkt från en repertoar av exempel, kan vi använda tidigare er-
farenheter i nya situationer (SOU 1992:94, s. 66f). 

Jag finner framtagandet av Förtrogenhet som det mest signifikanta inslaget, 
detta med anledning av att de tre övriga F:en förekommit frekvent i tidi-
gare läroplansskrivningar. Det är genom Förtrogenhet som hela isberget 
beaktas och de egentligt nya perspektiven på kunskap skrivs fram. 

Intresset för att utreda kunskapsbegreppets former syns också represen-
terat i Betygsutredningens slutbetänkande (SOU 1992:86), inte minst i ett 
resonemang kring åtskillnad mellan kunskaper och färdigheter i termer av 
”kunskaper om” respektive ”kunskaper i” (a.a., kap. 4). 

Till dessa förändringar bör också biläggas tillkomsten av en mer mål- 
och resultatstyrd läroplansmodell. Läroplanskommitténs betänkande och 
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den pedagogiska diskurs som vid denna tid fördes fylldes mer av kunskaps- 
och inlärningsteoretiska reflektioner än starkt klassificerade innehållsde-
klarationer och föreskrivningar av hur den pedagogiska praktiken borde 
inramas i processuellt-metodiskt avseende (jfr Carlgren 2012). 

Försvagningar som gav musikinnehållet förstärkt legitimitet 

För musikinnehållets legitimitet och transformeringen av musikpedagogisk 
diskurs menar jag att Läroplanskommitténs accentuering av kunskapande 
var av särskild betydelse. Med tal om kunskapande önskade Kommittén 
frångå perspektiv på skolans uppdrag som entydigt förmedlande av kun-
skaper. 

När det gäller kunskapandet däremot, är det arbetet som är målet, för-
mågan att formulera och utveckla problem och komma fram till slutsatser. 
Den omfattar såväl färdigheter – att formulera sig, att använda kunskaps-
källor, att sammanställa, att göra beräkningar etc. – som förtrogenhet, vil-
ken kommer till uttryck t.ex. genom en förmåga till riktiga bedömningar i 
kunskapandets olika skeden (SOU 1992:94, s. 67). 

Idéerna kring kunskapande hängde intimt samman med framhävande av 
kunskapers kontextuella inramning, meningsbildningens betydelse samt 
inte minst hur dessa ting hänger samman med människors uttrycksbehov, 
skapande och kommunikativa handlingar. ’Därför’ gavs skolan tydligare 
uppdrag att servera ”meningsfulla sammanhang för elevernas kunskap-
ande” (SOU 1992:94, s. 68). 

Den kommunikativa aspekten blir central. Eleverna måste få samtala myck-
et, formulera sig och pröva argument. Detta sker i stor utsträckning i ver-
bala former, såväl muntliga som skriftliga, men också genom andra ut-
trycksmedel som sång, dans, bild och drama. Dessa delar av verksamheten 
bör därför inte ske isolerat från skolans ”kunskapsverksamhet” utan bli en 
integrerad del av den. 

Skolan skall också främja elevernas kreativitet. Detta skall inte uppfattas 
som att utveckla en särskild förmåga hos eleverna. Kreativitet kan ses som 
en dimension av kunskapande. Allt kunskapande är meningsskapande, och 
omfattar såväl återskapande som nyskapande. Den förståelse man utvecklar 
bygger på tidigare förståelse (förförståelse). Det ligger nära till hands att för-
stå på liknande sätt som man tidigare har förstått. Den kreativa aspekten 
omfattar nyskapande, att se nya aspekter och infallsvinklar, att gå utanför 
ramarna och överge tidigare tankefigurer. Kreativiteten kan gälla den intel-
lektuella förståelsen eller praktiska lösningar såväl som uttrycksformer för 
ett innehåll. Att främja kreativitet blir därigenom att skapa utrymme för 
okonventionella tankar såväl som handlingar. Kreativitet är en viktig aspekt 
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av kunskapsutvecklingen, den kräver fantasi och förmåga till ovanliga asso-
ciationer. 

Genom att se kreativiteten som en del av elevernas kunskapande arbete blir 
det också naturligt att olika kreativa lösningar utsätts för bedömningar av 
olika slag – det kan vara praktiska, intellektuella, estetiska eller moraliska 
kriterier som avgör (SOU 1992:94, s. 68) 

Vad Läroplanskommittén utförde var ett accentuerande av kunskapandets 
centrala plats i sig. Kommunikation och handlingar överlag framstår inte 
vara medel för kunskap. Kunskapande processer menades istället vara ett 
mål i sig. Med tanke på Kommitténs bildningsbegrepp är detta en rimlig 
ståndpunkt, dvs. i sin betydelse av att understryka bildningsprocessens 
värde i förhållande till givna utbildningsinnehåll. I vidare betydelse rim-
made kunskapande i sig med föresatsen att formulera en öppen och stän-
digt aktuell läroplan för människors möjligheter att möta nya utmaningar i 
ett livslångt lärande. 

Carlgren (2012) begreppsliggör de fundamentala förändringarna i Läro-
planskommitténs kunskapsteoretiska resonemang med termer som en 
pragmatisk vändning (’the practice turn’) och en sociokulturell våg. Kort 
sagt framkom ’the practice turn’ genom uttrycken för ”den erfarenhets-
grundade kunskapens inkludering i kunskapsbegreppet” (s. 123).  Likaså i 
påvisandet av en osynlig kunskapsdimension, tyst kunskap, praktiskt av-
hängig kunskap, dualiteten kunskap och kunnande etc. Sett utifrån kun-
skapsteoretiskt perspektiv kan dessa förändringar genom Carlgren 
(2011/2007) ställas i analogi med vetenskapssamhällets språkliga vändning 
(’the lingustic turn’).  

Over the last decades there has been a shift in the conception of knowledge 
– in accordance with the so-called linguistic and practice turns. In order to 
describe the meaning of this shift knowledge can be seen in analogy with an 
iceberg – only a small part is visible. Traditionally it is only this small, visi-
ble and formulated part (the tip of the icebergs) that has been conceived of 
as the knowledge to be transmitted in schools. So – the question is what will 
happen to educational and curriculum thinking when the invisible parts are 
included in what counts as knowledge (Carlgren 2011/2007, s. 71). 

Vidare kan det Carlgren (2012) beskriver som en sociokulturell våg visa på 
Läroplanskommitténs perspektiveringar av lärande. Närmare bestämt att 
kunskap inte ansågs vara något yttre i relation till ett inre lärande, utan där 
intresset och förståelsen av lärande sågs utifrån interaktioner i sociala 
praktiker. Som idé för lärande kan den sägas ha placerat sig efter progres-
sivismens tillgängliggörande av kunskapsinnehåll. Istället för att se på sko-
lan som reproduktionskanal förstods skolan som en kunskapsproduce-
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rande praktik.50 På så vis innefattade denna rörelse en tendens till ett mins-
kat intresse för skolans kunskaps- och undervisningspraktik och till ett 
ökat intresse för informella lärandepraktiker. Här kan det dock vara på sin 
plats att skilja mellan meningar inom olika teoretiska utgångspunkter och 
tankelinjer (Carlgren 2012). 

Jag menar att vi i vid mening kan hänskjuta de vändningar som här be-
skrivits till en slags (social)konstruktionistisk kunskapsuppfattning. Så blir 
mitt försök att klassificera och inrama 1990-talets positionering.51 Vidare 
hävdar jag att min hitintills förda empiri stöder detta ställningstagande, 
men att följande utdrag nog är det mest belysande: 

Teoretisk kunskap är inte en ”avbildning” av världen utan en mänsklig kon-
struktion för att göra världen hanterbar och begriplig. Kunskap är på det vi-
set inte sann eller osann, utan något som kan argumenteras för och prövas. 
Kunskap är diskuterbar. För att bidra till att skapa en sådan kunskapsupp-
fattning hos eleverna anges i läroplanen att ämnena skall ges en historisk 
dimension. Det betyder att kunskaperna inte endast skall läras ut som fär-
diga svar, fria från ett specifikt historiskt sammanhang, utan som svar som 
uppstått i speciella sammanhang under speciella omständigheter och på spe-
ciella sätt (SOU 1992:94, s. 76). 

[…] 

Ett skolämne är inget naturgivet fenomen, det är en mänsklig och social 
konstruktion som förändras över tid. Behovet av att undervisa om vissa sa-
ker kan försvinna, dels för att innehållet inte längre framstår som väsentligt 
och dels för att kunskaperna har införlivats i människors vardagsliv. […] 
Kvarlevor från långt tillbaka liggande traditioner är dock ofta ganska segli-
vade. De moderna vetenskapliga disciplinerna har naturligtvis påverkat sko-
lämnenas innehåll men inte systematiskt knutits till tidigare stoff. Det har 
snarare varit samhälleliga frågor än vetenskaplig kunskapsutveckling som 
legat bakom introduktionen av nya innehåll i skola (SOU 1992:94, s. 77). 

 
I min tolkning av den pedagogiska diskursen vid denna tid, delar jag i allt 
väsentligt Carlgrens (2012, 2011/2007) beskrivningar. Men jag menar 
samtidigt att den musikpedagogiska dimensionen bättre förstås genom 
uttrycken praktisk vändning och kommunikativ vändning. Dessa båda 
vändningar var enligt min mening interdiskursivt relaterade och hade 
funktionell betydelse på två plan: 

                                                        
50 Se och jämför Säljö (2000). 
51 Parantesen runt ’social’ är ett försök till nyansering då jag menar att synen var 
mer individualistisk till en början, för att med tiden bli mer socialt betonad. 
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För det första menar jag att en praktisk–kommunikativ vändning i för-
längningen innebar en uppskattning av sådant utbildningsinnehåll som av 
tradition ansetts vila på en kunskapande kunskapspraktik. I detta avseende 
var stödet för den pedagogiska diskursen långt vidare än vad Läroplans-
kommittén kom att representera. Den interaktionella lins jag här försöker 
beskriva formades också av ett brett och delvis ökat intresse för barns och 
ungdomars tillskrivna behov av kommunikativt interagerande, och de este-
tiska ämnenas särskilda plats för denna sak. Sådana inslag ter sig särskilt 
framskridna i texter från 1990-talets andra hälft och fram till åtminstone 
år 2002. I Skolfrågor – Om skola i en ny tid (SOU 1997:121, s. 229) fram-
hävde Skolkommittén behovet av ett ”vidgat språkbegrepp” inom vilket 
musik (och andra uttrycksmedel) tilldelades språkliga och kommuniktiva 
egenskaper, vilka i sin tur ansågs vara riktningsgivare för lärande. 

Barn och ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga ge-
nom att arbeta med många olika medier. Målet bör vara att skolan på ett 
självklart sätt tillämpar ett vidgat språkbegrepp. Bild, slöjd, film, musik, 
drama och dans har viktiga kommunikativa sidor som är av en stor bety-
delse för elevers lärande (SOU 1997:121, s. 11). 

I analogi med konsekvenser från Läroplanskommitténs resonemang blev 
det för Skolkommittén väsentligt att ifrågasätta den klassiska uppdelningen 
mellan produktion- och reproduktionsfält: 

I vilken mån är undervisningen inriktad mot ”produktion”? Vad krävs av en 
verksamhet för att man ska kunna tala om produktion? Vad lär sig elever 
när de producerar någonting som ska användas av andra? Eller – vilken roll 
har elevernas ”konstnärliga skapande” i skolans kunskapsarbete? Är den 
estetiska praktiken hänvisad till vissa särskilda utrymmen och lärogångar el-
ler är den integrerad i hela arbetet? Vad betyder det ena och vad betyder det 
andra för vad eleverna lär sig? (SOU 1997:121, s. 73). 

Vidare talade Skolkommittén om rätten till en slags ”kulturell yttrandefri-
het”, och i en summering skrev man fram följande slutsatser: 

Vi menar i detta kapitel att kulturarbetet i skolan är en fråga om kulturell 
yttrandefrihet, lust och arbetsglädje. För att stödja och utveckla kulturarbe-
tet i skolan föreslår vi att läroplanernas avsnitt om värdegrunden komplette-
ras. Våra slutsatser är följande: 

• Skolan ska respektera barns och ungdomars erfarenheter och sätt 
att uttrycka sig, men också utmana deras föreställningar och visa på andra 
kulturerfarenheter, konstnärliga språk och kulturmöten. 

• Barn och ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin skapande för- 
måga genom att arbeta med många olika medier. Målet bör vara att skolan 
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på ett självklart sätt tillämpar ett vidgat språkbegrepp. Bild, slöjd, film, mu-
sik, drama och dans har viktiga språkliga och kommunikativa sidor som är 
av en stor betydelse för barns och ungdomars lärande. 

• Barn och ungdomar har en egen kultur. Den spelar en viktig roll 
när det gäller att stärka deras självständighet i förhållande till vuxenvärlden. 
Ett kännetecken på barn- och ungdomskulturen är de kollektiva mönster 
som barn och ungdomar utvecklar i sin lek, och som har betydelse när de 
utvecklar språk och kommunikation, moralbegrepp, förmåga till konflikt-
lösning m.m. 

• De regionala resurscentrum som är under uppbyggande på olika 
håll i landet kan bidra till att utveckla kultur i skolan. 

I det här kapitlet har vi betonat vikten av att barn och ungdomar får möj-
lighet att utveckla sin skapande förmåga genom att arbeta med många olika 
medier. Vi vill vidga skolans språkbegrepp och menar att skolan i alltför 
hög grad utgår från det verbala språket och inte alltid ger tillräckligt ut-
rymme för de språkliga och kommunikativa sidorna hos bild, slöjd, film, 
musik, drama och dans. Dessa uttrycksformer är av stor betydelse för barns 
och ungdomars lärande och utveckling och bör i högre grad än för närva-
rande utnyttjas i allt skolarbete, i stället för att hänföras till speciella ämnen 
och undervisningstillfällen (SOU 1997:121, s. 243). 

Med anledning av den analys som redan presenterats låter jag detta längre 
citat av Skolkommittén till stor del tala för sig själv. Avsikten med att pre-
sentera detta någorlunda omfattande utdrag är att visa på intertextuella 
samband från Läroplanskommittén och nu in i Skolkommitténs skolfrågor. 
Men jag menar också att den pedagogiska diskursen gradvis kom att för-
stärka betydelsen av musik, estetiska uttryck och kulturell medvetenhet i en 
allmänpedagogisk miljö. Min tolkning är att denna uppvärdering av såd-
ana aspekter också innebar en förstärkt legitimitet för en allmän estetisk 
verksamhet i skolan. Jag menar att läroplansarbeten under huvudsakligen 
1990-talet kom att rikta fokus på interaktionella relationer ’i sig’, vilket 
var förbundet med en förskjutning i den kunskapsteoretiska diskussionen – 
från kunskap till kunskapande (från knowledge till knowing). Det går 
emellertid inte att dra en sådan slutsats med hänseende till enbart Läro-
planskommitténs övergripande kunskapsresonemang. Tolkningen vilar på 
en syn på förhållanden som relativa, och att försvagningen av kunskapsbe-
greppet berodde på en relativ förstärkning av kunskapandebegreppet. 

Från musik och musikologi till musikande 

Den allmänna pedagogiska diskursens öppning för begreppet kunskap-
ande, samt den praktiskt-pragmatiska och kommunikativa vändning som 
låg däri, tolkar jag hade interdiskursivt och rekontextualiserande samröre 
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med en praktisk–kommunikativ vändning inom musikämnet som kun-
skapspraktik. Musikämnet hade visserligen sedan lång tid tillbaka varit 
praktiskt orienterat, i så mån är ”praktisk vändning” en tveksam benäm-
ning, men jag åsyftar här en eskalering av praktiskt orienterade handlings-
mönster i kombination med en kommunikativ vändning. 

Estetisk verksamhet 

Tillkomsten av kärnämneskursen Estetisk verksamhet kan och bör förstås 
utifrån den pedagogiska diskurs som här presenterats. Om gymnasiesko-
lans allmänna musikinnehåll tidigare fungerat inom ramen för estetisk 
fostran, ingav Estetisk verksamhet en markant förskjutning av fokus. Jag 
menar att det är mot bakgrund av en praktisk–kommunikativ vändning 
som utbildningshållet och dess syfte kan bli förståeligt. 

Undervisningen skall syfta till att utveckla elevernas förmåga, kreativitet och 
lust att använda estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och 
handlingar. Den skall också bidra till att väcka intresset för de profession-
ella konstnärernas arbete och för kulturen i samhället, liksom för egen fort-
satt verksamhet (Lpf 94b, s. 44 [bilaga 7: Estetisk verksamhet]). 

Citatet ovan är den första syftesbeskrivningen för kursen Estetisk verksam-
het. Interaktionella relationer var här grundläggande, inte minst med andra 
signifikanta (konstnärer). Enligt kursplanen var begreppen ”skapande 
verksamhet, upplevelse och reflexion” centrala, och till målbeskrivningen 
hörde följande: 

Målet för kursen är att eleverna skall utveckla känsla för estetiska värden. 
Eleverna bör bli förtrogna med olika konstnärliga och estetiska uttryck och 
utveckla sin förmåga att kritiskt granska, tolka och fördjupa sina kulturella 
upplevelser. 

Kursen skall ge eleverna praktisk erfarenhet av ett eller flera konstnärliga ut-
trycksmedel. De skall få möjlighet att uppleva stimulansen av egen skapande 
verksamhet (ibid.). 

Och med utgångspunkt i denna typ av beskrivningar skulle eleven efter 
kursen 

- kunna använda något eller några estetiska uttrycksmedel för att gestalta en 
idé, 

- kunna hämta stimulans ur kulturella upplevelser, 

- kunna reflektera över och diskutera olika konstnärliga uttryck (ibid.). 

Öppenheten i kursplanen kan förklaras av att Estetisk verksamhet skulle 
kunna utformas utefter olikartade estetiska områden – musik, bild, teater, 
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dans, formgivning eller slöjd – men också av en tilltänkt möjlighet till grän-
söverskridande mellan dessa kunskapsområden. Med andra ord existerade 
intentioner om ett integrerat utbildningsinnehåll (-C) som också avspegla-
des i en svagt inramad kursplan (-F). 

Med tiden kom den Estetiska verksamhetens relativa status att öka så-
tillvida att utrymmet utökades från 30 till 50 poäng. Denna förändring 
inrättades 2000 (SKOLFS 2000:10) och medförde en uppdaterad kursplan. 
Revideringarna kan på principiell basis sägas varit få, men där det egna 
skapandet betonades något tydligare. Dessutom blev elevernas förmåga att 
se ”anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna studieinrikt-
ningen” ett inskrivet kursmål. Det finns dock anledning att se till de före-
skrivna betygskriterierna (SKOLFS 2000:10 [ej sidnumrerat]): 

 
Godkänt 

 

• Eleven ger exempel på olika konstnärliga uttryck och företeelser. 
• Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel för att gestalta en idé 

eller en tanke. 
• Eleven beskriver och kommenterar sitt eget skapande. 

 
Väl godkänt 

 

• Eleven diskuterar och tolkar olika konstnärliga uttryck och företeel-
ser. 

• Eleven använder sina kunskaper inom något estetiskt uttrycksmedel 
på ett kreativt sätt i nya sammanhang. 

• Eleven värderar sitt eget skapande. 
 

Mycket väl godkänt 
 

• Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel på ett personligt och 
kreativt sätt. 

• Eleven diskuterar, granskar kritiskt och bedömer resultat av sitt 
eget arbete. 

• Eleven motiverar val av uttryckssätt och dess betydelse för slutresul-
tatet. 

 
Kriterierna kan förklaras och förstås på flera plan. För det första innehåller 
skrivelsen flera centrala nyckelord för den pedagogiska diskurs som beskri-
vits (”estetiskt uttrycksmedel”, ”skapande”, ”kreativt” o.l.). Progressionen 
i vad som ska vara kvalitativt skilda kunskapsnivåer kan ganska enkelt 
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sägas handla om en kännarestruktur. Exempelvis gäller för mellersta be-
tygsnivån att det estetiska uttrycksmedlet kan användas på ett kreativt sätt, 
och för högsta nivån på ett både kreativt och personligt sätt. I denna me-
ning finns en uppenbar likhet med analysen i avhandlingens sjätte kapitel: 
Musik – att vara en kännare. 

För ett vidgat perspektiv på Estetisk verksamhet som obligatorisk kär-
nämneskurs kan ämnesbeskrivningen ställas i relation till förändringar av 
grundskolans musikämne vid samma tid. I kommentarmaterialet till grund-
skolans reviderade kursplaner och betygskriterier konstaterades att 

Revideringen av kursplanen i musik har inriktats mot att förtydliga ämnets 
roll och funktion och anpassa mål och betygskriterier till ämnets utveckling 
i skola och samhälle samt till aktuell forskning. Detta innebär en fokusering 
på ämnets kärna – musicerande och skapande – där det personliga och ge-
mensamma musikutövandet är grunden för musikupplevelsen och lärande. 
Dessutom tydliggörs ämnesövergripande samband och personlighetsutveck-
lande moment (Kp 2000 II, s. 32). 

Kursplanen som kommentarmaterialet här hänvisar till var en reviderad 
kursplan för grundskolans musikämne, i vilken ”ämnets kärna” sades ut-
göras av ”vokalt och instrumentalt musicerande” (Kp 2000, s. 43). Två 
saker är här intressanta: För det första uttrycktes en förändring i riktning 
mot ökat fokus på utövande och uttryck. För det andra sades denna för-
ändring vila på aktuell forskning. Med andra menades att grundskolan 
hade genomgått, eller skulle genomgå, en omdaning i linje med vad vi kan 
förstå som en praktisk–kommunikativ vändning. Likaså hävdades detta var 
ett uttryck för, eller kunde legitimeras av, den samtida forskningen.  

Iakttagelsen kan jämföras med den nationella utvärderingen av grund-
skolan 2003 (Skolverket 2004). Där konstaterades att grundskolans mu-
sikämne hade genomgått en omstrukturering. Skolverket (a.a.) menade att 
Lpo 94 hade angivit Fakta och Förståelse i form av Musiklyssnande och 
Musikkunnande till ämnets kärna. Men med Kp (2000) hade kärnan skif-
tat till att istället inringa Färdighet och Förtrogenhet uttryckt i Musice-
rande och Musikskapande. Följande tabeller speglar Skolverkets (2004, s. 
49) illustration över detta skifte (kärnan är här markerad med grå fält): 
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 Färdighet Fakta Förståelse Förtrogenhet 
Musicerande     
Musiklyssnande     
Musikkunnande     
Musikskapande     
 

 
 Fakta Färdighet Förtrogenhet Förståelse 
Musiklyssnande     
Musicerande     
Musikskapande     
Musikkunnande     
 
Vad som kan uppmärksammas från grundskolans läroplansmiljö är en 
sammantagen förskjutning för en ökad betoning på praktiska-
kommunikativa aspekter av musikämnet och dess kunskapsbegrepp. 

Slutligen bör ifråga om gymnasieskolans allmänna estetiska verksamhet 
understrykas den ökade tillskrivningen av det estetiska innehållets funkt-
ion. Estetiskt innehåll menades gynna undervisningen i andra ämnen och 
fick på så vis en ökad legitimitet även inom gymnasieskolan. När så Gym-
nasiekommittén 2000 presenterade sina Åtta vägar till kunskap – en ny 
struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120) tillskrevs Estetisk verksamhet 
kan en sådan idé sägas ha varit relativt framträdande: 

Estetisk verksamhet har ett viktigt egenvärde som kulturbärare samtidigt 
som de estetiska lärprocesserna befruktar arbetet inom alla ämnesområden 
och utgör en kraft i allt lärande. Ämnet baserar sig på både verbala och icke 
verbala uttryck. Det formar kunskap genom olika sinnesupplevelser och är 
ett redskap och en stimulans för elevernas allsidiga personlighetsutveckling. 
Estetisk verksamhet kan ge nya infallsvinklar på det egna området om det 
anknyter till detta, men kan också behandlas som ett fristående ämne. Det 
betyder att det både är ett språk och ett kulturämne (SOU 2002:120, s. 
168f). 

Innan jag gör en mer precis slutsats av ’den interaktionella linsen’ ska 
några karaktärsdrag kring det Estetiska programmet först belysas. 

Estetiska programmet 

När det gäller Estetiska programmet menar jag att tendenserna i flera avse-
ende är likartade, men att det också bildades andra typer av diskursiva 
inslag. 
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Estetiska programmet kom vid sin tillkomst att präglas av en praktisk–
kommunikativ vändning, och de interaktionella relationer som denna 
vändning pålyste. Exempelvis introducerades ett nytt ämne i gymnasiesko-
lan Musik och kommunikation – vilken kan ses som symptomatisk för 
dåtiden diskurs:  

Nytt ämne för gymnasieskolan är Musik och kommunikation, vilket är ett 
processämne som förutsätter nära samverkan med de övriga gemensamma 
musikämnena. Idén bakom ämnet är en helhetssyn där elevens personliga 
utveckling och mognad sammanvävs med den musikaliska uttrycksför-
mågan. Utifrån tryggheten i den egna gruppen utvecklas successivt den indi-
viduella färdigheten att kommunicera och utmynnar i praktiska tillämp-
ningar, t.ex. inom ramen för den ämnesanknutna praktiken. Ett viktig [sic] 
inriktning på kursen är att så allsidigt som möjligt utveckla elevens inlevelse-
förmåga, musikaliskt och i annan kommunikation. Kursen får en samhälls-
anknytning genom gästföreläsare från olika yrkes- och verksamhetsområden 
(GyVux 1994/96:5, s. 11). 

Musik och kommunikation var dock enbart en kurs för Estetiska pro-
grammet. Därför bör själva syftet nu också presenteras: 

Utbildningen inom Estetiska programmet skall ge eleverna vana att möta, 
uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter. De skall få möjlighet 
att allsidigt utveckla sin förmåga till skapande, inlevelse och uttryck. Elever-
na skall få en orienterande utbildning inom dans och teater, konst och 
formgivning samt musik och få möjlighet till grundläggande utbildning och 
specialisering eller fördjupning inom något av dessa områden. Utbildningen 
inom programmet skall ge en grund för fortsatta studier, såväl inom som 
utom det estetiska området (GyVux 1994/96:5, s. 13). 

De inledande raderna borde vid det här laget ’kännas igen’ som ganska 
typiska formuleringar för denna tid, och vid revideringen kring millenie-
skiftet 2000 (SKOLFS 1999:12; Gy2000:05, s.5) förändrades inte syftet i 
någon nämnvärd utsträckning. Däremot kan sägas att den praktiska–
kommunikativa vändningen var synnerligen framträdande. Exempelvis 
påbörjades avsnittet Programmets karaktär och uppbyggnad med följande 
stycke: 

I det estetiska programmet betonas den egna skapande verksamheten. Ut-
bildningen ger förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer och av grän-
söverskridande samarbete och ger tillfälle att pröva och utveckla den egna 
förmågan att uttrycka sig. Detta kan vara ett medel för personlig utveckling 
och självförverkligande och kan kombineras med ett allmänt estetiskt in-
tresse (Gy2000:05, s. 23). 

Och i en kommentar till programmålet skrevs bland annat följande rader: 
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Olika typer av skapande verksamhet har en central plats i programmet och 
ger eleverna stora möjligheter att utveckla fantasi och kreativitet. Koncent-
rationen och närvarokänslan i det skapande ögonblicket kan ge en stark 
personlig upplevelse. Men konstnärligt skapande handlar också i hög grad 
om att kommunicera med en publik. Det talade ordet är bara ett av flera ut-
trycksmedel. Såväl bild- och scenkonst som musik gestaltar och förmedlar 
tankar, känslor och erfarenheter. Kunskap om människors livsvillkor i olika 
tider och samhällen kan göra det lättare för konstnären att åstadkomma en 
trovärdig gestaltning. Många av programmets kurser tar upp existentiella 
frågor och medverkar på så sätt till elevernas personliga utveckling 
(Gy2000:05, s. 10). 

Längre fram i programplanen presenterades sedan ett syfte specifikt för 
ämnet Musik: 

Utbildningen i ämnet musik syftar till att ge breda kunskaper inom musik-
området. Ämnet syftar även till att utveckla skapande och upplevelseför-
måga inommusiken. Dessutomsyftar ämnet till att utveckla kunskaper om 
kommunikativa uttrycksformer inom musiken (Gy2000:05, s. 87). 

Sammantaget framkommer ett Estetiskt program där skapande verksam-
het, fantasi, kreativitet står i centrum. Men där dessa framskrivningar 
också är relaterade till personlig utveckling, självförverkligande, kommu-
nikation, känslor och erfarenheter. Jag menar att dessa textpresentationer 
sammantaget pekar på en förändring av fokus för den kultiverade blicken. 
Och denna förändring gäller för såväl särskilt som allmänt musikinnehåll i 
gymnasieskolan (Estetiska programmet/Estetisk verksamhet). Förändringen 
handlar om ett skifte av fokus – från en ontisk lins, via en diskursiv lins, 
och nu en interaktionell lins (IL). I denna mening skulle eleverna inte kulti-
veras genom utblickar mot särskild musik (OL) eller musikologier (DL), 
snarare en blick in mot den kontextuella praktiken och den situerade 
kommunikationen. 

Distributionen av blick 

Med Lpf 94 förändrades distributionen av gymnasialt musikinnehåll. Till 
skillnad från tidigare blev ett estetiskt utbildningsinnehåll verkligen ett 
allmänt utbildningsinnehåll. Detta berodde på att kursen Estetisk verksam-
het organiserats till obligatoriskt kärnämne för samtliga gymnasieprogram. 
På så vis fick (eller tvingades) alla elever studera estetiskt innehåll inom 
gymnasieskolans väggar (SR↓). Därtill tillskapades ett Estetiskt program 
inkluderande bl.a. musik som inriktning. Detta program formulerades 
nationellt och en specialiserad musikutbildning på gymnasienivå kom där-
med – i jämförelse med Musiklinjen – att bli en mer tillgänglig utbildnings-
väg (SR↓). 
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I allt detta, och i det mesta som i detta kapitel skrivits kring en ”inter-
aktionell lins”, framträder en rad olika typer av försvagningar. Men läro-
planer under slutet av 1990-talet pekar också på några betydande för-
stärkningar. 

Nya förstärkningar 

Under 1990-talets andra hälft genomfördes några utvärderande arbeten av 
den senaste gymnasiereformen: Den nya gymnasieskolan – Hur går det? 
(SOU 1996:1); Den nya gymnasieskolan – steg för steg (SOU 1997:1); Den 
nya gymnasieskolan – problem och möjligheter (SOU 1997:107). I en upp-
följande proposition – Gymnasieskola i utveckling – kvalitet och likvärdig-
het (Prop. 1997/98:169) konstaterades att Estetiska programmet var i be-
hov av ett förbättrat arbete kring kvalitetssäkring, inte minst med tanke på 
utbildningens avnämare och samhället utanför skolan. Dessutom konstate-
rades att eleverna på ES var aningen speciella: 

På Estetiska programmet får eleverna utrymme för sin kreativitet. Att vara 
estet är också en identitet, som gör att man skiljer sig från eleverna på öv-
riga program på skolan. Det går att vara oföretagsam men också att arbeta 
dygnet runt med sina projekt. Eleverna trivs. Ingen talar om betygshets. 
Programmet tycks ha en bred social rekrytering. Men vad blir man? Hur ska 
man kunna försörja sig? Eleverna på Estetiska programmet framstår som 
icke-materialister. Att få arbeta med det man vill är viktigare än lönen. Av-
ståndet till t.ex. Industriprogrammet, där det är viktigt att snabbt få ett ar-
bete och tjäna pengar, är stort. Klasskamraterna på Estetiska programmet är 
ofta tillsammans också på fritiden (SOU 1997:107, s. 29). 

Kommittén för gymnasieskolans utveckling visar här på en någorlunda 
ambivalent relation till Estetiska programmet och dess elever (SubR+). 
Programmet verkade visserligen trivsamt, men hur stod det till med nytto-
perspektivet. När den uppdaterade programplanen för Estetiska program-
met levererades (Gy2000:05) var syftesbeskrivning i sak densamma som 
tidigare. Däremot hade ett nytt ämne tillförts programmet; Arbetsliv. I 
beskrivningen till ämnets karaktär och uppbyggnad angavs följande: 

De snabba förändringarna i näringsliv och samhälle ställer allt större krav 
på individernas förmåga till omställning, förnyelse och utveckling. Arbets-
marknaden går mot förändrade arbetsorganisationer och ökad förekomst av 
entreprenörskap. Långa, trygga anställningsförhållanden ersätts av projek-
tanställning, eget företagande och kombinationer av olika anställningsfor-
mer. För att förstå förändringar i omvärlden och kunna sätta dessa i relation 
till den egna situationen krävs kunskaper. Kunskaper som kan omsättas till 
praktisk handling och som skapar tilltro till den egna förmågan ger goda 
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förutsättningar för att påverka arbetssituationen och för att tillsammans 
med andra utveckla bra arbetsförhållanden (Gy2000:05, s. 23). 

Jag menar inte att slutbetänkandet av Kommittén för gymnasieskolans 
utveckling omdanade Estetiska programmet. Däremot kan det här vara 
värt att notera en problembildsbeskrivning av gymnasieprogrammet – en 
bild som ska bli till föremål för nästkommande kapitel. 

Till sammanhanget bör tilläggas att även kärnämneskursen Estetisk 
verksamhet kom att hamna under legitimeringens lupp (se Ds 1997:78; 
SOU 1996:1, 1997:1, 1997:107; Prop 1997/98:169). Egentligen handlade 
det i dessa texter inte om ett ifrågasättande av den Estetiska verksamhetens 
innehåll. Vad som diskuterades var existens av ett antal mindre kärnämnen 
vars kursmål syntes väl ambitiösa i förhållande till anslagna poäng. Därför 
ställdes frågan huruvida kärnämnena kunde omorganiseras utan att för 
den skull tumma på uppsatta kunskapsmål. Korta kurser ansågs nämligen 
leda till fragmenterat och segmenterat lärande med svårighet att nå en hel-
hetlig förståelse. I rapporten Gymnasieskola i ständig utveckling (Ds 
1997:78) presenterades därför ett förslag innehållande tre alternativ till 
förändring inom blocket med kärnämnen. Ett första alternativ skulle inne-
bära en minskning av antalet kärnämnen, men en oförändrad poängtilldel-
ning för kärnämnen som utbildningsblock. Estetisk verksamhet skulle då 
tillsammans med Naturkunskap A, Religionskunskap A och möjligen 
historia, göras till valbara alternativ om totalt 90 poäng. Från musikpeda-
gogiskt håll motsatte sig bl.a. Kungliga Musikhögskolan förslaget med 
anledning av att alla elever då inte skulle välja Estetisk verksamhet, vilket 
av Musikhögskolan ansågs vara ett för alla nödvändigt innehåll. Arbets-
gruppens andra alternativ betod i att kärnämnen istället integrerades till en 
tvärvetenskaplig kurs om 90 poäng. För en sådan kurs skulle kunskapsmå-
len omarbetas så att kärnämneskurserna Estetisk verksamhet, Naturkun-
skap A och Religionskunskap A kunde ingå. Det tredje alternativet, vilket 
kom att bli det mest omdiskuterade, innebar att den totala potten för kär-
nämnen reducerades med 20 poäng och att antalet kurser skulle minskas 
motsvarande de ovan anförda alternativen. Däremot skulle Estetisk verk-
samhet ges större plats (50 poäng istället för de dåvarande 30).52 I en pro-
position (Prop 1997/98:169) året därpå valde regeringen att inte helt ge-
nomdriva något av dessa alternativ. Efter remitteringen kunde man nämli-
gen ”konstatera att remissopinionen är mycket splittrad”, och att saken 
nödvändigtvis krävde vidare beredning. Av betydelse för avhandlingen är 
inställningar framkomna genom remissinstanserna. Att Kungliga Musik-
                                                        
52 Naturkunskap A och Religionskunskap A skulle utgå, men där kunskapsmålen 
skulle överföras till närliggande kurser. 
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högskolan motsatte sig ett borttagande av Estetisk verksamhet, och istället 
förordade att ämnet skull vara obligatoriskt för alla gymnasieelever är inte 
förvånande. Men för avhandlingens del är nog det mest intressanta att flera 
instanser poängterat behovet av att behålla Estetisk verksamhet som sär-
hållet ämne, dvs. att inte låta ämnet integreras med andra.53 Detta är ett ett 
spår som ska komma att kännas igen i nästkommande kapitel. 

Konklusion 
I detta kapitel har musikinnehållet i svensk gymnasieskola betraktats med 
hänsyn till historiska, kulturella och samhälleliga aspekter. Utifrån ett antal 
text- och strukturanalytiskt framtagna principer av preliminär karaktär 
(MUSIK – NÅGRA STRUKTURERINGSPRINCIPER), har texters kontextuella refe-
renser ’återförts’ till det empiriska materialet. På så vis har belägg för en 
kännarekod prövats, dess strukturella förklaring har givits en kontextuell 
förståelse, och inte minst har nyanser i dess relationer kunnat belysas över 
tid. I vidare mening ska avhandlingens sjätte och sjunde kapitel betraktas i 
sin helhet, för vilken det första behandlar ’texten i sig’, och till en återkon-
textualisering i det nu snart avslutade kapitlet. Avsikten har varit att kunna 
hantera förhållanden mellan interna relationer inom musikämnet visavi 
externa relationer till musikinnehåll. 

Gymnasieskolans musikämne har enligt sjätte kapitlet förklarats vara 
baserat på en kännarekod. Som skolämne inbegrips epistemiska strukturer, 
men dess ämnesmässiga strukturering – dess vertikalitet – har påtalats vara 
formad utifrån sociala relationer. Något tillspetsat har menats att musik-
ämnets strukturerande princip inte vilar på begreppslig objektifiering, sna-
rare en stratifierad kultivering. Men för att inte hamna i en alltför snäv 
analys, och för att kunna spegla faktiska förhållanden mellan epistemiska 
och sociala relationer, har den fortsatta analysen kommit att betrakta mu-
sikämnet utifrån två nivåer; bas respektive fokus. Basen representerar de 
underliggande principer varpå ett ämne är strukturerat, fokus anger det 
fenomen som fyller ämnet med innehåll. 

Det sjunde kapitlet har sedan bidragit till en nyansering av den hypotes-
artade kodteorin. Vad som ur läroplanshistorien har visat sig, är ett musik-
ämne som legitimerats utifrån principerna för en kultiverad blick (SubR-, 
IR+). Den väsentliga slutsatsen är att musikämnets legitimerande och re-
kontextualiserande princip utgjorts av principer för gränsdragningar och 
inramningar av interaktionella relationer till signifikanta andra (IR+). Fak-
tiska förändringar i allmänna och musikspecifika läroplaner har inte tol-
kats som omdaningar av ämnets bas och strukturerande principer, utan 
                                                        
53 Remissvaren var dock inte helt eniga i frågan. Se redogörelse i Prop 1997/98:169. 
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som förskjutningar i relationer till ämnesinnehåll. Förhållandet mellan bas 
och fokus kan med fördel jämföras med mål-medel-tänkande. Vid olika 
tider har musikämnet riktat fokus mot olika typer av innehåll, men sådana 
utblickar har på det stora hela syftat till att vara medel för den basala in-
sikten – att förstå och tillägna sig en kultiverad kod. Således har den kulti-
verade koden inte varit densamma. Den har handlat om att tillägna sig 
förståelse för den goda konsten, att kunna hantera diskursen om kom-
mersialismens negativa verkningar, eller att förmå uttrycka sig på ett per-
sonligt-kreativt vis. Den kultiverade koden, såsom bestämd form singular, 
fångar inget deterministiskt förhållande, men visar på den ram varifrån 
förändringar av relationer kan förstås. 

För att systematiskt kunna redogöra för skiftningar inom koden har jag 
bildligt talat om att det inför den kultiverade blicken påbjudits skiftande 
linser. Tiden från 1940 års skolutredning och fram till slutet av 1960-talet 
har beskrivits som en period präglad av en ontisk lins. Utifrån en belysning 
av den allmänna pedagogiska diskursen kunde musikinnehållet förstås 
utifrån samtidens rekontextualiserande principer. Vid denna tid var beho-
vet av folkbildning framträdande, varpå kultiverande utbildningsinnehåll 
gavs legitimitet. För den då rådande pedagogiska diskursen kunde ett mu-
sikinnehåll sett utifrån en ontisk lins vara givande för såväl ett internt mu-
sikpedagogiskt fält som ett mer utbrett kultur- och utbildningspolitiskt 
landskap. Detta landskap kom emellertid att förändras. Vid slutet av 1960-
talet inträffade positionsförflyttningar på både ett samhälleligt och kultu-
rellt plan. En studie av läroplaner i allmänhet och musikspecifika läropla-
ner i synnerhet, ger vid handen att talet om musik kom att förändras. Med 
rekontextualiseringar från såväl den nya kulturpolitiska diskursen som mer 
samhällsorienterade strömningar inom den allmänt pedagogiska diskursen, 
kom ett musikämne att formeras inifrån och utifrån utefter annat innehåll. 
Musikinnehållet fick återigen en kultiverande funktion, men den påbjudna 
blicken förskjöts nu från musik som objekt till musikologiska ansatser till 
musik (OL→DL), dvs. med perspektiv på hur sociala relationer till musik 
torde formas. Om den ontiska linsen bestod av inslipade gränsdragningar 
mellan Mästare och icke-Mästare utifrån deras Mästerverk respektive verk, 
kom en diskursiv lins att istället fokusera på gränsdragningar mellan rätt 
respektive fel sätt att förhålla sig till musik, samt hur en sådan inramad 
Musik(ide)ologi torde höra till skolan att förmedla. Kring mitten av 1980-
talet framkom tendenser för en ytterligare skiftning av lins. Den förelig-
gande rekontextualiseringen måste sägas ha varit synnerligen komplex, där 
en rad olika men samtidigt interdiskursiva stråk relokaliserades in i den 
pedagogiska diskursen. För den musikpedagogiska diskursen kan detta 
spektrum till stor utsträckning ändå förstås i form av dels en kommunika-
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tiv vändning, dels en praktisk vändning. Den allmänna pedagogiska dis-
kursen förde återigen en bildningsdiskussion, men till skillnad från tidigare 
kultur- och utbildningspolitiska situationer handlade resonemangen i 
mycket liten grad om normativa aspekter. Den estetiska fostran hade med 
tiden luckrats upp och blev inpå 1990-talet mer av en estetiskt-praktisk 
verksamhet. Medan den estetiska fostran utgick från att fostra de sociala 
relationerna med hänseende till estetiska aspekter, övergick det estetiska 
alltmer från undervisningsinnehåll till verksamhetsform. Perspektiv på 
Musik och Musikologi förändrades i denna mening gradvis till perspektiv 
på Musikande i sig (IR), dvs. att ämnesinnehållet fylldes av kommunice-
rande, handlande och meningsskapande i musiksociala interaktioner. På så 
vis hade linsen slipats om till ’introspektion’ (OL/DL→IL), där det egna 
handlandet kom i fokus. Såväl bas som fokus utgjordes nu av interaktion-
ella relationer kring individens upplevelse, estetiska uttrycksbehov, me-
ningsskapande och kreativa fantasi. Detta med introspektion bör dock 
nyanseras. Vid introduceringen av en interaktionell lins presenterades en 
slags spridningslins. Genom bildningsbegrepp och återbetoningar av kul-
turarv skulle skolan hjälpa eleverna att få ett brett perspektiv på tillvaron. 
Med tiden förändrades emellertid den musikpedagogiska brännvidden till 
förmån för skärpa på situerade handlingar och kommunikationsakter – 
musikande som verksamhetsform – och mindre på kulturella inramningar. 
Kring millenieskiftet 2000 framträder tendenser för en genomgripande 
försvagningen av de interaktionella relationerna. Ambitionerna för en kul-
tiverad blick ter sig synnerligen svaga och i strukturell mening framträder 
ett musikämne med tilltagande legitimering utifrån en relativistisk kod 
(ER-, SR-). 

Den interaktionella lins som nu beskrivits, och tendenserna för en rela-
tivistisk kod, omfattar emellertid huvudsakligen förhållandet för en allmän 
musikundervisning – kärnämnet Estetisk verksamhet. När det kommer till 
ett särskilt och specialiserande Estetiskt program och dess historiskt-
disciplinära rötter är bilden i viss utsträckning en annan. Övergången från 
Musiklinjen till Estetiska programmet följer i flera hänseenden förändring-
en av den pedagogiska diskursen. När det gäller ökad kontextualisering 
och situalisering, och starkare betoning på kommunikation och menings-
skapande, kom också den specialiserade utbildningen att väsentligen följa 
sådana linjer. Men empirin påvisar samtidigt en viss nyansskillnad, i vilken 
det specialiserade utbildningsprogrammet ’behållit’ former för relativt star-
kare gränsdragningar och inramningar. 

Avslutningsvis kan liknelsen av musikämnet som en fråga om blick och 
lins illustreras enligt fig. 7.3 
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Fig. 7.3 

Bilden avser att med hjälp av ett optiskt förhållande illustrera hur olika 
linser fungerat som bildande av den kultiverade blicken. För det första har 
seendet tagit sin utgångspunkt i någon förefintlig klassificering av musik 
som signifikanta andra. I vissa tider har Mästare och deras Mästerverk 
särskiljts från människor och deras verk. I andra tider har gränsdragningen 
gått mellan Kritiker och konsumenter, för att i ett annat sammanhang 
handla om gränser mellan Kreativa och icke-kreativa. Utifrån någon typ av 
sådan klassificering har den pedagogiskt applicerade linsen haft funktionen 
att inrama och därigenom kontrollera förmedlingen till det som av klassifi-
ceringen konstaterats som legitimt utbildningsinnehåll. Med andra ord 
symboliserar linsen inramningen till vad som kunnat bli synbart. Vid olika 
tider har det gymnasiala musikinnehållet transformerats i kraft av skift-
ningar i den lins som placerats framför blicken – en blick som tillägnats i 
den brännpunkt som linsen förmedlat. Till sist ska också sägas att historien 
visat på att musikundervisningen vunnit legitimitet genom det spektrum av 
funktionella betydelser den kultiverade blicken ansetts och tänkts leda till. 
Framför allt har musikinnehållet legitimertas genom dess kraft att påverka 
moral och kultur. Men på senare tid har perspektivet snarare riktats mot 
musikundervisningens funktionella kraft för identitetsskapande, kommuni-
kation och kunskapsutveckling. Det kommer bli anledning att återkomma 
till detta i nästkommande kapitel. 
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KAPITEL 8 

Konsten att legitimera ett innehåll 
I mars 2008 lämnade en gymnasieutredning54 sitt betänkande; Framtidsvä-
gen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Beträffande musikun-
dervisningen föreslogs två huvudsakliga förändringar: 
 

• Sedan 1994 års läroplan (Lpf 94) genomsyrades samtliga gymnasie-
program av ett antal kärnämnen. Bland dessa existerade Estetisk 
verksamhet, i vilken musikundervisning kunde utgöra dess innehåll.  
Med 2007 års gymnasieutredning omformulerades enligt givna di-
rektiv begreppet kärnämnen till gymnasiegemensamma ämnen, och 
bland de senare föreslogs att Estetisk verksamhet inte längre skulle 
ingå som en gymnasiegemensam kurs. 

• Genom Lpf 94 hade den ditillsvarande tvååriga Musiklinjen reorga-
niserats intill ett utökat, mer integrerat och nationellt representerat 
Estetiskt program med olika inriktningar. När 2007 års gymnasie-
utredning lämnade sitt betänkande förordades att Estetiska pro-
grammet skulle integreras med fler ämnesområden och bilda Pro-
grammet för Estetik och Humaniora. 

 
I den påföljande regeringspropositionen (Prop. 2008/09:199) ställde sig 
Regeringen ömsom i analogi ömsom avståndstagande till Gymnasieutred-
ningens förslag. Estetisk verksamhet togs bort i enlighet med betänkandet, 
men samtidigt hade Gymnasieuttredningens förslag till ombildning av Este-
tiska programmet frångåtts och Regeringen lät istället programmet i allt 
väsentligt bibehållas. Den som läser propositionen kommer finna att Gym-
nasieutredningens båda förslag hade mötts av kritik via den sedvanliga 
remitteringsprocessen.  Olika typer av sociokulturella grupper – myndig-
heter, fackhögskolor, fackförbund, kommuner etc. – hade argumenterat för 
att bevara såväl Estetisk verksamhet som Estetiska programmet, även om 
meningarna självfallet varierade. 

Syftet med föreliggande avhandlingskapitel är att bringa förståelse för 
dessa reformerande processer och utfall genom en förklaring av dess struk-
turella förutsättningar och principer. I en slutsats måste hanteringen av en 
allmän utbildning – Estetisk verksamhet – och en specialiserande utbild-
ning – Estetiska programmet – betraktas i sin helhet. Det är emellertid av 
analytisk nödvändighet att till en början hantera sakerna var för sig. 

                                                        
54 2007 års gymnasieutredning. 
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Allmänt estetiskt innehåll gör sorti 
Det är svårt att ange exakt tidpunkt för när ett allmänt estetiskt innehåll 
fick göra sin sorti, men i visst avseende kan processen påstås ha börjat i 
och med 2007 års gymnasieutrednings betänkande. Häri kan nämligen 
följande läsas: 

Dagens kärnämneskurs Estetisk verksamhet finns i mina förslag inte med 
som ett gymnasiegemensamt ämne. Ett argument för detta är att eleverna 
ska ges möjlighet till ytterligare fördjupning inom karaktärsämnena och 
därmed en ökad yrkesförberedelse. Det gör att vissa av de ämnen som i dag 
fungerar som kärnämnen måste få ett mindre utrymme. När estetisk verk-
samhet inte längre finns med som ett gymnasiegemensamt ämne föreslår jag 
att det alltid ska erbjudas estetiska kurser som individuellt val på alla pro-
gram. Vilka kurser som ska kunna erbjudas tar jag inte ställning till utan 
överlämnar det till Skolverkets fortsatta beredningsarbete. Jag anser dock 
inte att det ska vara dagens kärnämneskurs Estetisk verksamhet som ska er-
bjudas. I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) anges att skolan 
ansvarar för att varje elev som slutfört gymnasieskolan kan hämta stimulans 
ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser. För att uppfylla detta mål 
måste skolan, enligt min uppfattning, se till att estetiska och kulturella in-
slag ingår i skolans verksamhet, även om det inte längre finns en obligato-
risk kurs med detta syfte (SOU 2008:27, s. 360f). 

I detta betänkande tillskrivs inte Estetisk verksamhet några destruktiva 
egenskaper. Estetiskt innehåll framställs snarast som meningsfullt, men 
Gymnasieutredningen hade ställts inför ett klassiskt läroplansteoretiskt 
dilemma: Tid. Läroplanen, precis som den pedagogiska verksamhet den 
syftar till att reglera, är ofrånkomligt begränsad av ramfaktorer. Tid är en 
mycket avgörande faktor eftersom den sätter ramar för vad läroplanen och 
den pedagogiska praktiken finner tid att inkludera och uträtta. När något 
innehåll lyfts måste något annat sänkas och därav bär varje skolämne på 
en relativ status. En förståelse för musikinnehållets värde måste därför ses i 
relation till konkurrerande utbildningsinnehåll (jfr Bernstein, 1975; T. 
Englund, Forsberg, & Sundberg, 2012; Lundgren, 1984, 1999, 2007; 
Sundberg, 2005). Gymnasieutredningen påtalade själv denna sak: 

Estetisk verksamhet (50 poäng) utgår. Motivet är att andra ämnen bedöms 
vara viktigare som obligatorium. Eleverna ska dock alltid ha rätt att välja 
estetiska kurser som individuellt val (SOU 2008:27, s. 509 [min kursive-
ring]). 

Förslaget att genom rekontextualiseringen från kärnämnen (Lpf 94) till 
gymnasiegemensamma ämnen (Lgy 11) låta bortta Estetiska verksamhet 
kan således förstås som vilandes på en jämförande värdering. I något avse-
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ende har Estetisk verksamhet sålunda betraktats som relativt ’svagare’ än 
andra relativt ’starkare’ ämnen. Men om Estetisk verksamhet inte ansetts 
vara förkastligt, enbart mindre viktigt, uppstår naturligtvis frågan vad som 
värderats högre/starkare och varför. 

Ett centralt mål för Utredaren har varit att ge eleverna ”ökad yrkesför-
beredelse” och för detta mål har ”fördjupning inom karaktärsämnena” 
formulerats som ett avgörande medel (SOU 2008:27, s. 360). Karaktärs-
ämnen är i detta fall sådana ämnen som utgör själva karaktären hos varje 
enskilt och särskilt avgränsat gymnasieprogram. Vad gymnasieutredningen 
påtalat i detta fall, och som alltså framburits som en förklaring till bortta-
gandet av Estetisk verksamhet, hör till utredningens mer övergripande 
förslag. I betänkandet finns nämligen idéer till att genomgripande ge ökat 
utrymme för karaktärsämnen. Och på grund av rekontextualiserande reg-
ler innebär en sådan förändring av fokus nödvändigtvis också en utrym-
mesmässig förflyttning från gymnasiegemensamt innehåll för givande till 
karaktärsämnen. I den påföljande propositionen förtydligar Regeringen 
denna omfördelning: 

Skolans uppdrag att förbereda alla elever för ett aktivt deltagande i sam-
hällslivet vilar i hög grad på grundskolan. Även gymnasieskolan har en vik-
tig del i detta uppdrag och kärnämnena fyller en viktig funktion för att 
åstadkomma detta. Det är en grannlaga uppgift att prioritera vilka ämnen 
som ska vara gemensamma för alla elever på program i gymnasieskolan. En 
avvägning måste göras mellan hur stor andel av undervisningen som ska 
upptas av ämnen som är angelägna i ett medborgarperspektiv och hur stor 
andel som ska användas till programmens specifika karaktärsämnen. 

Regeringen anser att gymnasieskolan tydligare än i dag måste förbereda ele-
verna för yrkeslivet och fortsatt yrkesutbildning respektive för fortsatta stu-
dier vid universitet och högskolor. Därför kan inte antalet kärnämnen vara 
alltför stort. Yrkesprogrammen måste, som regeringen redogjort för i före-
gående kapitel, nå längre i yrkesutbildning än i dag. Yrkesutbildningen kan 
därför inte ha ett alltför omfattande allmänt innehåll. Regeringen föreslår 
därför att omfattningen av vissa av dagens kärnämnen på yrkesprogrammen 
minskas för att kunna ge ett ökat utrymme för yrkesfördjupning. Regering-
en anser att historia, som inte är ett kärnämne i dagens gymnasieskola, ska 
vara ett gymnasiegemensamt ämne. Estetisk verksamhet tas bort som gym-
nasiegemensamt ämne. Kurser i estetiska ämnen bör dock alltid erbjudas 
som individuellt val (Prop. 2008/09:199, s. 79). 

Av propositionen att döma handlade reformeringen om att dra något star-
kare gränser mellan gymnaieskolans respektive grundskolans uppdrag, och 
utifrån ett spänningsfält mellan allmän medborgerlig utbildning kontra 
specialiserad förberedelse för vidare studier och/eller yrkeliv, inrama gym-
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nasieskolan i större utsträckning till det senare. Försvinnandet av Estetisk 
verksamhet kan härav ses som vilandes på två huvudsakliga principer; dels 
en relativt svagare status gentemot andra potentiella ämnen för blocket 
gymnasiegemensamma ämnen, dels en relativt svag koppling till faktiska 
verksamhetspraktiker efter gymnasieutbildningens slut (SG-). Men även om 
propositionen är klargörande i sin strävan att ta från det allmänna och ge 
åt det särskilda, och även om den Estetiska verksamhetens utgång kan 
tolkas som en fråga om dess svagare nytta, sägs inget i varken Gymnasieut-
redningens betänkande eller Regeringens proposition hur Utredaren hade 
genom utredning kommit fram till denna sak – på vilka grunder betänkan-
det var betänkt. Kanske kan Regeringens anvisningar till Gymnasieutred-
ningen få oss att förstå. I ett tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen fin-
ner vi följande rader: 

Regeringen ger nu utredaren i uppdrag att se över kärnämnenas innehåll och 
omfattning i gymnasiepoäng. En utgångspunkt bör vara den promemoria 
om en gymnasial lärlingsutbildning som remitterades i juni 2007 
(U2007/4385/G). I promemorian gjordes överväganden i fråga om vilka 
ämnen som bör vara obligatoriska inom den aviserade försöksverksamheten 
med lärlingsutbildning. Utredaren ska alltså utgå från att svenska eller 
svenska som andraspråk, engelska, matematik, idrott och hälsa, samhälls-
kunskap samt religionskunskap även i fortsättningen ska vara kärnämnen 
och att historia införs som nytt kärnämne (Dir. 2007:143, s. 2). 

I Regeringens direktiv till Gymnasieutredningen presenterades enligt ovan 
ett antal ämnen som ”även i fortsättningen ska vara kärnämnen [min kur-
sivering]”, en listning som i sin tur vilade på en promemoria gällande lär-
lingsutbildning. Vidare kan en jämförelse mellan detta direktiv och utred-
ningens förslag ge vid handen att definitionen av gemensamt utbildningsin-
nehåll var densamma. Därför är det nu rimligt att tolka Gymnasieutred-
ningens förslag som en närmast kopiering av Regeringens direktiv. 

Med avsikt att ge ett vidgat perspektiv på saken ska analysen nu övergå 
till att söka underliggande principer till de rekontextualiserande processer-
na genom att studera relationer och skillnader i den diskursiva menings-
bildningen mellan det Officiellt rekontextualiserande fältet (ORF) i förhål-
lande till det Pedagogiskt rekontextualiserande fältet (PRF). Med andra ord 
blir det det rekontextualiserande processen från Gymnasieutredningens 
betänkande till Regeringens proposition via remitteringsproces-
sen/yttranden som ska beaktas och belysas. 

PRF:s meningsskapande av allmänt estetiskt innehåll 

Förslaget att låta bortta kärnämneskursen Estetisk verksamhet inför 
bildandet av gymnasiegemensamma ämnen möttes av kritik från en rad 
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olika sociokulturella praktiker inom PRF. Även om remissvaren inkom 
från av varandra oberoende instanser, bildar de i analytiskt ljus ett antal 
diskurser. Sådana diskurser har inte skapats av institutioner som ligger 
bakom yttrandena, snarare bildats genom att deras respektive utlåtanden i 
analytiskt ljus finner samröre med varandra. Det är således inte fråga om 
en manifest intertextualitet där olika aktörer gått samman och gjort ge-
mensam sak genom att avsiktligt referera till varandra. Snarare en interdis-
kursivitet (eller indirekt intertextualitet) vilandes på en relativ samstäm-
mighet kring meningen i Estetisk verksamhet. Vidare kan sådana interdis-
kursiva bildningar betraktas som underlag till hur sociokulturella praktiker 
nätverkat och via yttrandena bildat diskursiva nätverk för en samlad dis-
kursordning inom PRF (se fig 8.1 och jfr Fairclough 2003, 2010). Situat-
ionen kan liknas vid polyfonisk körsång, i vilken individuella röster bildar 
enhetliga stämmor och sjungs samman i en helhetlig framställning. Stäm-
morna står i förgrunden medan de utförande individerna är av perifert 
intresse. Vad som i körsången är en stämma kallas här diskurs, vad som i 
musikaliska sammanhang är den samlade körsången beskrivs här som dis-
kursordning. Mitt tillvägagångssätt för att förstå den helhetliga sången blir 
av analytiska skäl att först se till varje stämma. Det ska nu sägas att dis-
kurs och diskursordning är de begrepp som i teoretisk mening är de rätta, 
men i försök att levandegöra och variera språkdräkten kommer jag att 
anspela på musikbegrepp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                              Fig. 8.1 
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Propagerande röster 

I detta avsnitt ska vi se till hur remissvar från spridda praktiker intagit 
ömsom olikartade ömsom unisona stämmor i sången för den Estetiska 
verksamhetens mening. Låt mig presentera stämmorna var för sig. 

En central och närmast bordunliknande stämma utgörs av den Estetiska 
verksamhetens betydelse för det samhälleliga produktionsfältet. 

Hög estetisk och kommunikativ kompetens är bland de allra viktigaste kva-
lifikationerna för att arbeta med utveckling, nytänkande och att dessutom 
nå ut med både budskap, tankar och produkter (Lärarförbundet). 

Lärarförbundet gör här försök till att övertyga ORF om att gymnasieut-
redningens förslag är ideologiskt felaktigt enligt Regeringens egenförda 
politik. Det samhällsekonomiska produktionsfältet är helt enkelt beroende 
av den kompetens som de estetiska ämnena genererar. Den estetiska di-
mensionen ”är en nödvändighet och viktig framtidsfråga för Sverige”, av-
slutar Lärarförbundet, vilket kan ses som en anspelning på titeln för Gym-
nasieutredningens betänkande; Framtidsvägen – en reformerad gymnasie-
skola (SOU 2008:27). Liknande idéer kan återfinnas i Skolverkets poängte-
ring av ”den stora betydelse som design och musik fått för svensk tillväxt” 
(Skolverket, s. 12). Kommunerna på Södertörn – Botkyrka, Haninge, Hud-
dinge, Nykvarns, Nynäshamns, Salems, Södertälje samt Tyresö – ställde sig 
i en likartad position, men här i termer av kreativitet. 

Vi ser med oro på att estetisk verksamhet inte är ett gymnasiegemensamt 
ämne. Ämnet är viktigt för att träna elevernas kreativitet och problemlös-
ning samtidigt som ämne [sic] ger en inblick till vårt kulturarv. Vi lever i en 
alltmer global värld och arbetsmarknad, vilket kräver stor kompetens i 
kommunikation av alla. I det sammanhanget är det centralt att kunna tolka 
och förstå bilder och olika kulturella uttryck (Kommunerna på Södertörn). 

Sammantaget framstår ett perspektiv på estetiska ämnen som främjande 
för ”nytänkande” och ”kreativitet”, vilket i sin tur är till nytta för den 
samhälleliga produktionen. Gotlands kommun kan sägas sammanfatta 
denna idé i sitt yttrande: 

Musik, bild, teater och andra estetiska verksamheter är viktiga ämnen för 
att stärka elevernas kreativitet, vilket är viktigt för framtiden både på det 
personliga planet och för Sverige. En mängd utredningar och konkreta ex-
empel från landets olika regioner visar att kulturen är en mycket viktig till-
växtfaktor (Gotlands kommun). 

Samtidigt som Gotlands kommun deltar i stämman om Estetisk verksam-
het som en tillväxtfaktor, innehåller yttrandet också en annan diskursiv 
position, vilken kan sägas leda till ett binärt yttrande. 
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Upplevelser är en framtidsbransch och skolans roll är att visa alternativ till 
masskulturen (Gotlands kommun). 

I denna senare sats glider vi alltså över i en annan typ av diskurs, vars sig-
num är ta avstånd från den förda utbildningsideologin i en kritik av per-
spektiv på ekonomisk nytta. Här utmålas de estetiska inslagen istället som 
en vital motvikt. 

I den värld av ständig förändring där rationalitet, ekonomi och teknik står 
högt på dagordningen anser vi det viktigt att ungdomar får träna sig i att 
kommunicera med och uttrycka sig genom estetiska kunskapsområdena. 
Det är en viktig del av människans uttryckssätt att utifrån estetiska ut-
trycksmedel fundera över vad det är att vara människa i en tid av ständiga 
förändringar (Danshögskolan). 

Danshögskolans kritiskt-kulturella perspektiv delas i viss mån av Konst-
fack, men är i övrigt relativt svagt representerat bland yttrandena. Men om 
den specifikt kulturkritiska blicken tas ur sammanhanget och vi talar om 
’kulturell medvetenhet’ och ’kulturell kompetens’, är det flertalet yttrande 
som stämmer in. Närmare bestämt finns bland flera svar en slags indirekt 
kritik mot betänkandets kunskapssyn, inför vilket Estetisk kongress 08, 
Göteborgs kommun, Kungl. Musikhögskolan, Lärarförbundet och Norr-
köpings kommun påtalar elevers rätt till att upptäcka och vidareutveckla 
sinnen och färdigheter inom det estetiska området. Här finns en tanke att 
de estetiska ämnena kan ge möjlighet till alternativa uttryck i jämförelse 
med skolans traditionella läs- och skrivkultur. I detta sammanhang ut-
tryckte sig Lärarförbundet i termer av ett ”vidgat språkbegrepp”: 

Barn och ungdomar måste i ökad utsträckning få möjlighet att reflektera, 
analysera, redovisa och gestalta sin kunskap på skilda sätt genom olika 
”språkformer”. I många sammanhang talar man om ett vidgat ”språkbe-
grepp”. Det är inte bara det skrivna ordet eller det talande språket som rå-
der. Barn och ungdomar har också rätt att uttrycka sig på andra sätt. Därför 
anknyter de estetiska ämnena även till media, reklam, populärkultur, mode, 
design med mera (Lärarförbundet). 

Hos Högskolan Dalarna, Lärarförbundet och Konstfack framstår frågan 
vara starkt knuten till en kommunikativ kompetens i ett informationstek-
nologiskt samhälle: 

Vi vill avslutningsvis rikta kritik mot förslaget att Estetisk verksamhet slo-
pas som gemensamt ämne. Ett kommunikationsämne bör även framgent 
finnas på samtliga gymnasieprogram som ger alla elever tillfälle och möjlig-
het att bearbeta intryck och utveckla olika uttryckssätt, inklusive estetiska 
(Högskolan Dalarna). 
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Det är i sammanhanget en gåta hur Idrott och hälsa ses som nödvändiga 
förberedelser för elevernas framtid men inget om hur man gemensamt ska 
lära sig delta i och hantera den visuella kulturen och informationssamhället. 
Inte minst gäller detta kraven på och behoven av digital kompetens på alla 
samhällsområden liksom kritisk, kulturell medvetenhet och förmåga till så-
väl förståelse av, samt egna färdigheter inom kulturella konst- och kommu-
nikationsformer (Konstfack). 

Med blick på relationen skola, kultur och samhälle, valde också flertalet 
yttranden – Estetisk kongress 08, Konstfack, Kungl. Musikhögskolan, Lä-
rarnas riksförbund, Lärarförbundet samt Skövde kommun – att stödja sig 
på Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompeten-
ser för livslångt lärande. Här menades att den åttonde kompetensen – ”kul-
turell medvetenhet och kulturella uttrycksformer” (Europaparlamentets 
och rådets rekommendation av den 18 december 2006: om nyckelkompe-
tenser för livslångt lärande (2006/962/EG), 2006) – uttrycker en politisk 
konsensus som borde avspeglas i gymnasieskolans inramning.  

Det bör också påpekas att estetisk kompetens ingår som en av de åtta 
grundkompetenser som EU beslutat att alla medborgare bör ges möjlighet 
att utveckla och det förefaller anmärkningsvärt att den svenska gymnasie-
skolan inte obligatoriskt erbjuder det uppväxande släktet träning i denna 
kompetens (Skövde kommun). 

Skövde kommun bidrog även till en annan typ av diskursbildning. Om de 
texter som hitintills belysts framställt någon samhällelig eller kulturell me-
ning, finns det hos remissvaren också perspektiv som är mer riktade till 
’personlig utveckling’: 

Det är möjligt att ämnet inte alltid och överallt har bedrivits i en form som 
har utvecklat elevernas estetiska och personliga sidor, men i många fall för-
håller det sig på det viset och i samband med remissarbetet har framkommit 
exempel som visar att estetisk verksamhet har påverkat enskilda elevers per-
sonliga utveckling (Skövde kommun). 

Gotlands kommun, Skolverket och Sverige Musik- och Kulturskoleråd 
inger också de sådana infallsvinklar. Kungl. Musikhögskolan talar i sin tur 
om identitet. 

Musik är, i alla dess skilda och skiftande former, en viktig identitetsskap-
ande kraft, som påtagligt definierar och formar ungdomars vardag, relation-
er och drömmar. Därför har den forskningsbakgrund som beskrivits i förra 
avsnittet särskild tyngd just när det gäller musik som ämne i skolan, inte 
minst gymnasieskolan (Kungl. Musikhögskolan, s. 2). 
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Till denna belysning av olika diskurser bör också tilläggas bidrag med ’rent 
pedagogiska’ perspektiv. Av Sveriges Skolledarförbund beskrevs estetisk 
verksamhet som inspirerande, kunskapsbildande och viktigt för det peda-
gogiska arbetet. 

Det är varken möjligt eller önskvärt att dela in praktikerna i separata 
diskurser. Det är ju typen av mening som läggs i Estetisk verksamhet som 
bildar diskurser, inte de sociokulturella grupperna som sådana. Därför 
spricker också mitt försök att anspela på en sjungande kör. Emedan varje 
enskild sångröst inte kan bidra till mer än en stämma i taget, är praktiker-
nas diskursiva röster polyfona i sig själva. Det är just därför exempelvis 
Skolverkets yttrande inte kan sorteras till en diskurs, utan snarare kan 
inplaceras inom flera av de underliggande diskurser som här skildrats. 

Skolverket beklagar att estetisk verksamhet inte återfinns bland de gymnasi-
egemensamma ämnena. Ämnet bidrar till att utveckla elevens fantasi, krea-
tivitet och estetiska sinne och kan förstärka elevens kunskapsutveckling. 
Skolverket vill även framhålla den stora betydelse som design och musik fått 
för svensk tillväxt och betona vikten av att skapa intresse för områdena 
(Skolverket). 

Här kan ses hur Skolverkets inlägg i debatten knyter an till flera diskursiva 
aspekter. Estetisk verksamhet leder till personlig utveckling, har en peda-
gogisk mening inom skolans fält, samt är av ekonomisk betydelse inom det 
samhälleliga produktionsfältet. 

Sammantaget är det inte lämpligt eller eftersträvansvärt att dra mar-
kanta gränser mellan de olika diskurser som remissvaren bildar. Tvärtom 
uppmuntrar det empiriska underlaget till att betrakta de olikartade dis-
kursbildningarna som delar i en helhet – som skiftningar i en prisma. När-
mare bestämt ger diskurser upphov till en integrerad diskursordning, vilket 
i vårt fall handlar om en slags ’proaktiv hållning’ till Estetisk verksamhet i 
gymnasieskolan. Det innebär emellertid inte att detta proaktiva nätverk är 
enhetligt, snarare att det finns någon eller några delade principer för dess 
uppbyggnad. 

Kejsarens nya kläder 

Det proaktiva nätverket för den Estetiska verksamhetens berättigande vilar 
på praktikernas övertygelse om de estetiska ämnenas relevans i och för 
olika sammanhang. Estetiskt utbildningsinnehåll har tilldelats betydelse för 
den samhällsekonomiska produktionen, för medborgarnas möjligheter att 
orientera sig i ett kulturellt och informationsteknologiskt samhälle, för den 
personliga utvecklingen, för skolans pedagogiska verksamhet etc. Samman-
taget framstår den samlade meningen i allmän estetisk undervisning vara 
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synnerligen förtätad (SD+). Det tycks inte finnas någon svårighet att 
nämna områden för vilka estetiska ämnen och undervisning inom området 
är av betydelse. Tvärtom är det av remissvaren svårt att definiera vad este-
tisk verksamhet inte skulle kunna bidra till, och för vem. För att anspela på 
Varkøys (2001) avhandling finns här en diskursordning som talar om den 
estetiska verksamhetens godhet för i princip ’allt och alla’. Men samtidigt 
är det inte den kvantitativa mängden meningar som ger den förtätade situ-
ationen. Avgörande är här själva kondenseringen av mening till en förtätad 
mening. Bakvänt frambär denna kondenserade mening en slags interdis-
kursiv mening, i vilken gränsdragningar mellan den ena eller andra diskur-
sen blir svår att genomföra. Det är just därför den semantiska densiteten är 
stark. Men den förtätade situationen bör även förstås med hänseende till 
en begreppslig dimension. Med hjälp av Fairclough (1992) och Williams 
(1976) kan den förtätade meningen förstås som intima klusterbildningar 
mellan mening och särskilda nyckelord (keywords). ”Kreativitet” är i detta 
avseende ett symboliskt nyckelbegrepp inrymmande mening. Men eftersom 
det är frågan om en förtätad meningsbildning, kan ett begrepp som ”krea-
tivitet” sägas vara så tätt förknippat med kondenserad mening att dess 
innbörd blir hyperartat. Med Ricoeurs (1976) vokabulär föreligger här ett 
ett ’överskott av mening’. Och kreativitet är ett begrepp ingen kan vara 
mot. Vem kan uttrycka vilja för en icke-kreativ, icke-skapande eller icke-
nytänkande skola? Ingen. Allt kan sägas vila på självklar slutledningsför-
måga: 
 

1. Estetiska ämnen verkar positivt på människors kreativitet. 
2. Kreativitet är önskvärt av samhällets produktionsfält. 
3. Estetiska ämnen ger så reproduktionsfältet möjlighet att tjäna pro-

duktionsfältet. 
 
Härav kan det tyckas märkligt att det övertygande nätverket å ena sidan 
framträder med självkänsla i sin förståelse av att estetiskt utbildningsinne-
håll är betydelsefullt för en rad praktiker utanför skolans väggar, men å 
andra sidan inte visar prov på att kunna förklara sambanden. Endast i två 
fall (Estetisk kongress 08 samt Kungl. Musikaliska Akademien) förekom-
mer någon egentlig referens till faktisk forskning, men samtidigt flyter de-
ras teoretiska hänvisningar omkring i yttrandena utan någon djupare se-
mantisk gravitering (SG↑). PRF lider härav brist på ’grammatiska’ förkla-
ringsmodeller och empiriska bevis för sin övertygelse, och i detta avseende 
måste deras semantiska förening (SD+) erkännas bära på svaga relationer 
till en extern värld (SG-). 
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De yttranden som bildar förenande kluster kring begrepp som ’kreativi-
tet’ och ’tillväxt’ framlägger nyttan i Estetisk verksamhet som processuellt 
framväxande likt följande tankemodell. 
 

 

Fig 8.2 

Någonstans i denna process blir eleverna kreativa. Det är nu inte frågan 
om någon förgänglig kunskap, utan snarare en utvecklad egenskap eller 
kompetens som följer individen ut ur skolan och in i arbetslivet. Observera 
att orsaken till kreativitet tillskrivs ’estetisk undervisning’ eller något som 
anses vara synonymt, men att när eleven väl blivit kreativ är det en indivi-
duellt relaterad kompetens fri från föreskrivna praktiker. Med andra ord 
bildas den kreativa egenskapen hos eleven genom hans/hennes interaktion-
ella relationer med signifikanta andra (IR) (estetisk verksamhet), men när 
kreativiteten väl väckts är han/hon som människa kreativ i sig själv. Indivi-
den kan då vara kreativt verksam i långt fler praktiker än de som en gång 
orsakade kompetensen. Faran med att ta bort ett innehåll såsom Estetisk 
verksamhet är att eleverna då inte kommer bli kreativa i samma utsträck-
ning som tidigare, eller att den potentiellt frigörande den kraften går om 
intet. Dilemmat för denna argumentation är att Estetisk verksamhet fram-
ställs likt en orsak med kausal kraft att verka för och i produktionsfältet. 
Ämnen som inte ’är’ estetiska saknar per definition denna kraft. Försvinner 
estetiska ämnen från kursplanen försvinner också kreativiteten. Kanske är 
min tolkning att dra logiken till sin spets, men jag finner också anledning 
att så göra. Problemet för de legitimerande praktikerna är nämligen att de 
inte besitter egenskapen eller viljan att ange grunden för det orsakssam-
band som de själva hävdar. De frambär med andra ord inga bevis för att 
estetisk undervisning fungerar som orsak till verkan på den samhälleliga 
tillväxten. Och så länge sådana valideringar saknas, saknas också en 
grundplåt till legitimering av dess plats i gymnasieskolan. Måhända inte i 
sak, men i den utbildningspolitiska legitimeringsprocessen (se vidare i detta 
kapitel). 

Ett liknande problem kan sägas uppstå i diskursen om Estetisk verksam-
het som pedagogisk nytta. Visserligen handlade denna mening inte om en 
ekonomisk tillväxt för produktionsfältet, men logiken var i grunden den-
samma; en tro på nyttan för ’pedagogisk tillväxt’ i reproduktionsfältet i sig. 
När jag säger att problemet var likartat syftar jag helt enkelt på att före-
trädarna drivit en diskurs vars logik de inte behärskat eller innerst inne inte 

Estetisk verksamhet Skapande verksamhet Kreativa individer Innovationer Tilväxt
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delat. Oavsett om diskursen syftat till att visa på nyttan för samhällelig 
tillväxt eller pedagogisk tillväxt har praktikerna appellerat till en närmast 
positivistisk epistemologi utan påvisande av empiri.  

Det Andra 

Andra diskursiva klusterbildningar har tillskrivit den estetiska verksamhet-
en vida betydelser, men inte satt sig i motsvarande sits. Men det som utgör 
dessa kluster som ’det Andra’ beror på den konfliktfyllda positionen 
gentemot de som visat på estetikens nytta för ekonomin. Estetik för kultu-
rell medvetenhet eller kritisk blick har för dessa praktiker inte skrivits fram 
som något annat än likt alternativ till instrumentella funktioner. Estetisk 
verksamhet för kritisk fostran har i denna mening avsett att öppna upp för 
alternativa synsätt på samhället. Längre fram i detta kapitel ska denna 
positionering emellertid visa sig ha varit meningsfull för PRF, men me-
ningslös för ORF.55 

Konklusion 

Det proaktiva nätverket för Estetisk verksamhet är inte så sammanhållet 
som det kanske först verkade. Nätverket är snarare fylld av en inre kon-
flikt, inte en uttalad konflikt mellan praktiker, men en diskursiv konflikt 
mellan olika positioner. Å ena sidan legitimerades innehållet p.g.a. dess 
möjlighet att ge eleverna kreativitet, å andra sidan att ge dem en kulturell 
medvetenhet (jfr diskursiv lins). I båda fallen var det dock frågan om at ge 
dem en kultiverad blick. I detta avseende sammanhölls det proaktiv nät-
verket av en diskordning för en kultivering till ’det otänkbara’ (Bernstein, 
1990, 2000). För några handlade det otänkbara om att lyckas nå ett krea-
tivt tillstånd – att kunna tänka det inte redan tänkta. För andra formerades 
det otänkbara som kultivering till att kunna tänka otänkbara tankar i ett 
instrumentellt samhälle, eller åtminstone nå en kulturellt medveten blick. 
Och för ytterligare andra handlade frågan om att ges den nästan otänkbara 
tanken att få bedriva den pedagogiska praktiken på andra sätt än genom 
rent språk- och skriftspråksmässiga verksamheter. 

Gränserna för den särskilda estetiska utbildningen förstärks 
När 2007 års gymnasieutredning tillsattes inbegrep den svenska gymnasie-
skolan ett program av musikspecialiserande karaktär. Estetiska program-
met med sina inriktningar Bild och formgivning, Drama, Musik och Teater 
hade kommit att bli en populär väg genom gymnasieskolan. Samtidigt hade 

                                                        
55 Till ’det Andra’ kan även röster om alternativa uttrycksmöjligheter – elevernas 
rätt till rätten alternativa uttryck – också knytas. 
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programmet visat sig inte vara fritt från huvudbry. Ett framträdande pro-
blem utgjordes av dess försök att vara både studieförberedande och yrkes-
orienterande, men där denna situation tenderade att resultera i en position-
ering åt det ena eller andra hållet. Antingen studieförberedande eller yrkes-
orienterande, istället för både och. Tudelningen hängde också samman 
med skiftande elevperspektiv, relativt skarpa gränsdragningar mellan lärar-
grupper och ämnesområden samt en splittrad målbild (Skolverket 1998). 
Det är svårt att bedöma vilka källor Regeringen lyssnat till när de 2007 
lämnade sina direktiv till Gymnasieutredningen – varifrån även Regeringen 
hade fått detta intryck – men helt klart är att programmets dubbeltydighet 
skapade fog för en nödvändig reformering. 

Medieprogrammet och det estetiska programmet har kritiserats för att vara 
varken tillräckligt studieförberedande eller tillräckligt yrkesinriktade. Utre-
daren skall beakta dessa problem i utformningen av program och inrikt-
ningar. Utredaren skall även beakta möjligheten till individuella lösningar 
(Dir. 2007:8, s. 11). 

Såväl Skolverkets utvärdering före Regeringens direktiv som Gymnasieut-
redningens betänkande efter detsamma var eniga om att Estetiska pro-
grammets karaktär var hybridartad, men tolkningen av den läroplanshisto-
riska betydelsen skilde sig dem emellan. Medan Skolverkets utvärdering 
knöt programstrukturen till ett arv från den tvååriga musiklinjen – vilken 
byggde på den tvååriga och studieförberedande So-linjen (Skolverket, 
1998, s. 21) – fann Gymnasieutredningen inte historiska samband. 

Detta program [Estetiska programmet], som inte hade någon tydlig före-
gångare i linjegymnasiet, kom att uppfattas som ett mellanting mellan de 
tydligt studieförberedande och de huvudsakligen yrkesförberedande pro-
grammen (SOU 2008:27, s. 219). 

Nu är det emellertid inte bakgrundsförklaringen som är viktigast, utan det 
faktum att Skolverkets utredning, Regeringen och Gymnasieutredningen 
var eniga om programmets otydliga riktning. Jag menar att denna pro-
blembild är avgörande inför en rimlig förståelse för reformeringen av Este-
tiska programmet. Denna förståelse är dock beroende av förklaringar, och 
i analogi med föregående avsnitt ska nu förhållandet mellan ORF och PRF 
behandlas. 

Gymnasieutredningens förslag 

Låt oss med denna bakgrund gå in något djupare i Gymnasieutredningens 
betänkande. Som sagt beskrev Gymnasieutredningen – i linje med givna 
direktiv – Estetiska programmet som ett otydligt program (SOU 2008:27, 
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s. 235, 253). Förslaget till lösning blev att omformulera kunskapsområdet 
till ett rent högskoleförberedande program. 

Mina direktiv anger att ett program ska vara antingen yrkesutbildande eller 
högskoleförberedande. Här har jag särskilt beaktat den otydlighet som i di-
rektiven nämns för de nuvarande Barn- och fritidsprogrammet, Omvård-
nadsprogrammet, Estetiska programmet och Medieprogrammet (SOU 
2008:27, s. 372). 

Förslaget innebar en ombildning av Estetiska programmet till Programmet 
för Estetik och Humaniora, vilket utgick dels från Estetiska programmets 
inriktningar – Bild- och formgivning, Dans, Musik och Teater – och dels 
från inriktningarna Kultur och Språk från dåvarande Samhällsvetenskaps-
programmet. 

Estetiska programmet uppfattas i dag ofta som otydligt. De allra flesta som 
arbetar inom programmet, lärare och skolledare, anser att det främst är ett 
studieförberedande program, och det ger om eleverna gör ”rätt” val också i 
princip samma typ av högskolebehörighet som Samhällsvetenskapspro-
grammet. Det finns dessutom ett antal konstnärliga högskolor, som pro-
grammet i sina specialiseringar direkt förbereder för. 

Samtidigt har det nuvarande Estetiska programmet inslag av yrkesförbere-
delse, och i statistik förekommer det ofta tillsammans med de utpräglat yr-
kesförberedande programmen. Som ett sådant program fungerar det dåligt, 
eftersom det i stort sett saknas en arbetsmarknad inom det estetiska områ-
det för ungdomar som kommer direkt från gymnasieskolan. Den estetiska 
gymnasieutbildningen har många kvaliteter som bör bevaras, men det ska 
göras inom ramen för en tydlig högskoleförberedelse. I mitt förslag görs det 
i form av fyra inriktningar på Programmet för Estetik och Humaniora (SOU 
2008:27, s. 487). 

Den självklara frågan är såklart på vilket eller vilka sätt ombildandet till 
Programmet för Estetisk och Humaniora skulle leda till ökad förberedelse 
inför vidare studier. Det inte helt oväntade svaret på frågan är att potten 
karaktärsämnen hade skurits ned. Bland förskjutningar av tid kan nämnas 
höjningen av poängantalet i svenska/svenska som andraspråk med 100 p – 
från 200 till 300 p – eftersom ”[e]n god kompetens i det svenska språket 
utgör i de flesta fall den viktigaste grunden för såväl yrkesutbildning och 
högskoleföreberedelse som förberedelse för ett aktivt deltagande i sam-
hällslivet” (SOU 2008:27, s. 341). Beroende på hur programfördjupningar 
utformades och individuella val gjordes skulle eleven i programmet för 
Estetisk och Humaniora kunna ha möjlighet att läsa mellan 500 och 900 
poäng i karaktärsämnen, i jämförelse med Estetiska programmets 550-1 
350 poäng. Utredaren underströk dock att en stor del – omkring 200 po-
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äng – hade tagits från ”allmänna estetiska kurser”, såsom exempelvis ge-
nom bortfallet från kärnämneskursen Estetisk verksamhet (a.a., s. 500). 
Därför bedömdes möjligheterna till fördjupning inom respektive konstnär-
ligt områdena vara fullgoda. 

Programmet för Estetik och Humaniora är ett brett högskoleförberedande 
program, som förbereder för och ger behörighet till de flesta högskoleut-
bildningar utom till de naturvetenskapliga och tekniska. Två av program-
mets inriktningar innebär fördjupning inom humaniora, medan de fyra 
andra utbildar inom var sitt konstnärligt område (SOU 2008:27, s. 499). 

Gymnasieutredningen önskade således bidra till en balansering inom vilken 
eleverna skulle genomgå en bred högskoleförberedelse, samtidigt som pro-
grammet innebär möjligheter till skiftande intressefördjupningar och ”en 
förberedelse för vidare studier inom respektive konstnärligt område” (SOU 
2008:27, s. 500). Vi kan dock uppfatta en stark distinktion gentemot na-
turvetenskapliga och tekniska områden, något som utifrån kapitel 6 
knappast är förvånande. 

Förutom frågan om behörighet till vidare studier, frambar Utredaren 
även förslag till förändrade behörighetskrav till den gymnasiala utbildning-
en: 

Det finns i dag relativt många elever med svaga förkunskaper som tas emot 
på de huvudsakligen studieförberedande programmen Samhällsvetenskaps-
programmet, Teknikprogrammet och Estetiska programmet. Dessa elever 
misslyckas, enligt Skolverkets för utredningen särskilt framtagna statistik, i 
de allra flesta fall med gymnasiestudierna. Jag anser att sådana misslyckan-
den bör förebyggas. Jag anser att de av mig föreslagna skärpningarna av be-
hörighetsreglerna bör kunna innebära att så sker (SOU 2008:27, s. 556). 

Utredaren räknade med att antalet behöriga till estetiskt program skulle 
minska genom ett krav på godkänt i tolv ämnen i jämförelse med de tre 
ämnen som tidigare varit gällande. Dessutom föreslogs att betygen från 
grundskolan skulle få större betydelse i själva urvalsprocessen.  

Liksom i dag ska enligt mina förslag urval till gymnasieskolan huvudsaklig-
en göras genom meritvärden från grundskolan, baserade på elevernas betyg. 
För de estetiska inriktningarna på Programmet för Estetik och Humaniora 
och för riksrekryterande utbildningar föreslår jag att det ska finnas möjlig-
het att använda sig av kompletterande färdighetsprov, dock inom betydligt 
snävare ramar än i dag (SOU 2008:27, s. 42). 

Gymnasieutredningen menade alltså att ansöknings- och antagningsförfa-
randet till en estetiska inriktningar kunde få ske via antagningsprov, men 
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att betydelsen av dessa skulle försvagas. Utredaren precisera saken mot 
slutet av sitt betänkande: 

Enligt dagens regelsystem (6 kap. 7 § gymnasieförordningen) får vid urval 
till estetiska utbildningar, förutom till betygen också hänsyn tas till speciella 
färdigheter genom ett färdighetsprov eller ett intyg om färdigheterna. Denna 
möjlighet används i många kommuner och fristående skolor för urval till 
Estetiska programmet.  Det finns ingen reglering av hur denna typ av urval 
ska göras eller hur balansen mellan betygsvärde och de speciella färdighet-
erna ska vara. Detta är upp till huvudmannen för utbildningen. Jag föreslår 
en förändring och två preciseringar i förhållande till dagens bestämmelse i 
denna fråga: 

- Möjligheten att använda ett intyg över färdigheterna som urvalsgrund av-
skaffas. 

- Möjligheten att använda färdighetsprov preciseras till att gälla de estetiska 
inriktningarna Bild och formgivning, Dans, Musik och Teater på Program-
met för Estetik och Humaniora. 

- Principerna för balans mellan betyg och färdighetsvärde ska vara denna: 

     - Elevens färdigheter, som visas upp genom ett färdighetsprov, ges ett 
”färdighetsvärde”, som adderas till det meritvärde som elevens grundskole-
betyg ger, här kallat ”betygsvärde”. Färdighetsvärdet kan vid bedömningen 
vara 15, 10, 5 eller 0 procent av betygsvärdet (SOU 2008:27, s. 565f). 

Slutsatsen av Utredarens förslag blev alltså att så kallade ’estetiska inrikt-
ningar’ fortsatt borde få tillämpa färdighetsprov vid urval, men att funkt-
ionen gavs en försvagad ställning och där färdighetsvärdet skulle vägas 
lättare än betygsvärdet. 

Innan vi lämnar Gymnasieutredningen för en stund, ska en sista, men 
betydelsefull ingrediens tas upp. 

I dag finns elitutbildningar för elever med särskilt intresse och särskild fal-
lenhet inom det estetiska området och idrottsområdet. Jag anser att dessa 
utbildningar ska kunna fortsätta sin verksamhet, men benämner dem spets-
utbildningar. Spetsutbildningarna inom estetik och idrott ger elever en möj-
lighet att fördjupa sig inom sitt intresseområde under gymnasietiden. Ef-
tersom dessa utbildningar är av elitkaraktär behövs endast ett fåtal. Därför 
är det lämpligt att de riktar sig till elever från hela landet, dvs. är riksrekry-
terande. Som jag har angett tidigare (se avsnitt 5.10.2) föreslår jag att riks-
rekryterande utbildningar ska få göra avsteg från den nationella program-
strukturen. För spetsutbildningarna inom det estetiska och det idrottsliga 
området skulle det kunna innebära att mer tid kan ägnas åt det särskilda in-
tresseområdet. Jag anser också att urval till dessa utbildningar ska få göras 
på särskilt sätt vilket jag behandlar i avsnitt 5.14.3 (s. 526). 
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Till viss del kan markeringen av elitutbildningarnas rättmätiga plats ses 
som en diametralt motsatt riktning i förhållande till Estetiska programmet, 
detta eftersom elitsatsningar utgör någon form av starkare klassificering 
och starkare inramning, medan förslagen till ombildning av Estetiska pro-
grammet snarast stod för en integrerande linje. 

PRF:s särskiljande av särskild estetisk utbildning 

Gymnasieutredningens förslag att låta Estetiska programmet ombildas 
intill ett integrerat program för Estetik och Humaniora fick inget enhetligt 
bemötande. Somliga ställde sig välkomnande till förslaget medan andra 
frambar sin motvilja. Men trots skiftande aspekter valde Regeringen att i 
allt väsentligt frångå Gymnasieutredningens förslag. 

Regeringen finner med stöd i remissinstansernas yttranden att det finns flera 
argument för att det även fortsättningsvis ska finnas ett självständigt este-
tiskt program. För att eleverna ska kunna upprätthålla och vidareutveckla 
sina färdigheter under gymnasietiden krävs att de studerar de programspeci-
fika ämnena, t.ex. dans och musik, redan från start i gymnasieskolans års-
kurs 1. Vid urval till estetiska utbildningar bör resultatet på ett färdighets-
prov som visar den sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen 
kunna användas som ett komplement till betygen. Genom att behålla ett 
estetiskt program kan därför samma regler för antagning och urval tilläm-
pas för alla elever på programmet. Programmet ska dock vara tydligt hög-
skoleförberedande. Då programnamnet tydligt anger utbildningens innehåll 
och är en inarbetad, väl känd beteckning finner regeringen ingen anledning 
att använda ett annat namn än det estetiska programmet. Flera remissin-
stanser har påtalat att det krävs mer tid för studier inom det estetiska områ-
det för att eleverna ska ha tillräckliga kunskaper för fortsatta studier vid 
konstnärliga högskoleutbildningar. Regeringen bedömer därför att ett större 
utrymme än i utredarens förslag behöver avsättas till programfördjupning. 
Då ges möjlighet för eleven att antingen fördjupa det estetiska kunnandet el-
ler att förbereda sig för högskolestudier inom andra områden. Regeringen 
avser att i ett kommande uppdrag till Skolverket uppdra åt verket att pröva 
en sådan lösning. Av detta skäl anser regeringen att även omfattningen av 
det gymnasiegemensamma ämnet matematik kan minskas något på pro-
grammet för estetik jämfört med utredarens förslag. Omfattningen av det 
gymnasiegemensamma ämnet matematik föreslås därför vara 100 poäng (se 
även avsnitt 7.1). Den elev som önskar det kan studera ytterligare kurser i 
ämnet matematik som programfördjupning eller individuellt val (Prop. 
2008/09:199, s. 73). 

Av denna proposition kan en närmast samlande kod skönjas. Istället för att 
fullfölja Gymnasieutredningen integrerande stil, går istället Regeringen i 
riktning mot ett upprätthållande av gränser och ramar. Detta uttrycks 
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främst i betoningen av indelningen till särskilda praktiker med åtskilda 
programfördjupningar, där elever inom estetiska områden tidigt behöver 
inriktas. Men även ståndpunkten för färdighetsprovens bevarande visar på 
relativt stark inramning. 

Med anledning av vändningen bort från Gymnasieutredningens betän-
kande, och på grund av Regeringen argumentation för detta som ett resul-
tat av inkommande kritik via remitteringen, ska nu följande avsnitt be-
handla de aktuella yttrandena med frågan om hur utfallet – ett bevarande 
av Estetiska programmet – kunde komma sig. Bland de yttranden Rege-
ringen redovisat framkommer, i analogi med tidigare analys, en rad skif-
tande diskursiva bildningar. Flertalet av dessa finns representerade i Skol-
verkets utlåtande. 

Skolverket tillstyrker att estetik och humaniora förläggs inom ett och 
samma program och framhåller att programmet enligt intentionerna är hög-
skoleförberedande. Skolverket anser dock att förslaget framstår som en 
kompromisslösning och en sammanslagning av två program. Ett program 
som så tydligt består av två väsensskilda delar, en praktisk estetisk och en 
teoretisk kulturell del, har inte förutsättningar att fungera som en helhet. In-
trycket av ett tudelat program förstärks av att olika regler föreslås ska gälla 
för urval till programmets olika delar där halvan som är riktad mot ett 
konstnärligt område kan ta hänsyn även till elevens speciella färdigheter. 

Kraven på examensmål är att de ska ha en tydligt styrande funktion, öka 
tydligheten för de elever som påbörjar en utbildning och underlätta för dem 
att förstå vad utbildningen syftar till. Examensmålet ska vara skrivet på 
programnivå men även kunna användas på inriktningsnivå. I ett program 
som är så tudelat som i förslaget blir det svårt att skriva examensmål som är 
tydligt på inriktningsnivå. Examensmålet för detta program måste då, enligt 
Skolverkets bedömning, betona en allmän högskolebehörighet. Examensmå-
let kommer därmed inte att kunna ha tillräcklig styrkraft. För att kunna 
svara på kravet som ställs på examensmål föreslår Skolverket därför att 
programmet ska vara rent högskoleförberedande och med samma urvalsreg-
ler, alltså endast betygsurval. 

Skolverket föreslår därför att samtliga inriktningar får en tydligare högsko-
leförberedande karaktär. Detta skulle även gagna samtliga elever som har 
ett bredare humanistiskt intresse än vad som återspeglas i de traditionellt 
humanistiska inriktningarna men som inte har de färdigheter som krävs för 
att bli antagna på ett estetiskt program i nuvarande system. Den tradition-
ella humanistiska utbildningen skulle därmed få en välbehövlig förnyelse. 
Ren färdighetsträning i dans, teater och musik kan erbjudas inom program-
fördjupningar istället för i inriktningar. Skolverket föreslår att elever som 
vill ha en yrkesinriktad utbildning söker till en Nationell specialutbildning i 
dans, musik, teater eller bild och formgivning (Skolverket, s. 18f). 
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Skolverkets kritiska inlägg var inte riktat mot Gymnasieutredningens idé, 
snarare mot huruvida intentionen kommit att få faktiska konsekvenser och 
vilka möjliga effekter som kunde tänkas stå för dörren. Skolverket påtalade 
att förslaget egentligen inte innebar någon integrering, utan närmast visade 
sig vara en sammanslagning av program. Med andra ord hävdade Skolver-
ket att trots försök till integrering (-C, -F), kvarstod relativt tydliga skillna-
der i Gymnasieutredningens sätt att endast samla ihop discipliner men 
fortsatt hålla dem åtskilda (+C, +F). Sammantaget ställde sig Skolverket 
positiv till intentionen att förena kunskapsområden till ett integrerat pro-
gram för Estetik och Humaniora, men framlade betydande kritik gällande 
Gymnasieutredningens bristande transformering och integrering. 

Bortsett från Skolverket framkom också en rad helt andra inställningar; 
praktiker vilka inte ställde sig positiva till någon integrering överhuvudta-
get. 

Benämningen Program för Estetik och Humaniora är missvisande då estetik 
per definition inte är detsamma som estetiska ämnen. Estetiska ämnen och 
humaniora borde helst hållas åtskilda i olika program eftersom det inte 
finns en självklar koppling mellan dem, de kräver olika förutsättningar av 
eleverna. Om denna kombination ändå blir realitet bör dock programmet 
heta Programmet för Humaniora, eventuellt Programmet för Humaniora 
och Estetiska ämnen. Det kan också finnas andra kombinationsmöjligheter 
(Lunds universitet). 

Lunds universitet skriver här fram relativt starka gränser beträffande såväl 
epistemiska som sociala relationer. Det finns ingen ”självklar koppling” 
mellan ämnesområdena (ER+) och eleverna bär på olika förutsättningar 
inför denna kunskap (SR+). Att ämnena är främmande för varandra var en 
tanke som också rimmar med Skolverkets yttrande: 

Ett program som så tydligt består av två väsensskilda delar, en praktisk este-
tisk och en teoretisk kulturell del, har inte förutsättningar att fungera som 
en helhet (Skolverket). 

Medan Lunds universitet tydligare visade på en slags inre konflikt mellan 
ämnesområdena, pekade Skolverket snarare på en slags spänning mellan 
hur de olika studieobjekten kommit att bemötas i form av olika teoretiska 
eller praktiska ansatser. Skolverkets inställning går att tolka på åtminstone 
två sätt: Å ena sidan intogs en klassisk dualism mellan praktik och teori, 
det vill säga att ’det estetiska’ är praktiskt till skillnad från humanioras 
kulturella teori. Å andra sidan kan Skolverkets yttrande tolkas så att det 
egentliga problemet inte grundades på två oförenliga ämnesområden, utan 
snarare att Skolverket saknade en faktisk integrering av disciplinerna inom 
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vilken dualismen mellan rent teoretiska och rent praktiska inriktningar inte 
skulle bli reproducerade. 

Avvikelsen mellan estetik och humaniora har också beskrivits som en 
olikhet mellan eleverna. ”Kopplingen mellan en språkintresserad elev som 
vill läsa latin och en dans- eller dansinriktning är svag”, skrev Gotlands 
kommun. I detta fall låg diskrepansen i sociala relationer (SR+), vilken 
också innebar ett administrativt problem för Skövde kommun: 

Vi är tveksamma till att det ska inrättas två inriktningar inom språk och 
kultur. Tveksamheten bottnar dels i att ingångarna blir för smala och dels i 
att elevunderlaget för två inriktningar kan bli för svagt (Skövde kommun). 

Dessutom tänkte sig Gotlands kommun att esteteleverna inte skulle ”vara 
nöjda med så mycket teori och så pass mycket mindre av estetiska ämnen”. 
Nu kommer vi in på en mycket central fråga. Att det föreslagna program-
met för Estetik och Humaniora innefattade alltför begränsad portion ka-
raktärsämnen var Gotlands kommun inte ensamma om att mena. Även 
Botkyrka, Lycksele, Skövde och Umeå kommuner bidrog till sådana inkast. 

Vi ser förändringarna inom de estetiska utbildningarna som mycket oro-
väckande. De elever från Programmet för Estetik och Humaniora som vill 
gå vidare till estetiska studier kommer inte att ha de kunskaper som krävs. 
Redan idag måste de använda en stor del av sin fritid för att kunna gå vi-
dare till högre studier. Vår bedömning är att minskningen av poäng för este-
tiska inriktningskurser kraftigt försämrar kvaliteten på gymnasieskolans 
estetiska utbildningar (Lycksele kommun). 

Lycksele ger här en inblick i frågan om Estetiska programmet inte enbart – 
eller kanske inte ens först och främst – hade med kunskapssyn att göra, 
utan om kunskapsdiscipliners organiserade tillvaro inom ett utbildningssy-
stem. Denna fråga är intimt sammankopplad med den meningsbildning 
Estetisk kongress, Konstfack, Kungl. Musikhögskolan samt Teaterförbun-
det presenterade i sak. För dessa praktiker handlar frågan föga förvånande 
om kraven fackhögskolorna ställer på sina sökande och i slutändan om 
förutsättningar för professionellt arbete inom estetiskt-konstnärliga områ-
den. 

KMH anser att programmet är för allmänt hållet och karaktärsämnenas ut-
rymme så litet, att det inte kan sägas ge tillräckliga förutsättningar för ett 
framtida yrkesliv inom t.ex. musik (Kungl. Musikhögskolan, s. 3). 

En brännande punkt har sålunda varit att eleverna måste specialisera sig 
inom något estetiskt-konstnärligt hantverk tillsammans med likasinnade 
och därigenom kunna uppfylla de krav fackhögskolor ställer för att er-



	 JONATHAN LILLIEDAHL	 Musik i (ut)bildning I 197 
 

bjuda högre studier (IR+). I nära anknytning till detta behov blev så även 
förslaget att förminska antagningsprovens betydelse kritiserat: 

Det är positivt att utredaren preciserar och förtydligar behovet av att an-
vända färdighetsprov vid urval till estetiska utbildningar samt att det slås 
fast att intygsförfarande inte får användas som urvalsinstrument. Dock me-
nar vi att den föreslagna begränsningen vid balansering av värdet från fär-
dighetsprovet (maximalt 15 procent av betygsvärdet) inte svarar mot beho-
vet. En sådan nationellt bestämd begränsning av det maximala värdet av 
färdighetsprov behöver med nödvändighet vara minst 50 procent av det 
maximala betygsvärdet och gärna högre, eftersom färdighetsprov är den me-
tod som används vid antagning till praktiskt taget all högre estetisk utbild-
ning, både inom landet och internationellt (Estetisk Kongress 08). 

Uttalandet av Estetisk Kongress 08 kan med fördel kompletteras med 
några rader från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd: 

I utredningen föreslås att färdighetsprov kan användas vid antagning till 
programmet för Estetik och Humaniora. Förslaget innebär dock att de inte 
får något större genomslag på vilka elever som antas till programmet. Detta 
kan få negativa effekter på vissa friskolor och gymnasier med hög status 
inom ex. musikområdet som Södra Latin i Stockholm. Vi anser det rimligt 
att färdighetsproven får en större betydelse (Sveriges Musik- och Kultursko-
leråd, s. 2). 

Jag menar att det inför denna moteld låg en rädsla över att tappa kontrol-
len över den egna disciplinen och därigenom öppna upp för inflytande från 
osignifikanta utvärderare och osignifikanta bedömningsunderlag. Hos 
SMoK uttrycktes dessutom oro över vad förändringen skulle kunna betyda 
för institutioner med av tradition hög status. I allt detta kan vi uppfatta ett 
ytterst starkt fokus på interaktionella relationer till musikkunskap (IR+). 

Trots att det främst varit särskiljande koder som styrt legitimeringen av 
Estetiska programmet, framkommer även i dessa resonemang semantiska 
koder liknande dem gällande en allmän Estetisk verksamhet. Exempelvis 
påtalade Teaterförbundet att Estetiska programmet var ett lyckat program 
och vars utgångar skapat vägar för framtiden. 

Det vi vill påvisa med dessa diagram är att det Estetiska programmet står sig 
i jämförelse. Studenterna går vidare i livet, till största del genom fortsatta 
studier eller arbete (Teaterförbundet). 

Bland yttranden återfinns dessutom argumentationen om estetikens nytta i 
skapandet av kreativa människor för samhällets ekonomiska framtid: 

Umeå kommun ser kulturen och estetprogrammet som en viktig kreativi-
tetsverkstad för framtiden, både ur näringslivssynpunkt och ur individsyn-
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punkt. Det handlar således inte om att utbilda fler arbetslösa dansare eller 
konstnärer, utan om en tilltro till att satsning på kultur och kreativitet är en 
lönsam framtidsinvestering generellt sett. Umeå kommun anser således att 
ett nationellt estetiskt program ska finnas inom den reformerade gymnasie-
skolan, med fortsatt stor andel estetiska karaktärsämnen (Umeå kommun). 

Vidare menade Botkyrka kommun att ett minskat utrymme för estetiska 
karaktärsämnen skulle vara problematiskt för ”tillväxten i upplevelsenä-
ringen”: 

Det tidigare Estetiska programmet gav dels en konstnärlig orientering, men 
även en grund för vidare studier. Genom sammanslagningen av Estetiska 
programmet och samhällsprogrammets språkinriktning i programmet för 
Estetik och Humaniora, har utrymmet för estetiska karaktärsämnen minskat 
som nämnts tidigare. 

Detta skapar problem. Antalet yrken där estetiska kunskaper är väsentliga 
har ökat genom tillväxten i upplevelsenäringen. […] (Botkyrka kommun). 

Med tanke på att jag redan resonerat kring denna typ av nyttoargumentat-
ion låter jag de senaste citaten tala för sig själva. En analys av denna dis-
kursiva bildning har redan presenterats, och kommer att utvecklas längre 
fram i avhandligen. 

Konklusion 

De insända remissvar vi här studerat förenas i ett konservativt sammanhål-
let nätverk. Själva konservatismen utgörs av det framskrivna behovet av att 
upprätthålla relativt starka gränsdragningar mellan kategorier och relativt 
stark kontroll inom dessa kategorier. Närmare bestämt har behovet varit 
att sätta gränser och ramar för interaktionella relationer inom ett särskilt 
estetiskt program (IR+). Legitimeringen har nämligen till stor del handlat 
om att dra gränser mellan signifikanta och osignifikanta. Medan legitime-
ringen av Estetisk verksamhet i grund och botten utgick från att öppna för 
estetik, har det vid frågan om Estetiska programmet i allmänhet och spets-
utbildningar i synnerhet uppträtt en regulativ diskurs i vilken differentie-
ringsbehovet varit framträdande. Gränsdragningarna legitimerades även 
med hänseende till en relativt stark anknytning till särskilda estetiskt-
konstnärliga kunskapspraktiker (SG+), i vilken meningen med Estetiska 
programmet förvisso var högskoleförberedelse, men där tanken på vidare 
studier primärt riktades till fackhögskolor inom området. I denna mening 
önskade PRF hålla kvar vid det Estetiska programmets yrkesorienterade 
roll, dvs. i direkt motsättning till den idé varpå Regeringens direktiv och 
Gymnasieutredningen vilade. 
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Sammanfattningsvis framstår konflikten mellan Gymnasieutredningen 
och de kritiska remissvaren som en krock mellan rekontextualiserande 
principer. Medan Gymnasieutredningens idé grundades på försvagningar 
av klassificeringar och inramningar, kontrade PRF med krav på upprätt-
hållande av en slags samlande kod i vilken kunskapspraktiker hålls åtskilda 
och kontrolleras av respektive disciplin. Regeringen kom sedan att omfor-
mulera ORF:s ståndpunkt och ’ge rätt’ till PRF. Regeringen sade sig grunda 
förändringen på kritiken från remissvaren. Jag menar att detta inte kan 
vara hela sanningen. Frågan vi nämligen måste ställas oss är på vilka ideo-
logiska grunder Regeringen kunde finna sådana skäl. 

Legitimerande koder: konsonans och dissonans 
I detta kapitel har vi sett hur olika sociokulturella praktiker och deras tex-
ter träffats för en förhandling av musikinnehållets vara i gymnasieskolan. 
Egentligen har vi haft att göra med tre separata möten. På rikspolitisk nivå 
har förhandlingar ägt rum inom ett Officiellt rekontextualiserande fält 
(ORF) beträffande vilka kunskaper som är värda att organisera för lärande 
i gymnasieskolan. Det är inom detta fält frågor och kritik kring områden 
såsom estetiskt innehåll och gymnasial musikutbildning aktualiserats. Men 
det är även där frågorna till syvende och sist givits officiella svar och fak-
tiska beslut. 

Genom remitteringen av Gymnasieutredningens betänkande fick ORF 
möta ett Pedagogiskt rekontextualiserande fält (PRF) bestående av socio-
kulturella praktiker med intressen i estetiska ämnen och eftergymnasialt 
liv. Men som vi sett kan inte PRF definieras som ett enhetligt fält. En splitt-
rad diskursordning har kännetecknat fältet som sådant, och därför utgör 
PRF i sig självt det tredje mötet. 

Alla dessa möten har fyllts av praktiker som presenterat olikartade dis-
kurser. Analysen har ägnat tid och utrymme till att redogöra för de olika 
diskurserna, diskurser som formats genom en rad klusterbildningar. Avsik-
ten har varit att på detta vis förstå hur PRF bildat diskurser och en dis-
kursordning för Estetisk verksamhet och Estetiska programmet. En sådan 
analys förklarar dock inte varför budskapet om den Estetiska verksamhet-
ens nödvändighet inte gick ända fram, eller varför ORF gav gehör åt kravet 
på det Estetiska programmets bevarande. I detta läge behöver vi inte bara 
känna till vilka olika diskurser som använts för att legitimera musikinne-
hållet och till vilka koder de kan knytas, utan också vilka de rekontextuali-
serande principerna kan ha varit. Detta är avgörande eftersom de aktuella 
principerna ger oss svaren på vilka diskurser och koder som kunnat vinna 
legitimitet. 
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Den nya högern 

Sedan början av 1990-talet har den officiellt pedagogiska diskursen kom-
mit att succesivt bli alltmer inspirerad av neoliberal ideologi. Sverige kan i 
detta avseende förstås som en hållplats i en närmast global rörelse på om-
rådet (Harvey, 2005). Neoliberalismens kärna uttrycks i den pedagogiska 
diskursen i form av en rekontextualiserad marknadsdiskurs. Som rekontex-
tualiserad diskurs har den delokaliserats från sin ursprungliga kontext – 
marknadsekonomin – för att bli relokaliserad som kvasi-marknadsprincip 
inom utbildningens reproduktionsfält. Detta får avgörande konsekvenser 
såtillvida att gränsdragningen mellan produktionsfältet (socioekonomisk 
produktion) och reproduktionsfältet (utbildning) avsevärt försvagats. Bern-
stein (1990, 2000) menar att denna rekontextualisering av 
marknadsdiskurs omformulerar hela principen för rekontextualiseringen i 
sig, eftersom ”[w]here there is a weak classification between education and 
production there is a low insulation between these categories and both are 
willing to share similiar generative principles” (Bernstein, 1990, s. 200). 
Om utbildning och kunskap värderas utifrån en marknadsmässig mått-
stock, kommer så rekontextualiseringen av kunskap att ske på grundval av 
uppmätt marknadsvärde. 

The transmission here arises to produce an identity whose product has an 
exchange value in a market. The focus is upon those inputs which optimise 
this exchange value. We have here a culture and context to facilitate the 
survival of the fittest as judged by market demands. The focus is on the 
short term rather than the long term, on the extrinsic rather than the intrin-
sic, upon the exploration of vocational applications rather than upon explo-
ration of knowledge. The transmission here views knowledge as money. 
And like money it should flow easily to where demand calls (Bernstein, 
2000, s. 69). 

Men även om neoliberalt tänkande på sätt och vis utgör den stora berättel-
sen om förändring i den officiellt pedagogiska diskursen, måste också den 
pedagogiska diskursen förstås som en rekontextualiserad diskurs där även 
neokonservativ ideologi är inbegripen. Medan traditionell konservatism är 
tillbakablickande och inte bär på något framträdande behov av ekonomisk 
utväxling, karaktäriseras neokonservatismen av en modell där traditionella 
förhållanden och värden används instrumentellt ”by selective recontextua-
lising of features of the past to defend or raise economic performance” 
(Bernstein 2000, s. 67). Neokonservatismen uttrycker sig så i diskurser för 
en renässans av (kultur)konservativa normer och värden, organiserande av 
utbildning enligt nationellt standardiserade läroplaner, tydligare krav i 
skolan, skarpare kontroll av elevernas kunskapsutveckling, försök till åter-
upprättande av kulturell kanon etc. Sådana diskursiva linjer syftar i allt 
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väsentligt till att standardiseringar ska gynna samhällsordningen och dess 
produktion. En betydande skillnad mellan ideologierna och deras rekon-
textualiserade ställning som utbildningspolitiska diskurser är följande: 
Medan neoliberalismen poängterar färdigheter för arbetslivet, står neokon-
servatismen för accentuerande av baskunskaper eller vad som bättre ut-
trycks i den klassiska slogan ’back to basics’. Samtidigt är neokonservat-
ismens polariserande kritik – att gå från progressivism och elevorienterad 
pedagogik till traditionalism och kunskap – föga sammankopplad med 
epistemologi. “Rather, it is inspired by the view that the traditional disci-
pline of learning promotes proper respect for authority and protects tradi-
tional values” (Moore & Young 2001, s. 447). 

Sammantaget har en neoliberal marknadsdiskurs och en neokonservativ 
traditions- och standardiseringsdiskurs genom regler för rekontextuali-
sering kommit att bli interdiskursivt integrerade till en specifik diskursord-
ning – en ordning som kan beskrivas som den nya högerns pedagogiska 
diskurs. Detta är en slutsats jag drar utifrån en Bernsteiniansk blick på 
empirin, men också med analytiskt stöd från internationellt representerad 
utbildningssociologisk forskning (exv. Apple, 2004, 2006; Ball 1998; Beck, 
2006, 2010; T. Englund, 1995; Green, 2007; Hill, 2007; Loxley & Thom-
as, 2001; Lundahl, 2005; Whitty & Edwards, 1998). Det empiriska stödet 
för denna diskurs i allmänhet och gymnasiereformen Gy 2011 i synnerhet, 
framkommer tydligt i Skolverkets (2009, s. 4f) sammanfattning av ”De 
viktigaste förändringarna” i Gy 2011 enligt vad Regeringen förslagit: 
 

• Högre behörighetskrav till gymnasieskolan 
• 18 nationella program: yrkesprogram – högskoleförberedande pro-

gram 
• Större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 

program 
• Mer tid för yrkesämnen och högskoleförberedande ämnen 
• En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen 
• Lärlingsutbildning 
• Ny betygsskola och nya ämnesplaner 
• Historia blir obligatoriskt ämne på alla program 
• Skärpta krav på grundläggande högskolebehörighet 
• Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen genom program-

råd 
• Riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar 
• Särskilda varianter som ska godkännas av Skolverket 
• Vuxenutbildningen närmar sig gymnasieskolan 
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I form av en interdiskursiv ordning har denna pedagogiska diskurs resulte-
rat i ett intensifierat fokus på yrkesutbildning och anställningsbarhet, an-
passningsförmåga och stabilitet i syfte att tjäna den så kallade globala och 
kunskapsbaserade marknadsekonomin. 

Principer för legitimitet 

Den nya högern har kommit att betona en samlande kod (+C, +F) i vilken 
värdefull kunskap har skilts från mindre värdefull, och där svensk progres-
sivistisk skola beskrivits i termer av ”flumskola”. Alternativ har sagts vara 
en tydligare skola med ”tydligare mål och kunskapskrav” (Prop. 
2008/09:87), ”högre krav och kvalitet” (Prop. 2008/09:199). Med en 
Bernsteiniansk begreppsapparat utgör dessa reformer och uttalanden en 
entydig väg från progressivismens osynliga pedagogik till traditionalismens 
synliga pedagogik. En sådan förändring är av synnerligen central betydelse 
för analysen eftersom “differences in emphasis between visible and invisi-
ble pedagogies will clearly affect both the selection and the organization of 
what is to be acquired, that is, the recontextualizing principle adopted to 
create and systematize the contents to be acquired and the context in which 
it is acquired” (Bernstein 1975, s. 71f). Närmare bestämt har den nya hö-
gern varit på jakt efter synliga prestationer (performances) – prestationer 
som går att se, definiera, utvärdera, beräkna osv. Därför är det endast syn-
liga kunskaper som kan vara legitima att organisera för lärande. 

Även om den pedagogiska diskursen inte kan dissekeras till sina rekon-
textualiserade beståndsdelar, kan ändå principen om synlighet förstås likt 
tvådimensionell. Å ena sidan finns den neoliberala diskursen, vilken åtrår 
en instrumentell och marknadsorienterad form av synlighet. Kunskap blir 
härav giltig att rekontextualisera för lärande i kraft av sitt marknadsvärde.  

Market relevance is becoming the key orientation for the selection of dis-
courses, their relation to each other, their forms and their research (Bern-
stein 1990, s. 86). 

Å andra sidan har vi den neokonservativa diskursen, vars synlighet förvisso 
är marknadsberoende, men vilken också inrymmer en alternativ och mer 
konservativ form av synlighet; den synlighet som framkommer genom 
autonomi. 

The autonomous visible pedagogy justifies itself by the intrinsic worth-
whileness and value of the knowledge it relays and by the discipline its ac-
quisition requires. Its arrogance lies in its claim to moral high ground and to 
the superiority of its culture, its indifference to its own stratification conse-
quences, its conceit in its lack of relation to anything other than itself, its 
self-referential abstracted autonomy (Bernstein, 1990, s. 87). 
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Min poäng med detta resonemang är att den pedagogiska diskursens sam-
mansättning av neoliberalismens instrumentella synlighet och neokonserv-
atismens autonoma synlighet sätter dagordningen för rekontextualiseringen 
av kunskap, eller vad som med andra ord kan sägas bli två alternativa 
vägar för kunskapspraktikers legitimering av sina respektive intressen. Ett 
innehålls relativa status – såsom musik – är således beroende av dess grad 
av synlighet, antingen som beroende för en instrumentell marknad eller 
som en självständig och stabil kunskapsdisciplin. 

För att belysa denna teori något närmare vill jag knyta den till avhand-
lingens ständigt återkommande dialektik mellan ’externa relationer till’ 
respektive ’interna relationer inom’. Idén med den marknadsberoende syn-
ligheten är nämligen att den sätter sitt fokus på skolkunskapens externa 
relation till samhällets produktionsfält, medan den autonoma synligheten 
tvärsom grundar sig på kunskapens interna relation inom disciplinen i sig. 
Sammantaget kan kunskap bli till legitim skolkunskap om den antingen 
visar ett synligt värde för livet efter skolan, eller om den visar ett synligt 
värde för en speciellt avgränsad kunskapsdisciplin och således nästa steg i 
utbildningssystemet. I båda fallen kan en synlig prestation utvärderas. 

Vad jag menar är av avgörande betydelse i vårt fall är neokonservatism-
ens diskurser om standardisering och traditionalisering. Båda dessa diskur-
ser är i sig motstridiga neoliberal ideologi, men fungerar i den pedagogiska 
diskursen eftersom de inte står för sig själva. De är genom rekontextuali-
sation transformerade och genom rekontextualiserande regler interdiskur-
sivt samordnade till en tillsynes enhetlig diskursordning. På så vis kan den 
pedagogiska diskursen vara konfliktfylld – å ena sidan friare marknader, å 
andra sidan tydligare kontroll – men frambäras och förstås som samman-
svetsad. Denna jämvikt består i att medan neoliberal marknadsdiskurs 
leder till försvagningar av gränsdragningen mellan produktion- respektive 
reproduktionsfält (↓Ce), och därigenom försvagning av utbildningens rela-
tiva autonomi (↓Fe), har neokonservativ traditions- och standardiserings-
diskurs kommit att förstärka gränsdragningen mellan utbildningsinne-
håll/ämnen (↑Ci) samt förstärka inramningen inom respektive kunskaps-
praktik/disciplin specifikt såväl som inom skolan i sin helhet (↑Fi). På så vis 
inbegriper den nya högerns officiella pedagogiska diskurs två balanserande 
koder; en externt integrerande kod (-Ce, -Fe) samt en internt samlande kod 
(+Ci, +Fi). 

Om vi verkligen tolkar dessa diskurser – den neoliberala och den nekon-
servativa – som interdiskursivt rekontextualiserade, bör förståelsen inte 
utgå från två separata vägar. En typologisk förståelse torde då övergå i en 
topologisk nyansering av två underliggande principer för legitim rekontex-
tualisering. 
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Fig 8.3 Legitimeringskod 

Figur 8.3 är en topologisk gestaltning av de underliggande principerna. 
Den horisontella axeln utgör en kunskapspraktiks externa relation till 
yrke-/arbetsorienterade kontexter utanför utbildningssystemet. Starkare 
externa relationer innebär alltså att kunskapen har en synligare praktisk 
nytta genom sin referens till den vardagliga världen. Ämnen och kunskaper 
med svagare externa relationer har således svårt att ses som nyttiga ef-
tersom deras referens till vardagslivet är relativt svag. Inför den pedago-
giska praktiken innebär denna princip att kunskaper måste särskiljas (+C) 
så att det innehåll som bär på starkare externa relationer ges företräde de 
svagare. Men principen medför också att den pedagogiska praktiken måste 
kontrolleras hårdare (+F) beträffande vilka kurser som kan väljas av ele-
verna och i vilken utsträckning. I denna inramning råder en tydlig infärg-
ning av neokonservativa idéer. 

Den vertikala axeln anger en kunskapspraktiks interna relationer, vilka 
har betydelse för dess relativa autonomi. Starkare kunskapspraktiker har 
en starkare vertikalitet. Närmare bestämt uppstår starkare interna relation-
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er genom att kunskapspraktiken visar på en relativt stark särskillnad 
gentemot andra kunskapspraktiker (+C) samtidigt som det finns en kon-
trollerad (+F) och påvisad kumulativ process inom disciplinen. En sådan 
vertikalitet påvisas genom starkare former av epistemiska och/eller sociala 
relationer. 

Kontentan är att den horisontella x-axeln utgör styrkan i externa relat-
ioner och anger så att säga ’det instrumentella marknadsvärdet’ längs ett 
styrkekontinuum. Y-axeln anger styrkan i interna relationer och påvisar så 
att säga graden av autonomi inom en kunskapspraktik längs ett styrke-
koninuum. 

När de båda principerna omdefinierats som relationer för en rekontex-
tualiserande struktur framkommer fyra kodmodaliteter: 
 

• Utbildningsinnehåll som legitimeras genom sin starka relation till 
instrumentell nytta för ekonomisk marknad och arbetsliv, men som 
har en relativt svag relation till teoretiska kunskapspraktiker och 
vidare högskolestudier är typiska för en heteronom modalitet 
(ExR+, InR-). 

• Är förhållandet omvänt, dvs. att utbildningsinnehållet har en rela-
tivt stark relation till vidare studier inom en särskilt avgränsad kun-
skapsdiciplin, men relativt svag relation till marknadsmässig nytta 
och kommande arbetsliv, legitimeras utbildningen utifrån en auto-
nom modalitet (ExR-, InR+). 

• Om ett utbildningsinnehåll legitimeras genom ett synliggörande en-
ligt båda principerna, dvs. att det ansluter till en relativt autonom 
kunskapspraktik på högskolenivå, vilken samtidigt ses som en eko-
nomiskt luckrativ bransch, har vad jag kallar en ’hypersynlig’ mo-
dalitet intagits (ExR+, InR+). 

• Slutligen framkommer också ett fjärde alternativ. Ifall legitimering-
en drivs utan några synliga relationer till varken arbetsmarknad el-
ler högskolevärlden, dvs. när utbildningsinnehållet således förstås 
som relativt svaga relationer åt båda håll, och om inga avnämare 
inom varken reproduktions- eller produktionsfälten bedöms finna 
mening och betydelse av att det organiseras för lärande på gymnasi-
al nivå. Då opererar legitimeringen utifrån en osynlig modalitet 
(ExR-, InR-). 

 
Sammantaget är de tre förstnämda modaliteterna legitimerande i kraft av 
visad synlighet, medan den fjärde blir illegitim i all sin osynlighet. Slutsat-
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sen är att de tre första synliggör kunskapens möjlighet till omvänd rekon-
textualisering – eller återrekontextualisering – från gymnasieskolan till 
vidare studier och/eller arbetsliv. Den fjärde påvisar inget sådant samband. 

Varje kodmodalitet har skrivits fram med ett begrepp inom parantes. De 
anger vad Bernstein (2000, kap. 4) skulle beskriva som ’pedagogiska iden-
titeter’, men vad jag ska beskriva som resurser för interaktionella relationer 
(IR).56 På så vis menar jag musikämnets strukturella bas – interaktionella 
relationer – lättare kan behandlas specifikt. 
 

• En retrospektiv interaktionell relation är riktad bakåt. Den är i 
denna mening konservativ och traditionsbunden. Gränsdragningar 
och inramningar görs till övervägande del utifrån förefintliga eller 
historiska förhållanden. 

• I likhet med den retrospektiva blicken är den prospektiva interakt-
ionen riktad mot något traditionellt, men där den rekontextuali-
serande selektionen av tradition sker med hänsyn till framtidsa-
spekter, såsom samhällsförändringar (inkl. marknader) och tek-
nologisk utveckling, dvs. vad efterfrågan är och förväntas att bli. 

• Med respektiv menas att blicken i första hand är anpassande. Den 
bryr sig i endast liten utsträckning om egna principer för moraliska, 
symboliska eller suveräniserande principer. 

• Till sist kan interaktionen vara introspektiv, dvs. inåtvänd och i 
denna mening oberoende av utblickar. 

 
Den topologi som här formats ska nu bli till en förklarande utgångspunkt. 

Konklusion 

Allmänt estetiskt innehåll 

Med Gymnasieutredningens betänkande föreslog ORF att kärnämnet Este-
tisk verksamhet inte skulle rekontextualiseras in bland de nyinrättade 
gymnasiegemensamma ämnena. Huvudskälet till detta sades vara att istäl-
let öka elevernas yrkesförberedelse. Genom remitteringsprocessen inkom 
en rad yttranden från PRF, vilka tillsammans pekade på kursens/ämnets 
omfattade och integrerade mening (SD+) för allehanda praktiker och livs-
miljöer (SG-). Röster påkallade musikinnehållet (i termer av estetisk verk-
samhet) som nyttigt för produktionsfältet; estetisk verksamhet ansågs ge 

                                                        
56 Retrospektiv och prospektiv är begrepp hämtade från Bernstein (2000), medan 
respektiv och retrospektiv är mina egna. 
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kreativa medborgare för innovationer och tillväxt. Samtidigt påpekades att 
kunskapen – eller snarare kompetensen – detta utbildningsinnehåll kunde 
bidra till, handlade om särskilda interaktionella relationer inom estetiska 
verksamheter (IR+). Men de proaktiva kunde inte visa på den Estetiska 
verksamhetens kausala samband från kreativt skapande i skolan till inno-
vationer i marknadsekonomin. Deras logik blev till felslut, och deras sak 
fick göra sorti. Sammantaget visade sig Estetisk verksamhet kännetecknas 
av relativt svaga externa relationer (ExR-). 

Gemensamt utbildningsinnehåll har emellertid dubbla syften. Den kun-
skap som organiseras däri ska framför allt kunna rekontextualiseras till 
andra kunskapspraktiker. Den väsentliga skillnaden i detta fall är att det 
inte primärt handlar om skolkunskapens rekontextualisering till kontexter 
utanför utbildningssystemet (produktionsfält), utan om relationer inom 
utbildningsystemet som sådant (sociokulturella praktiker inom reprodukt-
ionsfältet). Jag menar att ett allmänt estetiskt utbildningsinnehåll inte an-
sågs besitta någon starkare form av interna relationer (InR-). Med detta 
menas att utbildningsinnehållet inte bedömdes vara av fundamental karak-
tär för generell kunskapsbildning. Att PRF:s diskurs om det estetiska inne-
hållets funktionella betydelse för kunskapsutvecklingen i andra ämnen inte 
fick gehör menar jag återigen handlar om en svag relation till empiri. 

När det gäller diskursen angående den Estetiska verksamhetens bety-
delse för medborgerlig kompetens och kulturell medvetenhet, bedömer jag 
problematiken som annan. Problemet för PRF var i detta fall ORF:s strä-
van att försvaga den medborgerliga allmänbildning till förmån för yrkes-
specifik utbildning. Att ORF lät plocka bort Estetisk verksamhet behöver 
således inte tolkas som oenighet i sakfrågan – den estetiska verksamhetens 
mening för medborgerlig bildning/kompetens – men ett beslut taget från en 
utbildningsteknokratisk modell där allmän medborgerlig bildning ansågs 
höra till grundskolans uppdrag. 

Jag menar inte att legitimeringen av ett allmänt estetiskt innehåll med 
lätthet kan definieras som osynlig (ExR-, InR-). Det är viktigt att förstå 
teorin som topologisk och i den meningen illustrativ över ofrånkomligt 
relativa förhållanden. Men det är också utifrån just relativa förhållanden 
som ett allmänt estetiskt utbildningsinnehåll kan förstås som svagt. När 
analysen nu kommit såhär långt kan det ses att slutsatsen redan fanns i 
empirin. Gymnasieutredning angav i sitt betänkande att annat utbildnings-
innehåll bedömdes som viktigare. Men jag menar att de förklaringar som 
tillgripits i detta kapitel har givit en ny förståelse för på vilka sätt andra 
ämnen ansågs viktigare. I denna mening menar jag att strukturen bakom 
texten till viss utsträckning kunnat synliggöras. 
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Särskild estetisk utbildning 

När det gäller legitimeringen av särskild estetisk utbildning blir slutsatsen en 
annan. Några starka externa relationer har det Estetiska programmet inte 
påvisat, men det har inte heller varit nödvändigt. Legitimeringen av ett särskilt 
estetiskt utbildningsprogram har vilat på relativt starka interna relationer inom 
kunskapspraktiken (InR+). Dessa interna relationer kan förstås som tvådi-
mensionellt sammanlänkade. Gymnasieutredningens förslag att reformulera ett 
estetiskt gymnasieprogram till ett integrerat program för Estetik och Huma-
niora bemöttes med kritik från det Pedagogiskt rekontextualiserande fältet. 
Olika sociokulturella grupper inom detta fält frambar visserligen skilda me-
ningar, men förenades i en diskursordning om att en integrering vore olämplig. 
Att mixa den estetiska specialiseringen med humanistiska ämnen framstod för 
några praktiker som problematiskt rent epistemologiskt. Andra påpekade att 
de sociala förutsättningarna rimmade dåligt. För ytterligare andra betraktades 
humaniora närmast som ett hot mot elevernas möjlighet till specialisering och 
förberedelse för vidare studier. Vad som trots skillnader förenat dessa socio-
kulturella praktiker och deras diskursiva bildningar, är ett nätverkande för en 
diskursordning där relativt starka gränsdragningar och inramningar utgjort 
den förenande länken (+C, +F). Närmare bestämt har diskursordningen känne-
tecknats av relativt starka gränsdragningar mellan signifikanta (esteter) andra 
respektive osignifikanta andra (humanister). Denna gränsdragning har sedan 
fungerat som underlag för en legitimering av relativt starka inramningar (åt-
skilda studieprogram) (IR+). De relativt starka interaktionella relationerna 
kännetecknas vidare genom fackhögskolornas krav på åtskilda specialkun-
skaper, och inte minst behovet av att få kontrollera de estetiska-konstnärliga 
kunskapspraktikerna genom färdighetsprov/antagningsprov. Det senare är 
ytterst symptomatiskt för att IR+ varit gällande, eftersom sådana färdighets-
prov in till gymnasieskola och högre utbildning verkligen drivs av interaktion-
ella relationer med signifikanta andra. 

Legitimeringen av Estetiska programmet har på sätt och vis drivits genom en 
illegitimering av programmet för Estetik och Humaniora. Positioneringen kan 
således förstås med hänseende till en annan kodmodalitet än i fallet Estetisk 
verksamhet. När det gäller ett specialiserat gymnasieprogram av studie- och 
yrkesförberedande karaktär har legitimeringen nämligen drivits utifrån princi-
per för en autonom modalitet (ExR-, InR+). Återigen ska inte topologin tjäna 
till att sortera och på så vis dra gränser och ge ramar åt hur en legitimering gått 
till. Det hör snarare den kritiska realistiska forskningen till att visa på tendenser. 

Till tendenser hör likaså att särhållningen av interaktionella relationer 
legitimerats genom en retrospektiv blick. I betydande fall har det nämligen 
varit förefintliga förhållanden som grundlagt legitimeringen, inte primärt 
vetenskapliga studier. 
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KAPITEL 9 

Ett kosmologiskt interludium 
I tre kapitel har nu gymnasieskolans musikinnehåll, dess musikämne och 
tillhörande kunskapspraktik studerats. Kapitlen har genom skiftande ut-
blickar och ansatser prövat olika förklaringsmodeller och förståelseper-
spektiv till en tolkning av rekontextualiseringar kring musik–utbildning. I 
avhandlingens sjätte kapitel presenterades några genomgripande principer 
för musikämnets strukturering. Det påföljande kapitlet påvisade därefter 
hur rekontextualiseringen och legitimeringen av musikinnehåll följt dessa 
principer genom gymnasieskolans läroplanshistoria. Och i det nyligen av-
slutade kapitel 8 gavs perspektiv på rekontextualiserande processer i gym-
nasiereformen Gy 2011. Följande del i avhandlingen avser att ta ett samlat 
grepp kring dessa kapitel. Inte med avsikt att formulera en sammanfatt-
ning, snarare påvisa några genomgående principer som förenar dåtid med 
samtid. I denna mening ska kapitlet tjäna avhandlingens belysande syfte. 
Samtidigt ska kapitelrubriken ETT KOSMOLOGISKT INTERLUDIUM signalera 
att avsnittet endast är ett kortare mellanspel i övergången från föregående 
till nästkommande kapitel. 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att jag i ett samhälle några skulle be-
teckna senmodernt, andra postmodernt, nu ska belysa avhandlingens pro-
blem med ’förmodern kosmologi’. Den kommande användningen av reli-
giös terminologi avser dock inte att peka på musik–utbildning som relig-
ion. Inte heller utgör det kommande resonemanget försök till att ornamen-
tera mina tidigare teoribildningar. Däremot menar jag att begrepp såsom 
helighet, renhet, och ritual lyckas fånga både elementära principer och 
övergripande linjer i avhandlingens studieobjekt. Även i vetenskapsteore-
tiskt avseende innebär ett kosmologiskt perspektiv att kunskapsobjektet 
förs till de fundamentala rötterna för strukturalismen i denna studie. 

I The Elementary Forms of Religious Life (2001/1912) presenterar 
Durkheim en distinktion mellan två olika ordningar för tänkande och 
praktik. Den ena utgörs av en profan värld – den vardagliga världen – i 
vilken mening är kroppsligt och realistiskt relaterad. Förhållanden till värl-
den är pragmatiska, och legitima kunskaper är därmed vardagsrelaterade, 
praktiknära och kontextuellt giltiga. Den andra ordningen utgörs av en 
helig (religiös) värld. En sådan helig värld är symboliskt strukturerad och 
vilar på begreppsliga abstraktioner av normer och värden. Dess natur be-
står av kollektiva representationer utan nödvändig grund i empiriska eller 
synligt objektiva förhållanden. 

Den strukturella utgångspunkt som varit avgörande för Bernsteins teori-
bildning – så också för avhandlingens problembeskrivning och syftesfor-
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mulering – är en samhällssituation där dessa båda världar är relativt av-
gränsade. Ett symboliskt reproduktionsfält har så en relativ autonomi i 
förhållande till ett vardagligt produktionsfält. Men efter avhandlingens 
senaste kapitel bör frågan ställas huruvida distinktionen fortfarande är 
möjlig. Med en neoliberal marknadsdiskurs har den relativa autonomin 
försvagats, eller har den rent av utplånats (jfr Beck 1999). Avhandlingen 
visar att den samtida pedagogiska diskursen fortfarande inrymmer en legi-
timering genom påvisande av förhållanden till en helig värld, under förut-
sättning att tämligen starka gränser och ramar framställts. Men det är pre-
cis här en betydande skillnad uppträder mellan legitimeringen av en allmän 
Estetisk verksamhet och ett särskilt Estetiskt program. I båda fall har de 
sociokulturella praktikerna talat ett helgande språk, men där Estetiska 
programmet helgats i sin helighet, medan Estetisk verksamhet helgats med 
tämligen svag relation till båda världar. Denna skillnad ska emellertid bli 
till mer ingående diskussion i nästa kapitel. Här är det den helgande stilen i 
sig som ska belysas. 

Helighet 
Om det är något som förenar tidigare kapitel så är det att musikämnets 
strukturering, legitimering och rekontextualisering ägt rum genom princi-
per för en helig värld. Genom historien har musikämnet förändrats mar-
kant, men jag menar att sådana förändringar varit transformationer av det 
heliga. Själva principerna har alltjämt hört till en helig ordning (bas), varpå 
rekontextualisering och legitimering handlat om helgande processer (med 
hänseende till fokus). Samtidigt menar jag att det går att urskilja en närm-
ast entydig linje i omvandlingar av ämnet.  Denna transformationslinje kan 
betraktas som en gradvis men stadig sekularisering av ämnet. 

Sekulariseringar av musikämnets helighet 

Med ett historiskt perspektiv kan sägas att läroplanerna i musik successivt 
sekulariserats. Övergången från folkskolans vördnad för Gud och foster-
landet till fokus på en konstmusikalisk kanon menar jag utgör ett slags 
förvärldsligande, men samtidigt endast en transformation av heligheten. 
Linsen framför den kultiverade blicken må ha varit en annan, men att se 
till Beethoven istället för Gud innebar ingen direkt sänkning av huvudet. 
Beethoven må ha varit av kött och blod – det visste de förstås redan på 
1960-talet – men Han var samtidigt en Mästare, förvisso mer världslig än 
Gud, men likväl ingen vardaglig människa som du och jag. Precis som Gud 
hade Beethoven gjort fantastiska verk, inga övernaturliga mirakel, men 
likväl Mästerverk av universell karaktär. Förändringen av de ontiska relat-
ionerna från mitten av 1800-talet till mitten på 1900-talet kan sålunda 
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förstås som att tillägnelsen av den kultiverade blicken skiftade från Gu-
domlig underdånighetsfostran till estetisk fostran, men att tron på den 
heliga världen likväl bestod. 

Mot slutet av 1960-talet och framför allt under 1970-talet radikalisera-
des den pedagogiska diskursen och skulle till viss del slå hål på vad som 
hade blåsts upp till religiösa bubblor. Å andra sidan gick sådana ström-
ningar mot en annan typ av helig gemenskap. Läran kom att bygga på 
kritiken i sig, genom vilken blinda människor kunde skänkas den kultive-
rade blickens förlösande frälsning bortom en världsligt kommersialiserad 
underhållningskultur. Sammantaget lades en ny typ av lins för den kultive-
rade blicken, ett synfält som inte gav fokus på legitima musikobjekt, utan 
vars skärpa var inställd på gränsdragningar mellan legitima ansatser – att 
inta ett kritiskt förhållningssätt – till musik och en tämligen stark inram-
ning till utbildnings- och kulturpolitiska institutioner.  

Samtidigt som den kulturkritiska vågen genererade sin helighet genom 
klassificeringar bort från den profana världens kommersiella uttryck, kom 
den att intressera sig för andra dimensioner inom den profana världen. 
Genuin folklig kultur, mångkulturalism och ärliga musikaliska uttryck 
(autencitet) sattes i fokus. Dessutom började elevernas vardagliga preferen-
ser att uppmärksammas i allt högre utsträckning. Musikpedagogiken var 
fortsatt riktad mot en helig värld, men linsen hade sin skärpa vid en lägre 
altitud än tidigare. Närmare det jordiska, men ändå tillräckligt långt ifrån. 

Vid slutet av 1980-talet började gränser och ramar att luckras upp allt-
mer, eller rent av att rasa samman. Kritiskt-progressiva röster tonades ned 
till förmån för en ny typ av bildningsideal utan fördefinierade vägar. När 
så socialkonstruktionistiska och postmodernistiska tankegods rekontextua-
liserades in i pedagogisk diskurs blev det inte enbart problematiskt att dra 
gränser mellan musik och musik, samt därpå inrama den högre musiken 
framför den lägre. Att dra gränser och ramar – att legitimera – blev ett 
dilemma i sig. Likaså blev det besvärligt att definiera olika musikologiers 
giltighet. Förståelse av musik och dess mening var något upp till det sub-
jekt som konstruerar sin värld tillsammans med andra i en särskild kontex-
tuell lärandesituation. 

Sammantaget har musikämnet succesivt gått från att se på musik som 
något skapat av Skapare, till något skapande av vi-skapare. I denna mening 
har frågor kring hur någon skapat musik och uttryckt sig estetiskt förskju-
tits till perspektiv på hur jag skapar musik och uttrycker mig. Av föränd-
ringar som dessa kan tron på det heliga förstås som förlorad. 

Men samtidigt visar avhandlingen på en slags återförtrollning (jfr 
Røyseng 2012). Musik och musikämnet har en inneboende kraft, inte för-
lagd till musikobjekt och musikologier, men i interaktionen som sådan. 
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När elever får ägna sig åt estetiska verksamheter kan de få tillträde till 
esoterisk kunskap och möjligheten att tänka det otänkbara. I estetiska 
interaktioner kan elevernas eget skapande förlösa deras identitet som krea-
tiva individer. Kreativa esteter kan skapa symboliska former, men enligt 
empirin möjligen även innovativa ting för den profana världen. Men i allt 
detta har det inte varit frågan om profant tänkande. Tron på kreativitet 
har inte vilat på empirisk synlighet, snarare ett kollektivt medvetande över 
att det inte längre är Gud som skapar världen – det är Vi. 

Renhet 

Heligheten i musikämnet och dess kunskapspraktik kräver ett ständigt 
upprätthållande av renhet. Om smuts skulle tränga in i den inre strukturen 
skulle heligheten kunna befläckas och dess symboliska betydelse hotas. 
Därför har den musikpedagogiska praktiken alltid behövt beskydda ämnet 
och den inre sociokulturella gruppen från att utsättas för fara, dvs. riskera 
att ämnet och praktiken blir till något orent (Douglas 1997/1966). Med 
andra ord har det för den musikpedagogiska praktiken inte enbart varit 
nödvändigt att precisera en ”uppsättning ordnade förhållanden”, och veta 
hur ett förhållande skiljer sig strukturellt från ett annat, utan även behov 
av kontroll för att motverka ”ett kränkande av den ordningen” (a.a., s. 
55). 

Det perspektiv på musikämnets renhet och hot om smuts som här gener-
eras genom Douglas (1997/1966), utgår från att få saker är smutsiga i sig 
själva. De blir till smuts när vi upplever att ordningen bryts eller är på väg 
att brytas. 

Skor är i sig själva inte smutsiga, men det är stötande att ställa dem på mat-
bordet. Mat är heller inte i sig självt smutsigt, men det är stötande att lämna 
hushållsredskap i sovrummet eller matrester på kläder, liksom det är stö-
tande att lämna badrumsattiraljer i vardagsrummet, kläder på stolar, träd-
gårdsverktyg inomhus, saker från övervåningen i bottenvåningen, underklä-
der där ytterkläder borde vara och så vidare (Douglas 1997/1966, s. 56). 

Jag menar att principen för renhet varit betydelsefull genom musikämnets 
historia, men precis som Douglas (a.a.) menar, har synen på vad som är 
smuts förändrats från tid till annan. Därför följer nu några exempel: 

I det moderna projektet ingick en utbildnings- och kulturpolitisk intent-
ion att lyfta alla samhällsmedborgare från lågkultur till högkultur. Detta 
var ytterst sett en samhällsorganiserad reningsprocess med anledning av det 
påfallande ”saneringsbehov” (SOU 1948:30, s. 10) ungdomens ”råa nöjes-
liv” (SOU 1944:20, s. 60) och ”värdelösa musikunderhållning” (SOU 
1948:27, s. 7) gav upphov till. Det rena nöjeslivet tenderade nämligen att 
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framstå som allt annat än rent. Att gå på lokal var i mångt och mycket 
detsamma som att smutsa ned sig, kroppsligt (sexuellt) såväl som andligt. 
Att i en sådan tid försöka rekontextualisera ungdomarnas populärmusika-
liska stil – jazzen – vore inte enbart att närma sig det osvenskt främmande, 
det vore även detsamma som att försöka rekontextualisera självaste ”dans-
baneeländet” (jfr Fornäs 2004; Frykman 1988).  

Under 1970-talet började emellertid jazzen gå från smuts till renhet. Vad 
som nu kom att ses som hot var den kommersiella smutsen. Den utbild-
ningspolitiska intentionen att ”motverka kommersialismens negativa verk-
ningar” (Ds U 1981:17, s. 114) utgick inte från att kommers var smutsigt i 
sig. Smuts uppstod när kommersen tog form i fel sammanhang, det vill 
säga när den hade rekontextualiserats in i kulturlivets konstnärliga områ-
den. Musikundervisningen kunde härav få i uppdrag att fostra till renhet. 
Med den kritiska linsen kunde människan möjligen inte tvätta bort smut-
sen, men möjligen fokusera på de musikaliska klädnader som fortfarande 
var rena. 

Hoppar vi sedan fram till Gy 2011 vittnar remissvaren om estetiska 
praktiker som inte längre funnit kommersialism och näring som smuts 
inför estetiska verksamheter. Tvärtom har flertalet praktiker funnit relat-
ionen mellan estetiska praktiker och nytta för tillväxt som givna utgångs-
punkter och ’rena fakta’. Men när 2007 års gymnasieutredning föreslog att 
Estetiska programmet och Humaniora skulle integreras kom det sist-
nämnda att ses som smuts. Humaniora menades inte vara smuts i sig, men 
att mixa estetik och humaniora vore att kränka den epistemologiska och 
sociala ordningen. En plats för var sak och var sak på sin plats. 

Ritualer 

Om det finns något heligt, värt att bevara och beskydda från smuts, då har 
ritualer en kontrollerande funktion. 

Ritual is a form of organized behaviour in which humans use the language 
of gesture, or paralanguage, to affirm, to explore and to celebrate their ideas 
of how the relationships of the cosmos (or of a part of it), operate, and thus 
of how they themselves should relate to it and to one another. Through their 
gestures, those taking part in the ritual act articulate relationships among 
themselves that model the relationships of their world as they imagine them 
to be and as they think (or feel) that they ought to be (Small 1998, s. 95). 

Ritualer är enligt Smalls (1998) definition ett slags organiserat handlande 
för interaktionella relationer i förhållande till kosmos. Ritualer fungerar i 
denna mening så att de inramar vårt handlande upp mot det heliga, och 
genom ramarna även skyddar mot smutsen. Ritualer har således en regula-
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tiv funktion för upprätthållande av givna klassificeringar (jfr A. Persson 
2012). 

För en kunskapspraktik vilandes på interaktionella relationer är ritualer 
av betydelse för att upprätthålla konsensus inom praktiken. Betraktat med 
hänseende till rekontextualisering så fungerar dessa ritualer kontrollerande 
av den process där något heligt behöver reproduceras och projiceras för 
framtiden (Bernstein, 1975). I förlängningen innebär detta att undervis-
ningsinnehåll också kan få ritualiserande funktioner. Psalmsången i skolan 
är ett slående exempel på musikundervisningens ritualiserande funktion, 
men även gemensamhetssången bar på samma grundidé – att samla till 
samvaro, medborgerlighet, god ordning och trivsel. Vidare kom sång och 
musik att bli till självklart innehåll vid skolans ceremonier. Musik (inkl. 
sång) blev i denna mening sammanhållande i de stunder då samvaron var 
som mest påtaglig. 

Estetisk fostran och elevernas tillägnelse av god smak har av det moder-
na samhället framställts som respons på föredömligt stimuli. Detta är ett 
uttryck för en ritual – att bara man möter konsten så förvandlas man till 
det goda (jfr Røyseng 2006). Men i historiskt hänseende har också smak-
bildningen genomdrivits via ritualiserade undervisningsprocesser. Åt-
minstone har läroplanen förordat att barn och ungdomar inte lär sig bäst 
genom teoretiska studier, utan genom aktivt deltagande och utövande av 
estetiska handlingar. I en tid då fokus låg på interaktionella relationer till 
Mästare och deras Mästerverk kunde den romantiska historicismen för-
orda en rekontextualisering av Mästarna och Mästerverken på så vis att 
eleverna påtog tidsenliga klädnader och andra attribut i återskapande av en 
autentisk miljö. 

Förutom ritualens konsensusbildande funktion besitter också denna so-
ciokulturella handling exkluderande funktioner (Bernstein 1975). Vad som 
är av betydelse för musikpedagogisk diskurs och praktik är ritualens funkt-
ion för att utestänga osignifikanta andra. Ritualen kompenserar i denna 
mening avsaknaden av tydliga epistemiska grindar (jfr Douglas 1970). 
Härav kan själva gymnasiereformen Gy 2011 tolkas som en ritualiserande 
process, där både konsensusskapande och exkluderande processer integre-
rats för upprätthållande av det heliga. Sådana ritualiseringar kan skönjas 
både i hur och i vilken grad ett Pedagogiskt rekontextualiserande fält fått 
utrymme till att formulera den officiella pedagogiska diskursen, och hur 
diskursiva–sociala positioner intagits inom PRF. 

I samband med denna reform – Gy 2011 – kom frågan om antagnings-
prov att bli relativt central. Förslaget till minskning av dess betydelse möt-
tes av kritik från de olika men interrelaterade kunskapspraktikerna. Att 
förminska betydelsen av antagningsprov vore att försvaga kunskapsprakti-
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kernas kontroll över vilka som välkomnas in i gruppen, dvs. kontrollen 
över den sociala ordningen. I förlängningen skulle detta innebära en för-
svagning av de interaktionella relationernas betydelse. Antagningsprov kan 
således också tolkas som ritualiserade handlingar i form av interaktionella 
relationer med signifikanta andra.  
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KAPITEL 10 

Världen framför texten 
I denna avhandling har historiska skeenden studerats i form av dokument. 
Alla texter har i detta avseende varit passerade händelser, men likaledes 
historiska spår inlemmade i nutid. ”Ett spår är alltså något närvarande 
som gäller för ett frånvarande förflutet” (Ricoeur 1993/1984, s. 219). Av-
handlingens möten har i denna mening varit historiska, men utan avsikt att 
landa i dåtid. Tolkningar har gjorts i nuet, men med avsikt att nå en fram-
tida tillägnelse. Till viss del är därför detta avslutande diskussionskapitel en 
slags tillägnelse. Texten har lagts fram och frågan som nu ställs är vad den 
betyder, vad det är för värld den öppnar, vilken värld som ligger framför. 
Genom detta kapitel ska jag därför försöka ge några kritiska perspektiv på 
den värld som öppnar sig framför texten. 

Kapitlet är uppdelat i tre huvudsakliga avsnitt. Den första delen proble-
matiserar den horisontaliserade världsbild som avhandlingens studie- re-
spektive kunskapsobjekt levererar. Denna diskussion är uppdelade i två 
avsnitt; först diskuteras studieobjektets instrumentalistiska stil, därefter 
den relativism som till stor del blivit gällande inom utbildningssociologisk 
och musikpedagogisk forskning (kunskapsobjekt). Den andra delen syftar 
sedan till att formulera en alternativ kunskapsteoretisk ståndpunkt – en 
socialrealistisk kunskaps-/utbildningssociologi – vilken samtidigt blir ett 
utkast till vidare forskning. I en tredje och sista del ska sedan avhandlingen 
som vetenskaplig studie ställas i relation till världen – världen framför av-
handlingstexten.57 

Horisontalism 
När jag nu ställer mig framför den egentliga avhandlingen uppträder ett 
antal delvis skilda tendenser, men vars gemensamma drag ligger i en rela-
tivt unison horisontalism. Definitionen av horisontalism är i mitt fall 
mycket enkel. Horisontalism handlar om horisontaliseringar, dvs. rörelser 
för en horisontell ordning. I denna mening vilar begreppet på Bernsteins 
(1999) kunskapssociologiska utkast, vari horisontella ordningar står i 
skillnad till vertikala ordningar. Min utgångspunkt är dock inte strängt 
typologisk, snarare topologisk. Diskussionen handlar därför inte primärt 
om den ena eller andra ordningen, snarare om vilken värld som framträder 

                                                        
57 ’Världen framför texten’ kommer från Ricoeur, men är också titeln på avslut-
ningskapitlet i Kristensson Ugglas avhandling Kommunikation på bristningsgränsen 
(1999/1994). Innehållsligt föreligger ingen likhet, men rubriken är förträfflig (se 
även Kristensson Uggla 2002, 2004). 



218 I JONATHAN LILLIEDAHL	 Musik i (ut)bildning 
 

efter förstärkningar/försvagningar av principer för den ena eller andra ord-
ningen. 

Det bör inför den fortsatta läsningen också understrykas att vad som här 
ska diskuteras är ett begränsat urval av studiens resultat och slutsatser. 
Diskussionen speglar på så vis inte avhandlingen i sin helhet, snarare ett 
utdrag av den text som bedömts ha särskild betydelse för vilken värld som 
öppnar sig. Närmare bestämt är det huvudsakligen kunskapsteoretiska 
aspekter som blir till föremål för diskussion. 

Instrumentalism 

Följande diskussionsavsnitt avser att kritiskt diskutera de principer för 
legitimering och rekontextualisering som framkommit i KONSTEN ATT LE-

GITIMERA ETT INNEHÅLL. Utgångspunkten är den legitimeringskod som där 
presenterats och vars topologiska modell nu repriseras nedan (fig. 8.3). 
Teorin framlades i stram strukturalistisk stil, och avsikten med följande 
diskussion är att ge den ett vidare tolkningsutrymme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fig. 8.3 Legitimeringskod 

Den frambringande teorin och den topologiska illustrationen av densamma 
vilar på två interrelaterade relationer; externa relationer (ExR) samt inter-
na relationer (InR). De förstnämnda berör gymnasieutbildningens relation-
er till externa yrkespraktiker (samhällsekonomiskt produktionsfält), medan 
de sistnämnda belyser gymnasieutbildningens interna relationer inom ut-
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bildningsystemet i sig (reproduktionsfältet/högre utbildning). Det som nu 
ska problematiseras är när dessa relationer av makt och kontroll faller ut 
som ismer – externalism samt internalism – vilka båda har instrumentalist-
iska drag. I praktiken kommer detta innebära att strukturella relationer 
förstås i vidare bemärkelse och med hänseende till tidigare forskning.58 

Externalism 

I KONSTEN ATT LEGITIMERA ETT INNEHÅLL skildrades det utbildningspoli-
tiska landskapet så att en neoliberal marknadsdiskurs kommit att delokali-
seras från sin ursprungliga kontext – ekonomin – till att relokaliseras in 
pedagogisk diskurs. På så vis har en marknadsdiskurs genom principer för 
rekontextualisation blivit en rekontextualiserande princip för selektering, 
transformering och organisering av kunskap. Med andra ord sker rekon-
textualiseringen av kunskap i hög grad utifrån en externt integrerande kod 
(-Ce, -Fe), där gränsdragningen mellan utbildning och arbetsmarknad har 
försvagats (C↓), och där försvagningen av utbildningens relativa autonomi 
leder till ökat inflytande från avnämare i själva organiseringen av utbild-
ning (F↓). Konsekvensen av detta blir att den relativa legitimiteten hos ett 
potentiellt utbildningsinnehåll bedöms utifrån dess externa relationer till 
samhällsekonomisk produktion (ExR). Ett utbildningsinnehåll blir således 
legitimt genom synliggörande av relativt starka externa relationer (ExR+). 

I kunskapsteoretiskt hänseende innebär denna externalism inte bara vi-
sad hänsyn till vad externa aktörer efterfrågar. Själva definitionen av kun-
skap blir så också en fråga om externa faktorer. Principen för hur kunskap 
bildas och struktureras ligger så att säga utanför kunskapen i sig. Och i 
förlängningen existerar inte ’kunskaper i sig’ eftersom kunskapens san-
ningshalt är en fråga om dess användbarhet. I vissa avseenden är därmed 
kunskapssynen pragmatisk och kan i filosofiskt hänseende ställas i relation 
till realism, vilken menar att kunskap är användbar om den är sann (jfr 
Gustavsson 2000, 2009). Om ’kunskaper i sig’ inte finns till, kommer inte 
heller ’utbildning i sig’ att vara en tänkbar idé. I förlängningen innebär 
detta att utbildning som socialt objekt inte existerar utifrån inre relationer 
– utbildningen har ingen inre identitet (jfr Moore & Young 2001; Whee-
lahan 2010; Young & Muller 2010). 

                                                        
58 Notera att såväl externalism som internalism betraktas som uttryck för en mer 
övergripande instrumentalism. Det är alltså inte instrumentalismen som tar sig 
uttryck i externalism och internalism, snarare att externalism och internalism har 
instrumentalism som gemensam nämnare. 
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Med ett historiskt perspektiv är det klart att gymnasieskolan aldrig legi-
timerats som kunskapsförmedlande ’institution i sig’. Den har sedan till-
komsten präglats av en pragmatiskt impregnerad diskurs där nyttan för 
individ och samhälle utgjort centralt perspektiv (Lundgren 1989). Gymna-
sieskolan har som utbildning således alltid haft en relativ autonomi i för-
hållande till samhällsekonomisk produktion. Men det som kan förstås som 
omformat i senare tid är att principen för rekontextualiseringar i allt högre 
grad kommit att präglas av marknadskrafter. Rekontextualiseringar sker så 
i lägre grad utifrån principer för reala kunskapstraditioner och klassiska 
värden. Konsekvensen av svagare interna relationer i kombination med 
starkare marknadsprinciper blir att marknaden definierar kunskap. Kun-
skap har således ingen inre identitet, dess vara bestäms som vara på en 
marknad. I denna mening blir kunskap förtingligad – ett något, som av 
marknadsprincipiella skäl ska kunna flyta fritt. 

Of fundamental significance, there is a new concept of knowledge and of its 
relation to those who create it and use it. This new concept is truly secular 
concept. Knowledge should flow like money to wherever it can create ad-
vantage and profit. Indeed knowledge is not like money, it is money. 
Knowledge is divorced from persons, their commitments, their personal ded-
ications. These become impediments, restrictions on the flow of knowledge, 
and introduce deformations in the working of the symbolic market. Moving 
knowledge about, or even creating it, should not be more difficult than 
moving and regulating money. Knowledge, after nearly a thousand years, is 
divorced from inwardness and literally dehumanised. Once knowledge is 
separated from inwardness, from commitments, from personal dedicaiton, 
from the deep structure of the self, then people may be moved about, substi-
tuted for each other and excluded from the market (Bernstein 2000, s. 86). 

Bernstein menar att marknadiseringen leder till en situation där kunskap 
och pengar blir i princip samma sak. Denna avhumanisering av kunskaps-
begreppet menar Bernstein är historisk. Vidare menar han att kunskap 
(knowledge) skilts från den vetande människan (knower) på ett sådant sätt 
att det uppstått två oberoende marknader; en kunskapsmarknad samt en 
marknad för potentiella kreatörer och användare av kunskap. 

Särskiljandet av kunskap från vetande människor kan förstås utifrån ut-
veckligen av kapitalformer. Från gymnasieskolans tillkomst och till dagens 
utbildningssituation har kunskap nämligen kommit att klassificeras som en 
särskild kapitalform, dvs. åtskild från arbetare (maskiner osv.). Denna 
förändring hänger samman med berättelser om det postindustriella sam-
hället – ett informations- och kunskapssamhälle – där nätverk, kunskap 
och IKT är nyckelaspekter (Kristensson Uggla 2002). Berättelsen om det 
postindustriella samhället är emellertid endast en sida av den pedagogiska 
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diskursen. En annan fäster vikt vid en fortlevande tillverkningsindustri med 
avgörande betydelse för samhällsekonomisk tillväxt. Det är en sida som 
menar att marknadsvärdet till syvende och sist inte mäts i kvalitet, utan 
precis som tidigare, i volym och kvantitet (a.a.). Det är en berättelse som 
tror på att estetik och kreativitet är framtida lösningar, men inte riktigt 
vågar tro förrän kvartalsrapporten meddelar bevis. 

Den paradoxala situationen ger ett ambivalent förhållande till musik 
som utbildningsinnehåll. Påståenden om en framväxande upplevelseindu-
stri och det kreativa kapitalets innovativa betydelse, är diskursiva inslag 
möjliga att selektera och transformera för PRF. Däremot är det diskursiva 
stråk ORF funnit orimliga. En möjlig förklaring är att den externt integre-
rande koden – försvagningen av utbildningens relativa autonomi – vägts 
upp med en internt samlande kod (+Ci, +Fi), där anpassning till produkt-
ionsfältet skapar ökat behov av gränsdragning mellan nyttig respektive 
onyttig kunskap (C↑), och där hårdare arbete, högre krav, tydlighet, stan-
darder, fler tester och tidigare betyg (’skolmässiga kvartalsrapporter’) blir 
allt väsentligare (F↑). En (post)industriell tillvaro har sålunda bemötts med 
en närmast ’industriell skola’ (jfr Carlgren 2011). 

Jag tolkar dessa förstärkande rörelser (↑) som uttryck för en i huvudsak 
neokonservativ traditions- och standardiseringsdiskurs. Anledningarna är 
två: För det första är neoliberalismen i strikt mening endast intresserad av 
utbildningens ’output’, medan neokonservatismen även har intresse av rätt 
’input’, dvs. vilka konservativa ideal som bör reproduceras för att tjäna 
’output’ (Bernstein 2000). För det andra utgår en neoliberal marknadsdis-
kurs från den fria marknaden, varpå intensifierad vilja till kontroll snarast 
hör till neokonservativa behov. 

Den tekniska/instrumentella rationalitet som här blir gällande kommer 
att selektera diskurser via klassificeringar mellan produktionsmedel och 
kostnader. Produktionsmedel bör gynnas, kostnader minskas. I detta avse-
ende kan musik betraktas som en kostnad i den läroplansteoretiska kalky-
len. Kostnaden är förvisso ekonomisk, men utifrån rekontextualiserande 
regler är musikinnehåll primärt en tidsrelaterad kostnad. Detta beror på att 
läroplansekonomi i grunden är en fråga om ’hushållning av tid’ i förhål-
lande till innehållsliga behov (Bernstein 1975; jfr RAMFAKTORTEORIN). Jag 
hävdar att synen på musik som allmänt utbildningsinnehåll präglas av 
diskursiva spår som uppmuntrar till att ämnet klassificeras och bokförs 
som kostnad. Tabellen nedan syftar således till att illustrera musikinnehål-
lets diskursiva närhet till kostnadsrelaterade begrepp. 
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Produktion (arbete) Icke-produktion (kostnad) 
Pain Pleasure 
Arbete Fritid 
Arbete Nöje 
Allvar Lek 
Produktion Konsumtion 
Sparande Slöseri 
 

Fig. 10.1 

Den dikotoma bilden över ”produktion” – ”icke-produktion” bygger på 
Gustafssons (1994, s. 33) illustration av hur gränser mellan ”arbete” re-
spektive ”kostnad” kan ta sig uttryck i samhället. Gustafsson grundar i sin 
tur uppdelningen på Benthams (1970) åtskillnad av ”pain” vs ”pleasure”. 
Jag menar att uppställningen har ett utmärkt förklaringsvärde till den dis-
kussion som nu förs. Om vi ställer denna bild i relation till hur musikinne-
hållet legitimerats och inplacerats genom gymnasieskolans historiska fram-
växt, menar jag att musik som allmänt utbildningsinnehåll nästintill enty-
digt kan placeras i den högra spalten. 

Under 1940-, 50- och 60-talen syftade den estetiska fostran till bildning 
av elevernas nöjesfyllda fritid. Uppdelningen mellan högre bildande Kultur 
och lägre vanebildande populärkultur var relativt stark (+C). Vad som är 
intressant för diskussionen är att den estetiska fostran formulerade i en tid 
då den kontextuella uppdelningen mellan arbete och fritid var framträ-
dande (+C), samtidigt som den pedagogiska diskursen menade att fostran 
av fritiden hade betydelse för arbetslivet. Så även om praktikerna var starkt 
avgränsade (SG+) sammanlänkades de genom övertygelser om funktionella 
överbryggningar (SG+↓-).  

Under 1970-talet fortskred den estetiska fostran, men bildningen änd-
rade riktning. Konsumtion blev ett pedagogiskt bildningsproblem, varpå 
eleverna skulle kultiveras till kritisk blick i ekonomiskt såväl som i estetiskt 
hänseende. Klassificeringen mellan arbete/skola och fritid började luckras 
upp (SG↓) – främst i tidigare år och utifrån frågor om barnomsorg – sam-
tidigt som gymnasieutbildning för fritidskontexten inte ansågs problema-
tiskt. De estetisk-praktiska ämnena hade nämligen en behovsuppfyllande 
roll utan krav på ”någon yrkesmässig framtida nytta” (SOU 1981:96, s. 
186). Att utbilda för fritiden var så en fortsatt legitim ståndpunkt. 

Från 1970-talet och framåt har dessutom lek paradoxalt nog kommit att 
bli något allvarligt, åtminstone i betydelsen ’angelägen social interaktion’. 
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Lek har under 1970-, 80- och 90-talen inte betraktats som tidsfördriv, 
snarare som lärande i handling. Angelägenheten kom med tiden att för-
stärkas av en kommunikativ och praktiskt vändning, beskrivningar av 
sociokulturellt lärande o.l. På detta sätt kan gränsdragningen mellan lek 
och allvar betraktas som svag (-C) i 1990-talets pedagogiska diskurs. 

Sätter vi dessa historiska skeenden i relation till en senare postindustriell 
diskurs framträder åtminstone två avgörande företeelser. För det första 
vilar den nuvarande officiella diskursordningen till stor del på ”arbete” och 
tal om övergångar i linje från ’pleasure’ till ’pain’. Det är en ordning som 
nödvändigtvis inte är ett problem för utbildningssystemets lägre stadier 
(för-/grundskola) – där lek och lärande hänger samman (Lpfö 98) – men 
definitivt i rekontextualiseringen av kunskap till den produktionsnära 
gymnasieskolan. 

För det andra. Sett utifrån fig. 10.1 är konsumtion och slöseri positioner 
som egentligen är väldigt eftertraktade av marknadsdiskursen. Men den 
musikpedagogiska diskursens tidigare inslag av att bilda mot konsumtion 
och slöseri är inget pedagogiskt arv som kan rekontextualiseras in i 2010-
talet. Ekonomisk tillväxt kräver att vi konsumerar, men framför allt vi 
konsumerar mera. Detta enkla faktum gör att den pedagogiska diskursen 
inte kan rekontextualisera in en kritik av ”kommersialismens negativa 
verkningar”. Likaledes blir de kritiska förslag PRF lagt fram i yttranden till 
Gy 2011 – förslag om fostran till kritisk kulturell medvetenhet – fullstän-
digt illegitima anspråk. Det är snarare så att det utbildningspolitiska läget 
önskar en bildning till att kunna delta på en marknad. Detta förstås som en 
central aspekt eftersom marknaden är den ultimata principen för att styra 
all typ av socialt liv (Wheelahan 2010). 

Svårigheten i att legitimera ett allmänt estetiskt utbildningsinnehåll me-
nar jag hänger samman med de estetiska-konstnärliga praktikernas relation 
till kunskapsbegreppet. När utbildningspolitiken ropar ”kunskap” tenderar 
dessa praktiker att svara ”konst”. Konsekvensen blir ett implicit, ibland 
explicit, avståndstagande till kunskapsbegreppet (Dale 1990, jfr 2006). I 
vidare mening menar jag att PRF i allmänhet och konstnärliga kunskaps-
praktiker i synnerhet av tradition skriver musikens/estetikens mening med 
ett synnerligen abstrakt och kondenserat symbolspråk, samtidigt som an-
knytningen till konkreta yrkespraktiker är avsevärt svag (SD+, SG-). Föl-
jande tabell ger exempel på ett sådant ’helgande språk’. Den vänstra ko-
lumnen är vad produktionen efterfrågar och inrymmer för detta både pro-
fana (exv. useful arts) och heliga (exv. vetenskap) aspekter. Högerspalten 
anger å sin sida på det sätt musik-/konstorienterade praktiker någorlunda 
ofta framställer mening (i differentierat förhållande till epistemisk-
traditionell syn på kunskap): 
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Kunskap (profan & helig) ’Icke-kunskap’ (helig) 
Useful arts Fine arts 
Kunskap Konst 
Vetenskapligt Konstnärligt 
Sanning el. Användbarhet Estetik el. Skönhet 
 

Fig. 10.2 

Medan de tre sistnämnda dikotomierna representerar empirin, är distinkt-
ionen mellan ”useful arts” och ”fine arts” kommen från Williams (1983: 
”Art”). 

It can be primarily related to the changes inherent in capitalist commodity 
production, with its specialization and reduction of use values to exchange 
values. There was a consequent defensive specialization of certain skills and 
purposes to the arts or the humanities where forms of general use and inten-
tion which were not determined by immediate exchange could be at least 
conceptually abstracted. This is the formal basis of the distinction between 
art and industry, and between fine arts and useful arts […] (Williams 1983, 
s. 42). 

Det föreligger visserligen en kontextuell differens mellan Williams teori och 
vår samhällssituation, men jag finner distinktionen både rimlig och förkla-
rande. Närmare bestämt kan vi genom Williams förstå hur ett konstbe-
grepp hänger samman – eller rättare sagt inte hänger samman – med en 
klassisk förståelse av industriell produktion. I vidare mening menar jag att 
ett avgörande legitimitetsproblem – som framträtt genom Gy 2011 – är att 
PRF och dess olika sociokulturella praktiker behövt och försökt att legiti-
mera ett allmänt estetisk utbildningsinnehåll genom den profana världens 
legitimeringsspråk. Empirin visar dock att PRF inte kunna tala detta legi-
timeringsspråk tillfredställande. Detta menar jag i betydande utsträckning 
berott på att agenterna inte bemästrat den inre grammatik varpå det pro-
fana språket vilar (kausalitet, empiriska bevis, extern grammatikalitet etc.). 
Istället har ett allmänt estetiskt innehåll legitimerats för profana syften men 
med ett symbolspråk tillhörande den heliga världen och en helgande genre. 

Internalism 

Om det helgande språket varit till nackdel för att legitimera allmänt este-
tiskt utbildningsinnehåll, kan samma företeelse betraktas som fördel i legi-
timeringen av ett åtskiljande estetiskt utbildningsprogram. Om en praktik 
framställer sig och uppfattas som åtskild, finns det också fog för att orga-
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nisera en sådan praktik till en åtskild position. Jag ska alldeles strax belysa 
innebörden i detta, men först behöver internalism som principiell struktur 
förklaras. 

Utgångspunkten för den externalism som diskuterades i föregående av-
snitt var att utbildningens relativa autonomi hade försvagats till följd av en 
svagare gränsdragning mellan reproduktionfält och produktionsfält. Den 
situation som nu ska problematiseras tar sin startpunkt i de förstärkta 
gränsdragningar och inramningar som har blivit gällande inom reprodukt-
ionsfältet i sig, dvs. beträffande förhållandet mellan gymnasieskola och 
högre utbildning. Den utbildningspolitiska förutsättningen för denna in-
ternalism kan till viss del sägas hänga samman med en neokonservativ 
traditions- och standardiseringsdiskurs, och har uttryckts som en internt 
samlande kod (+Ci, +Fi). Kunskaper selekteras, transformeras och organise-
ras här i hög grad utifrån traditioner inom reproduktionsfältet (inklusive 
vetenskaplig produktion). När det gäller ett utbildningsinnehålls relativa 
status, görs bedömningen med hänseende till dess interna kunskapspraktik. 
Ett utbildningsinnehåll blir således legitimt genom synliggörande av relativt 
starka relationer inom någon mer eller mindre specifik kunskapspraktik 
(InR+). En internalistisk legitimering sker härav utifrån relationer inom 
kunskapspraktiken. Den avgörande skillnaden mellan externalism och 
internalism är således den underliggande principen för hur ett utbildnings-
innehåll struktureras och legitimeras: Antingen med hänseende till externa 
produktionspraktiker och den typ av segmenterade krav som där före-
kommer (ExR), eller med utgångspunkt i interna reproduktionspraktiker 
och deras specifika principer för kunskapsbildning/vertikalitet (InR). Föl-
jande diskussionsavsnitt utgår från att Estetiska programmet tilldelades 
legitimitet utifrån relativt starka interna relationer och därför är det kri-
tiska förhållanden kring denna sak som här ska problematiseras i termer av 
internalism. 

Om externalismen blivit till problem för legitimering av allmän estetisk 
verksamhet, har som redan nämnts internalismen kommit att stärka legiti-
miteten i ett särskilt estetiskt utbildningsprogram. Det hela avgörs med 
PRF:s egen vilja till relativt starka gränsdragningar mellan kunskapsprakti-
ker (+C) och relativt starka kontroll inom den egna kunskapspraktiken 
(+F). Sammantaget har PRF och dess specialiserade praktiker framfört 
diskurser vilandes på relativt starka interaktionella relationer till signifi-
kanta andra (IR+). PRF:s argumentering för åtskillnad och kontroll – av-
ståndstagandet från osignifikanta andra – kan här förstås som avgörande 
för legitimeringen av Estetiska programmet som ett fortsatt åtskilt gymna-
sieprogram. 
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Den internalism som här blivit gällande kan med fördel liknas vid tradit-
ionalism. Utestängandet av osignifikanta andra (humaniora) kan nämligen 
reduceras till en argumentation för att bevara traditionella förhållanden. 
Förslag på förändring – att Estetiska programmet skulle öppnas upp och 
integreras – uppfattades som otänkbart. För några vilade denna orimlighet 
på logisk slutledning. För andra praktiker var hotet närmast ett administra-
tivt problem i så måtto att frågorna kretsade kring organisering av utbild-
ning och de elever/studenter som självfallet hör därtill. Jag finner denna 
internalism problematisk såtillvida att kunskapsteoretiska diskussioner 
kommit att bli tämligen undanskymda till förmån för praktikernas kon-
trollbehov av utbildningssystemet. Meningsutbytet kom i anmärkningsvärt 
liten omfattning att vidröra rent kunskapsteoretiska frågeställningar. Med 
hjälp av Douglas (1970) kan sägas att det tycks ha varit viktigare för PRF 
att ställa upp grindar runt den signifikanta gruppen, än att definiera ett 
epistemologiskt gallersystem. 

Vad som gör denna position till instrumentalistisk är synen på gymnasial 
kunskapsbildning och gymnasieelevernas kunskapsutveckling som en fråga 
om och för teknisk-administrativ utbildningsplanering. I denna mening har 
så resonemangen snarast kretsat kring utbildningssektorns interna rekryte-
ringsbehov och verksamhetstraditioner. Vid tillkomsten av Gy 2011 fö-
relåg utbildningspolitiskt uppsåt till ett mer integrerat utbildningsprogram, 
sannolikt i syfte att komma till rätta med en framställd problembild. Este-
tiska programmet hade nämligen visat sig något besvärligt i sitt försök att 
vara studieförberedande såväl som yrkesförberedande. Den utbildningspo-
litiska avsikten var så att formulera ett bredare och tydligare definierat 
studieförberedande program. Men genom reformprocessen kan program-
mets tvetydighet sägas ha blivit reproducerad till likt en studieförberedande 
yrkesutbildning. 

Internalism har även tagit sig uttryck inom specialiserade utbildnings-
program. Om det jag beskrivit ovan har berört gränsdragningar och in-
ramningar av interaktionella relationer till olika kunskapsformer, discipli-
ner och elevkategorier (IRe+), har det genom analysen även framträtt täm-
ligen starka interaktionella relationer inom kunskapspraktiken som sådan 
(IRi+). Musikutbildning kan tolkas som byggd på en samlande kod där 
olika subdiscipliner hålls isär (+C), och där varje subdisciplin inramas uti-
från relativt säregna regler (+F). Avhandlingen menar att den huvudsakliga 
principen till hur åtminstone gymnasial musikutbildning organiseras, är 
interaktionella relationer (till signifikanta andra) som underliggande prin-
cip. I så måtto finner jag inga egentliga problem. Däremot menar jag att de 
relativt svaga epistemiska relationerna, och den osynliga kod som ett så-
dant förhållande medför, kan bli problematisk i en myndighetsutövande 
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situation. Den osynliga kod (-C, -F) jag menar är signifikant för musikori-
enterade läroplaner kan förklaras som avsaknad av explicita grindar för 
legitim kunskapsbildning och bedömning. I denna mening sätts elever till 
uppgift att genom tolkning och tillägnelse knäcka den kod som i det för-
dolda anger vad som är rätt sätt att uttrycka sig på i musikinteraktionella 
situationer – att kunna hantera ett implicit performancebegrepp – vad som 
är bättre eller sämre musikande och vilka de signifikanta andra egentligen 
är (i en ensemblesituation, i förhållande till genre och stil etc.). Att kunna 
hantera den osynliga koden blir således en fråga om ’musiksocial kompe-
tens’ och förmåga att framställa sig själv som konstnärlig, autonom, auten-
tisk och kreativ i skillnad mot ’den Andre’ (jfr Bernstein 1975, 1990). 

Jag finner ingen anledning till kritik mot specialiserad utbildning som 
företeelse. Tvärtom menar jag att olika typer av specialiseringar är kun-
skapsteoretiskt väsentliga, demokratiserande och funktionellt betydelse-
fulla för ett kunskapssamhälle. Min kritik uppstår när specialisering snar-
ast övergår i segmentering, när kunskapspraktiker delas upp och hålls isär i 
makt- och kontrollrelaterade syften, samt när de utvärderande principerna 
är dolda. 

(O)tänkbart 

Det finns enligt min mening anmärkningsvärda likheter mellan den extern-
alism jag beskrivit som framförd av ORF och den internalism jag skildrat 
utifrån PRF. 

För det första har gymnasialt musikinnehåll och gymnasial musikkun-
skap i slutändan inte framställts som något mål i sig. Vad som förenar 
näringsliv (produktionsfält) och högskolor (reproduktionsfält) är att båda 
fälten är i behov av humankapital. Praktikerna vill självfallet ha god kvali-
tet på råvaror och material, oavsett vilken kapitalform det än rör sig om. 
Så även om internalismen vilar på principer för interna relationer inom 
kunskapspraktiker, finns det tendenser som pekar på att både external-
ismen och internalismen förenas i en slags instrumentalism. 

Instrumentalism it the tendency to look at everything and everyone as a 
means to another goal. An instrumentalist never values music as an end in 
itself. Neither does the instrumentalist appraise human development as an 
end in itself. Things, such as ’subjects’ and ’people’ are always seen as a 
means; as instruments. For the instrumentalist the school’s aim is the pro-
duction of useful citizens. To achieve this goal the instrumentalist is always 
hunting for better techniques. Concepts such as ’things’, ’production’ and 
’techniques’ show that this way of thinking is derived from industrial and 
business life. It’s an approach where pupils and students are no longer pri-
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marily people of individuals, but rather products or things (Varkøy 2013, s. 
41). 

Det är med Varkøys defintion som både externalism och internalism kan 
sägas förenas i en gemensamt hållen instrumentalism. I slutändan har Gy 
2011 nämligen inte handlat om musik, kunskap eller mänskliga utveckling 
i sig. Oavsett vilka avnämare som talat har de talat för egen vinning. 

Frågan som ofrånkomligen måste ställas är huruvida detta är ett pro-
blem. Det är förstås upp till läsarens tolkning, men jag väljer att göra ett 
kritiskt inlägg. Jag avser nu inte att driva en argumentation likt ’musik för 
musikens skull’ – l’art pour l’art – eller ’kunskap för kunskapens skull’.59 
Däremot kan konstateras att gymnasieskolans musikinnehåll i dagsläget 
svårligen legitimeras på annat sätt än som medel för något, gärna i tydlig 
relation till arbete eller vidare studier. I slutändan är den egentliga kun-
skaps- och utbildningsdiskussionen inte främst upptagen med epistemolo-
giska problemställningar, snarare vilka typer av kunskaper och kompeten-
ser olika inväntande praktiker önskar och förväntar sig att få till del. Att 
bedriva legitimering av musikinnehåll på det sätt som var möjligt för några 
årtionden sedan – utan nyttointresse – vore idag att försöka legitimera 
nyttan med det onyttiga (Varkøy 2012a). Å andra sidan. I teoretisk mening 
måste vi fråga oss om nyttan kan existera utan onyttan. Med utgångspunkt 
i Durkheims (Durkheim & Mauss 1963/1903; Durkheim 2001/1912) klas-
sifikationsbegrepp är det kanske så att inget kan framstå eller framställas 
som nyttigt förutan förekomst av onyttigt (jfr Østerberg 2012). Måhända 
har sålunda onyttigt utbildningsinnehåll en plats att fylla i skolan eftersom 
allt annat då blir mycket nyttigare… 

Betraktat utifrån en kritisk realistisk position är den instrumentalism 
och tekniska rationalitet som här beskrivits epistemologiskt och ontolo-
giskt problematiskt eftersom verkligheten tenderar att reduceras till vad 
som är synligt och mätbart (Wheelahan 2009). 

Assessment then becomes a straightforward matter of providing ‘evidence’ 
that the specified performance criteria have been met. That which can be 
specified and measured is measured, that which cannot be specified is not 
measured. The limits of the real thus become defined by the limits of lan-
guage (Wheelahan 2009, s. 236). 

Fokus på den synlighet och mätbarhet Wheelahan beskriver berör inte 
enbart bedömning och läroplansutformningar. Kunskapsbegreppet reduce-
ras också till vad som är synligt och kan bevisas i empirisk mening.  

                                                        
59 Att argumentera för något som mål i sig blir gärna problematiskt eftersom allt 
kan förstås som medel till ett lyckligt liv (Varkøy 2003, 2012b).  
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Knowledge is secure only when founded upon what can be empirically 
demonstrated to be in fact the case (Moore 2007a, s. 5). 

Sammantaget uppmuntrar instrumentalismen till en empiristisk ontologi 
och epistemologi i så måtto att vad världen är och vad vi behöver veta om 
den kan reduceras till vad som är nyttigt och värdefullt i specifika kontex-
ter, vad som är möjligt att erfara, vilken kunskap eller vilka resultat som 
kan mätas etc. (Wheelahan 2009, 2010). 

Denna kunskapsdiskussion bör slutligen relateras till externalismens och 
internalismens gemensamma drag för segmenterade kunskapsstrukturer. 
ORF:s externalism har sagts bygga på en underliggande marknadsprincip 
för rekontextualisering av kunskap och utbildningsinnehåll. Internalismen 
inom PRF har å andra sidan begripits som en rekontextualisering vilandes 
på principer för interaktionella relationer. Men båda världar speglar intres-
sen för en segmenterad utbildning och pedagogisk praktik, där kunskap 
och mening är avsevärt knuten till avgränsade sociala kontexter (SG+). 
Vad som här definieras som segmentalism är ”när kunskap är så starkt 
knuten till sin kontext att den endast är meningsful inom den kontexten” 
(Maton 2013, s. 9 [min översättning]). Inom tidigare forskning har en så-
dan segmentalism – eller horisontellt ordnade kunskaper – belysts som ett 
kunskaps- och bildningsproblem inom yrkesutbildning, inte sällan som ett 
uttryck för instrumentalism. Eleverna har sagts få ta del av kontextspecifik 
kunskap och yrkespraktiska färdigheter, men i begränsad utsträckning 
esoterisk kunskap och principer för kunskapsbildning (Wheelahan 2010; 
Young 2008a).60 Jag finner denna typ av problematisering relevant inför 
det musikpedagogiska fältet. Estetiska programmet är enligt Lgy 11 inget 
yrkesprogram, men samtidigt har sociokulturella praktiker inom PRF ver-
kat för en programutformning i sådan stil. Låt mig få poängtera att kriti-
ken inte handlar om specialiserad utbildning i sig, eller att praktiska fär-
digheter eller kontextuellt inordnad kunskap vore något mindervärdigt. 
Det handlar snarare om vilken kunskapssyn som ett segmenterat förhål-
lande öppnar. Denna fråga ska jag nu vidga till en mer övergripande dis-
kussion i relation till ett musikpedagogiskt forskningsfält. 

Relativism 

I avhandlingens presentation av tidigare och samtida musikpedagogisk 
forskning inom internationell läroplansteori, utbildnings- och kunskapsso-

                                                        
60 I Sverige har denna typ av kritik också blivit aktuell efter 2007 års gymnasieut-
rednings betänkande (se exv. Bergström & Wahlström 2008; Nylund 2010; Nylund 
& Roswall 2011), inte minst eftersom elever vid yrkesprogrammen inte längre ges 
högskolebehörighet per automatik. 
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ciologi (MUSKPEDAGOGISKA BIDRAG), framkom en problembild som skiljer 
sig avsevärt från avhandlingens resultat. Från anglosfären har sagts att 
läroplanen präglas av hierarkiska strukturer, där den klassiskt väster-
ländska konstmusiken står i centrum, där eleverna är alienerade o.d. Kri-
tiska musikpedagoger har därav kommit med förslag på en öppnare läro-
plan där gränsdragningen mellan skolmusik och elevernas vardagsmusik 
blir svagare, där den pedagogiska praktiken blir mer informell och där 
musikundervisningen blir mer praxiell. Med hänseende till avhandlingens 
resultat är denna kritik och de anförda förslagen till viss del irrelevanta (jfr 
Lindgren & Ericsson 2010). Den svenska gymnasieskolans läroplan rim-
mar påfallande dåligt med samtida beskrivningar från Storbritannien och 
Nordamerika. Nu är det dock inte avhandlingens studieobjekt som ska 
relateras till tidigare forskning, utan själva kunskapsobjektet. Utgångs-
punkten för den följande diskussionen är nämligen att såsom den musikpe-
dagogiska diskursen förs internationellt har meningsskapande betydelse 
internationellt. Med andra ord menar jag att om det finns dominerande 
drag i vad musikpedagogiska forskningstexter förmedlar så har det bety-
delse för vilken värld som kan öppna sig framför dessa texter. Vad jag 
kommer hävda är att en socialkonstruktionistisk och postmodernistisk 
relativism kommit att reglera distributionen av vad som är tänkbart re-
spektive inte tänkbart inom en musikpedagogisk diskursordning. 

Den socialkonstruktionistiska relativism jag här ska diskutera står rent 
logiskt i viss analogi med instrumentalismen. Båda leverar principer för 
kunskapsproduktion som kastar ljus på något utanför kunskapen i sig. För 
instrumentalister är det frågan om vad det är utanför kunskapen som gör 
den användbar och nyttig. För de relativister som här ska bemötas om-
vandlas kunskapsfrågan gärna till sociala förhållanden; [n]ot what know-
ledge, but whose knowledge, not which truths, but whose power? (Moore 
2009, s. 5). 

Laddade kanoner 

Under de senaste decennierna, från åtminstone 1970-talet och in i avhand-
lingens samtid, har idén om en kanon kritiserats inom det musikpedago-
giska forskningsfältet (se MUSIKPEDAGOGISKA BIDRAG). Kritiken har formu-
lerats utifrån delvis olikartade ansatser, men kan på ett övergripande plan 
förstås som socialkonstruktionistiska och/eller postmodernistiska stilar i en 
relativiserande genre. Inom det musikpedagogiska forskningsfältet har 
betydande talespersoner inte sällan klassificerat sig själva som kritiska för 
en kritisk pedagogik. Jag avser inte att kritiskt diskutera några enskilda 
forskare. Det är snarare de diskurser som bildats i världen framför deras 
skrivande som ska problematiseras. Därför ska de i möjligaste mån omta-
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las i termer av ”kritiska pedagoger” eller ”den kritiska musikpedagogi-
ken”. 

Den kritiska utmaning dessa kritiska pedagoger presenterar gäller prin-
ciper för upprättande och bevarande av kulturella kanoner. De menar att 
problemet ligger i objektiveringen av musik. Eftersom musik är en social 
företeelse är objektiveringar av musik skenbara. Med en kanon framställs 
däremot musik som verk, som om den av inre form vore autonom, som om 
den tillhörde en yttre suverän värld. Men eftersom musik alltså är socialt 
konstruerad är musikaliska objektivitetsanspråk endast uttryck för någons 
vilja att med makt förmedla sin sociala grupps perspektiv. Således blir 
också försök till stratifieringar av musikkunskap till syvende och sist ut-
tryck för ansatser till social stratifiering. En kanon kan med denna ut-
gångspunkt endast symbolisera godtyckliga smakomdömen formulerade av 
en social grupp i dominans. När så kanoner inplaceras i skolans läroplan 
är det också en inplacering av ideologi och samhällsreproducerande mek-
anismer. Det djupt ideologiska och besvärande med en kanonbaserad läro-
plan är att den textualiserade formen och dess intertextuella legitimitet 
levererar en symbolisk exkludering som svårligen frångås. Lärare behöver i 
denna mening inte besväras med anklagelser om ideologisk utövning. De 
utgör snarare själva förändringspotentialen i kraft av kritisk pedagogik. 
Exkluderingen utförs sålunda inte främst av pedagoger, snarare av den 
verklighetsfrämmande läroplan som leder till alienation. 

Vad avhandlingen med socialrealistisk blick ser som problematiskt, är 
när läroplaner och olika objektiveringar däri – såsom en kulturell kanon – 
tolkas som anspråk på absolut kunskap, och där alla alternativ till sådan 
absolutism skrivs fram i termer av relativism. Denna relativism vilar på 
reduktion av kunskapsbegreppet på så vis att 
 

• Musikkunskap reduceras till den vetande människan. 
• Musikkunskap reduceras till denna människas erfarenheter. 
• Musikkunskap reduceras de situationer där den vetande människan 

gör sina erfarenheter. 
 
Jag ska nu försöka belysa dessa tendenser något närmare. 

Den första av de punkter som beskrivits ovan kan exemplifieras med föl-
jande citat: 

If music is human endeavour and meaning is socially and culturally pet-
terned then musical knowledge cannot meaningfully exist independently of 
the knower as the knower plays a key role in the mediation and construc-
tion of that knowledge (Spruce & Matthews 2012, s. 125). 
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Spruce & Matthews (a.a.) skriver här fram en konklusion de menar vilar 
på Elliott (1995). Eftersom musikens mening är knuten till sociokulturell 
miljö, kan aldrig musikkunskap existera utan den vetande människan. 
Problemet med den ståndpunkt Spruce & Matthews (2012) representerar 
är inte konstaterandet att musik och musikalisk kunskap är mänsklig och 
sociokulturellt konstruerad. Problematiken ligger i den underliggande 
vändning jag menar att uttalandet vilar på; att i kritik av ståndpunkter där 
kunskap reduceras till något fixerat utanför människan (jfr externalism), 
istället övergå till att reducera ’known’ till ’knower’. Denna övergång tar 
till avgörande delar utgångspunkt i att definiera motståndare, dvs. stånd-
punkter som sägs hävda kunskapens oberoende av människan. Spruce 
(2012) anger i detta avseende rationalism och empiricism som problema-
tiska ståndpunkter. 

Although rationalism and empiricism are differing conceptions of the nature 
of knowledge, they both hold that knowledge exists independently of the 
knower and is simply awaiting discovery by them and that the knower plays 
no part in the construction of knowledge (Spruce 2012, s. 186). 

Jag menar inte att perspektivet hos en enskild forskare är av inflytande. 
Det är den betydande förekomsten av denna typ av framskrivningar som är 
intressant. Därför kan Spruce (2012) jämföras med Regelskis (2005a, 
2005c) arketypiska problembeskrivning av idealism och realism – två 
ståndpunkter som tycks hävda absolutism. 

A second platform in the agenda of critical theory is the argument that tra-
ditional theory (of all kinds in philosophy and the social sciences) is Idealis-
tic, with a capital �I.� It goes beyond the actual conditions of life by ana-
lyzing and describing human action in universal and absolute terms that are 
abstract and thus unreal. […] Such idealism unconnected to functional reali-
ty is ungrounded, and realism of the positivistic kind is both aimless and 
blind because no amount of knowledge of the way things are can tell us how 
they ought to or could otherwise be. This tension between theory and prac-
tice is a major issue addressed by critical theory. It seeks to avoid being ide-
alistically utopian or unreal, while simultaneously remaining critically 
“down to earth” concerning human nature and actions. According to this 
view, any theory-and this includes music theory-that doesn’t inform prac-
tice, or that impedes it, is at best false and at worst an ideology (Regelski 
2005a, s. 10f). 

Enligt Regelski (2005a, 2005c) är idealism en problematisk och verklig-
hetsfrämmande position i sitt hävdande av absolutism, och realism i sin 
snävt positivistiska syn på sanning och verklighet. Vidare menar Regelski 
(2004) att själva problematiken ligger i dessa teoriers oförstående för att 
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mening är socialt konstruerad och något inte på förhand givet, något a 
prioriskt eller absolut tillstånd. 

[Meaning] Is not a priori and absolute in either an otherworldly, metaphysi-
cal fashion, as in idealism, or as given by the natural world, as in realism 
(Regelski 2004, s. 36). 

Min tolkning är att den kritik som exemplifierats med forskare som Spruce 
och Regelski inte handlar om att musik skulle sakna reell form, snarare att 
det är själva meningen som inte kan vara reell. Bowman (2005) bidrar till 
en sådan tolkning. 

That musics are historically, socially, and culturally emergent does not mean 
they do not exist or are unimportant. It only means that they are not the 
kind of things that have inherent meanings or ”essences.” (Bowman 2005, s. 
72). 

Med ett socialrealistiskt perspektiv föreligger inga problem i att beskriva 
musik och musikkunskap som historiskt, socialt och kulturellt konstrue-
rad. Den kritiska punkten framkommer när (a) rationalism och empirism, 
idealism och realism, skrivs fram som arketyper för en förståelse av musik 
som universell, absolut och autonom, samt (b) då givet alternativ till denna 
absolutism tycks vara relativism. Alexander (1995) beskriver denna 
företeelse som ’the epistemological dilemma’: 

Either knowledge is unrelated to the social position and intellectual interests 
of the knower, in which case general theory and universal knowledge are vi-
able, or knowledge is affected by its relation to the knower, in which case 
relativistic and particularistic knowledge can be the only result. This is a 
true dilemma, because it presents a choice between two equally unpalatable 
alternatives. I argue that neither pole of this dilemma should be accepted. 
The alternative to positivist theory is not resigned relativism and the alterna-
tive to relativism is not positivist theory. Theoretical knowledge can never 
be anything other than the socially rooted efforts of historical agents. But 
this social character does not negate the possibility of developing either gen-
eralized categories or increasingly disciplined, impersonal and critical modes 
of evaluation (Alexander 1995, s. 91). 

Alexanders kritiska och dialektiserande poäng följas upp i nästa avsnitt – 
då ett socialrealistiskt alternativ ska presenteras – men dessförinnan behö-
ver fler aspekter bli belysta. 

En given konsekvens av den musikpedagogiska debatt som här behand-
las är att om kunskap är vad människor finner som kunskap, blir kunskap 
i princip detsamma som erfarenheter. Eftersom avhandlingen är skriven på 
kritisk hermeneutisk grund ska jag självfallet inte hävda att kunskap och 
erfarenheter inte hänger samman. Det är snarare innebörden i begreppet 
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som kan vara värd att problematisera. För när kunskap och erfarenhet 
likställs tenderar två dilemman att uppstå: För det första framträder ett 
epistemologiskt dilemma beträffande hur kunskap som erfarenhet kan 
studeras och leda till giltiga bedömningar av elevers kunskapsutveckling, 
eller hur forskning på området skulle kunna presentera objektiverande 
teorier. För det andra ger sig ett demokratiskt dilemma tillkänna. Om all 
kunskap är socialt konstruerad och mänskligt buren i form av erfarenheter, 
kommer alla anspråk på att någon kunskap är kvalitativt bättre eller mer 
sanningslik än någon annan, att bli detsamma som att någon människa och 
dennes erfarenhet är kvalitativt bättre eller mer sann än någon annan(s). I 
det första fallet är således svårigheten att kunna veta, i det andra fallet 
själva viljan att veta (Moore 2009). 

If the hierarchy of knowledge is always seen as a representation for social 
hierarchy, then to say that some knowledge is better than others is to say 
that some people is better than others – to elevate the perspective and expe-
riences of some groups over others (Moore 2009, s. 9). 

Om detta dilemma konstateras kan intentioner om att ge alla elever likvär-
diga möjligheter till kunskapsutveckling istället övergå till att se alla elevers 
erfarenheter som likvärdiga, samt att betrakta all kunskap som lika sann 
(Moore 2007a, 2009). 

För ett musikpedagogiskt forskningsfält kan dessa frågor rimligen vara 
mer känsliga än inom ämnestraditioner som inte har likvärdiga kopplingar 
till begrepp som känsla, smak, estetik och konst. Ett betraktande av de 
kritiska pedagogernas argumentation ger nämligen vid handen att kritiken 
till stor del kretsat kring estetiskbegreppet som symbol för objektiverande 
anspråk, autonomi och universalism. Kritik har riktats mot musikunder-
visning som estetisk fostran (Elliott 1995) och mot själva estetikbegreppet 
som sådant (Regelski 2011), mot en musikalisk kanon i allmänhet och en 
kanon vilandes på klassisk musik i synnerhet (Green 1988, 2003a; Spruce 
2002, 2009, 2012; Spruce Matthews 2012). 

Richard Hoggart (1995) frågar sig varför avvisandet av mästerverk är så 
angeläget, varför konstverk absolut inte får värderas, och varför det är så 
känsligt att värdera människors handlingar. Kan ett rimligt svar på Hogg-
arts (a.a.) frågor vara att musik, konst och estetik är spörsmål kring per-
sonlig smak i kombination med subjektcentrerad kunskap. Problemet blir, 
som redan beskrivits, ett demokratiskt problem eftersom en antydan till att 
vissa värden och praktiker skulle vara kvalitativt bättre än andra, vore att 
påtala vissa människor som kvalitativt bättre än andra. Om kunskap 
(knowledge) och kännare (knower) inte kan särskiljas, då kan den först-
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nämnda inte bedömas frånskilt ett omdöme av den sistnämnda (Moore 
2007a, 2009). 

Av det resonemang som här presenterats blir en objektiverad läroplan i 
musik nödvändigtvis tolkad som en tripplad social konstruktion. Musik är 
en kulturell och social företeelse. Alla omdömen är på så vis sociokulturellt 
avhängiga. Kunskapsmässiga objektiveringar blir därmed sociala kon-
struktioner av musik som social konstruktion. Och en läroplan blir vidare 
en social konstruktion av sociala kunskapskonstruktioner om musik som 
social konstruktion. Läroplanen är således en emergerad social konstrukt-
ion. Och om sociala konstruktioner inrymmer makt, kontroll och ideologi, 
då blir läroplanen också ett emergent socialt problem. 

Som socialt fenomen har läroplaner framställts som problematiska ge-
nom benägenheten att representera avkontextualiserad kunskap, dra grän-
ser mellan skolmusik och elevernas vardagsmusik, samt därigenom leda till 
aliention (se MUSIKPEDAGOGISKA BIDRAG). Den kritiska musikpedagogikens 
skiftande lösningar på detta problem förenas i en tämligen bred rörelse för 
mer praktiknära och kontextbundna pedagogiker. 

Ett förslag på förändring har varit att gå från musikundervisning som 
estetisk utbildning, till en såkallad praxiell pedagogik (Elliott 1995, 2005; 
Regelski exv. 2005c, 2006a, 2009, 2011). Med en sådan ansats skulle este-
tisk idealism kunna undvikas och ett autentiskt meningsbegrepp inklude-
ras. 

The solution is to acknowledge music as praxis and thus to adopt a praxial 
approach to teaching that bridges the gap between ‘school music’ and music 
as used meaningfully ‘in life’ (Regelski 2006a, s. 281). 

Praxiell pedagogik innebär i Regelskis (exv. 2005c, 2006a, 2009, 2011) 
definition en mer praktiknära och kontextuellt knuten läroplan, men också 
att själva gränsdragningen mellan skolmusik och musikaliska vardagserfa-
renheter försvagas. I detta avseende föreligger likheter med en rörelse för 
informellt lärande. 

Som beskrivits i avhandlingens tredje kapitel (UTBILDNINGSSOCIOLOGI) 
kom Green (2006, 2008) genom kritik av läroplanens hegemoniska ideo-
logi att finna mening i och tala för en musikpedagogik vilandes på hur 
populärmusiker lär sig i vardagspraktiker. Skolans musikundervisning 
behöver enligt Green (a.a.) inte enbart inkludera elevernas vardagliga pre-
ferenser – den behöver också utforma en bredare didaktisk modell bortom 
formell pedagogik. 

 Ur läroplansteoretiskt perspektiv blir vissa drag i dessa rörelser proble-
matiska. För det första tenderar försvagningen mellan läroplan och var-
dagserfarenhet att bli så svag att vi måste ifrågasätta läroplanens och ut-
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bildningens egentliga existens (jfr Folkestad 2006). Och enligt ett Bernstei-
nianskt betraktelsesätt kan aldrig utbildning vara informell. Genom utbild-
ningsmekanismens rekontextualiserande regler kommer en delokalisering 
av hur populärmusiker lär sig utanför skolan och en relokalisering av dessa 
inslag in i skolan att ofrånkomligen leda till en viss grad av transformering 
och formalisering. Kort sagt kommer skolans musik alltid att vara någon 
form av skolmusik (Bernstein 1990, 2000). 

Sammantaget menar jag att problemet med en betydande del i den kri-
tiska musikpedagogiken består i att kunskapsfrågor tenderar bli ’översocia-
liserade’ (Young & Muller 2010) i så måtto alla kunskapsbegrepp som 
lutar åt någon form av objektivering eller hierarkisering konsekvent tolkas 
som uttryck för sociala hierarkier. Men analyserna har också benägenhet 
för att bli ’överideologiserade’ (Moore 2007a; Maton & Muller 2007). I 
nästa avsnitt ska denna aspekt diskuteras. 

Icke-objektivitet är en objektivitet 

Det finns inom det internationellt musikpedagogiska utbildnings- och kun-
skapssociologiska fältet betydande och framstående forskning. Genom en 
rad studier har ideologiskt styrda makt- och kontrollapparater kunnat 
påvisas i och omkring musikpedagogiskt tänkande och pedagogiskt hand-
lande (se MUSIKPEDAGOGISKA BIDRAG). ’Den kritiska musikpedagogiken’ 
kan måhända kritiseras för benägenheten till att sluta i kritiken i sig, vid 
kritiken av musik som objekt och förfäktande av kanoner. Det ges relativt 
sällan förslag på alternativt utbildningsinnehåll som är mer legitimt än det 
förkastade. 

There is a general problem of what to teach. The anti-canonical impulse of 
schismatic discourse problematizes what is to count as the field’s 
knowledge. It becomes much easier to say why things should not be taught 
rather than why they should (Moore 2007b, s. 45). 

Det ligger visserligen i den kritiska genren att fokusera på kritiken i sig, 
och i så måtto är motkritiken måhända inte fullständigt befogad. Det 
egentliga problemet, som jag ser det, är att kritikerna ter sig vara mer fo-
kuserade på att definiera och namnge vem som är problemet – vem som 
formulerat den dominerande musik- eller kunskapssynen (lärare, klassiska 
musiker, borgerligheten o.l.) – och vem som istället borde få ange kun-
skapsanspråk (elever, populärmusiker, arbetarklass o.l.). Kritiken handlar 
således främst om ideologiskt-sociala positioner, mindre om vad kunskap 
är ’i sig’ (Moore & Young 2001). 

Min tillskrivning av den kritiska musikpedagogiken som överideologise-
rad benämner den presenterade problembilden som alltför ideologiserad, 



	 JONATHAN LILLIEDAHL	 Musik i (ut)bildning I 237 
 

men med överideologiserad åsyftas även att lösningarna kommit att bli 
synnerligen ideologiserade. Jag menar att de kritiska musikpedagogerna 
visar ansatser till att själva bli högst ideologiska, vilket måhända är med-
vetet, men något jag inte finner särskilt problematiserat. Det är, vill jag 
påstå, en viktig förståelse att ideologikritik inte förs utifrån en objektiv 
neutral position. Sådan kritik utgår alltid från en given ståndpunkt, en 
position präglad av förförståelse om hur förhållanden är och borde vara 
(Ricoeur 1993/1973). För den fortsatta diskussionen vill jag därför säga 
följande: 

The thing that strikes me in the contemporary discussions is not only – not 
so much – what is said about ideology, but the claim to say it from a non-
ideological place called science. Consequently, everything that is said about 
ideology is dictated by what is presumed to be science and to which ideolo-
gy is opposed (Ricoeur 1981/1974, s. 231f). 

Ricoeur hjälper mig här att begreppsliggöra poängen med pågående dis-
kussion. Det huvudsakliga problemet för (svensk/nordisk) musikpedago-
gisk forskning är inte att musik som objekt eller ett kanonbegrepp kritise-
rats. Det djupt bekymmersamma är när sådan kritik formuleras som om 
den vore neutral – som om kritiken av objektivistisk musiksyn bedrivs 
utifrån en objektiv position. 

An ideology is at its most powerful when it is ’invisible’ and this invisibility 
is typically achieved through being cloaked by values which are perceived 
(particularly by those social or cultural groupings whose interest it does not 
promote) as objective, self-evident, neutral and – especially – universal 
(Spruce & Matthews 2012, s. 121). 

Spruce & Matthews (a.a.) har rimligen rätt i meningen att en ideologi är 
som mäktigast när den är osynlig och uppfattas som objektiv, neutral och 
universell. Jag menar emellertid att Spruce & Matthews själva för sin kritik 
utifrån en synnerligen ideologisk position. I vidare mening vill jag hävda 
att musikpedagogiska diskussioner tenderar att driva ideologiskt burna 
dualismer över ideologiska ståndpunkter. Om ideologi kan sägas vara ett 
idésystem som är mer eller mindre ’heligt’ (jfr Durkheim 2001/1912), är 
det klart att (musik)pedagogiska teorier alltid kan upplevas mer eller 
mindre heliga. Nedan finns en tabell över olika dualismer som förekommer 
inom musikpedagogisk och utbildningssociologisk forskning (jfr Maton 
kommande/2013, kap. 8). Frågan jag ställer läsaren är; finns det några 
begrepp som kan anses vara mer heliga än andra i den officiella respektive 
pedagogiska diskursordningen? 
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+C, +F -C, -F 
Konservativ Progressiv 
Positivistisk absolutism Konstruktivistisk relativism 
Formell Informell 
Förmedling Meningsskapande 
Skolkunskap Vardagserfarenheter 
Skolmusik Musik i skolan 
Återskapande Skapande 
 

Fig. 10.3 

Vetenskapen är nödvändigtvis ideologisk – så också denna avhandling – 
och ideologi är ur Ricoeursk synvinkel i sig inget problem. Men när forsk-
ning bedrivs utifrån specifika intressen utan att dessa egenintressen utsätts 
för självkritik, då blir situationen av rent vetenskapliga skäl problematisk 
(Ricoeur 1981/1974). Det egentliga problemet uppträder således när forsk-
ning är så starkt ideologiskt positionerad att andra positioner inte blir möj-
liga. Då övergår kritiken av vad som synes vara en stark reglering av det 
tänkbara i skolans musikundervisning att bli till en stark reglering av vad 
som blir tänkbart i musikpedagogisk forskning. Det är därför en kritisk 
diskussion kring hur distributionen av kunskap och medvetande fungerar 
inte enbart bör riktas mot utbildningspolitiken och dess organisering av 
utbildning, utan likaledes mot forskningen och dess kunskapsobjekt. 

There is the knowledge of the other and there is the otherness of knowledge. 
There is the knowledge of how it is (the knowledge of the possible), as 
against the possibility of the impossible (Bernstein 2000, s. 29). 

Vad Bernstein beskriver som en distributiv skillnad mellan det tänkbara 
och det otänkbara hänger samman med Ricoeurs undran över vilken värld 
som öppnar sig. Och det är ett ödmjukt förslag på en alternativ tolkning 
jag avser att presentera i nästkommande avsnitt. 

Ett socialrealistiskt kunskaps- och läroplansbegrepp 
Utgångspunkten för den socialrealistiska kunskapssyn jag här tänker for-
mulera som en möjlig värld framför texten, utgår inte från att kunskapens 
sociala karaktär är den variabel som får objektivitet att bli till omöjligt 
begrepp. Likaså är det inte kunskapens sociala karaktär som tvingar läro-
planen att reduceras till politiskt-ideologiska formuleringar. Det är istället 
den sociala karaktären som är själva anledningen till varför kunskap kan 
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vara objektiv och en objektiverad läroplan bli rimlig (Collins 1998; Young 
& Muller 2007).  

Den centrala källan till följande resonemang är att kunskap och erfaren-
het kan särskiljas genom Durkheims (2001/1912) åtskillnad mellan helig 
och profan värld. Närmare bestämt utgörs det som här kommer benämnas 
kunskap av den kollektiva begreppsvärld som abstraherats till ett med-
vetande bortom subjektiva erfarenheter. Kunskap befinner sig i denna me-
ning varken i sinnet eller i en extern materiell värld, utan ”i den historiska 
utvecklingen av mänskliga samhällen” (Young 2007, s. 44 [min översätt-
ning]). Därmed är det inte sagt att kunskap existerar oberoende av männi-
skor eller deras erfarenheter. Tvärsom är kunskap i alla högsta grad bero-
ende av sociokulturella kontexter inlemmade i ett historiskt skeende. Men 
för Durkheim är kunskap en slags institution i sig, formad genom historisk 
cementering av vad människan grundlagt. Därför är kunskap inte primärt 
subjektiva erfarenheter, snarare en a priorisk företeelse vi kan erfara. 

Durkheim argued that truth must be a priori – not a priori in the Kantian 
sense, which makes it rigid and abstracted from human life, but a priori in 
the social sense – it is prior and it relies on what society has demonstrated to 
be true (Young & Muller 2007, s. 185). 

Den socialrealistiska position som här skrivs fram ska inte tolkas som 
normativ i sin gränsdragning mellan kunskap och erfarenhet. Däremot 
menas att distinktionen mellan kunskap och erfarenhet har ett funktionellt 
värde. 

Without the conceptual and social moves from the everyday world of sur-
vival to the sacred world of totemic religion that those early societies made, 
Durkheim argued, no science and no knowledge, and indeed no society, 
would be possible (Young 2009a, s. 199). 

Om alla samhällen är beroende av klassificerande tankesystem enligt 
Durkheimsk modell, är frågan inte längre om ’det heliga’ tillskapas eller 
borde tillskapas, snarare hur sådana processer går till, vilka de underlig-
gande principerna är och hur sådana principer kan göras synliga. Det är 
med sådana ambitioner jag förstår Bernsteins (1999, 2000, 2001a, 2001b) 
kunskapssociologiska projekt, och det är också ur en sådan Durkheimiansk 
modell som en distinktion mellan kunskap som intern struktur och kun-
skap som makt kan bli möjlig. 

En socialrealistisk position kan förstås som ett försök till att bearbeta 
Alexanders (1995) ’epistemologiska dilemma’ som ett rekontextualiserat 
dilemma – ’the educational dilemma’ (Moore & Young 2001). Moore & 
Young (a.a.) menar att dilemmat då handlar om dualismen mellan neokon-
servativ traditionalism och hur denna tycks bli ensidigt besvarad med relat-
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ivism. De menar vidare (a.a., s. 458f) att uppdraget för en socialrealistisk 
position blir att 
 

• undvika både det ahistoriska förgivet tagandet av neokonservativ 
traditionalism. 

• upprätthålla läroplanens autonomi från instrumentalistiska (eko-
nomiska) och politiska krav. 

• bedöma utbildningsinnehåll utifrån såväl externa intressen (sociala 
intressen) som interna kunskapsintressen (’kognitiva intressen’). 

• förnya debatten angående kunskap och standardiseringar i läropla-
nen – från preciseringar av lärandemål och hur dessa ska testas, till 
diskussioner om specialiserande kunskapspraktiker, vilka koder 
som styr dessa samt vad allmän i förhållande till särskild kunskap 
har för roller att fylla i ett modernt nätverkssamhälle. 

 
Jag menar att dessa punkter i någon mån behandlats i detta diskussions-
kapitel, men finner vidare anledning att diskutera möjligheterna till en 
läroplan med ’rätt att återta’ ett realistiskt kunskapsbegrepp. 

En gränsdragande och inramande läroplan 

Är det möjligt att till skillnad från vad Green (2003a) och Spruce (2002)61 
menar, att skilja mellan kunskapsstratifiering och social stratifiering. 
Young (2008a, 2008b) menar att så är nödvändigt för ett fungerande läro-
plansbegrepp. Nyckeln ligger i, som jag förstår det, att genom synliggö-
rande av principer för kunskapers inre relationer kunna särskilja på vad 
som är kunskapsintressen och vad som är externa maktintressen (relationer 
till kunskap). Det är utifrån en sådan idé som avhandlingen är formulerad 
och den typ av kunskapsbidrag den förväntas lämna. Hursomhelst, det 
socialrealistiska problemet uppstår när gränsdragningen mellan läroplan 
och pedagogik blir så svag att uppdragen inte kan skiljas åt (Young, 
2009a; Young & Muller, 2010). Uppdraget skolan och dess lärare har att 
möta alla elevers olika behov och preferenser bör inte leda till att läropla-
nen reduceras till att utgöras av elevernas vardagserfarenheter (jfr Georgii-
Hemming & Westvall 2010b). Om inte, kommer läroplanen att bli intetsä-
gande, den kommer inte heller inbegripa någon ambition att bidra till en 
kvalitativ kunskapsutveckling hos eleven (Whitty 2010). 

                                                        
61 Notera att Spruce här stödjer sin teori på samma fysiska Young som i detta av-
snitt används för att kritisera den position Spruce m.fl. intagit. 
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The curriculum has to take account of the everyday local knowledge that 
pupils bring to school, but such knowledge can never be the basis for the 
curriculum. The structure of local knowledge is designed to relate to the 
particular; it cannot provide the basis for any generalisable principles. To 
provide access to such principles is a major reason why all countries have 
schools (Young, 2009b, s. 16. I: Whitty 2010, s. 31). 

Såsom Young (2008a, 2009b) beskriver saken är en relativ gränsdragning 
mellan skolkunskap och vardagskunskap fullständigt nödvändig för ut-
bildning som begrepp. I socialrealistisk mening handlar en sådan gräns-
dragning inte om makt, elitism eller politik. Utgångspunkten är att vardag-
liga erfarenheter och segmenterad, osystematisk, partikulär kommon-
senskunskap i mycket liten grad inbegriper principer för hur kunskaper 
kan rekontextualiseras från en praktik till en annan. Därmed är det inte 
sagt att uttalad teoretisk kunskap vore mer värdefull än tysta praktiska 
färdigheter, snarare att tyst kunskap inte ska förväntas bli uttalad. 

The horizontal or tacit cannot be made explicit because it is its tacitness – its 
immediacy in relation to everyday or working life – that gives it its power 
(Young 2008a, s. 149). 

Sätter vi denna diskussion i relation till musikpedagogisk diskurs och läro-
planstänkande landar vi inte i en situation där all musikkunskap ska verba-
liseras. Däremot blir det av vikt att försöka synliggöra de praktikspecifika 
principerna för hur kunskap produceras, rekontextualiseras och tillägnas.  
Därmed är det inte sagt att musikkunskap inte kan eller ska teoretiseras i 
viss utsträckning. Vad som egentligen blir det socialrealistiska uppdraget, 
är att belysa hur olika strukturerande principer kan samspela i förhållande 
till rekontextualiserande processer (Young & Muller 2007; Young 2008a). 
För sådana syften har Maton (2011a, 2011b, 2013, kommande/2013) 
försökt undvika Bernsteins typologiska åtskillnad mellan verti-
kal/horisontell kunskap och till alternativ utarbetat principer för en seman-
tisk förståelse av kumulativ kunskapsbildning. Maton (a.a.) har menat att 
kunskapssociologisk forskning kan vinna på att studera hur en ’semantisk 
våg’ tar, och kan ta, sig uttryck inom olika kunskapspraktiker. I detta av-
seende åsyftar Maton på hur olika processer mellan semantisk gravitering 
och semantisk kondensering tar sig uttryck. 

Konsekvensen av detta resonemang blir att en kunskapspraktik som mu-
sikutbildning bör försöka synliggöra de underliggande principerna för sina 
kunskapsanspråk, och framför allt vilka underliggande principer som kan 
fungera strukturerande för objektiverade kunskapsformer. Med tanke på 
min tidigare kritiska diskussion kring osynligheten i svensk gymnasial mu-
sikutbildning, menar jag att den socialrealistiska ansatsen kan erbjuda nya 
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kunskapsbidrag. I denna mening blir det försök till att erbjuda en gymnasi-
al musik(ut)bildning – att ge möjligheter till ’esoterisk kunskap’ – men 
samtidigt också synliggöra principerna för bildningsanspråk, dess koder 
och utvärderande principer (jfr Young 2008, 2009a, 2009b). Men för att 
undvika det epistemologiska dilemmat (Alexander 1995) blir det viktigt att 
inte jämställa objektiveringar och hierarkiseringar som nödvändigtvis 
komna ur positivistiska principer. Tvärtom består uppdraget i att definiera 
den egna kunskapspraktikens inre grammatik. Härför måste det föreligga 
öppenhet inför hur en särskild kunskapspraktik kan synliggöra sitt säregna 
drag av ’kollektivt medvetande’ och sociala/kollektiva representationer. 

Avhandlingens syfte är formulerat så att några närmare förslag till hur 
ett realistiskt kunskapsbegrepp kan defineras eller tillämpas dessvärre inte 
ryms. På så vis är de spörsmål jag nu lämnat obesvarade i samma stund 
mina öppna förslag på vidare forskning. 

En första förståelse 
Det har nu blivit tid att ställa sig framför avhandlingstexten och fråga sig 
vilken värld den öppnar, men i detsamma vilken värld som inte uppenbarar 
sig. I denna mening ska avhandlingen erkännas med infärgningar och i all 
sin förförståelse (teoretiska föresatser). Dessa avslutande rader blir så lika-
ledes ett vidkännande av studien som en första förståelse på en aldrig av-
slutande hermeneutisk resa. 

Avhandlingens bidrag & icke-bidrag 

Avhandlingens syfte har varit att kritiskt belysa den diskursiva rekontextu-
aliseringen mellan sociokulturell produktion och reproduktion, avseende 
såväl relationer inom som relationer till musik–utbildning. När det gäller 
”den diskursiva rekontextualiseringen” har avhandlingen huvudsakligen 
kommit att studera vad Bernstein (1990, 2000) benämner regualtiv dis-
kurs. När vi talar om musik i utbildning (pedagogisk diskurs) definieras 
vilka kunskaper och färdigheter musikutbildningen bör reproducera och 
utveckla. Det kan röra sig om instrumentalspelets roll, musikundervisning-
ens förhållande till IKT, ensemblemusicerandets plats, vilka genrer och 
kulturer som ska behandlas etc. En sådan diskurs föreskriver även lärarens 
roll, hur musikämnets olika kunskaper/färdigheter förhåller sig hierarktiskt 
(vad som är mer avancerat än något annat) och ska sekvenseras (i vilken 
ordning och på vilket sätt olika moment ska behandlas), betygskriterier 
osv. Detta är en form av undervisningsdiskurs (instructional discourse). 
Men på ett djupare plan framträder också en diskurs om normer och vär-
den, moral, hur kunskap ska distribueras differentierat, social ordning o.l. 
Det är det senare perspektivet Bernstein betecknar regulativ diskurs (regu-
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altive discourse). Vidare menar han att om vi ska förstå pedagogisk diskurs 
måste vi inse att det egentligen inte rör sig om två diskurser, snarare en. 

Often people in schools and in classrooms make a distinction between what 
they call the transmission of skills and the transmission of values. These are 
always kept apart as if there were a conspiracy to disguise the fact that there 
is only one discourse. In my opinion, there is only one discourse, not two, 
because the secret voice of this device is to disguise the fact that there is only 
one. Most researches are continually studying the two, or thinking as if 
there are two: as if education is about values on the one hand, and about 
competence on the other. In my view there are not two discourses, there is 
only one (Bernstein 2000, s. 32). 

Bernstein har som åsikt att när den pedagogiska diskursen talar om för-
medling av vissa kunskaper och färdigheter talas i samma stund om för-
medling av värden (nedan följer en reprisering av fig. 4.3). 

 
 
 

 
 
 

Fig 4.3 Jfr Bernstein (1990, s. 183, 2000, s. 32). 

Interrelationen mellan diskurserna förhåller sig så att undervisningsdiskur-
sen alltid är inlemmad i en regulativ diskurs. Eftersom avhandlingens syfte 
och frågeställningar gällt principer, relationer, regler o.l., har jag funnit ett 
fokus på regulativ diskurs som både givet och avgörande. Översatt till 
läroplansforskning menar jag att denna bild kan åskådliggöra avhandling-
ens bidrag i förhållande till tidigare forskning. 

I den mån det föreligger läroplansteoretiska forskningsbidrag till förstå-
else av svensk musikpedagogisk diskurs, menar jag att de oftast grundlagts 
utifrån en musikpedagogisk undervisningsdiskurs, medan föreliggande 
avhandling snarare anlagts genom perspektiv på en regulativ diskurs. Jag 
menar inte att det finns två kvalitativt olika konceptioner, snarare att olika 
forskningsansatser och kunskapsbidrag kan ha relativt starkare relationer 
till den ena eller andra dimensionen, och att detta innebär vilken typ av 
kunskap som studien primärt förmedlar. I min självbedömning upplever 
jag att ifrågavarande avhandling i relativt liten utsträckning leverar kun-
skapsbidrag till vad musikämnet inbegripit i form av huvudmoment och 
tillvägagångssätt. Min text ger begränsad inblick i vilka instrument elever 
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har förväntats spela, hur tekniska utvecklingslinjer påverkat utformningen 
av musikämnet, inramningen av ensemblemusicerande, sångtraditioner, 
skapande verksamhet inom musikämnet etc. Flera sådana aspekter har 
förträffligen behandlats av tidigare avhandlingar. Vad avhandlingen syftat 
till och som jag menar också blivit till dess kunskapsbidrag är aspekter av 
den regulativ diskurs som delvis föregått undervisningsdiskursiva selekt-
ioner och transformationer. Exempelvis har avhandlingen inte betraktat 
unison sång som musikalisk uttrycksform, snarare som uttryck för under-
liggande behov av social ordning. 

 
 
 

 
 

Fig. 10.4 

Att tolkningarna blivit som ovan exemplifierad hänger samman med att 
avhandlingen paradoxalt nog inte studerat musik, snarare underliggande 
principer för hur musik som kunskapspraktik struktureras relationellt i 
interna och externa avseenden. När texten talat om ’relationer inom’ (’re-
lations within’) har det varit utifrån en kunskapssociologisk förståelse av 
musik och där forskningsfokus riktats till den interna logiken av symbo-
liska former (Bernstein 2001b; Moore 2009). 

I förhållande till tidigare forskning utbjuder den teoretiska ingången ut-
rymme för tolkningskonflikter. Sådana meningsskiljaktigheter grundar sig 
på studiens anledning att ställa sig något moderat till förändringsbeskriv-
ningar. Empiriska erfarenheter av förändring tolkas enligt avhandlingens 
perspektiv alltid med hänseende till en strukturellt ordnad verklighet. För-
hållanden i den sociala världen menas inte vara deterministiska, men varje 
upplevelse av förändring är en transformation utifrån en förefintlig struk-
turell ordning. Förändring betraktas därmed alltid genom balansering mel-
lan transformation och reproduktion av principer, relationer och struk-
turer. Konsekvensen blir att avhandlingen inte erfar faktiska läroföränd-
ringar riktigt så markant som andra (exv. Georgii-Hemming 2010a; Myn-
digheten för skolutveckling 2007; Sandberg 1996, 2006, 2012; Skolverket 
2004; Stålhammar 1995). Skillnaden ligger, vad jag bedömer, primärt i 
graden av förändring och uppfattningen om vad som egentligen förändrats. 
Med avhandlingens ansats blir det följaktligen problematiskt att exempel-
vis beskriva läroplanshistorien som en förändring från ”skolmusik” till 
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”musik i skolan”, vilket förekommer bland anförda exempel. Med gäl-
lande ansats blir det mer rimligt att tala om förändringar av skolmusiken. I 
detta avseende står avhandlingens förklaringmodell närmare forskning vars 
studieobjekt legat bortom formella läroplanstexter men där ideologi, text-
begrepp och diskursiva praktiker är förenande drag (exv. Ericsson & Lind-
gren 2010; Lindgren & Ericsson 2011; Lindgren 2006; Olsson 1993). 

Vidare innebär ett Bernsteinianskt perspektiv på förändringar av utbild-
ningspolitik, pedagogisk diskurs, läroplaner osv. ingen direkt ’utveckling’ 
(jfr Sandberg 1996). Om musikundervisningen exempelvis förändras så att 
elever får större eller mindre inflytande över innehållet är sådant inte pri-
märt uttryck för uteckling eller tillbakagång, bra eller dåligt, utan tecken 
på att principerna för kontroll (inramning) försvagats eller förstärkts. I 
klassiska motsättningar mellan konservatism och progressivism ställer sig 
denna teori till viss del likgiltig eftersom valet inte står mellan vad som är 
bäst, snarare vilken samhällsklass som ska gynnas/missgynnas (jfr hur 
Karlsson 2002 tolkar Bernstein i detta avseende). 

Jag menar inte att ’min’ läroplansteoretiska ansats bör hållas för bättre 
än andras. Däremot hävdar jag att det är den här typen av förklaringsvärld 
som syftesformuleringen och frågeställningarna öppnat. Om jag nu återi-
gen försöker använda bilden av diskursiva förhållanden – eller vad som 
kan sägas ha varit bas respektive fokus i denna studie – upplever jag av-
handlingens forskningssituation likt följande: 

 
 
 
 
 

Fig. 10.5 

Detta har varit en avhandling med fokus på musik som ämne och kun-
skapspraktik, men i teoretiskt och analytiskt hänseende har studien grund-
lagts på perspektiv komna från teorier om utbildningsmekanismen som 
djupkonstruktion. 

I inledningen till denna avhandling påtalades att musikpedagogisk 
forskning per definition måste inbegripa ett musikbegrepp med relativ 
autonomi. I annat fall vore forskningen ’enbart’ pedagogisk. När jag nu 
beskådar ett avslutat arbete är det uppenbart att studien har haft en förhål-
landevis svag relation till musik som egenrättfärdigat begrepp. Det betyder 
emellertid inte att avhandlingen skulle vara mindre musikpedagogisk än 
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andra. Däremot kan musikbegreppets relativa autonomi sägas vara nå-
gorlunda svagt. Betraktat med Jørgensens (1995) perspektiv uppfattar jag 
därmed att arbetet kan klassificeras som musikPEDAGOGIK,62 men likväl 
ofrånkomligt beroende av prefixet musik. På så vis menar jag att avhand-
lingen blir inramad till en musikpedagogisk forskningsmiljö. 

Vertikaliserande ambitioner 

I avhandlingens inledning konstaterades att studieobjektet torde bemötas 
med en läroplansteoretisk och utbildningssociologisk ansats. En undersök-
ning av det svensk-nordiska musikpedagogiska forskningsfältet gav vid 
handen att sådana perspektiv är relativt svagt representerade inom forsk-
ningsmiljön. Denna iakttagelse gav upphov till en utfärd från avhandling-
ens musikpedagogiska position och till olika utbildningsvetenskapliga och 
sociologiska teoribildningar. Avhandlingen har sedan haft för avsikt att 
genomdriva en återkomst, i vilken det dittills obekanta tillägnas som be-
kant utefter principer för en integrerande kod. Ambitionen har i denna 
mening varit dubbel: Primärt har utfärden handlat om att bekanta sig med 
adekvata förklaringsmodeller som kan generera en kvalitativt bättre förstå-
else av studieobjektet än den förförståelse som tidigare forskning erbjudit. 
Sekundärt har utfärden syftat till att genom tillskapande av tolkningskon-
flikter kunna bidra till en ny förståelse av kunskapsobjektet som sådant. 
För det senare har avhandlingen drivits av ett intresse att kunna bidra på 
flera områden. Avhandlingen gör inte anspråk på att klassificeras som 
något annat än Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning. Däre-
mot menas att studien kan ge kunskapsbidrag till fler forskningsämnen än 
det ovan nämnda. Anledningen ligger inte i personlig hybris eller att jag 
som författare värderar arbetet särskilt högt. Påståendet grundar sig på det 
mycket enkla i att avhandlingen beskaffat sig med strukturerande princi-
per. Precis som studien kunskapsteoretiskt byggts med hjälp av teorier från 
forskningsområden utan prefixet musik, menar jag att min bearbetning av 
studiens kunskapsobjekt också rimligen kan inbegripa drag möjliga att 
utsättas för rekontextualisering till andra men närliggande miljöer. 

Avhandlingen har i all ödmjukhet haft ’vertikaliserande ambitioner’. 
Med detta åsyftas studiens kunskapsbildande karaktär i form av successiv 
integrering till mer övergripande och generaliserande påståenden (Bernstein 
1999). Denna princip har också kommit att påverka avhandlingens design 
såtillvida att teorierna blivit successivt framskrivna längs med texten. Det 
hör till genren att skriva på så vis. Men stilen har också styrts av avhand-
lingens syfte att bearbeta kunskapsobjektet och lämna bidrag därtill. Tyd-
                                                        
62 I förhållande till MUSIKpedagogik och MUSIKPEDAGOGIK. 
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ligast framkommer denna intention avhandlingens fjärde kapitel – PEDA-

GOGISK DISKURS – i vilket vägen från Durkheims klassifikationsbegrepp till 
Matons legitimerande koder skrivits fram likt en organisk framväxt. Detta 
hör till genren för kritisk och social realism, men det betydande utrymme 
jag lägger på teorin i sig, grundar sig också på min vilja att kunna presen-
tera Bernsteiniansk teoribildning för nordisk musikpedagogisk forskning. 
Likaså föreligger en möjlighet för läsaren att finna kunskapsbidrag genom 
att pröva något avsnitt – inte nödvändigtvis hela paketet – för egen forsk-
ning. Ett ytterligare skäl till den utmejslande stilen har varit att skapa 
transparens och hålla tolkningen öppen så att ”kontrollmoment” över den 
inre logiken och kritisk granskning av studiens giltighet kan finna utrymme 
(Ödman 2007, s. 110). 

Ett tredje drag i avhandlingens vertikaliserande ambition utgörs av prin-
cipen att undvika onödiga former av segmentalism. Med segmentalism 
menas en stark gravitering till någon särskild praktik och dess säregna 
’språk’. Med ”onödig” avses ett övervägande där fördelar av ett segmente-
rat språk vägs mot nackdelarna. När jag för en tid sedan fick ta del av Karl 
Matons teori om ’Gazes’ översatte jag en del begrepp till specifika musik-
begrepp. ’Interactional Relations’ som kunskapsmässigt förhållanden till 
’knowing’ tyckte jag rimmade väl med innebörden i Smalls (1998) Musick-
ing-begrepp. När jag nöjt sände över min ’musikpedagogiska översättning’ 
till Karl fick jag positiv respons på förståelsen – hur jag tolkat teorin – men 
blev ifrågsatt beträffande syftet och relevansen med att ersätta ett begrepp 
som Interactional Relations med Musicking. Han menade att IR rimligen 
kan uttryckas som Musicking – och i sådana fall är det detta uttryck som 
ska belysas – men att helt sonika ersätta IR med Musicking vore olämpligt. 
Problemet låg inte i att teorin skulle behandlas doktrinärt. Däremot riske-
rade jag, såsom han såg det, att genomföra en onödig segmentering av 
teorin. Genom att hämta teoretiskt gods från ett forskningsnätverk men 
sedan generera empiriskt grundade teorier med helt andra begrepp skulle 
innebära en betydande svårighet till att returnera något faktiskt kunskaps-
bidrag till nätverket och den kunskapsbildning som utgör det förenande 
och kumulativa draget. Den differentierade begreppsanvändningen skulle 
helt sonika missgynna vertikaliserande processer. Detta argument har jag 
sedan ställt i förhållande till tänkbara konsekvenser för svenk musikpeda-
gogisk forskning. Den avgörande punkten har för mig varit risken för up-
penbar eklekticism, och utfallet har kommit att bli till en argumentativ stil 
där IR utgör teoretiskt fundament men uttrycks och exemplifieras i linje 
med vad musikpedagoger kan tolka som Musicking. På så vis önskar jag 
att avhandlingen kan bli rimlig, förståelig och användbar inom musikpeda-
gogisk miljö, såväl som inom andra typer av fält. 
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Tolkningarnas konflikt 

Avhandlingen vilar ytterst på kritisk hermeneutisk grund. I denna mening 
är texten impregnerad och genererad av Ricoeurs kritiska hermeneutik. 
Min läsning av Ricoeur ger inget tolkningsbegrepp som entydigt ansluter 
sig till att förstå, och underförstått ingå i ett dikotomiserat avståndsta-
gande gentemot att förklara. Ricoeurs (1976, 1993/1977) poäng i sam-
manhanget är att förklara och förstå samlas inom ett sammanhållande 
tolkningsbegrepp. 

Med dialektik menar jag ett synsätt som inte ser förklaringen och förståelsen 
som två varandra uteslutande alternativ, utan istället som två varandra föl-
jande moment i en komplicerad process man kan kalla tolkning (Ricoeur 
1993/1977, s. 68). 

Vidare menar Ricoeur (1976) att förklaringen har en förmedlande roll. 
Hermeneutiken slutar inte i förklaringen, utan i den kvalitativt bättre för-
ståelsen som förklaringen förmedlar. Eftersom förklaringen är det genere-
rande momentet, har jag för uppfyllande av avhandlingens syfte funnit 
anledning att ägna betydande utrymme till just förklaringar. Då jag inför 
dessa förklaringar av studieobjektet opererat med olikartade ansatser har 
det naturligtvis uppstått konflikter mellan skiftande tolkningsmodeller. 
Förekomsten av sådana disharmonier är ett resultat av en medveten vilja 
till tolkningskonflikt. Avhandlingen är nämligen genomdriven med inspi-
ration av Ricoeurs dialektiska princip; att det är i mötet med den Andre 
som fruktbara spänningar kan uppstå. Det är, för att använda Bernstein, i 
det diskursiva mellanrummet mellan olika diskurser som jag valt att inpla-
cera avhandligens övergripande tolkningsbegrepp.  

Innebär då denna tolkningskonflikt att avhandlingen leder till relativ-
ism? Nej. Teorin ställer sig i analogi med hur kunskapsobjektet behandlats 
och bearbetats – mellan objektivistisk absolutism och subjektivistisk relat-
ivism. 

Hermeneutiken är, kort sagt, en filosofi utan absolut kunskap. Och som så-
dan tenderar den att ha en kraftfullt destabiliserande verkan inom den ve-
tenskapsteoretiska diskussionen. Ricoeur har i anslutning till Gadamer ut-
tryckt det så, att man faktiskt måste välja mellan hermeneutikens ändliga 
perspektiv och en absolut kunskap. Men eftersom hermeneutiken inte heller 
kan reduceras till bara ännu en variant av relativismen, skulle man i för-
längningen av Ricoeurs formulering ovan kunna påstå att det också är nöd-
vändigt att välja mellan hermeneutik och relativism. Försöken att göra her-
meneutiken till en relativism för vilken varje tolkning är nog så god som nå-
gon annan (jfr ”kålsuparteoremet”) innebär ett lika missvisande, farligt och 
omöjligt projekt som att försvara objektivismens absoluta kunskap (Kris-
tensson Uggla 2002, s. 345). 
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Med stöd av Kristensson Uggla (2002, 2004) finner jag så stöd för min 
ståndpunkt att hermeneutik inte är detsamma som relativism. Vidare me-
nar Kristensson Uggla att relativismen inte är den position som per auto-
matik infinner sig när tron på fullständig objektivism har förkastats. På så 
vis öppnar sig återigen den positionering som tidigare varit föremål för 
kritik diskussion, men som inte ska repriseras. 

Avhandligen har på olika sätt formulerat utgångspunkter och konse-
kvenser i linje med ansatser för kritisk realism och socialrealism. I veten-
skapsteoretiskt hänseende kan då hermeneutik ses som en katt bland her-
meliner eller rent av en felande länk. Jag vill dock tydliggöra att avhand-
lingens teoretiska koalition vilar på Ricoeursk dialektik. Ricoeur bidrar 
inte till resonemangen för realism, han medverkar till att öppna för möten. 

När det gäller förekomsten av kritisk realism, och såsom den givits 
funktion i avhandlingen, har det primärt gällt ontologiska ’operationer’. 
Detta kan sägas stå i analogi med kritisk realism som rörelse, att dess fokus 
snarast varit ontologi än epistemologi (Sayer 2000). Samtidigt har den 
kritiska realismen avyttrat grundläggande principer för epistemologiska 
inriktningar, dvs. för de ansatser som kommit att brukas genom avhand-
lingens mer empiriska delar. 

Strukturalism… 

Det strukturalistiska draget i denna avhandling kan sägas vara i neodurk-
heimiansk stil. Att Durkheim inte är vidare använd inom musikvetenskap 
och musikpedagogik är inte så konstigt. ”För humanister är Durkheim 
anti-Krist” (Collins 1988, s. 107 [min översättning]). Inte för att Durkheim 
aktivt intar en sådan position, snarare för att hans teorier avförtrollar den 
mystik som är så intimt förknippad med sådant som musik, konst och 
estetik. Ett andra argument mot Durkheim, vilket torde vara förekom-
mande även hos samhällsvetare, är bilden av en makrostrukturalist och 
positivist. Beträffande det sistnämnda förekommer dock skiftande tolk-
ningar. Min tillämpning, vilken i huvudsak stödjer sig på senare arbeten, 
tolkar inte Durkheim som förmedlare av universella former. Vad som lig-
ger hos Durkheim, och som jag menar vidareförs av Bernstein och 
Douglas, är intresset för de strukturerande principerna som sådana. 
Strukturalismen i deras arbeten, och som även blir det strukturalistiska 
draget i denna avhandling, handlar således om underliggande principer till 
symboliska former. På dessa grunder uttalas inte anspråk på att förhållan-
den reproduceras deterministiskt. Hur samhälle, utbildning eller en musi-
kalisk kunskapspraktik förhåller sig är något förändringsbart. Det relativt 
generativa utgörs av de underliggande principerna till hur förhållanden 
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struktureras. Klassifikation och inramning anger i denna mening inte något 
i sig, de är relativa begrepp vars betydelse är att definiera något relationellt. 

…och hermeneutik 

Det hermeneutiska greppet i denna avhandling behandlar primärt tillägnel-
sen av empirin och förklaringarna av densamma. 

För det första påpekar hermeneutiken avhandlingens ofullständighet. 
Den meddelar att urvalet av material är begränsat till urval av 
spår/dokument från historiska skeenden. Hermeneutiken understryker 
således avhandlingens selektiva handlingar. 

För det andra påtalar hermeneutiken att avhandlingen skapat en berät-
telse eftersom den tilldelat objektet en specifik mening. Det handlar emel-
lertid inte om relativism eftersom det inte går att tilldela vilken mening som 
helst. Det finns en referens och om tolkningen inte stannar vid en första 
förståelse – vid gissningen – utan går via förklaring, kommer också tolk-
ningens kvalitet att gå bortom godtycklighet (Kristensson Uggla 2002). 

Till sist måste frågan ställas huruvida strukturalism och hermeneutik har 
någon beröringspunkt. Det kan sägas att Ricoeur uppvisat intresse för 
strukturella och kodliknande förhållanden genom perspektiv på ’det omed-
vetna’ (Thompson 1981). 

Durkheims problemformulering från början av 1900-talet, just under rubri-
ken >>Kollektiva föreställningar>>, är fortfarande giltig då termen beteck-
nande nog återupptas efter det långa bruket av termen mentalitet inom An-
nales inflytandesfär. Durkheims idé om >>grundläggande normer>>, som 
hänger samman med idéerna om tysta överenskommelser och överenskom-
melse om överenskommelsens former, har kvar sin kraft, åtminstone vad 
gäller problematik och pragmatik (Ricoeur 2005/2000, s. 283). 

Samtidigt som Ricoeur öppnade för strukturalistiska perspektiv var han 
alltid noga med att balansera ofrivillighet med frivillighet och subjektde-
centrering med subjektcentrering till en verklighet som inte är fullständigt 
konstruerad av subjektet, men inte heller deterministiskt tilldelad. I så 
måtto kunde Ricoeur inte acceptera varken Durkheim eller Saussure fullt 
ut, men likväl bearbeta ett strukturalistiskt tankegods intill en hermeneu-
tisk förståelse (Kristensson Uggla 1999/1994; Ricoeur 1976; Thompson 
1981). 

Ett utfall av Ricoeurs kritiska hermeneutik är så en vetenskap som ham-
nar i en dialektik mellan å ena sidan att upptäcka, å anda sidan att upp-
finna. Kristensson Uggla (2002) menar att det är mellanordet ”framför” i 
”världen framför texten” som förmedlar denna dialektik. 
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Det som finns i ”världen framför texten” kan bidra till att uppenbara nya 
meningshorisonter i textens värld, och textens värld kan i sin tur bidra till 
att öppna nya meningshorisonter i ”världen framför texten”. Verkligheten 
är med andra ord något som växer fram genom vår interaktion i och med 
”världen framför texten” (Kristensson Uggla 2002, s. 353). 

Jag uppfattar att Durkheim och Ricoeur finner en beröringspunkt när det 
gäller den gemensamma historiens centrala plats för vårt medvetande. Hos 
Durkheim (2001/1912) framkommer denna gemensamma historia i form 
av kollektivt medvetande och kollektiva representationer, hos Ricoeur 
(2005/2000, 1993/1984) som kollektivt minne och spår. Jag menar inte att 
Durkheim och Ricoeur tänker samstämmigt kring dessa förhållanden, sna-
rare att de på skilda sätt visar respekt för historien som förefintlig tillvaro. 
Men i övrigt är skillnaderna mellan Durkheim och Ricoeur fler och mer 
påtagliga än likheterna. 

Sanningslik 
Avslutningsvis vill jag beskriva hur jag ser på världen framför avhandlings-
texten. Menar jag på grundval av realism att avhandlingens påståenden är 
objektiva faktum? Nej. Menar jag då att avhandlingen är relativistisk och 
därmed varken sann eller falsk? Nej. Jag anser att avhandlingens giltighet 
behöver bedömas i förhållande till ett sanningsbegrepp, men inte utifrån 
den uppställda dikotomin mellan absolut sant eller intet. I analogi med att 
tolkningar kan särskiljas kvalitativt – rimligare/bättre tolkningar – kan 
också avhandlingen vara mer eller mindre sanningslik (Johansson 1986). 

I det åttonde kapitlet presenterades Gy 2011 som en händelse, eller som 
händelser inramade till ett intertextuellt förlopp. Det är nu viktigt att förstå 
presentationen av Gy 2011 som icensatt intrig. Händelserna är faktiska 
och jag har inte på något vis förvanskat dem. Men att ge sig i kast med 
skildringar av människoburna processer leder till tolkning av mening, att 
förstå Gy 2011 som intrig, och att jag som forskare måste återberätta ge-
nom icensättning. På så vis menas att avhandlingen i strukturalistisk me-
ning beskaffat sig med verkligheten, samtidigt som hermeneutiken påkallar 
den nödvändiga fiktionen (Ricoeur 1993/1984). 

I principiellt hänseende genomdrevs så också hela det sjunde kapitlet i 
form av en fiktiv berättelse byggd på verklig sanning. Inget i materialet är 
avsiktligt förvanskat. Men om samma material hade givits någon annan 
torde berättelsen blivit en annan. Det kan finnas personliga aspekter i 
detta, men jag avser det enkla faktum att jag läst materialet med teoretiska 
glasögon någon annan inte valt.  

Av dessa resonemang kommer jag nu fram till en ståndpunkt där av-
handligen beskaffat sig med verklighet och sanning, men genom sin 
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enorma brist på förståelse – eftersom förståelsen alltid är begränsad till en 
första förståelse – inte gör anspråk på att vara sann. Däremot kvarstår 
tilltron till sanningslikhet. Denna sanningslikhet bedöms vid disputationen, 
men därifrån kommer avhandlingen som frigjord text att ständigt granskas 
och värderas, åtminstone till den dag då den mister all form av rimlighet 
och bedöms som fullständigt osannolik. I ett sådant fall har avhandligen 
måhända ett funktionellt värde. 

Slutligen landar jag i konstaterandet att vi nått en ny förståelse, men att 
denna förståelse paradoxalt nog endast utgör en första förståelse inför 
framtida förklaringar och nya förståelser. Avhandlingen blir så en del i en 
evig hermeneutisk spiral. 
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SUMMARY 

Summary 
The starting point for the work described in this dissertation is the educa-
tional reform of Swedish upper-secondary school during 2006–2011. In the 
previous curriculum (Lpf 94), music content fairly unambiguously had a 
strong status and widespread legitimacy. All the national upper-secondary 
school programmes included the general core subject course Artistic Activi-
ties, of which musical content formed a part. In addition, a specializing 
Arts Programme with a musical orientation towards further studies had 
become a national programme. What the upper-secondary school inquiry 
of 2007 proposed (SOU 2008:27) was that a general arts subject should be 
withdrawn from the common upper-secondary school curriculum, and that 
the Arts programme should be integrated, several directions together, into 
a programme for Aesthetics and Humanities. In the referral process, both 
these proposals met with criticism. The authorities, universities, municipal-
ities, trade unions and various interested parties opposed the proposals for 
a number of reasons. In the subsequent Government Bill (Prop. 
2008/09:199), the general arts education content was indeed removed, 
while the special programme – the Arts Programme – was essentially re-
tained. 

Issues and aims 
This course of events has given rise to a number of questions. How was it 
that the Upper-Secondary School Commission made the proposals de-
scribed above? How was it that the Government Bill did indeed delete gen-
eral artistic activities, while retaining the special Arts Programme? The 
starting point for this dissertation is that such issues throw a light on how 
different sociocultural groups relate to music/art from an educational per-
spective. More precisely, we are dealing with the process of the legitimiza-
tion of special content and separate educational programmes. At the same 
time, this study suggests that the interaction between different practices 
relates to social objects, which include relations within. Thus, the relations 
are understood as relations within: (a) music as a subject/discipline/knowledge 
practice, and (b) the pedagogic device; and also as relations to: (c) music as 
an educational content, and (d) how the education should be organized. It 
is also suggested that these relations enrich pedagogic discourse by being 
textualized, contextualized and recontextualized via the discursive gap that 
arises between the field for social production and that for educational re-
production. Accordingly, in reverse, the texts in the curriculum are regard-
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ed as representative material for actual events and the underlying principles 
for structural conditions. 

Aim 

This dissertation seeks critically to illustrate discursive recontextualization 
between sociocultural production and reproduction with respect to both 
relations within and relations to music education in Swedish upper-
secondary schools. 

Questions 

How can the recontextualization of music content in the upper-secondary 
school curriculum Lgy 11 be understood by: 

• explaining relations within the subject of music and recontextualiz-
ing principles? 

• explaining sociocultural relations to music content and recontextu-
alizing principles? 

 

The object of study 

The analysis focuses directly upon educational policy as a recontextualising 
field, where the pedagogic discourse is constituted by a specific genre of 
policy, i.e., “relatively stable types of linguistic practices with regulative 
functions” (Chouliaraki 1999, p. 41). The focal point is thus specifically 
located in the discursive gap between genres of governance within an Offi-
cial Recontextualizing Field (ORF) and a contradictory Pedagogic Recon-
textualizing Field (PRF), and the study is informed by policy documents 
linked to educational reforms or, in other terms, a particular genre chain: 
Political Initiatives/Directions – Committee Report (Commission of In-
quiry) – Comments (from referral bodies) – Government Bill – National 
Curriculum, etc. (Bernstein 1990, 2000; Fairclough 2003, 2010). 

The study is restricted to an examination of curriculum-oriented texts 
during the period 1940–2011. Special attention is paid to the texts within 
the Gy 2011 upper-secondary school reform. The intention is not to de-
scribe the history of the curriculum, but rather to take a textual/discursive 
analytical grip, where the historical perspective generates explanatory ele-
ments and a broadened horizon for understanding. 

Object of knowledge 
Previous research within the Nordic network of music education has to 
only a small degree devoted its attention to curricula as a discursive prac-
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tice, and to curriculum texts as empirical material. This applies particularly 
to the perspective on music as belonging to a regulative discourse on collec-
tive norms and values. This problem area is more developed in the Anglo-
sphere, and particularly in fields of research beyond those involving prob-
lems with music pedagogics. The greater part of curriculum theo-
ry/curriculum studies and the sociology of education must be regarded as 
belong to more general educational sciences. A possible explanation for 
this research situation is the strong presence of the humanities in musical 
pedagogics, whereas the educational sciences by tradition have greater 
affinities to social-scientific approaches. 

My solution has been to try to relate dialectically to the humanities and 
social sciences. For this reason, Ricoeur’s Critical Hermeneutics have pro-
vided me with guidelines from the perspectives of both scientific theory and 
methodology. Such a starting point permits the establishing of a dialectical 
relationship with explanation and understanding. In a broader sense, the 
dissertation has introduced somewhat conflicting relationships between 
different approaches: Critical Hermeneutics, Critical Realism, Social Real-
ism, and Critical Discourse Analysis. The intention has been to create con-
flicts between interpretations, and thereby contribute to the research field. 

A cultivated gaze 
The first step in the analytical work was to clarify the relationships within 
the subject of music as a knowledge practice. Resting on the ideas of Bern-
stein (1999) and Maton (2006, 2007, 2010a), music has been considered 
as a knower structure, within which structural verticality is based on social 
relations. The knowledge practice is thus created and given legitimacy on 
the basis of a knower code, where the fundamental principle for legitimacy 
and the pupil’s acceptance is a question of ‘gaze’. 

“A ‘gaze’ has to be acquired, i.e. a particular mode of recognising and realis-
ing what counts as an ‘authentic’ sociological reality.” (Bernstein 1999, p. 
165). 

From 1940 and onwards, such a knower code can be expressed as the me-
diation and acceptance of what Maton (in press/2013) describes as a ‘culti-
vated gaze’. The pupil’s social background and inborn musicality have 
constituted a subordinate perspective in relation to his/her opportunity and 
ability to acquire an education (German: Bildung). The legitimacy of the 
music content from an education-policy perspective and the relations with-
in the subject of music have, instead, been based on interactional relations. 
Knowledge in and knowledge of music have therefore been treated as ways 
of knowing in music-oriented knowledge practice. In this way, the relations 
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within the subject of music have become what Small (1998) has described 
as “musicking”. 

At different times, various lenses have been offered for the cultivated 
gaze. From about 1940– 1970, the pedagogic discourse was dominated by 
an ontic lens, where a canonical ordering of musical works was in focus. 
Through interactions between the Masters and their Masterpieces, people 
should be educated into qualitatively better relationships with art, leisure 
time, and a cultural life. In this context, art was ascribed a functional force 
to cultivate pupils into becoming good democratic citizens in the service of 
society. Towards the end of the 1960s, the lens began to shift from music 
to different ways of relating to music. The music-education discourse be-
gan, in this respect, to draw boundaries, and pedagogically to frame a spe-
cific Musicideology. It was no longer a question of understanding the Ge-
niuses but rather of relating critically to the negative aspects of commer-
cialism and its stereotypical musical expressions. In the mid-1980s, the lens 
again began to shift in character. More specifically, it was reground into 
introspection. The earlier gaze outwards to a special music or to a special 
Musicideology began increasingly to turn inwards to the interactions situ-
ated within it. The consequence was that the interactional relations – Mu-
sicking – themselves became the focus and the educational content per se. 

Languages of legitimation 
Against the background of this historical sketch of the intrinsic relations of 
music as a subject, the dissertation has turned to an analysis of the primary 
upper-secondary school reform (Gy 2011), which was briefly presented in 
the introduction to this summary. More precisely, the different standpoints 
in the Official Recontextualizing Field (ORF) and in the Pedagogic Recon-
textualizing Field (PRF) have been studied relationally. 

The ORF proposal to eliminate general artistic educational content was 
criticised by the PRF. A series of different discourses relating to the func-
tional merits and usefulness of a general arts education were put forward. 
In the first instance, it was argued that the function of the subject of arts 
was to produce creative human beings, who were considered to be a pro-
ductive force in the current entrepreneurial and creative economy. It was 
also emphasized that arts subjects are important for cultural awareness and 
for the rights of all pupils to communicate through different artistic modes 
of expression. The opinions expressed by the PRF did not, however, receive 
any acceptance from the ORF. 

With respect to specialised music education (the Arts Programme), the 
ORF suggested that the artistic approach should be integrated into the 
other humanities. This was criticised by the PRF. In the first instance, it 
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was argued that artistic and humanistic subjects cannot be combined for 
both epistemic and social reasons. The technical colleges also argued that 
too integrated an educational model would have negative effects on pupils’ 
handicraft and artistic skills. There was also concern over the proposal to 
reduce the importance of admission tests. On an overall basis, the ORF 
subsequently decided to reject the proposal of integration into the humani-
ties. 

The negotiations relating to both a general music content and a special-
ised music education have been marked by different languages of legitima-
tion, but in order to explain the actual outcome, these languages of legiti-
mation must be placed in relation to the fundamental principles that ap-
plied to the recontextualization processes. For this reason, the dissertation 
has also examined the ideological points of departure for contemporary 
education policies. 

Principles of recontextualization 

In the General Election of 2006, the Alliance – of centre-right political 
parties – came to power in Sweden. With the support of international theo-
ries, the combined ideology can be said to express that of the New Right. 
The ORF has thereby come to be characterized by an interdiscursive order, 
consisting in part of a neoliberal market discourse, and in part of neocon-
servative discourses of standardization and traditionalization. The New 
Right has thereafter driven the recontextualization processes through a 
stronger classification and delineation of the boundaries between subjects, 
and a stronger framing of pedagogic practice. The intention has been to 
make the curriculum and teaching clearer. In the vocabulary of Bernstein 
(1975, 2000), it has been to depart from what has been regarded as an 
invisible pedagogy and, instead, to define clear boundaries and a clear 
framework for a visible pedagogy. In this joint approach, the neoliberal 
discourse has sought an instrumental and market-oriented type of visibility. 
Educational content has thereby been evaluated in terms of its market val-
ue and, in a broader sense, in terms of its relations to the field of produc-
tion. At the same time, the neoconservative discourse has sought visibility 
through an accentuation of conservative standards and values. This means 
that educational content has been able to gain legitimacy on the condition 
that a relatively strong intrinsic relation is shown, i.e., if the knowledge 
practice is shown to be autonomous, and if the educational content is con-
sidered to be essential for subsequent university studies. The interdiscursive 
link between these two principles – relatively strong extrinsic and/or rela-
tively strong intrinsic relations – has thus led to greater visibility through 
stronger classification and stronger framing. 
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By combining these principles of recontextualization along continua of 
strengths, an analytical topology is created that includes four basic modali-
ties for legitimation. The modalities A, B and C all represent legitimation 
positions, since they are all visible through relatively strong extrinsic rela-
tions (C), relatively strong intrinsic relations (A), or a combination of both 
(B). On the other hand, Position D is illegitimate since it since it does not 
show strong/visible relations in any respect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 8.3 (Inspired by Maton, 2007, p. 97) 

On the basis of the underlying principles of recontextualization and the 
code theory of legitimation that has been created, it has been possible to 
explain the legitimacy or illegitimacy of musical content. On the basis of its 
relative autonomy, music education has been retained as a special educa-
tional programme. At the same time, the elimination of general arts educa-
tion is explained on grounds of rather weak relations, both intrinsic and 
extrinsic. 
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The sacred and the profane 
Through a broader analysis, the principles of recontextualization principles 
have been interpreted as expressions of the sacred and the profane (Durk-
heim 2001/1912). In this respect, educational content has been able to gain 
legitimacy for so long as its knowledge practice has succeeded in making 
visible a relatively strong relationship with one or both of these worlds. 
Thus, strong extrinsic relations show the pragmatic use of educational 
content for everyday-related and close-to-practice production contexts. 
Strong intrinsic relations show, instead, a close attachment to a conceptual-
ly integrated world of norms and values. 

The cosmological perspective has also contributed to a broader under-
standing of music as a subject that is still sacred. However, that which is 
considered sacred has varied from one time to another. In this perspective, 
it is relevant to talk about a successive secularization of the sacred. When 
general education of the masses came into being, the sacred consisted of 
God and the fatherland. Thereafter, sacredness came to be secularized into 
Geniuses in the form of Masters and their Masterpieces. Around the 1970s, 
the sacred in musical pedagogics consisted, if in anything, in a critical rela-
tionship to commercialism and stereotypical music, and, in the early 1990s, 
it became embedded in a world of interactional relations in everyday prac-
tice. 

Regardless of what had been considered sacred, sacredness has also been 
in need of preservation from danger (Douglas 1997/1966). Danger, howev-
er, is a relative concept. That which is perceived to be a danger at any one 
time, or in a particular context, need not be a danger at another time or in 
another context. At certain times, popular music has been considered a 
danger, at others not. At certain times and in certain contexts, arts subjects 
have been considered to be a threat to arts education, at others not. At 
certain times and in certain contexts, commercialism has been regarded as 
endangering the authenticity of musical expression, at others not. 

The fear that danger may penetrate society and lead to sacrilege has cre-
ated a need for rituals. More specifically, it has been a question of both 
consensual rituals with the purpose of directing the pupil’s gaze upwards to 
the sacred, and separating rituals, where insignificant others could be ex-
cluded from knowledge practice within (Bernstein 1975). 

Points of discussion 
The empiricism and analytic results in this dissertation have given rise to a 
critical discussion at several levels. First, criticism has been directed at the 
ORF’s tendency to relocate a market principle as an underlying principle 
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for recontextualization processes. The consequence has been said, to a high 
degree, to be instrumental education, where educational content is increas-
ingly valued on the basis of its visibly practical usefulness. Second, neocon-
servative traditionalism has been criticized, with regard both to the ORF’s 
focus on standardizations, tests and control systems, and to the PRF’s rela-
tively strong classification and framing of knowledge practice. In a broader 
sense, this has been a question of systematic separation, with segmented 
learning as a consequence. Third, a critical line of reasoning has been put 
forward with respect to relativism within the PRF and its consequences for 
invisibility. On the basis of all this, this dissertation has sought to achieve a 
transition from a social-constructionist perspective on knowledge to a so-
cial-realistic concept of knowledge. Finally, the dissertation has sought to 
formulate the foundations for such a social-realistic position, where the 
social, cultural and historical impregnation of knowledge creates the foun-
dation not for its objective impossibility but rather for its social objectivity. 
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BILAGOR 

Teckenförklaringar 
Fundamentala tecken 
 

• C  klassifikation (classification) 
• F  inramning (framing) 
• +  stark/starkare 
• -  svag/svagare 
• ↑  förstärkning 
• ↓  försvagning 
• i  intern 
• e  extern 

 
Exempel på kombinationer 
 

• +C, +F  samlande/samlad kod (collection code) 
• -C, -F  integrerande/integrerad kod (integrated code) 
• -↑  något relativt svagt blir förstärkt 

 
+/- anges före C/F, men efter ER, SR, SG, SD osv. Detta p.g.a. skillnad i 
Bernsteins respektive Matons utformningar. 
 
Särskiljande koder 
 

• ER  epistemiska relationer (epistemic relations) 
o OR ontiska relationer (ontic relations) 
o DR diskursiva relationer (discursive relations) 

• SR  sociala relationer (social relations) 
o SubR subjektrelationer (subjective relations) 
o IR interaktionella relationer (interactional rel.) 

 
Semantiska koder 
 

• SG  semantisk gravitation (semantic gravity) 
• SD  semantisk densitet (semantic density) 

 
Övrigt 
 

• InR  Interna relationer 
• ExR  Externa relationer 
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