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Sammanfattning 

 

Titel: Bortom ord – en diskursanalys av hur musikämnet legitimeras 

Title: Beyond words – a discourse analysis of how the school subject music is legitimized  

 

Författare: Nadia Moberg 

 

Denna undersökning riktar sig till personer som är verksamma inom det musikpedagogiska 

området och som intresserar sig för hur legitimeringen av musik som ämne kan se ut. Vidare 

riktar sig undersökningen till alla som är intresserade av frågan om olika skolämnens 

legitimitet. Även politiker och andra makthavare kan ha användning av denna studie. Den 

öppnar upp för reflektion kring begrepp som kunskap, bildning, musik och makt. 

 

Syftet är att undersöka hur musikämnet i den obligatoriska skolan legitimeras av 

lärarutbildare. Genom intervjuer med lärarutbildare som är verksamma på musikhögskolor 

undersöks vilka argument som används och hur legitimeringen ser ut. Med hjälp av 

diskursteori och dess verktyg har maktförhållanden kartlagts för att möjliggöra undersökandet 

av vad som bestämmer hur konstruerandet av legitimeringen sker.  

 

Resultatet visar att legitimeringen sker utifrån musikupplevelsens egenvärde och 

självförklarande värde i stor utsträckning, även om argument om musik som ett medel till 

någonting utommusikaliskt finns närvarande. Fem olika teman har identifierats varifrån 

argumentationen för musikämnet utgår. I materialet framkommer att de intervjuade förhåller 

sig till en hegemoni där kunskap bör vara mätbar och till nytta. Musik som kunskap faller 

utanför denna ram och betraktas därmed som en illegitim form av kunskap. I förhållande till 

denna hegemoni framstår informanterna som antagonister. Det finns en kamp om hur kunskap 

ska förstås, ett vi och ett de skapas mellan de kunskaper eller ämnen som ses som legitima 

och de som ses som illegitima. 
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INLEDNING 

Den 22 november 2011 intervjuades jag i egenskap av lärarstudent på musikhögskolan, av 

Sveriges Radios Kulturnytt. Temat i fokus var den nya gymnasiereformen och frågorna som 

ställdes handlade om det faktum att estetisk verksamhet inte längre ska vara ett obligatoriskt 

ämne. Jag och reportern samtalade en stund om både lärarutbildning, framtida arbetsmarknad, 

musik och kultur. Som svar på vad min inställning var, till att estetisk verksamhet inte längre 

ska vara obligatorisk sade jag bland annat: ”jag tycker att det är förödande för både elever och 

skolan och samhället i förlängningen”.  

 

Jag lyssnade på programmet när det sändes och reagerade själv på mitt starka, och för vissa 

kanske drastiska, uttalande. Om jag hade fått tillfälle att utveckla mitt svar eller om 

följdfrågor ställts, hur hade jag argumenterat för denna ståndpunkt då? På vilket sätt hade jag 

kunnat förklara värdet av musikundervisning i skolan? Jag är nämligen inte övertygad om att 

min inställning till de så kallade estetiska ämnena, och då framförallt musik, delas av alla.  

Trots över fyra års studier och med en examen inom räckhåll, är frågan om varför musik bör 

vara ett ämne i skolan inte enkel att besvara. 

 

Det totala utrymmet för musikundervisningen i grund- och gymnasieskolan har minskat, till 

och med halverats, under de senaste 50 åren. Från att ha utgjort 5,2 procent av den totala 

undervisningen till att nu utgöra 2,5 procent (Grandin 2009). Ämnet har således 

marginaliserats, både i grundskolan och i gymnasieskolan, i och med att estetisk verksamhet 

inte längre är obligatoriskt.  

 

För mig, som ägnat mig mycket åt musik och länge föreställt mig en framtid som pianolärare, 

är det en främmande tanke att musik inte skulle vara ett obligatoriskt ämne i grundskolan. 

Samtidigt är inte utbildningens innehåll av naturen bestämd. Synen på vad utbildning syftar 

till och på vad som är viktig kunskap är föränderlig. Mot bakgrund av musikämnets 

marginalisering, finns det ett behov av att legitimera verksamheten? Vilka är i så fall 

relevanta argument och hur verbaliseras dessa? 
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BAKGRUND 

I denna del kommer jag att gå igenom sådant som är centralt för att skapa förståelse för hur 

musikämnet har och kan legitimeras. Inledningsvis ämnar jag beskriva vad legitimering av 

musikämnet innebär och hur ett potentiellt behov av legitimeringen ser ut. I den andra delen 

av bakgrunden kommer en historisk genomgång av hur musik har legitimerats som ämne i 

svensk skola. Avslutningsvis, i den tredje och sista delen av bakgrunden beskrivs hur den 

rådande kunskapssynen ser ut, vad räknas som viktig kunskap?  

 

Legitimering 

Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen (1998) menar att det är grundläggande att de som är 

verksamma inom det musikpedagogiska området reflekterar över sin syn på musiken och dess 

funktion, det gäller att vara övertygad om värdet av den verksamhet en verkar i. Den 

grundinställning en har, de värden och den mening som en tillskriver den musikpedagogiska 

verksamheten utgör en slags musikpedagogisk filosofi. Även Øivind Varkøy (2003) menar att 

musikpedagoger bör ha ett reflekterande förhållningssätt både till musik som ämne och till 

pedagogiska frågeställningar. Detta är fundamentalt både vad gäller musikpedagogens tankar 

kring musikpedagogik och dennes praktiska verksamhet. Bennett Reimer (1989) anser att 

detta behov av en musikpedagogisk filosofi finns både på ett individuellt och på ett kollektivt 

plan. Musikpedagoger som yrkesgrupp måste själva medvetandegöra vad det är de bidrar med 

till samhället. Än viktigare än den kollektiva övertygelsen om musikens betydelse är dock 

individernas tro på värdet av sin verksamhet. 

 

Musik som ämne, kan för de som verkar inom det musikpedagogiska området, synas som en 

självklar och viktig verksamhet både för individer, kulturen och för samhället i stort. 

Samtidigt har många upplevt att ämnet har nedprioriterats, vilket kan leda till ett behov av att 

legitimera ämnet, att argumentera för dess betydelse och existens (Hanken & Johansen 1998). 

Frede V. Nielsen (1998) menar att en orsak till att musikämnet isoleras kan vara att 

musikpedagoger inte är medvetna om varför ämnet ska finnas i skolan och vilken roll det ska 

ha. En annan orsak till att ämnet marginaliseras kan vara att det privatiseras genom att det ofta 

talas om individens utveckling och känsloliv och att de större sociala och kulturella 

erfarenheterna glöms bort (Ruud 2006). 
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Det finns och har alltid funnits tendenser att gripa efter halmstrån i försök till 

självrättfärdigande hos musikpedagoger menar Reimer (1989). Han ser också en fara med att 

dessa ägnar allt för mycket energi åt att förespråka musik som ämne i skolan istället för att 

rannsaka och begrunda den egna verksamheten. Om tiden skulle ägnas åt detta i högre 

utsträckning så skulle behovet av att legitimera verksamheten minska (Reimer 2005). Varkøy 

(1996) beskriver musikarbetares frustration över att försöka övertyga sin omgivning om 

värdet av sin egen verksamhet. Eftersom det kan vara svårt att argumentera utifrån musikens 

egenvärde används ofta argument som grundar sig i en instrumentell inställning. Det kan till 

exempel gärna handla om hur marknaden gynnas, den ekonomiska nyttan i form av 

exportinkomster. 

 

Grunder för legitimering 

Historiskt sett har många funderat kring musikens betydelse för individens utveckling inom 

olika områden. Det har funnits och finns många olika tankar om varför musik bör vara ett 

ämne i skolan eller varför det är en fundamental del i utbildning och fostran av barn och unga 

(Sundin 2003). Varkøy (2003) skriver att forskningen även idag är omfattande vad gäller 

musikpedagogikens verkningar. Han menar att musiken alltid är ett medel för någonting 

utommusikaliskt och att detta även har varit utgångspunkten för argumenten för 

musikundervisning historiskt sett. Även när musikens estetiska funktioner ses som det 

primära är detta ett medel till något annat, till den upplevelse eller känsla som musiken ger. 

Varkøy (2003) menar att musiken som medel dock är unikt och inte kan ersättas av något 

annat. Musiken och den estetiska upplevelsen av den, är ett medel i livsprojektet att uppnå 

lycka.  

 

Idéer om musiken som en väg för individen till kunskap, bildning och insikt fanns redan 

under antiken. Inte minst Platon och Aristoteles filosoferade kring dessa frågor och ansåg att 

musik var en essentiell beståndsdel i fostran av unga. Platon trodde att musik kunde vara både 

god och ond, att den kunde påverka människor i positiv eller negativ riktning. Av den 

anledningen var det viktigt att rätt musik användes i utbildningen. Den rätta, eller den goda 

musiken kunde leda till att människor blev mer civiliserade, balanserade och kontrollerade 

(Walker 2007). Även Aristoteles delade övertygelsen om att musiken påverkade människor, 

endera i positiv bemärkelse eller på ett negativt sätt. Den kunde fungera karaktärsdanande, 

men också som rekreation eller helt enkelt som en lustfylld upplevelse. Den sistnämna 
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aspekten, den hedonistiskt präglade, var dock Aristoteles aktsam med att ge för stort 

erkännande. Utöver dessa funktioner såg Aristoteles musiken som ett medel för rening från 

olika sorters känslor (Varkøy 1996).  

 

Ofta sker legitimering av musikundervisning utifrån att den antas utveckla sådana sidor som 

kan underlätta för eleven i andra ämnen och sammanhang, musiken får således en konkret 

nyttofunktion (Hanken & Johansen 1998; Varkøy 1996). Det kan till exempel handla om 

allmän intellektuell utveckling, om kreativitet eller motorik. Argumenten är frestande att ta till 

menar Hanken och Johansen (1998), eftersom alla är eniga om att det är viktiga områden att 

utveckla. Att vetenskapligt belägga att musikundervisning bidrar till detta är dock svårt. 

Varkøy (2003) skriver att för de som har en sådan instrumentell syn på skolan och dess 

ämnesinnehåll är produkten målet, produkten är i detta sammanhang alltså nyttiga 

medborgare. Den målstyrning som präglar skolan kan härledas till marknadsprinciper där 

kontroll av resultat är centralt. Han menar att det numer är ekonomer som sätter skolans 

dagordning snarare än pedagogerna. 

 

Hanken och Johansen (1998) redogör för argumenten som till exempel kan handla om synen 

på musik som nära kopplad till känslor och därmed som nödvändig för människors 

känslomässiga utveckling. Utifrån den synen antas musikundervisning kunna utveckla en sida 

av personligheten som andra, icke-konstnärliga ämnen kanske inte kan på samma sätt. 

Musiken kan, när den ses som nära förbunden med känslor, ge elever möjlighet att utforska 

och ge uttryck för sina egna känslor. I det här fallet blir alltså musiken viktig som ett medel 

för individer att få uttrycka sig själva, både känslomässigt och identitetsmässigt. Reimer 

(1989) menar dock att fokus för musikundervisningen bör riktas mot musikens estetiska värde, 

även om han erkänner att musiken kan ha andra funktioner. Musikens egna kvaliteter är vad 

undervisningen ska handla om, inte utommusikaliska känslor eller reaktioner som kan följa av 

den.  

 

Hanken och Johansen (1998) beskriver att ett av de sätt varpå musikämnet kan legitimeras tar 

sin utgångspunkt i samhället. Det blir en viktig del av socialisationen att utveckla sitt 

musikaliska kunnande eftersom musiken spelar en sådan avgörande roll i samhället. 

Argumenten kan också handla om att musikundervisningen kan bidra till att förändra 

samhället till det bättre. Intolerans och förtryck är frågor som musikämnet, utifrån denna 

legitimeringsgrund, kan angripa och till följd av detta kan förståelsen för andra kulturer öka. 
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Monica Lindgren (2006) har i sin doktorsavhandling bland annat undersökt hur lärare och 

skolledare legitimerar estetisk verksamhet i skolan. Även om undersökningen inte handlar om 

musikämnet specifikt så är den intressant även i detta sammanhang. Hon har genomfört både 

samtal i fokusgrupp och individuella intervjuer och sedan analyserat materialet genom 

diskursanalys. Hon har identifierat fem olika diskurser. Den första av dessa kretsar kring 

estetisk verksamhet som kompensation för elever. Här ses vissa elever ha ett större behov av 

det estetiska i och med dess terapeutiska eller specialpedagogiska funktioner. Den andra 

diskursen handlar om det estetiska som något som bidrar till att skapa balans inom skolan, 

eleverna anses här ha ett behov av omväxling och därför är det viktigt att balansera de 

teoretiska ämnena med praktiska eller estetiska inslag. I den tredje diskursen framställs den 

estetiska verksamheten som en källa till glädje, där eleverna antas ha ett behov av att ha roligt 

i skolan. Nästa diskurs handlar om fostran, där den estetiska verksamheten antas bidra till att 

göra eleverna till goda medborgare. Den sista av Lindgren (2006) identifierade diskursen 

handlar om legitimering av estetisk verksamhet genom att den kan förstärka elevernas 

prestation inom andra ämnen.  

 

Legitimering av musikämnet i svensk skola 

Musikämnet, som tidigare hetat både kyrkosång och sång, har under lång tid legitimerats 

genom sin funktion som förberedande för gudstjänsten (Sandberg 2006). Skolans koppling till 

kyrkan var stark ända in på 1900-talet och det fanns vad som kan beskrivas som en religiös 

legitimering av ämnet. Att behärska sången i kyrkan, vars funktion var att prisa gud, var syftet 

med musikundervisningen (Gustafsson & Lindeborg 1996). Vid folkskolans grundande 1842 

skulle alla barn undervisas i sång vilket, utöver den religiösa funktionen, skulle leda till ökad 

moral och en stärkt fosterlandskänsla (Sandberg 2006). När den första normalplanen för 

ämnet inrättades år 1878 ändrades ämnets namn från kyrkosång till sång (Bouij 2013).  

 

Under 1890-talet förändrades synen på barn och deras lärande vilket bland annat ledde till en 

större medvetenhet kring musikundervisningen. Nu gavs många läromedel och sångböcker ut, 

ett exempel är Alice Tegnérs visor (Sandberg 2006). Texternas syfte i dessa var inte att stärka 

barnens fosterlandskänslor eller att fostra dem till vördnad av sina föräldrar, visorna gav 

istället uttryck för synen på barn som egna individer (Gustafsson & Lindeborg 1996). Detta 

innebar en framväxt av en särskild skolmusik och musikämnets funktioner blev att fostra 

barnen socialt och kulturellt (Sandberg 2006). 
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Under andra världskriget väcktes tankar om en reformerad skola och efter krigets slut tillsatte 

regeringen en kommission vars uppgift var att arbeta fram en enhetsskola. 1946 års 

skolkommission ville skapa en gemensam skola för alla barn, det fanns en kollektiv tanke och 

en önskan om att utveckla samhället demokratiskt. Kulturarvet var en viktig beståndsdel i 

undervisningen vid denna tid och alla barn skulle tillägna sig vissa bestämda sånger, de så 

kallade stamsångerna. Bland annat skulle folkvisor och de nordiska nationalsångerna sjungas i 

skolan (Bouij 2013). År 1955 kom ämnets namn till slut att bli Musik och skolans långa och 

starka anknytning till kyrkan gick i graven (Sandberg 2006). 

 

Slutligen, år 1962 förverkligades idén om en enhetlig skola, vilken kom att kallas grundskolan 

(Bouij 2013). I den första läroplanen för grundskolan, Lgr 62, syntes skolans fostrande 

uppgift tydligt. Musikämnet skulle stå för en estetisk fostran av varje individ och bidra till 

dennes kultivering. Det fanns även en tanke om musikämnets funktioner för andra ämnen. 

Musiken hade bland annat en illustrativ roll i att gestalta historiska skeenden och andra 

kulturer, vilket skulle bidra till elevernas förståelse av dessa. I nästkommande läroplan för 

grundskolan, Lgr 69, betonades musikens betydelse som en berikande kraft, den skulle styrka 

den personliga utvecklingen hos varje elev (Gustafsson & Lindeborg 1996).  

 

I och med Lgr 80 togs ett första steg mot den målstyrning av skolan som senare kommit att 

stärkas i och med Lpo 94 (Bouij 2013). I den förstnämnda läroplanen skedde legitimeringen 

av musikämnet genom dess form som skapande verksamhet, där eleverna skulle vara aktiva i 

sitt eget kunskapssökande. Musiken sågs som bidragande till deras utveckling, både socialt 

och individuellt. Det var resan som var målet (Gustafsson & Lindeborg 1996). I Lpo 94 

uttrycktes istället musikens roll som ett medel för lärande, som en väg till rekreation och som 

ett redskap för gestaltning och för att förstå sin omvärld. I Lgr 11 betonas den kulturella 

erfarenheten som musik innebär. Legitimeringen av musikämnet sker idag ofta utifrån dess 

identitetsskapande roll och de individuella värdena av musikundervisningen betonas alltmer 

(Bouij 2013). I Lgr 11 finns denna text som beskriver musikämnet: 

  
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. 
Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder 
olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och 
kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker 
med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i 
samhällets kulturliv (Lgr 11, s 100). 
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Kunskapssyn 

Kunskap formar människor. Det vet alla som arbetar med lärande. Därför måste vi också våga 
ställa oss frågan om vilka människor vi vill ha, vilket framtida samhälle vi vill leva i  
(Åmossa 2007, s 6). 

 
Annorlunda uttryckt har således synen på olika kunskaper och dess legitimitet betydelse både 

för hur individer och samhället formas. Bernt Gustavsson (2002) skriver att så kallade 

teoretiska kunskaper har kommit att få en överordnad ställning gentemot de praktiska. Detta 

är inget nytt och en tilltagande fokusering mot de teoretiska kunskaperna leder till att både 

människor och andra viktiga kunskaper åsidosätts. Synen på olika former av kunskaper, deras 

status och legitimitet i samhälle och i skola är en maktfråga. Gustavsson (2002) anser att 

skolan har en roll att spela i att höja statusen på de kunskaper som inte faller under 

benämningen teoretiska. Han menar vidare att respekt för olika kunskaper är en nödvändig 

grund för ett demokratiskt kunskapssamhälle. Retoriken kring skolan har förändrats, 

humanistiska ideal har fått stå åt sidan för en ekonomisering av synen på utbildning. Detta 

leder till en reducering av utbildning där dess ekonomiska funktioner blir det centrala. 

Gustavsson (2002) menar att även synen på människan förändras i och med detta, människan 

avhumaniseras. 

 

Andreas Nordin (2012) menar att när det gäller kunskapssyn har det skett diskursiva 

förskjutningar, vilket kan ses bland annat i de betänkanden som legat till grund för de två 

senaste läroplanerna. Till Lpo 94 låg betänkandet ”Skola för bildning” som grund och 

betänkandet till den senaste läroplanen Lgr 11 heter ”Tydliga mål och kunskapskrav i 

grundskolan”. Nordin (2012) menar att i det sistnämna betänkandet har tankar om bildning 

och diskussioner kring kunskap fått stå åt sidan till förmån för ökad tilltro till standardisering. 

Detta syns även i sättet att tala om utbildning i ett internationellt perspektiv, där resultat och 

mätbarhet fått en alltmer betydande roll i styrningen av skolans verksamhet (ibid).  

 

Även Eva Forsberg (2012) skriver om hur kunskapssynen är i förändring. Hon menar att 

utbildning i allt större utsträckning ses som ett medel för ekonomiskt välstånd och en 

välfungerande marknad. Utbildning, precis som samhället i övrigt har liberaliserats och 

anpassats efter marknadens behov (Fritzell 2012). I den rådande liberala retoriken kring 

utbildning ses kunskap som någonting som objektivt går att mäta, den ses som en vara. 

Christer Fritzell (2012) menar att det sker en nedvärdering av bildning, fostran och vikten av 

ett sociokulturellt sammanhang för lärande.  
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Gustavsson (2002) skriver att viss typ av kunskap är svår att mäta. Detta gäller i hög grad de 

estetiska ämnena och därmed även musikämnet. Dessa ämnen faller utanför ramarna i den 

rådande kunskapssynen och tvingas därmed antingen att marginaliseras eller försöka anpassa 

sin verksamhet och praktik till den förhärskande normen. Kraven på att kunskap ska vara till 

nytta har ökat på senare år. På vilket sätt definieras då nytta? Handlar det om ekonomisk 

vinning eller om en individs lycka och välbefinnande? Tankarna om bildning och kunskapens 

egenvärde har förlorat mark till förmån för idén om att kunskapens roll är att leda till en ökad 

effektivisering och ekonomisk vinning. Vad som sker kan sägas vara en instrumentalisering 

av både människor och kunskap. Kunskapers egenvärde handlar om att vi människor finner 

mening eller njutning av att lära, utan att det direkt går att påvisa nyttan av kunskapen (ibid).  
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PROBLEMFORMULERING  

Olika former av kunskap deras ställning och deras legitimitet i samhället är därför också en fråga 
om makt (Gustavsson 2002, s 17). 

 
I föregående del har olika sätt att legitimera musikundervisning presenterats. Även en 

genomgång av hur kunskapssynen förändrats har gjorts. Är musiken en legitim del av skolans 

verksamhet och i så fall varför? En intressant fråga är om de instrumentella, utommusikaliska 

funktionerna ska vara en del i legitimeringen av ämnet eller är det musikens väsen, dess 

estetiska värde som bör stå i fokus i argumentationen kring musikämnets existensberättigande.  

 

Mot bakgrund av detta riktas mitt intresse mot hur det talas om musik som ämne i skolan. På 

vilka sätt legitimeras ämnet och vilka argument är legitima? Jag vänder mig till 

musikhögskolorna för att tala med människor som är verksamma där. Dessa personer är 

lärarutbildare och följaktligen inte själva verksamma inom den obligatoriska grundskolan, 

men är med och formar framtidens musiklärare. Detta görs med vetskapen om att de kommer 

att samtala med mig som en del av ett ”vi”, vilket kommer att ge dem möjlighet att 

argumentera för musik på ett sätt som utomstående kanske inte skulle förstå. Detta kommer 

dock att visa hur de vill legitimera ämnet, även om de antagligen skulle anpassa sitt tal i andra 

situationer. Min empiri kommer alltså att utgöras av dessa samtal. Analysen kommer att 

inriktas på språket och de maktförhållanden som påverkar vilka uttalanden som görs. Jag 

kommer således att genomföra en diskursanalys. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur musikämnet i den obligatoriska skolan legitimeras av 

lärarutbildare. 

 

Frågeställningar 

Vilka argument används för att legitimera den obligatoriska skolans musikundervisning? 

Hur kan denna legitimering förstås utifrån teorier om diskurs?  
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TEORI 

Efter att problemområde och frågor formulerats måste valet av hur materialet ska analyseras 

bestämmas. Jag har valt att använda mig av diskursanalys, vilket jag menar kan hjälpa mig att 

ge både relevanta och intressanta svar. Analysen fokuserar alltså på diskursen och en diskurs 

kan förklaras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 7 ). Syftet är att avslöja maktförhållanden för att sedan 

kunna kritisera dessa och ge konstruktiva förslag till hur förändring kan möjliggöras (ibid). I 

min studie blir diskursanalysen ett gott verktyg för att förstå hur det material jag har insamlat 

konstruerar ett sätt att tala om musikämnets legitimitet.  

 

Grundvalen för diskursanalysen är socialkonstruktionismen. En av premisserna för den 

diskursteori jag ansluter mig till är att det inte finns någon objektiv sanning. Det vi kallar 

verklighet tillgängliggörs genom vårt sätt att kategorisera världen, det är aldrig en objektiv 

spegling av verkligheten. Människor är djupt präglade av sin historia och kultur, därigenom är 

även vårt sätt att se på världen och vår kunskap om den, formade av detta. Konstruktioner, 

förändringar eller bevarande av hur vi människor uppfattar världen är en följd av sociala 

processer. Vad som är sant eller falskt, pågår det en ständig kamp om. Det talade ses som 

något som formar verkligheten. Språket är med andra ord bidragande till att antingen förändra 

eller upprätthålla diskursiva mönster (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Min ram för analysen kommer att utgå från Laclau och Mouffes diskursteori. Den bygger på 

marxism och poststrukturalism. Kopplingen till marxismen ligger i Laclau och Mouffes syn 

på samhället, teorin ser till samhällets ojämlikheter och orättvisa fördelning av makt och 

resurser (Howarth 2000). Kopplingen till poststrukturalismen förklarar deras fokus på språk, 

i ”poststrukturalismen blir språkbruket således ett socialt fenomen: det är genom konflikter, 

konventioner och förhandlingar i ett socialt rum som betydelsestrukturer fixeras och sätts i 

fråga” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 32). Alltså, en diskursanalys utifrån Laclau och 

Mouffe syftar till att avslöja maktrelationer genom analysen av språk. 

 

Enligt Laclau och Mouffe kan diskurs inte slutgiltigt fixeras utan omformas kontinuerligt. Det 

pågår en ständig maktkamp mellan de som vill fastställa olika betydelser av begrepp, vilket är 

centralt att förstå i analysen. När ett specifikt sätt att tala om och förstå världen betraktas som 

naturligt skapas en hegemoni. Genom diskursteori ges möjligheten att kartlägga hur denna 
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kamp ser ut och därmed varför vi uppfattar något som naturligt, eller som en objektiv sanning 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Jag har valt att använda diskursteori eftersom jag finner 

syftet med den, kartläggandet av maktrelationer och av strid om mening, synnerligen 

intressant. Analys utifrån Laclau och Mouffes teori gör det möjligt för mig att förstå vilka 

konsekvenser maktförhållandena har för hur musikämnet legitimeras.  

 

Diskursanalys (Laclau och Mouffe) 

De specifika begreppen jag kommer att använda mig av i min diskursanalys är hegemoni, 

antagonism, gruppbildning och flytande signifikanter. Även en förståelse av diskursens insida 

och utsida kommer att krävas.  

 

Hegemoni och kartläggandet av makt beskrevs kortfattat i teoridelen. När någonting ses som 

naturligt och som en objektiv sanning uppstår alltså hegemoni. De konflikter eller den 

maktkamp som finns vad gäller meningsskapandet i diskurs är centralt. Eftersom ingenting 

fastställs slutgiltigt finns alltid denna strid närvarande, men med hegemoni åsyftas den för 

stunden rådande uppfattningen av någonting (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 

Med antagonism menas inom diskursteorin den konflikt som finns i meningsskapandet. Detta 

kan ses som en form av krig på ett språkligt plan. Antagonism handlar alltså om de 

motsättningar eller den maktkamp som finns kring hur saker och ting ska förstås  

(Bergström & Boréus 2005). 

 

Gruppbildning handlar helt enkelt om hur grupper konstrueras, till exempel vita – svarta, män 

– kvinnor. I och med detta konstruerande sker en reducering av andra sätt att se på gruppen 

och de som ses tillhöra den. I och med detta skapas även ett vi och ett de, där de andra utesluts 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 

Flytande signifikanter är ord som kan tillskrivas olika innebörd, de fastställs endast partiellt 

och det finns en kamp om hur dessa ska fyllas med mening och förstås. Dessa ord är de som 

är särskilt öppna för att betyda olika saker, de kan fyllas med olika innehåll beroende av hur 

de används i diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 
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Det som befinner sig på insidan av diskurs kan beskrivas som det som ses som naturligt eller 

legitimt, det som befinner sig på utsidan är således sådant som är illegitimt. Det som finns på 

utsidan definieras utifrån av vad som finns på insidan (Bergström & Boréus 2005). Ett 

exempel kan vara om ordet svensk finns på insidan blir det på utsidan icke-svenskt, möjligen 

icke-vit och kanske icke-kristen.  
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METOD 

Min avsikt med undersökningen har varit att nå resonemang kring och argument för 

musikämnet i skolan. Jag har varit intresserad av att få en nyanserad bild av hur 

legitimeringen av ämnet kan se ut. Möjligheten att ställa följdfrågor för att nå de djupa 

resonemangen var centralt, varför jag såg det lämpligt att genomföra kvalitativa intervjuer 

(Repstad 2007). 

 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) beskriver intervjusituationen som ett möte mellan 

två personer där kunskap dem emellan konstrueras. Det är i samspelet mellan den som 

intervjuar och den intervjuade, i utbytet av tankar och idéer som detta sker. Jag har valt att 

genomföra semistrukturerade intervjuer, att ställa öppna frågor, för att ge de intervjuade stort 

utrymme för sina resonemang (Patel & Davidsson 2011). Detta innebär dock inte att 

intervjuförberedelserna varit mindre omfattande. Eftersom jag valt att intervjua personer som 

kan sägas tillhöra en elit så är det oerhört viktigt att vara insatt i ämnet för att uppnå en 

jämvikt i samtalet (Kvale & Brinkmann 2009). 

Genomförande 

Efter att personer som ansågs vara lämpliga för undersökningen identifierats togs kontakt via 

mail. Temat för uppsatsen förklarades kort i detta mail och även det faktum att materialet från 

undersökningen skulle behandlas konfidentiellt. I åtanke fanns även det faktum att personer 

som verkar inom samma miljö kan skapa ett gemensamt sätt att tala om saker. För att få ta del 

av fler perspektiv var det därför värdefullt att intervjua personer från olika miljöer. De tre 

informanterna är lärarutbildare verksamma på två olika musikhögskolor i Sverige. 

 

Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod i november 2012 på respektive 

informants arbetsplats. Inför intervjuerna hade en intervjuguide förberetts (bilaga 1). Under 

samtalen varierade ordningsföljden på frågorna och även dess formuleringar skiftade. 

Intervjuguiden användes som ett stöd i samtalen för att undvika att något av de områden jag 

önskade täcka skulle glömmas bort. Samtalen spelades in på en dator och informanterna var i 

förväg informerade om att detta skulle ske. Samtalen varade i mellan 30-40 minuter. En 

fullständig transkribering av materialet gjordes för att möjliggöra upprepad läsning och för att 

kunna se allt i dess rätta sammanhang.  
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Urval 

Jag har valt att intervjua lärarutbildare som är verksamma vid musikhögskolor. Dessa 

personer är således verksamma inom det musikpedagogiska fältet och har ett direkt inflytande 

i både musiklärarutbildningar och på musiklärarstudenter. Det hade varit möjligt att istället 

intervjua verksamma musiklärare på grundskolan eller i gymnasiet. För mig var det dock 

viktigt att intervjua personer som genom sitt yrke påverkar många av de som arbetar, eller 

som inom en överskådlig framtid ska börja arbeta som musiklärare.  

 

Därför var det naturligt att vända blicken mot musikhögskolorna. Inledningsvis gick jag 

igenom anställda via hemsidorna och sedan hörde jag av mig till en personlig kontakt för att 

se om jag kunde få råd om lämpliga informanter i förhållande till mitt uppsatssyfte. Min 

kontakt är väl förtrogen med musikhögskolorna och deras verksamhet, men är inte själv 

sysselsatt vid någon av dem.  

 

Jag fick kontakt med två lektorer och en professor i musikpedagogik som ställde upp på att bli 

intervjuade. Centralt var i detta fall att genomföra adekvata analyser av deras resonemang och 

argumentation, inte att åstadkomma någon slags generaliserbarhet genom materialet. Det är 

inte heller nödvändigtvis så att kunskapen som uppnås blir större, ju fler som intervjuas 

(Kvale & Brinkmann 2009). 
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RESULTAT & ANALYS 

Informanterna i denna undersökning ses som representanter för sättet att tala om musik som 

skolämne. I detta sammanhang är det centrala vad som sagts, inte hur deras personliga 

bakgrund ser ut. Jag nöjer mig därför med att redogöra för deras positioner. En av 

informanterna är professor i musikpedagogik och de två andra arbetar som lektorer i 

musikpedagogik. 

 

I denna del presenteras det intervjumaterial som insamlats. Jag kommer att synliggöra de 

gemensamma och de särpräglade argumenten som framkommit i samtalen kring hur 

informanterna konstruerar legitimitet för musikämnet i skolan.  

 

I informanternas tal om musikämnets legitimitet framkommer vissa gemensamma och 

distinkta ståndpunkter. Framförallt handlar det om att de ger uttryck för att musiken är ett mål 

i sig självt. Samtidigt säger de att det finns sådant i musikundervisningen som kan fungera 

som ett medel för någonting annat. Två av informanterna är väldigt tydliga med att 

argumenten för musik i skolan bör handla om musikens eget värde, den tredje syns vara av 

samma åsikt men återkommer upprepade gånger till de argument som rör musiken som ett 

medel för någonting annat.  

 

Jag har valt att redogöra för materialet tematiskt även om gränsdragningarna i 

argumentationerna ofta är svåra att göra. Många gånger blandas musikämnets instrumentella 

värden med tal om ämnets självförklarande egenvärde. Efter en första genomläsning har jag 

identifierat fyra teman som musiken legitimeras utifrån och som ofta återkommer i materialet. 

Dessa har jag valt att kalla: bortom ord, mänskligt behov, identitet och kultur samt musik som 

medel. I läsningen av materialet och efter en inledande analys framkom ett femte intressant 

tema, som handlar om hur materialet förhåller sig till en rådande kunskapssyn. Detta kommer 

att få en egen del under rubriken musik och kunskapssyn. Varje tema följs av en direkt analys 

av materialet för att underlätta för läsaren att se sammanhangen. 
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Bortom ord 

Det första temat som presenteras kretsar kring konstruerande av legitimitet för musikämnet 

genom dess självförklarande värden. Det handlar om musikens andliga, icke gripbara och 

själsliga värden. Musikens funktioner beskrivs som svåra att verbalisera. Här framstår 

musiken som något som kan uttrycka sådant som språket inte kan, den når ”bortom orden”, 

kan användas ”där orden inte räcker till” och är en kommunikation i icke uttalad verbal form. 

Professorn kommer in på detta tema tidigt i samtalet: 

 
Själva det klingande är alltså någonting som går bortom det verbala […] ja, bortom förnuftet eller 
vad jag ska säga, som gör att man fylls med någonting. 

 
Professorn poängterar att för henom är det faktum att musiken fyller oss med någonting 

centralt och väsentligt. Hen beskriver vidare att musiken är mångtydig och inte helt gripbar. 

Den gör alltså någonting med oss människor, vi fylls med någonting som inte är möjligt att 

klä i ord. Lektor 1 talar också om musik som en egen form av kommunikation, en form som 

hen säger är ”psykologiskt betingad”: 

 
Musik och musicerande är ju en viss typ utav form, som ju inbegriper klanger, melodier, rytmer, 
samspel, i klingande icke uttalad verbal form, det är annan typ utav kommunikation så att säga.  
 

Hen menar att denna kommunikation är en viktig del i samhället och vare sig någon blir 

musiker eller inte så är musiken viktig för väldigt många människor. Även Lektor 2 talar om 

musiken som en form av kommunikation som måste upplevas för att förstås. När den väl 

upplevs är den självförklarande. Hen menar att det finns en risk att vi glömmer ”all den här 

beröringen” när vi ställer intellektuella frågor kring musikens funktioner: 

 
Nej, men med förklaring så tänker vi oss ofta i ord. ”Kan du förklara för mig hur” och så kommer 
det någonting då. Då har man ju försökt både i forskning och i pedagogik att förklara olika ämnens 
innehåll och värde, medan när man upplever musik så blir det liksom bara: jaha, dåså. 
 

Hen menar att genom att lyssna på musik så ges förklaringen till musikens värde och innehåll, 

medan en aldrig kan förklara musikens värde och innehåll med hjälp av ord. Dessutom 

beskrivs musiken kunna göra sådant som orden inte kan. När det verbala språket inte räcker 

till kan musiken trösta, beröra eller väcka känslor och minnen till liv. Både Professorn och 

Lektor 2 talar om hur musiken kan påverka människor på olika sätt. Professorn nämner bland 

annat dess funktion på en begravning och säger: 
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Man kan också tänka, musiken på en begravning som har en tröstande och någon slags 
gemensamhetsbyggande funktion... ja, som där når bortom orden också, kan säga någonting mer 
än bara… 
 

Även Lektor 2 menar att musiken har en stor förmåga att påverka oss människor på olika sätt. 

Hen talar om musikens värde vid viktiga tillfällen i livet och lyfter liksom Professorn fram 

begravningar som exempel: 

 
Det som griper tag. Det som är självförklarande. Det som är där när vi ställer frågorna och märker 
att vi har gått omkring i svaret hela tiden... genom att vi blir berörda, vi blir medryckta, det kan 
handla om alla de tillfällen som en vanlig människa är med om och där orden inte räcker. Där vi, 
där du själv musicerar på en begravning kanske och märker att här gjorde musiken saker som 
orden inte kunde göra. Det handlar om ceremonier, trevligheter, minnen, ”kommer du ihåg den här 
låten vi dansade till när det tände till mellan oss den där kvällen”, musiken har så många 
förklaringsvärden som går långt, långt utanför det vi normalt vardagligt tänker på. 

 
I båda de ovanstående citaten framhåller de intervjuade musikens funktion för människors 

känsloliv. Den kan väcka känslor och minnen, verka som en helande kraft och har en viktig 

funktion vid ceremonier. 

 

Analys 

När musiken legitimeras i detta tema syns tydligt att argumentationen tar ett steg utanför 

skolans vardag och det som kan ses som dess kunskapsuppdrag. Det talas bland annat om 

musikens tröstande funktioner och ceremoniella värden. Detta kan jämföras med ett av 

Lindgrens (2006) teman, där musiken ses ha terapeutiska funktioner. Det syns även spår av 

det Gustafsson och Lindeborg (1996) beskriver som en religiös legitimering av musikämnet 

eftersom det talas om begravningar och andra ceremonier.  

 

I materialet talas det ofta om musiken som en egen form av kommunikation, en form som 

talar för sig själv och som därför måste upplevas för att förstås. Att musiken når ”bortom 

förnuftet” kan i det här fallet också vara ett sätt att distansera musiken från andra ämnen. 

Musik kan inte förklaras, varken genom forskning eller med hjälp av ord. Den är någonting vi 

inte kan ta på eller verbalisera. Skolans verksamhet kan ofta förknippas med förnuft och 

verbaliserbar kunskap. Här sägs musiken vara icke verbal och nå bortom förnuftet. Materialet 

förhåller sig till en hegemonisk syn på kunskap och musikämnet definieras därför utifrån detta. 

Således förflyttas argumentationen till någonting som handlar om människan och våra liv, 

ifrån skolans vardag. 
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Ordet ”värde” används i detta tema, men på ett annat sätt än det skulle användas i samband 

med marknaden. Värde brukar handla om ett ekonomiskt värde eller pris i samband med ord 

som kostnad, vinst och effektivitet. Ordet värde kan därför ses som en flytande signifikant. 

Begreppet laddas här med en annan mening och utmanar därmed hegemonin. Värde handlar i 

det här sammanhanget snarare om ett humanistiskt värde, vad musiken betyder och kan göra 

för människor och deras känsloliv. 

 

Mänskligt behov 

Detta tema rör sig i samma terräng som det föregående och gränsdragningarna är som sagt 

svåra att åstadkomma. Även här handlar det om att musiken gör någonting med oss 

människor, ger oss något som vi har ett behov av. Att musiken har spelat en stor roll i det 

mänskliga livet under alla tider och existerar i alla kulturer menar informanterna är ett bevis 

för att musiken är ett mänskligt behov. Detta rättfärdigar att musiken ska finnas som ett ämne 

i skolan. Lektor 2 talar om kulturens stora betydelse under hela vår existens. Samhället och 

människan har utvecklats och trots att våra ”livsbetingelser” förändrats och ständigt förändras 

har musiken länge varit en vital del av vår tillvaro: 

 
Och om då musiken har haft en viktig funktion i människans liv så betyder det att vi måste 
se, ”aha, i så fall så kanske vi inte riktigt kan klara oss utan de här grundläggande mänskliga 
värdena, kulturella uttrycken”. Hur kan vi då titta på att skolan har en roll, att samhället har en roll, 
kulturskola har en roll för att vi ska kunna få de uttrycken trots att världen ser så olika ut? 

 

Det faktum att musiken har varit en viktig del i människors liv och i utbildning är något som 

även Lektor 1 tar upp i sin legitimering av ämnet. Musiken, menar hen, ger oss även 

möjligheter att utveckla olika förmågor, bland annat empati: 

 
[…] kreativitet, kommunikation, empati… allt det här finns på något sätt i konsten […] Vi har en 
så otroligt lång historik, musiken var ju viktig redan i antiken i skolformen. 

 
De två ovanstående citaten pekar på att informanterna menar att det faktum att musiken alltid 

funnits i alla kulturer samt i tidiga skolformer är en viktig del i legitimeringen av musikämnet. 

Lektor 1 menar också att musiken fyller en viktig funktion för att tillfredsställa mänskliga 

behov såsom kreativitet och kommunikation. Informanterna talar om att musiken 

är ”livsberikande”, ett ord som både Professorn och Lektor 2 använder. Dessa två talar även 

om bildning och om musiken som en del av denna. Professorn menar att skolan även har ett 

ansvar för att eleverna får en rik fritid. Hen säger: 
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Att lära sig läsa litteratur för litteraturläsandets och läsupplevelsens skull och att få vägar in i 
musiken för musikupplevelsens skull eftersom det kan berika livet så väldigt mycket. 
 

Lektor 2 talar om musiken som en kraft som kan förändra människors liv. Vi kan varken 

beskriva eller förstå oss på denna kraft.  

 
Jag måste helt enkelt ödmjukt inse att för väldigt många människor så har det varit livsförklarande, 
livsberikande, svårförståeligt, mystiskt, genomgripande, livsförändrande, vad du vill. Det är alltså 
en kraft som de inte riktigt begriper sig på... och som vi hanterar varje dag som musiklärare och 
när som helst så kan vi gå in i ett klassrum och förändra livet för människor fast vi visste inte att 
det skulle hända just då för just den personen. Så det är alltså... det är dynamit. Det är inte riktigt 
lika lätt för en mattelärare att tänka så, det är tragiskt förstås för den, men så är det. 
 

 
Musiken beskrivs som en del i att fylla människors behov av ett rikt liv. Skolan framställs här 

som en plats där även sådant som berikar elevernas liv ska få utrymme. Ytterligare ett behov 

som vi människor har är att förstå livet och oss själva vilket Lektor 2 menar att musiken kan 

bidra till. 

  

Analys 

För många verksamma inom det musikpedagogiska området upplevs musiken som en 

självklar del av våra liv och kulturer. Legitimeringen utgår från att musiken är en naturlig 

beståndsdel i människors liv (Hanken & Johansen 1998). Musiken legitimeras på flera olika 

sätt i detta tema, men gemensamt är att eftersom den har varit och är en sådan väsentlig del av 

människors liv hör även ämnet hemma i skolan. I det tredje citatet framkommer det tydligaste 

exemplet på då musik legitimeras just för dess egenvärde, musik för musikupplevelsens skull. 

 

Det finns även ett exempel på musiken som ett medel för kreativitet, kommunikation och 

empati. Detta är grundläggande mänskliga förmågor som just konsten och musiken sägs 

kunna utveckla. I den mänskliga naturen ingår skapandet, denna typ av legitimering fanns 

bland annat i den konstpedagogiska rörelsen, hos Fröbel och Orff (Varkøy 1996).  

 

I det sista citatet framkommer ett tydligt vi och de. Vi är de som hanterar musiken och därmed 

den kraft som kan göra så mycket för människor, kan betyda så mycket. De andra är i det här 

fallet matematiklärarna som inte har den förmånen genom sitt ämne, vilket uttrycks 

som ”tragiskt”. Musiken positioneras som något som inte riktigt kan begripas och ställs mot 

det ämne som kan uppfattas som mest mätbart. Musiken är ”dynamit”, vad är matematik? Det 

är en utmaning av den hegemoniska synen på kunskap. Musiklärare hanterar alltså ett ämne 
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som inte är mätbart men som kan vara ”livsförändrande”. Matematiken, i det här fallet, kan 

mätas men vad gör den med människan, inte är den ”dynamit” i alla fall. Här blir 

gruppbildningen tydlig och en antagonism uppstår. 

 

Legitima ämnen i skolan kan här tolkas som de mätbara. Musikämnet är en kraft som vi inte 

riktigt begriper, bortom förnuftet och icke mätbart. Matematiken kan i detta sammanhang 

sägas vara ett ämne som befinner sig på insidan, det är mätbart. Musiken definieras utifrån 

detta och befinner sig på utsidan, alltså icke-mätbart.  

 

Kultur och identitet 

I konstruerandet av legitimitet i detta tema står individens förståelse av sig och sin kultur i 

fokus. Det handlar även om att musiken är en naturlig och viktig del i elevers vardag. Det är 

inte kulturarvet framförallt som betonas i detta tema, utan kultur i bemärkelse av vår sociala 

tillvaro. Professorn talar om vår ”kulturbyggande strävan” som någonting djupt rotat i 

människan och att detta betyder mycket för oss: 

 
Musikupplevelse är så oerhört värdefullt för oss… ja, det gör oss till hela människor på något sätt... 
att kulturen är viktig. 
 

Lektor 1 menar att musiken är en viktig del i att förstå sin egen omvärld, men också för att 

skapa förståelse för andra kulturer. Hen säger att den hjälper oss att förstå ”varifrån jag 

kommer, vart jag är på väg”. Vidare säger Lektor 1: 

 
Och jag tror också på det estetiska eller det konstnärliga arvet som en väldigt viktig del för det 
kommande yrkeslivet. 
 

Lektor 1 framhåller i citatet ovan att det estetiska och konsten inte bara har betydelse för en 

människas personliga utveckling utan även kan ses som en resurs i ett framtida yrkesliv. Detta 

med att förstå både sig själv och omvärlden är något som även Lektor 2 talar om. Hen säger 

att musiken både kan ”bekräfta en identitet” och ”göra världen större”. Hen anser att 

kulturarvet och ett slags förmedlande av någon kanon inte är relevant utan framhäver istället 

att varje skola bör utgöra en kulturell enhet. När musiken samspelar väl med andra ämnen kan 

ett ”kulturellt helt” skapas, vilket hen anser att skolan bör vara. Vidare säger hen: 

 
Musikämnet är ju lite unikt genom att… när vi jämför med dom andra uttryckande konstnärliga 
ämnena så har ju musiken faktiskt ett försteg genom att det är så stor del av en vanlig elevs vardag. 
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Här lyfter Lektor 2 fram musikens identitetsskapande funktioner och påpekar att musiken är 

en väldigt viktig del av unga människors liv idag. Hen menar också att musiken har en 

särställning gentemot andra skolämnen i och med detta. 

 

Analys 

I svensk skola har musikens funktion länge handlat om elevers socialisation och kulturarvet 

har betraktats som en viktig del i denna process (Sandberg 2006). Stamsångerna är ett tydligt 

exempel på vad musikens ansågs fylla för funktion i skolan (Bouij 2013). Kulturarvet och 

någon form av kanon är dock inte något som materialet i särskilt stor utsträckning handlar om, 

utan det kretsar snarare kring individens förståelse av sig själv och av andra kulturer. I detta 

tema framkommer alltså det som Hanken och Johansen (1998) skriver om, nämligen musiken 

som en viktig del i att uttrycka sin identitet och för människors socialisation i ett samhälle. Att 

musikupplevelsen är en del i att göra människor hela innebär att utan musik skulle vi inte vara 

det, därför behövs det även i skolan.  

 

I det andra citatet i detta tema kan vi se att argumentationen handlar om vad musiken kan göra 

för oss människor som bidrar till något i våra kommande yrkesliv. Musiken blir alltså ett 

medel för att skapa något som efterfrågas på arbetsmarknaden, eller som kan stödja individen 

i sitt framtida yrke. Detta är ett försök att göra musikämnet, och de kunskaper det ger, legitimt. 

Hegemonin kan här ses innefatta att skolans ämnen ska leda till något som arbetsmarknaden 

gynnas av. Enligt Varkøy (1996) är denna typ av legitimering den vanligaste, musiken ses 

som ett medel till något annat.  

 

Tidigare, i föregående tema, såg vi hur musiken distanserades från ett annat ämne, nämligen 

matematiken. Här särskiljs musiken även från de andra konstnärliga ämnena. Den framställs 

som en naturlig del av elevernas vardag och blir därför ett unikt ämne i skolan. Det finns en 

strävan efter att musiken ska erkännas som ett unikt ämne, inte något som klumpas ihop till 

estetisk verksamhet eller liknande. Denna gruppbildning leder till att antagonismen även 

uppstår mellan de konstnärliga ämnena. Musikämnets företrädare strävar efter att ämnet ska 

betraktas som legitimt, de försöker närma sig insidan men på egen hand, inte tillsammans med 

de andra konstnärliga ämnena i det här fallet. 
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Även i detta tema finns en flytande signifikant, nämligen ”värdefullt”. När någonting är 

värdefullt förknippas det som tidigare nämnts gärna med ett ekonomiskt värde. Här handlar 

det återigen om vad som kan vara värdefullt för oss som människor.  

 

Musik som förstärkning 

Inledningsvis kan sägas att en informant är överrepresenterad i detta tema. Det gäller Lektor 1 

som ofta i samtalet återkommer till musiken som ett medel till något annat. De andra två anser 

att dessa argument, även om de kan vara giltiga inte får utgöra huvudargument i 

legitimeringen av musikämnet. Detta tema kretsar alltså kring musiken som ett medel för 

andra ämnen och för utveckling av olika förmågor. Lektor 1 menar att musiken bidrar till 

ett ”kreativt lärande” och att musik har ”väldigt goda implikationer på lärande”. Hen säger 

också: 

 
Jag menar att det i alla fall kan vara med och påverka lärandet av allt möjligt. Ja, både matematik 
och språk... språkinlärning, ja så finns det med som synergieffekter utav det. 
 

Även om Lektor 2 också uttrycker att musiken kan underlätta inlärning så är hen tydlig med 

att denna instrumentella roll inte får bli något huvudargument för ämnet. Genom att olika 

sinnen stimuleras kan det underlätta att få del utav kunskapskvanta och musiken kan spela en 

roll i detta, men hen säger: 

 
[…] det är viktigt att man inte låter ett ämne som har varit i strykklass, övningsämne, musiken, 
känna att man växer för att man får en instrumentell roll. Musikens egenvärde är tillräckligt stort 
ändå, det är så stort så vi kan inte riktigt omfatta hur stort det är. 
 

Vidare poängterar Lektor 2 att det inte blir en ”effektivisering” av inlärning tidsmässigt, vilket 

en del kan tro. Det blir däremot en effektivisering ”kunskapskvanta-mässigt” menar hen. 

Även professorn menar att musikens instrumentella värden finns, men att det finns en risk 

med att använda dessa argument eftersom: 

 
När de då kommer på någonting, ja men nu kan vi göra ungarna intelligenta på något annat sätt då 
kan vi ta bort musiken. 
 

Om något som kan åstadkommas genom musik även kan åstadkommas på andra sätt menar 

Professorn att risken finns att musiken skulle tas bort som ämne i skolan. Musiken får alltså 

inte reduceras till att vara ett ämne som enbart är till för att gynna elevernas 

kunskapsutveckling i andra ämnen.  
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Både Lektor 1 och Lektor 2 menar att musiken och de andra ämnena i skolan bör och kan 

samspela med varandra och att detta är givande för eleverna. Lektor 1 uttrycker att musiken 

har en betydelsefull roll när det gäller att lära sig att lyssna och ta till sig kunskap. Musiken 

kan också bidra till förmågan att förmedla det en lärt sig. Hen säger: 

 
Därför tror jag de olika ämnena är otroligt viktiga för varandra. Och att se på det samspelet och 
försöka förstå det samspelet […] jag tror att det är ett väldigt gott komplement till både matte, 
engelska och språk överlag… och social interaktion naturligtvis. 
 

Lektor 2 talar också om musikens samspel med andra skolämnen. Hen menar att musiken kan 

hjälpa till att strukturera inlärning genom rytmer, ramsor och sånger. Det blir lättare att 

minnas till exempel ordklasser och matematiska tabeller. Genom att flera sinnen stimuleras 

underlättas inlärningen. Hen säger: 

 
Finns musikämnet med och samspelar då är det lätt gjort att många andra kulturella uttryck från 
också andra ämnen finns med, och då samspelar det väldigt gärna med också andra ämnen som 
svenska och språk och även de naturvetenskapliga ämnena. 

 

Analys 

Denna typ av legitimering, musikens rent instrumentella eller utommusikaliska roll beskrivs 

som vanligt förekommande. Musiken ses som ett medel till att uppnå någonting utöver en ren 

musikupplevelse eller ett utövande (Varkøy 1996; Reimer 1989; Hanken & Johansen 1998). 

Det finns alltså en del av argumentationen som handlar om musikämnet som ett medel för 

inlärning i andra ämnen. Det handlar även om socialisering och allmän intelligens. Men 

tydligt är också en form av avståndstagande i materialet från denna typ av legitimering. Att de 

olika ämnena uttrycks vara viktiga för varandra, att musiken ska samspela med andra ämnen 

ger inte musiken en tillräckligt stark legitimering. Om samma saker skulle kunna uppnås 

genom ett annat ämne istället så skulle det ju vara möjligt att ta bort musiken som ett 

obligatoriskt ämne i grundskolan. Därför, även om argumenten är giltiga är de inte tillräckliga 

för en trovärdig och hållbar legitimering. Musikupplevelsens egenvärde anses vara det 

starkaste argumentet för musik som ett ämne i skolan.  

 

Lindgren (2006) identifierar i sin avhandling ett tema som kretsar kring legitimering utifrån 

att de estetiska ämnena ses kunna stärka elevers prestationer inom andra ämnesområden. Ett 

annat tema handlar om det estetiska som en form av avslappning från de teoretiska ämnena 

och där det estetiska tros skapa en balans. I mitt material framkommer en holistisk syn på 

människan där musiken behövs, inte som avslappning, men för att skapa hela människor. 
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Det finns uppenbart en föreställning om att musiken befinner sig på utsidan och är illegitimt, 

vilket syns då det nämns att ämnet varit i ”strykklass”. I det citatet finns en motvilja att 

argumentera för ämnet på ett sådant sätt som är anpassat till mätbarhet, arbetsmarknad och 

hegemoni. Musiken är i sig själv nog, utan att vara ett instrument för någonting annat. 

 

Musik och kunskapssyn 

Innan jag börjar beskriva denna del av materialet bör en sak klargöras. Redan innan de jag 

samtalat med fick någon fråga om en rådande kunskapssyn förhöll de sig till detta. Citaten 

som presenteras här är från spridda delar av samtalen. Det som sades efter frågan om en 

rådande kunskapssyn ställts bekräftade än en gång att de förhöll sig till en hegemoni där 

mätbar kunskap och utbildning för arbetsmarknadens behov är centralt. Professorn kommer 

tidigt i samtalet in på den tidsanda som hen anser råder: 

 
Jo, jag ska säga en sak till också om tidsandan och det är ju det här med nytta och effektivitet och... 
att man ska kunna bli yrkesverksam. Så jag tänker väldigt mycket på den här debatten som var i 
somras kring det estetiska programmet i förhållande till hur många som kan få det som yrke... och 
där det då finns en missmatch som man säger nuförtiden då... men jag är inte alls säker på att det 
är så skolan ska vara, utan skolan måste ju handla om hela individen också. 
 

Lektor 2 talar tidigt i samtalet om matematikläraren som oftast är den som ”tronar i högsta 

majestät i lärarrummet”. Samtidigt menar hen att det är de som har den minsta didaktiska 

medvetenheten eftersom de har varit så ohotade. Hen fortsätter att tala om estetiska 

lärprocesser och ställer sig själv frågan vad det egentligen är. Hen menar att allt lärande kan 

vara en estetisk upplevelse: 

 
Så fort vi lär oss någonting på riktigt som griper tag i eleven och som inte definieras utav att det 
står i kursplanen att vi ska göra si eller så eller komma på provet att vi ska göra si eller så, då är det 
ju en yttre piska som piskar upp medvetenheten vid ett visst tillfälle för att sen ganska snart backa 
undan igen. Det där vet vi ju genom minnesforskning, det verkar bara vara på departementet man 
inte har koll på det där. 
 

Lektor 2 menar att dagens skola handlar mycket om att eleverna ska lära sig inför prov och att 

det är en yttre motivation som styr kunskapsinhämtandet, istället för en inre motivation. Detta 

menar hen leder till att kunskaper lätt glöms bort efter att provet är över. Återkommande hos 

Lektor 1 är tron på att goda forskningsresultat kan föra tillbaka estetiska ämnen på sikt. Det 

gäller att kunna kommunicera dessa resultat menar hen. Just nu är det dock så att musikämnet 

har drabbats av det hen kallar en politisk pendel: 
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Och det tror jag är en, det tror jag är en politisk, ska jag säga pendel som jag tycker vi kan ana 
kanske så småningom kan vara på väg tillbaks igen. Den här pendeln… som jag uppfattar 
skolpolitiken nu är att man vill kunna… empiriskt värdera kunskap i siffror och tal. Och när vi blir 
så här svart-vita i siffror och tal så förlorar vi annat. Och där ser vi att pendeln har slagit, ska vi 
säga, mot musiken just nu. 

 
Eftersom musik inte går att mäta i siffror och tal, och det är detta som Lektor 1 menar 

värderas i skolpolitiken, så har musikämnet förlorat i status. Både Professorn och Lektor 2 

talar om bildning och musiken som en del i en god bildning. Professorn säger att ”tiden är ur 

led” och att idén om bildning eller en bildningsresa för människans skull snarare än för ett 

yrkes skull börjar försvinna. Hen menar att skolan inte bara ska utbilda ”effektiva 

yrkesarbetande människor” utan att den även har en fostrande uppgift. Professorn menar 

också att de estetiska ämnena står under ett stort tryck, vilket hen härleder till att så mycket 

ska pressas in i skolan och vara effektivt. Hen säger också: 

 
Och det är ju mycket typiskt för den kunskapssyn som råder åtminstone i utbildningsdepartementet 
just nu... och inte bara där. Nej, men... det är så enkelt och fyrkantigt. 

 

Lektor 2 menar att bildning ska betraktas som någonting som är kopplat till en persons 

möjligheter att öka sin kunskap i samspel med en omvärld och markerar att det inte handlar 

om något målbeskrivet i en kursplan för att passa ihop med Europas konkurrens med resten av 

världen. Hen menar att det finns risker med skrivna mål i och med att elever tittar på dessa 

och undrar ”vad är det jag ska kunna för att…” Då blir kunskap någonting som personer 

innehåller och i och med detta blir individen ”användbar som person”. Lektor 2 säger: 

 
[…] den målbeskrivningsfundamentalismen som finns i Bologna-Europa, att vi tror att vi kan 
beskriva i kursplaner och målbeskrivningar... vad som ska hända redan innan det har hänt. Det 
undandrar ju alla former utav kreativa processer... personliga olikheter i hur man närmar sig 
kunskap och kunskapsutveckling. 

 

Lektor 2 anser således att målstyrningen i dagens skola resulterar i att kreativiteten stryps och 

att det blir svårare att ta hänsyn till elevers olika inlärningsstilar. Åter till Lektor 1 som talade 

om den politiska pendeln. Hen menar att forskning kan få denna pendel att så småningom 

svänga tillbaka. Samtidigt säger hen att resultaten inom den konstnärliga och 

musikpedagogiska forskningen kanske inte uppfattas som lika tydliga som inom 

naturvetenskapen. Det är kanske ”en annan typ av kunskap som kommer lyftas fram där” 

säger hen. Vidare uttrycker Lektor 1: 
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[…] en del använder ju ”flummigt” om konst till exempel och nu tror jag, som sittande på 
musikhögskolan där vi nu jobbar med både konstnärlig forskning och musikpedagogisk forskning, 
där den konstnärliga forskningen i vissa delar kan benämnas som flummig. Ju tydligare vi blir i 
vilka typer av resultat som vi kan få fram som blir förståeliga… så kan vi också se att vi kan slå en 
pendel tillbaks. 

  
Att en rådande kunskapssyn skulle vara särskilt skadlig för musikämnet anser inte Lektor 2 i 

och med musikens självförklarande värde. Hen säger att det är lättare att en reducerar andra 

ämnen till någonting en svarar på ett prov. Vid ett annat tillfälle i samtalet säger hen dock att 

det nog finns många som lever i ”den imbecilla okunskapen” att reducera musikens betydelse, 

hen säger att ”det är ju inte alla som är så kunniga” av de som sitter och bestämmer: 

 
Och ju mer man har... vistats i skrivbordens administrativa och chefliga värld, desto mindre 
känslig kanske man blir... för självförklaringen, det är möjligt. Jag ska inte skriva det på näsan på 
dom, dom kan säkert vara alldeles underbara människor som gråter på skolavslutningen när deras 
egna barn sjunger i en kör va... Men det är inte säkert att dom kopplar det till att det har nån slags 
nytta med sig för framtiden. 

 

Jag frågar även Lektor 2 om hur hen tror att argumenten kring musikens självförklarande 

värde biter på de som sitter och bestämmer. Hen svarar bland annat: 

  
[…] det går ju inte att dundra in i departementet och säga: men känner ni inte musikens stora 
värde! Det tror jag faller platt, då får man prata med andra ord. 

 

Analys 

I materialet framkommer idén om musik som en viktig del i elevers bildning och fostran. Att 

musiken ses som en väg till bildning kan härledas ända tillbaka till antiken. Det har länge 

funnits tankar om estetisk fostran som en viktig del i utbildning (Varkøy 1996). Även 

Lindgren (2006) mötte dessa argument i sin undersökning, de estetiska ämnena tros bidra till 

att fostra goda medborgare. I materialet finns det tankar om ett motsatsförhållande mellan en 

skola för bildning och en skola där kunskap ska vara mätbar. Musikens roll beskrivs som en 

del i människors bildning och hamnar därmed i periferin, eller på utsidan och blir således en 

illegitim form av kunskap. Kraven på kunskapers mätbara nytta har blivit allt påtagligare 

(Gustavsson 2002; Nordin 2012) 

 

Det framgår i materialet att det finns en önskan om att legitimera musikämnet genom dess 

egenvärde, dess självförklarande värde. Samtidigt visas en vetskap om att dessa argument inte 

biter på somliga, framförallt inte på de som bestämmer. Det syns ett avståndstagande från 

hegemonin och tron på att all kunskap går att mäta. Även i detta tema finns en tydlig 
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gruppbildning, ett tydligt vi och ett de. Vi är de som handskas med konstnärliga uttryck, vi är 

de som inte tror att allting går att mäta, vi är de som värdesätter bildning, kreativitet och hela 

människans utveckling. Ni är de som tror att allt kan vara effektivt och mätbart, ni 

är ”målbeskrivningsfundamentalister”, ni är enkla och fyrkantiga och svart-vita i era sätt att 

tänka. Polariseringen mellan vi och de är stark och antagonismen är påtaglig. 

 

När legitimeringen av musikämnet sker tvingas det talade förhålla sig till en hegemoni. Här 

blir maktdimensionen i allra högsta grad tydlig. Det finns en medvetenhet om att kunskap, för 

att den ska räknas som viktig, bör vara mätbar. Musiken befinner sig på utsidan och är inte i 

någon maktposition. Matematiken passar däremot in i det hegemoniska sättet att se på 

kunskap och blir därmed ett legitimt och ohotat ämne.  

 

Det talas om att andra kan se den konstnärliga forskningen som ”flummig”, ett ord som 

använts i debatter om skolan de senaste åren. I det här sammanhanget läggs ansvaret på de 

som står bakom forskningen snarare än på de som benämner den som ”flummig”. Det är alltså 

upp till forskare att visa på tydliga resultat vilket skulle leda till att den konstnärliga och 

musikpedagogiska forskningen slutade att betraktas på det sättet. I materialet finns alltså både 

en tro på att kunna förklara musikämnets betydelse genom forskning men också en insikt om 

att legitimeringen inte är enkel och att vissa inte skulle förstå de argument som önskas 

användas. 

 

Tidigare i materialet fanns ett exempel då musiken distanserades från andra konstnärliga 

ämnen, genom att det sades vara unikt. I detta tema påstås all kunskapsinhämtning kunna vara 

estetisk, vilket är ett försök att närma sig insidan genom att säga att vi inte skiljer oss så 

mycket från er som ni tror, vi är egentligen ganska lika.  

 

Kunskap är ett ord som kan ses som en flytande signifikant i detta sammanhang. Det finns en 

kamp om hur ordet ska förstås, vad kunskapsbegreppet ska innehålla. Materialet visar på en 

insikt om att musikämnet inte ryms inom ramen för vad som anses vara legitim kunskap, 

vilket görs motstånd mot. Det finns en vilja att även musiken ska räknas som en legitim form 

av kunskap, vilket lättare skulle ge den ett existensberättigande i skolan. 
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Konklusion 

I materialet har flera olika typer av argument framkommit, både sådana som handlar om 

musikens instrumentella värden och om dess egenvärde. Sammanfattningsvis kan sägas att 

musik beskrivs som någonting som är självförklarande i upplevelsen av den. Det är en unik 

form av kommunikation som vi människor har ett behov av, vilket sägs bevisas genom att den 

funnits i alla kulturer genom hela historien. Musiken beskrivs kunna bidra till en ökad 

förståelse för individen av både sig själv och andra kulturer. Musikundervisningens 

instrumentella värden i form av utvecklande av förmågor eller som ett medel vid 

kunskapsinhämtning finns i materialet, men är inte argument som önskas användas i särskilt 

stor utsträckning. Istället talas det om risken med denna typ av legitimering, då det kan leda 

till att musikämnet lätt kan ersättas med något annat som tros kunna ge samma resultat. 

 

Legitimeringen förflyttas utanför skolans ramar och handlar i stor utsträckning om musikens 

betydelse för människors bildning, fritid och känsloliv. Det framkommer en medvetenhet om 

att musikämnet av vissa kan betraktas som illegitim kunskap och det jämförs exempelvis med 

matematikämnets ohotade ställning i skolan. Den hegemoniska synen på kunskap kan utifrån 

materialet beskrivas som den som är mätbar och påvisningsbart nyttig. Informanterna framstår 

som antagonister till detta. I materialet framkommer en kamp om hur kunskap ska förstås och 

för musikämnets legitimitet. Att reducera kunskap till sådant som är mätbart, vänder sig 

informanterna emot. 
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DISKUSSION 

När arbetet med denna uppsats påbörjades fanns endast en frågeställning, nämligen hur 

legitimering av musikämnet kan se ut och vilka argument som dyker upp. Den andra 

frågeställningen, om hur detta kan förstås utifrån teorier om diskurs, var en fråga som tog 

form under läsningen av intervjumaterialet. Eftersom musikämnet ofta syns legitimeras 

utifrån sina konkreta funktioner för andra ämnen var det intressant att se om detta stämde. 

Undersökningens syfte bestod av att undersöka hur musikämnet legitimeras av lärarutbildare, 

vilka argument som dyker upp och om de handlar om musiken som ett medel eller som ett 

mål i sig självt. Även om argumenten om musik som ett medel till någonting konkret eller 

bestämt utommusikaliskt figurerade i undersökningen, skedde dock legitimeringen till stor del 

utifrån musikupplevelsens självförklarande egenvärde. 

 

Resultatet i denna undersökning skiljer sig en del från Lindgrens (2006) resultat och från 

litteraturen som beskriver att legitimeringen ofta utgår från de instrumentella värdena och 

handlar om musiken som ett medel till någonting konkret utommusikaliskt. Kan det möjligen 

finnas en diskrepans mellan de som utbildar musiklärare och de som är verksamma lärare i 

skolan? Varför ser argumenten olika ut? Kanske är det så att musiklärare och skolledare kan 

tvingas till en annan typ av legitimering som är anpassad efter vad som anses vara viktigt i 

skolan, medan informanterna i denna undersökning kan tillåtas legitimera musiken på andra 

sätt, som snarare berör musikens egenvärde och inte på vad sätt skolan, elevers 

kunskapsinhämtning eller arbetsmarknad gynnas av den. I det material som redovisats 

legitimeras ju musikämnet bland annat genom dess värde för människans känsloliv, fritid, 

identitet och bildning. Musiken beskrivs som berikande för våra liv och som en oersättlig 

kommunikationsform. Kan det möjligen vara problematiskt att verksamma inom det 

musikpedagogiska området inte använder samma typer av argument i försöken att legitimera 

musikämnet? Det kan eventuellt finnas en risk att det kan leda till en osäkerhet eller en 

ambivalens kring musikens roll i skolan. 

 

Det visade sig också att det som är svårt att verbalisera, att det som når bortom ord som en 

informant uttryckte det, inte är så enkelt att muntligen argumentera för. Det är möjligen föga 

förvånande, men värt att reflektera över. Kanske har det betydelse för hur ämnet betraktas, att 

människans vanligaste kommunikationsform, det talade, inte förmår beskriva musikens 

värden på ett tillfredsställande sätt.  
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Hur kommer det sig att legitimeringen av musikämnet var intressant att undersöka från allra 

första början? Så pass angeläget var det, att det blev uppsatsens syfte. Varför? Hur kommer 

det sig att verksamma inom det musikpedagogiska området tycks uppleva att de behöver 

argumentera för sitt ämne? Varför behöver inte matematiklärarna argumentera för sitt? Även i 

kommentarmaterialet till kursplanen i musik tas frågan om ämnets legitimering upp: 

 
Den tidigare kursplanen försökte i viss utsträckning legitimera musikämnet med att det kunde bidra 

till elevernas kunskapsutveckling i andra skolämnen. I den här kursplanen är utgångspunkten att 

ämnet musik har ett eget värde, oavsett vilka andra kunskaper eleverna eventuellt utvecklar  

(Skolverket 2011, s 6). 

 

Det finns, som tydligt visas, en medvetenhet om att musiken ofta ses som ett medel till 

någonting annat. Detta framstår som ej önskvärt och i texten görs en markering mot det 

instrumentella synsättet. Samtidigt förstärker denna text den osäkra position som musikämnet 

har, menar jag. Att estetisk verksamhet har tagits bort som obligatoriskt ämne i gymnasiet och 

att nedskärningar görs på kulturskolor påverkar indirekt synen på musikämnet även i 

grundskolan. Ingen form av utbildning är isolerad, synen på kunskap och undervisning 

genomsyrar alla former av utbildning. Signalerna som sänds när musikämnet marginaliseras 

är att ämnet, även om det kanske har ett egenvärde, inte är särskilt viktigt, att vi klarar oss 

utan det. 

 

I materialet från intervjuerna framkom att informanterna talade om en rådande kunskapssyn, 

att de förhöll sig till någonting i sin argumentation. Detta kartlades för att, utöver att enbart 

redogöra för argumenten, möjliggöra en förståelse för vad som formar legitimeringen. Det 

talades bland annat om mätbarhet, värde, målbeskrivningsfundamentalism, en politisk pendel, 

nytta, yrkesverksamhet och effektivitet. Utifrån detta föreföll hegemonin vara tydlig, 

nämligen mätbar kunskap för arbetsmarknadens behov. Gustavsson (2002) skriver att den 

ekonomisering av retoriken kring skola och utbildning som skett leder till att de humanistiska 

värdena får stå åt sidan. När dessa marknadsideal gjort sitt intåg blir kunskap en vara och 

människor reduceras till ett instrument som ska tillfredsställa marknadens behov. Även Sven-

Eric Liedman (2011) skriver om hur det liberala marknadstänkandet präglar vår syn på skola 

och utbildning. Skolan, som numer ses som ett företag, ska ge nyttiga kunskaper som kan 

gynna marknaden i slutändan. 
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Informanterna framstod tydligt som antagonister till denna hegemoni och det fanns en 

uppenbar motvilja till att anpassa argumentationen. Istället fanns det en kamp om hur kunskap 

och skola ska förstås. I materialet framkom att skolan ska handla om hela människan, om dess 

fritid och känslor, inte enbart om mätbar kunskap och arbetsmarknadens behov utan även om 

bildning. Här beskrivs musiken som en viktig beståndsdel. Att legitimera musiken utifrån vad 

den kan betyda för marknaden var inte särskilt aktuellt, även om det faktiskt nämndes, det 

handlade istället om vad musiken kan betyda för människan. Men kanske är det så att när vi 

ställer oss frågan om vad som är till nytta så glömmer vi vad som kan vara till nytta för oss 

som människor. I realiteten ska vi inte enbart vara kunder och producenter på en marknad, 

utan även medborgare i ett samhälle. I detta sammanhang spelar kulturen och olika 

konstformer en obestridlig och fundamental roll. 

 

Om utgångspunkten är att kunskap ska vara mätbar och att nyttan av den ska kunna påvisas 

kan detta leda till att vissa ämnen, till exempel musik hamnar i skymundan. Det är svårt att 

mäta hur mycket någonting berikar våra liv och det är svårt att betygssätta känslor och 

upplevelser. Följaktligen är det sätt varpå musiken legitimeras i materialet inte anpassat till 

den hegemoniska uppfattningen om vad kunskap är. En utgångspunkt för legitimering av 

musikämnet som Hanken och Johansen (1998) beskrev var just musiken som nära bunden till 

våra känsloliv och därmed nödvändig för vår känslomässiga utveckling. Att argumentera för 

musik som ämne genom att vi blir berörda, medryckta eller tröstade blir dock svårt i ett klimat 

där allt ska mätas. Hur en människa påverkas av musik är ingenting vi kan sätta ett betyg eller 

en siffra på. Detta blir tydligt i materialet. Musiken tvingas ut i en periferi och legitimeringen 

sker till stor del utanför skolans ramar, trots att det är just musikämnet i skolan materialet 

behandlar. Vad som framkommer är alltså att när de önskade argumenten används, de som 

handlar om musikens berikande värde för människor, förflyttas legitimeringen eftersom de 

inte passar in i den ram som finns för vilken verksamhet skolan ska inrymma. Här sker, vad 

en kan tolka som, den reducering av människan som Gustavsson (2002) beskrev. Människans 

behov av bildning och ett rikt liv, eller den stävan efter lycka som Varkøy (2003) beskriver att 

musiken kan bidra till, får stå åt sidan för människan som ett instrument på marknaden. 

 

Det finns inget behov av att legitimera musik som fenomen, däremot verkar det finnas ett 

behov av att legitimera musik som skolämne. Varför ses det inte som en viktig del i 

utbildning när det är en sådan naturlig del av många människors liv? Endast det faktum att 

denna uppsats kretsar kring detta ämne visar på att en osäkerhet kan finnas hos verksamma 
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inom det musikpedagogiska området. Men, nog är det viktigt att reflektera över varför musik 

bör vara ett obligatoriskt ämne, och över hur detta kan verbaliseras. Utöver det, kan det vara 

gynnsamt att förstå varför viss kunskap anses vara legitim och annan inte. Reimer (1989) 

menar att musikpedagoger bör ägna mer tid åt att begrunda den egna verksamheten, istället 

för åt att förespråka den. Jag tror dock att det är viktigt att kunna argumentera för musikämnet 

och att reflektioner kring värdet av verksamheten gynnar själva undervisningen, varför det 

inte är förspilld tid. 

 

Ruud (2006) anser att en anledning till en marginalisering av musikämnet kan härledas till att 

det ofta talas om de individuella vinsterna och att det sociala eller kulturella ofta glöms bort. 

Exempel på alla dessa typer av argument förekom i min undersökning, men nog med en 

övervikt mot de individuella vinsterna. Om detta är problematiskt är svårt att säga, men jag 

har svårt att se att argument grundade på de sociala eller kulturella värdena skulle verka mer 

effektivt vid legitimeringen i den tid vi lever i. Reimer (1989) menar att både den enskilde 

läraren och yrkesgruppen som ett kollektiv behöver vara medvetna om vad de bidrar med till 

samhället. Frågan är om det räcker? Behöver vi inte dessutom kunna verbalisera vad det är för 

värde vi ser med musikämnet? Kanske i mötet med elever, föräldrar, skolledare eller politiker. 

Att själv vara övertygad om något är en sak, men att kunna övertyga andra, är en annan.  

 

Utifrån denna undersökning är det inte möjligt att besvara frågan om vilka argument som bör 

användas då musikämnet legitimeras. Det kan självklart vara mer eller mindre effektivt med 

olika argument beroende av sammanhang och mottagare. Däremot är det viktigt att reflektera 

över vad vi förhåller oss till när vi talar om kunskap, skola och musik. Även om ämnet idag är 

obligatoriskt i grundskolan, bör det inte tas för givet. Att ge musikämnet en ökad legitimitet 

handlar som jag ser det i förlängningen också om att ge bildning en ökad status. Kraven på 

kunskapers direkta nytta och mätbarhet leder till att vi allt mer ställer oss frågan: ”vad ska 

detta vara bra för? Vad ska jag ha dessa kunskaper till?” Idag talas det ofta om 

kunskapssamhället och läroplanen har fyllts av kunskapskrav, kanske glöms människans 

bildning bort. Där menar jag, precis som mina informanter att musiken är central. 
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Metoddiskussion 

Jag känner mig tillfreds med tillvägagångssättet och utförandet av denna undersökning. Att 

genomföra undersökningen genom semistrukturerade intervjuer möjliggjorde öppna och 

reflekterande samtal med informanterna. Valet att analysera materialet utifrån diskursteori 

och dess verktyg gav dessutom mycket intressanta svar som jag ser det. Självklart finns det en 

medvetenhet om att ifall jag hade valt att utgå från någon annan teori, med andra 

analysverktyg, hade andra aspekter som inte belysts i denna analys kunnat komma fram. Men 

med tanke på kartläggandet av maktförhållanden och vad som ses som legitimt och illegitimt 

lämpade sig Laclau och Mouffes diskursteori väl. 

  

Förslag till vidare forskning 

Att göra jämförande studier mellan hur lärarstudenter, verksamma lärare och lärarutbildare 

legitimerar ämnet vore intressant. Skiljer de sig åt och på vilka sätt i så fall? Att analysera 

skolans styrdokument för att se hur de legitimerar musikämnet skulle också kunna öka 

förståelsen för musik som kunskap och ämne i skolan. Finns det motsättningar mellan 

beskrivningen av ämnet och kunskapskraven?  
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BILAGA 1  

Kan du berätta om hur du ser på musikämnets roll i skolan 

 

Tycker du att musik ska vara ett ämne i skolan? Varför? Varför inte? 

 

Vilka funktioner fyller musikämnet? 

För elever? 

För samhället? 

 

Hur skulle du argumentera för eller motivera musikämnet i skolan?  

 

Finns det fler argument som kan användas? Hur ser du på dessa?  

 

Tror du att en rådande kunskapssyn påverkar ämnets status? I så fall hur? 


