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Abstract 

The purpose of the bachelor thesis Music as a form of expression and communication in the 

Department of Primary School - an analysis of teachers and students talk about music 

education for grades 4-6, is to examine how the aim “to provide students with opportunities 

to acquire music as a form of expression and means of communication” written in the 

curriculum for the compulsory school is expressed in the actual the actual music education for 

grades 4-6. 

 
The result of the survey is that the actual teaching focuses on preparing artisanal skills such as 

play technical qualities, music theory and history. The curriculum core content for different 

grades have a dominant influence in linguistically pronounced distinctions of what music 

education is, and should be which control the actual music teaching content. The core content 

for grades 4-6 does not include practical creativity and expression but focus on the defined 

preparatory artisanal skills. 

 

I have in my collection of empirical data used literature studies, qualitative semi-structured 

interviews and focus group discussions. I have structured my material on the basis of a 

methodology taken in theory of critical discourse and cultural psychology and analyzed this 

from a sociocultural perspective. Theoretical approaches have also been theory of power in 

the relationship, children and adults as well as theory in the roots of the philosophy of art. 

 

Keywords: Music education, compulsory school teaching, music as a form of expression and 

communication, the millennials, sociocultural perspective, cultural psychology 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur läroplanens syfte att ge eleverna förutsättningar att 

tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel behandlas i den faktiska 

musikundervisningen för grundskolan i årskurs 4-6.  

 

Resultatet av undersökningen är att den faktiska undervisningen fokuserar på förberedande 

hantverksmässiga kunskaper så som speltekniska kvaliteter, musikteori och historia. 

Läroplanens kursmål för olika årskurser har ett dominant inflytande i språkligt uttalade 

distinktioner för vad musikundervisning är, kan och bör vara vilka styr den faktiska 

musikundervisningens innehåll. Kursmålen för årskurs 4-6 innefattar inte ett praktiskt 

skapande och uttryck utan fokuserar på definierade förberedande hantverksmässiga 

kunskaper.  

 

Jag har i mitt insamlande av text använt mig av litteraturstudier, kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer och fokusgruppsamtal. Jag har strukturerat mitt material utifrån en metodik hämtad 

i diskurskritisk och kulturpsykologisk teori samt analyserat detta utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Teoretiska infallsvinklar har även varit maktrelationen barn och vuxna i 

begreppen barn- och barns perspektiv samt kopplingar till konstfilosofins rötter. 

 

Nyckelord: Musikundervisning i grundskola, musik som uttrycksform och 

kommunikationsmedel, milleniegenerationen, sociokulturellt perspektiv, kulturpsykologi 
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1. Inledning  
Under de senaste 5 åren har jag arbetat med grundskolans lägre åldrar inom fritidshemmet. 

Jag har upplevt att det finns ett glapp mellan hur musik används som uttrycksmedel av barn 

idag och hur musikundervisning i grundskolan praktiseras. Den musikundervisning jag fått ta 

del av genom mina elevers berättelser, observation av undervisning under min VFU samt som 

praktiserande lärare i en ensembleprofil för årskurs 4 visar på att det är mer eller mindre 

samma undervisningsform jag själv hade när jag gick i mellanstadiet under 90-talet. 

Undervisningen är centrerad kring sång i grupp, inövning av text, ton och rytmik. Eleverna får 

en grundläggande kunskap om pop-ensembleinstrument som sång, gitarr, elbas, piano och 

trummor.  

 

Jag har även sedan 2006 arbetat som musikproducent och artist, skrivit och producerat musik 

till ett tiotal skivor, uppträtt lite här och var i världen och driver ett eget skivbolag. Mellan 

2006 och 2009 studerade jag musikproduktion på musikproducentprogrammet vid Linköpings 

universitet. Jag har låtar som spelas på nationell och internationell radio, har fått flera 

projektstöd från Statens Kulturråd, jag har nominerats till pris från Sveriges Radio och fått 

stipendium från Sveriges tonsättares internationella musikbyrå. Detta skulle kunna definiera 

mig som en professionell musikutövare.  

 

När jag utifrån min profession inom musikproduktion läser läroplanen ser jag möjlighet till en 

helt annan undervisningsform än den jag sett i grundskolans lägre åldrar idag. Jag ser en 

möjlighet hur elever genom laborerande och experimenterande kan hitta vägar för att tillägna 

sig musik som uttrycksform. Genom att exempelvis låta elever analysera sina idolers och 

förebilders verk och söka samt bli undervisade i hur dessa har gått tillväga och sedan låta 

eleverna skapa musik ser jag hur de kan motiveras till att lära sig de musikteoretiska inslag 

som inryms i läroplanens kunskapsmål (Skolverket 2011, s.100). Jag upplever att 

kunskapsmål så som takt, tonalitet och dynamik skulle kunna göras mer överskådligt och 

lustfyllt med digitala verktyg som musikprogram för läsplatta, dator eller smartphone. 

Notation och kunskap om pop-ensembleinstrument skulle kunna vara mindre inslag i 

musikundervisningen då det är förekommande byggstenar i musikskapande men den generella 

allmänbildande undervisningen borde enligt mig ha läroplanens övergripande syfte i åtanke i 

varje undervisningsmoment. 
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I läroplanen formuleras syftet för ämnet musik som: 

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i 

musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen 

ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. (Lgr11 

2011, s.100) 

 

Läroplanens fokus på musikens kommunikativa funktion skulle enligt mig kunna praktiseras 

genom en verksamhet inriktad på musikproduktion. Då mycket av dagens musik inte är 

baserad på traditionella akustiska instrument är min uppfattning att en stor del av dagens 

musikaliska uttrycksformer exkluderas i skolans musikundervisning. Min ingång i mitt arbete 

är dock inte att komma med lösningar på en anad problematik utan att undersöka hur de 

kommunikativa förmågorna i läroplanens syfte problematiseras i den praktiska 

undervisningen för årskurs 4-6. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur läroplanens syfte att ge eleverna förutsättningar att 

tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel behandlas i den faktiska 

musikundervisningen för grundskolan i årskurs 4-6. Vilka ramar styr undervisningen och 

vilka former av musik som uttrycksmedel och kommunikationsform premieras samt utestängs 

i diskursen musikundervisning?  

 

Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar 

 Hur beskrivs musikundervisningens syfte och mål av lärare och elever i mellanstadiets 

musikundervisning? 

 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt kommer läroplanens syfte att ge eleverna 

förutsättning att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel till 

uttryck i musikundervisningen?  

 

 Hur talas det om digitala verktyg i musikundervisningen för årskurs 4-6?  
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 Vad har digitala verktyg för betydelse för musik som kommunikationsmedel och 

uttrycksform. 

 

2. Tidigare forskning  
Mitt uppsatsämne berör forskningsområden inom pedagogik, musikskapande och 

kommunikation. Ett återkommande tema i tidigare forskning är ett sociokulturellt perspektiv 

där kulturen ses dynamisk och förhandlingsbar mellan olika parters perspektiv. För att 

analysera en kultur ur ett sociokulturellt perspektiv föreslår forskningen olika former av 

diskursanalys då diskursen ur ett konstruktionistiskt perspektiv ses skapa och upprätthålla 

verklighet genom kommunikativa praktiker. Hur diskursen musik och undervisning skapas, 

förhandlas och upprätthålls ses därmed avgörande för den praktiska undervisningens ramar. 

Genom litteraturstudier i tidigare forskning har jag hittat uppslag för uppsatsämne och 

vetenskapliga frågor samt analysmetoder och teori vilken jag kunnat använda mig av i min 

analys av mitt empiriska material.  

 

2.1 Kommunikationens betydelse för musikundervisning 

Anna-Lena Rostvall och Tore West har under sin doktorandtjänst vid Musikhögskolan 

publicerat avhandlingen Interaktion och kunskapsutveckling (Rostwall & West 2001) om 

möten mellan lärare och elever i kommunala musik- och kulturskolor samt studieförbund. 

Författarna gör i avhandlingen en koppling mellan individers och gruppers möjligheter till 

kunskapsutveckling och interaktion samt maktrelationer i det sociala samspelet. Lärares och 

elevers sätt att kommunicera får enligt dem direkta konsekvenser för kunskapsutveckling hos 

såväl lärare som elev. Författarna har i sin forskningstjänst undersökt musikpedagogik utifrån 

pedagogisk, ämnesdidaktisk vetenskap men även utifrån psykologiska teoriers 

förklaringsvärde. Till grund för avhandlingen ligger ett samhällsvetenskapligt tänkande och 

deras teoretiska perspektiv är kritisk diskursanalys, socialsemiotik och socialkonstruktivism 

med en inriktning på social interaktion, institutioner och tankekollektiv. Författarna har sett en 

poäng i att utgå från flera teoretiska perspektiv för att förklara musikundervisningen 

komplexitet. I avhandlingen ses musik som mänsklig handling; klingande handlingsmönster 

vilket skapar och förhåller sig till samspel. I analysen undersöks hur människor interagerar 

med varandra i och med musiken samt i förhållande till instrumentundervisningens tradition, 

konventioner och regler.  
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För mig är Rostwall & Wests forskning intressant då min avsikt likt deras är att undersöka hur 

människor i interaktion med varandra och i förhållande till musikundervisningens traditioner, 

konventioner och regler förhandlar musikundervisningens form och innehåll.  

 

2.2 Musikproduktion som uttrycksform och kommunikationsmedel 

Jan-Olof Gullös doktorsavhandling Musikproduktion med föränderliga verktyg (Gullö 2010) 

behandlar undervisningsprocesser och musikaliskt lärande i samband med konstnärligt 

utövande och undersöker didaktiska aspekter av musikproduktion som högskoleämne.  

 

Doktorsavhandlingen utgår från en observation av ett ökat intresse för musikskapande med 

digitala verktyg bland ungdomar vilket lett till ett intresse för högre utbildning i 

musikproduktion. Intresset för musikskapande med datorer härleder han till de senare årens 

utveckling av informations och kommunikationsteknologi och nya möjligheter för dem som 

skapar musik med digitala verktyg. Med detta fenomen i åtanke ser Gullö det angeläget att 

undersöka musikproduktion inom ramen för musikpedagogik som vetenskapligt ämne. 

I sin avhandling undersöker Gullö vad som kännetecknar musikproduktion i 

utbildningssammanhang och professionell verksamhet. Han undersöker även hur 

musikproducenter och lärare i musikproduktion beskriver den kompetens de behöver i sina 

respektive yrken. Med detta önskar han få kunskap om vad musikproducenter och lärare i 

musikproduktion bör lära sig under sin högskoleutbildning (Gullö 2010, s.1). 

 

För mig utgör Gullös avhandling ett intressant underlag då han undersöker musikproduktion i 

en skolkontext. Utifrån intervjuer med pedagoger, professionella aktörer och elever 

undersöker Gullö vad som utgör grunderna för musikproduktion som undervisningsämne. 

Studien ger förklaringar på ett glapp mellan traditionell musikundervisning med fokus på 

instrumentlära och ett professionellt musikskaparutövande med element som ljudskapande 

och musikaliska visioner (Gullö 2010, s.149). Detta ställt i relation till studiens utgång i en 

observation av ett ökat intresse bland unga för att producera musik (Gullö 2010, s.78) gör det 

intressant för mig att ha studien som utgångspunkt och referens i min slutdiskussion där jag 

diskuterar utfallet av mitt resultat och analys ställt mot tidigare forskning för ämnet. 

 

2.3 Teknikens påverkan av lärande  



5 

 

 

 

Staffan Selander belyser i sin forskning om kommunikationens betydelse för lärande hur 

teknisk utveckling påverkar vårt sätt att kommunicera och hur elevernas levda verklighet får 

betydelse för vilken form av lärsituation som är mest lämpad för lärande. Genom att vi i allt 

större utsträckning använder olika slags redskap i vår kommunikation blir också frågan om 

hur vi lär oss allt mer komplex (Selander 2009, 219). 

 

Dagens globala mediesamhälle innebär nya utmaningar för hur skolan ska kommunicera 

information och vilken kunskap som räknas central. Förmåga att delta i kommunikativa 

sammanhang och använda nya digitala artefakter kan enligt Selander bli en utslagsgivande 

faktor i en global marknadsvärld. Synen på kunskap som orubblig och fast utmanas av en syn 

som poängterar förmåga att använda kunskap i ett sammanhang samt förmåga att bearbeta och 

utveckla denna. Detta innefattar förmågan att på olika kreativa sätt kunna använda 

teckensystem och medier för att skapa nya gestaltningar och visa hur man förstått en del av 

världen (Selander 2009, s.220). För att kunna skapa inkluderande undervisningssituationer 

och en undervisning som utgår från elevens förkunskap utgår Selander från ett 

designteoretiskt perspektiv. Perspektivet tar å ena sidan fasta på det situerade skapandet som 

äger rum i en miljö, å andra sidan tar perspektivet hjälp av multimodal teori för att mer i detalj 

kunna följa, kartlägga, analysera och förstå meningsskapande då information bearbetas och 

transformeras och transformeras i skapande av nya representationer. Lärandet ur ett 

designteoretiskt perspektiv fokuserar på individens förmåga att öka sin kapacitet att engagera 

sig i världen på ett meningsfullt sätt eller mer precist att öka sin förmåga att bruka en 

etablerad uppsättning tecken inom ett specifikt kunskapsområde. Den kreativa aspekten av 

lärandet ligger i skapandet av ny innebörd och ny förmåga att använda olika teckensystem och 

medier. Varje enskild individ lägger till något till verkligheten genom sin representation. På 

sikt innebär mängden små nyansskillnader att värdeskalor förskjuts och nya socialt 

accepterade paradigm uppstår (Selander 2009, s.221). 

 

Med min utgångspunkt i en observation av ett glapp mellan elever i min verksamhets intresse 

för musik och skolors musikundervisning är Selanders forskning intressant då den 

problematiserar hur kommunikation mellan skola och elev är avgörande för fungerande 

lärsituationer.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Min teoretiska utgångspunkt för min uppsats är ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000, 

s.66). Ur ett sociokulturella perspektiv ses vår utveckling inte endast bestämd av vårt 

handlande i förhållande till omvärlden utan utveckling ses ske i gemensamma kollektiva 

mänskliga verksamheter. Kommunikation och språkanvändning är centralt och utgör länken 

mellan människor och omgivning. Genom att kommunicera och interagera med andra blir 

exempelvis barnet medvetet om hur människor uppfattar och förklarar företeelser. Barnet lär 

sig i kommunikationen språkligt kodade uttryck vilket leder till att det tänker med och genom 

intellektuella redskap i form av språk. Med detta synsätt lever människor på kunskaper och 

insikter de ”lånat” från andra. Inom sociokulturell teori används språk för att mediera (Säljö 

2000, s.82) omvärlden vilken i och med de blir meningsfull för oss. Vi tolkar företeelser och 

objekt i språk och kan därmed kommunicera dessa. Kommunikation förutsätter kunskap om 

tänkande och språk inom ramen för en kultur och samhällelig gemenskap. Språket har en 

indikativ funktion (Säljö 2000, s.83) vilket fyller ett pekfingers funktion att rikta fokus mot ett 

objekt utan att det vi vill peka på behöver existera i det fysiska rummet. Till skillnad från 

pekfingret är dock språket mer precist och angränsande ur aspekten att påvisa varför och vad 

som gör objektet, händelsen eller situationen intressant. Ur ett sociokulturellt perspektiv ses 

utveckling inte som något som finns förprogrammerat i människan utan tankestrukturer sätter 

gränser för mänskligt tänkande och handlande.  

 

3.1.1 Kunskap, hur lär vi oss och vad kan vi lära? 

Avgörande faktorer för inhämtande av kunskap blir ur ett sociokulturellt perspektiv vilka 

intellektuella, diskursiva och fysiska redskap människor har tillgång till och behärskar samt 

kan nyttja. I exempelvis en kultur med tillgång till kunskap om skrift och det material som 

krävs för att skriva kan skrivundervisning praktiseras och kunskap om och i skrift inhämtas av 

den som ska lära sig. Förändring av diskursiva och fysiska redskap påverkar härmed 

uppfattning om vad människor kan lära sig. Uppfinnandet av ett redskap som exempelvis en 

miniräknare medför att vi enkelt kan räkna ut för oss tidigare komplexa tal och förändrar vår 

möjlighet och uppfattning om vad vi kan lära oss. Ur en sociokulturell syn på kultur som 

dynamisk och aktiv part i en kontinuerlig förflyttning av perspektiv för möjlig intellektuell 
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och fysisk förmåga blir lärande hos individer en fråga om hur man kan ta till sig redskap och 

förmår att använda dessa (Säljö 2000, s.73). 

 

3.2 Estetiska tanketraditioner 

Monica Lindgrens (Lindgren 2006, s.26) kopplar den estetiska skolverksamhetens funktion 

till konstfilosofins rötter. Lindgren påvisar två skilda förhållningssätt till estetisk verksamhet. 

Dels Platons teorier om konst som gudomlig inspiration som undandrar sig all kontroll och en 

syn på konstupplevelsen kopplad till känsla bortom förnuft. I kontrast till detta Aristoteles syn 

på att bemästra sitt material, veta vad man gör och i skapandet utgå från ett hantverksfokus. 

Från Platons karismatiska position ses ingen metodisk inriktning för kunskap relevant då 

inlevelse och intuition är medfödda förmågor och stimulans som tillräcklig aktivitet för 

konstnärlig utveckling. I den andra positionen finns en uppfostrarhållning kopplad till en 

upplysningsdröm om att hjälpa eleverna till att föra vidare ett kulturarv.  

 

I min analys av intervjuer blir det intressant att ta in en konstfilosofisk historisk syn på 

estetisk verksamhet då jag i min studie undersöker hur skolan talar om estetiskt skapande i 

formen av att använda musik som uttrycks- och kommunikationsform. Hur talar styrdokument 

och lärare om vad som ska läras ut för att få en grund för att uttrycka sig och kommunicera i 

musik, är det kunskap som finns inom eleven eller kunskap eleven skal matas med? 

 

3.3 Maktförhållanden i barn- & vuxenrelation 

För att förstå elevers och lärares roller i förhållandet barn och vuxen blir det i mitt arbete 

intressant att undersöka elevers och lärares språk utifrån begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv. Begreppet barnperspektiv (Arnér & Tellgren 2006, s.40) kan förstås som hur 

vuxna ser på barns situation med begrepp som barns bästa, barn i centrum och barns rätt. När 

vuxna uttalar sig om kategorin barn handlar det om att utgå från en generell erfarenhet av 

kategorin barn och inte om att inta barns perspektiv på tillvaron. Begreppet barns perspektiv 

(Arnér & Tellgren 2006, s.40) fokuserar på barnens egna föreställningar om sina liv och 

undersöker hur barn utifrån sin synvinkel upplever skeenden och världen. Möjligheten att 

utifrån ett vuxet perspektiv förstå olika barns perspektiv beskrivs omöjlig men gynnas av att 

lyssna på barns uttryck i samtal mellan barn och vuxna för att en bild av det enskilda barnets 

perspektiv. Synsättet belyser att barn är lika mångfacetterade som vuxna och betonar vikten 
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av att lära sig vad som skiljer och förenar barn för förståelse av maktrelationen dem 

sinsemellan.  

 

Perspektiven blir intressanta i mitt arbete då jag undersöker det kommunikativa förhandlandet 

av musikundervisningens fokus på att tillägna sig musik som ett eget uttryck. Vems uttryck är 

det som ges plats att skapa musikundervisningens former? Är det vuxnas barnperspektiv på 

vad barn bör lära sig? Hur uttalar sig eleverna och vad finns det för utrymme i undervisningen 

för det ”individuella barnets” uttalade vilja? 

 

3.4 Milenniegeneration  

Som utökning till sociokulturell teori anser jag det intressant att ta med begreppet 

Milleniegenerationen (Mcbride och Muhle 2008) då detta ger en förklaring på hur barn 

nödvändigtvis inte endast tillägnar sig kultur i deras fysiska verklighet utan i och med 

informationssamhällets utveckling och en kulturell fortplantning genom internet har möjlighet 

att tillägna sig kulturella verktyg på ett utökat plan än tidigare. Milleniegenerationen 

definieras enligt Mcbride och Muhle som ej vuxna personer runt millennieskiftet och förklarar 

deras medieanvändning samt syn på sig själva som världsmedborgare och deltagare i en 

multikulturell gemenskap på nätet. Det som utmärker milleniegenerationen är att de genom 

bloggar, sociala medier och webcommunities både är kulturkonsumenter och aktiva 

kulturproducenter. Begreppet kan eventuellt förklara ett glapp mellan pre-millenie 

generationers syn på meningsskapande och elevers kulturella verklighet. 

 

4. Metod 
 

4.1 En kulturpsykologisk metodik 

I min analys har jag använt mig av ett kulturpsykologiskt perspektiv för att förstå hur 

begreppen musik och musikundervisning används i institutionen skola.  

 

Ur ett kulturpsykologiskt perspektiv (Bruner 2002, kap.8) går det inte att se skolelever som ett 

oskrivet blad utan ett lärande måste ske med respekt för och med utgångspunkt i upplevelser 

och erfarenheter från sociala och kulturella sammanhang. Ur Brunners perspektiv kan mening 

bildas på olika sätt beroende från vilket perspektiv vi väljer att betrakta något. Det är 
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interaktionen mellan olika perspektiv som bildar det kulturella livet. Interaktion mellan 

individuella upplevelser och en rådande kulturs inflytande.  

 

Utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv har det för mig varit nödvändigt att få en 

infallsvinkel dels av den rådande skolkulturen; de och det som bildar samt upprätthåller denna 

och skapar dess ramar, men här även inräknat de som ska bildas, eleverna med sina 

individuella upplevelser samt sociala och kulturella sammanhang.   

 

4.2 Barns perspektiv genom fokusgruppsamtal  

För att få elever att diskutera fritt om sin musikaliska tillvaro samlade jag in mitt material 

genom samtal i form av fokusgrupper (Dahlin-Ivanoff  2015, s.81). Vid intervjutillfället lät 

jag eleverna göra en egen Spotify-lista med låtar de gillade, som betyder saker för dem eller 

de bara ville lägga till. Under skapandet av listan observerade jag elevernas dialog om val och 

ställde frågor om låtarnas betydelse. Jag uppmanade eleverna till en mer djupgående 

diskussion om musikskapande genom att fråga eleverna om deras syn på sig själva som 

musikutövare och elever. Vi pratade även om framtida drömmar, varför de valt att gå på en 

musikskola och vad de hade för förväntningar på och erfarenhet av undervisningen. Eleverna 

pratade länge och uttryckte att det var roligt och uppmärksammade varken 

inspelningsutrustning eller visade på tecken att det var jobbigt att bli intervjuade. Min avsikt 

var att med denna metod försöka skapa en bild av barnens perspektiv (Arnér & Tellgren 2006, 

s.40) på sin tillvaro.  

 

4.3 Semistrukturerade lärarintervjuer och ett uttryckt barnperspektiv 

För att få ett vuxet barnperspektiv (Arnér & Tellgren 2006, s.40) på vad barn bör ägna sig åt i 

den rådande kulturen, institutionen skola valde jag att göra semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med genuina öppna frågar där jag försökte följa intervjupersonernas tankegångar 

och spontant välja följdfrågor. Lärarna fick innan intervjun ett informationsmejl samt en 

blankett där jag presenterade arbetets syfte att undersöka hur man i skolan arbetar med 

musikskapande och musik som kommunikationsmedel och uttrycksform. 

 

4.4 Urval 

Urvalet av skolor baserades på skolor i Stockholmsområdet med inriktning på 

musikundervisning för årskurs 4-6.  
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4.5 Avgränsning och urval 

4.5.1 Urval av skolor 

Vid uppsatsarbetets början hade jag för avsikt att jämföra skolor specialiserade på musik och 

vanliga mellanstadieskolor men då ingen av de vanliga skolor jag kontaktat såg en möjlighet 

eller hade intresse av att delta valde jag att fokusera på skolor med musikinriktning.  

 

4.5.2 Urval av elevgrupp 

Vid urval av elever till mina fokusgruppsamtal gjordes en avvägning av om och hur 

grupperna skulle utformas och om ett genusperspektiv skulle vägas in. Jag rådgjorde med en 

av lärarna av vilken form av indelning som skulle ge bredast repertoar av möjliga åsikter samt 

skapa ett tryggt samtalsklimat där deltagarna skulle känna sig bekväma att uttrycka sig. 

Utifrån teori kring fokusgruppsamtal där varje individuell åsikt kan ses som ett legitimt 

uttryck i kulturen (Dahlin-Ivanoff  2015, s.82) beslutade jag att pojkar och flickor skulle delta 

samt att lärarna skulle utforma intervjugrupper utifrån ett gynnsamt samtalsklimat. Mitt fokus 

har således inte varit att analysera skillnader och likheter mellan pojkar och flickor utan att få 

in åsikter av ett så brett spann av personligheter som möjligt där lärarna vilka känner eleverna 

hjälpt mig att sätta ihop samtalsgrupper. Jag för i uppsatsen således inga resonemang om hur 

elevers intersektionella kategoriseringar kan bidra till och påverka uttalanden utan mitt fokus 

är att uttalanden existerar och min analys fokuserar på hur dessa kommer till uttryck och 

behandlas i institutionen skola. 

 

4.5.3 Avgränsning av uppsatsämnets syfte 

Jag har under arbetets gång kommit i kontakt med tidigare forskning vilken gett förslag på hur 

förändring av undervisningsformer kan bidra till ett mer meningsskapande utökat lärande. 

Min avsikt har dock inte varit att söka lösningar på hur arbete med musik som uttrycksform 

och kommunikationsmedel kan effektiviseras i skolan utan om och hur ett sådant sker samt 

hur dessa begrepp problematiseras. 

 

4.6 Etiska överväganden 

I mitt insamlande av empiri har jag använt mig av fyra forskningsetiska krav (Patel & 

Davidson 2011, s. 63) vilka Södertörns Högskola lyder under vid undersökningar: 

 

 Informationskravet 
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Att informanterna i min undersökning informerades om varför jag var där och vad 

deras roll var, samt att deltagandet i undersökningen deltog av fri vilja och kunde 

avbrytas när helst de ville. 

 

 Samtyckeskravet 

Att informanterna hade godkänt sin medverkan innan start. 

 

 Konfidentialitetskravet 

Att informationen jag samlade på mig under min undersökning är anonymiserad när 

den redovisas. 

 

 Nyttjandekravet 

Att informationen jag samlade på mig under mina observationer endast publiceras i 

min C-uppsats och endast bearbetas och förvaras av mig. 

 

Inför mitt besök mejlade jag mina intervjupersoner en informationsblankett med ett kontrakt 

för informerat samtycke (Se bilagor) där jag i enighet med Patel & Davidson (2011, s. 73-74) 

definition av anonymiserande och konfidentiellt material redogjorde följande: 

 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att elevens, familjens, personalens, fritidshemmets och 

skolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga 

register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att 

användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga 

uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Lärarna på respektive skola ombads dela ut blanketter till elever vilka skulle delta i 

fokusgruppsamtal. Vid intervjuns genomförande presenterade jag åter igen arbetets syfte samt 

informerade om att och när jag spelade in samtal samt att intervjupersonerna närsomhelst 

kunde avbryta sitt deltagande och be mig att inte ta med uttalande de gjort. 

 

4.7 Dokumentation och strukturering av empiri 

Samtliga intervjuer spelades in med en Zoom H4 ljudinspelare. Ljudfilerna importerades i 

musikprogrammet Ableton Live. För att visuellt kunna urskilja och överskåda innehållet och 

bilda en tolkningsrepertoar (Boréus 2015, s.180) lyssnade jag igenom samtliga intervjuer ett 

tiotal gånger och klippte därefter ut delar vilka jag uppfattade beröra gemensamma teman. Jag 

gav varje tema en färg. I min djupanalys utgick jag sedan från dessa teman och analyserade 

innehållet utifrån mina teoretiska perspektiv. 
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4.8 Presentation av skolor 

Skola1 

Skola1 är en skola med årskurs 1-6 vilken har 6-parallelliga årskurser varav två är 

musikklasser. Musikklasserna har även vidareutbildning i form av musikklasser på en 

närliggande högstadieskola i samma regi. I musikklasserna har eleverna tre musiklektioner i 

veckan. Musikklasserna börjar i årskurs4 och intaget sker genom en ansökan och ett 

antagningsprov där eleverna gör ett sång prov i grupp samt ett individuellt prov där eleverna 

sjunger en sång och visar förmåga i gehör genom att sjunga efter toner på piano och 

melodislingor. Eleverna ska även urskilja toner i ackord och sjunga dessa. Eleverna gör ett 

pulsprov där de får härma rytmer och gestaltar en text de fått hemskickade i förväg. 

 

Skola2 

Skola2 är en nystartad mellanstadiedel av en kulturskola som sträcker sig upp till årskurs 9 

och även har gymnasium samt eftergymnasiala utbildningar och kurser. Mellanstadiet är dock 

fristående och utgörs av inriktningarna Inriktning Dans, Sång, Teater och Inriktning Musik. 

På inriktning musik är undervisningen fokuserad på ensemblespel. Intaget sker genom en 

ansökan och ett antagningsprov där eleverna gör ett sång prov där eleverna sjunger en given 

sång. Eleven väljer även ett eget stycke denne sjunger eller spelar på sitt huvudinstrument. 

Eleverna gör även ett pulsprov där de får härma rytmer och får även visa eller berätta kunskap 

om ackord. 

 

4.9 Presentation av intervjupersoner 

Eva 

Eva arbetar på Skola1 och har en bakgrund i körmusik och jazz-enemble. Hennes 

huvudinstrument är piano och sång och hon har även spelat fiol i en klassisk orkester. Eva tog 

sin musiklärarexamen 1995 och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats sedan 2002. Eva 

uttryckte i intervjun att musikundervisning idag är hennes huvudsakliga musikutövande. 

 

Stina 

Stina arbetar på Skola2 och har en bakgrund i jazzmusiken som sångerska och pianist. Stina är 

nyutbildad musiklärare och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats ett halvår i och med ett 

vikariat. Stina spelar utöver sin musikundervisning i ett band och utryckte vid intervjutillfället 
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att hon på grund av ekonomiska aspekter varvar mellan att dagtidarbeta som musiklärare och 

arbeta konstnärligt kreativt med sin egen musik. 

 

Elever skola1 

På Skola1 pratade jag med två grupper i årskurs 6. Tre stycken flickor i en grupp och två 

flickor och en pojke i grupp två. Jag pratade även med en grupp med en pojke och två flickor i 

årskurs 4. Att grupperna bestod av fler pojkar än flickor kan ha varit på grund av att det går 

fler flickor än pojkar i klasserna. 

 

Elever skola2 

På Skola2 pratade jag med två grupper i årskurs 4. Båda grupperna bestod av två flickor och 

två pojkar.  

 

5. Analysmetod  
 

5.1 Diskursanalys 

Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys står diskursiva praktiker i ett dialektiskt förhållande 

till andra sociala praktiker. Diskursen är socialt inlagrad. Forskningsfrågor bör bygga på teori 

vilken inriktar sig på den sociala praktik man intresserar sig för. Genom att samtidigt bygga 

på diskursanalys arbetar man tvärvetenskapligt genom att undersöka relationer mellan 

diskursiv och social praktik. Analysens syfte blir att visa på förbindelser mellan diskursiva 

praktiker och bredare sociala och kulturella utvecklingstendenser och strukturer (Winther 

Jörgensen & Philips 2000, s.83-84). I mitt fall har jag undersökt diskursen 

musikundervisning. Detta har jag gjort genom att med ett diskursanalytiskt perspektiv 

analysera samtal med elever och lärare om musikskapande. 

 

5.2 Barn och vuxnas olika perspektiv 

Mitt syfte med ett diskursanalytiskt perspektiv har varit att få en bild av hur institutionen 

skola genom språkpraktiker uttrycker sig om musikskapande utifrån ett barnperspektiv (Arnér 

& Tellgren 2006, s.40). Hur talar vuxna om barns förutsättningar att tillägna sig musik som 

uttrycksmedel och kommunikationsform? Min avsikt har även varit att undersöka barnens 

perspektiv på musikskapande i skola, hur talar barn om sina förutsättningar att tillägna sig 

musik som uttrycksmedel och kommunikationsform? 
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5.3 Sociokulturell utgångspunkt 

Det ett sociokulturellt perspektiv säger att vi kan lära oss är hur människor i situerade sociala, 

kommunikativa praktiker och förmår att nyttja olika kulturella redskap när de kommunicerar 

(Säljö 2000, s.118). Perspektivet har varit en intressant utgångspunkt i min analys av 

lärarintervjuer då jag velat undersöka hur lärare praktiskt talar om läroplan och dess syften 

och kunskapsmål. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det av stor vikt hur insamling av empiri 

går till då syftet med metoden är avgörande för vad den analyserade empirin kan uttala sig 

om. I ett sociokulturellt perspektiv ses kommunikation som en situerad handling som är 

dynamisk och oförutsägbar. I kommunikationen förhandlas betydelse och mening mellan 

samtalspartners, samarbetet är avgörande för utfallet (Säljö 2000, s.118).  

 

I mina samtal med musiklärare har samtalet präglats av en musikpedagogisk syn på 

musikskapande i och med vår relation lärarstudent och lärare. Jag har i min analys varit 

medveten om min roll som intervjuledare och min förförståelse byggd av privata åsikter och 

erfarenheter. Vid analys av mina fokusgruppsamtal har jag varit medveten om min roll som 

vuxen, musiklärarstudent och intervjuledare, vilket jag även i min resultatdel nämner kan ha 

påverkat vissa diskussioner.  

 

5.3.1 Vad ger en intervju svar på? Tal, tänkande och kategorimisstag. 

I vetenskaplig forskning är intervjuformen en vanligt förekommande form för insamling av 

empiri och forskare använder sig likt exempelvis Piaget av intervjuer för att uttala sig om 

tänkande. Ur en sociokulturell syn på forskningsmetodik är det vi säger inte en spegel av vårt 

tänkande. Språk och kommunikation är kontextuellt och relaterar (se ovan) till en kollektiv 

mänsklig praktik medan ett tänkande kan liknas vid en inre dialog. I forskning händer det att 

forskare i sitt resultat uttalar sig om personers tänkande när det som ur ett sociokulturellt 

perspektiv varit möjligt att observera och analyseras i själva verket handlar om 

kommunikation. Detta kallas kategorimisstag (Säljö 2000, s.115) där. Det vi får reda på av att 

ställa en fråga vid en intervju är utifrån ett sociokulturellt perspektiv vad individen vid den 

aktuella situationen givet de villkor denne uppfattar gälla finner rimligt och önskvärt att säga 

och kommer på i stunden. 
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5.3.2 Tolkningsrepertoar, hur framställs musikskapande av de berörda? 

För att undersöka hur det talas om musikskapande i skola har jag i min analys av mina samtal 

utgått från det diskurspsykologiska begreppet tolkningsrepertoar (Boréus 2015, s.180). En 

tolkningsrepertoar är ett brett urskiljbart kluster av termer, beskrivningar och bildspråk vilket 

ofta samlade kring metaforer uttrycker hur en språkgemenskap uttrycker något och väljer 

perspektiv.  

 

6. Resultat & Analys 
 

6.1 Lärarnas tal om musik och musikundervisning 

6.1.1 Privata visioner och begränsningar 

Stina uttrycker i samband när vi talar om hur hon privat upplever musikens viktigaste 

funktion ”att fungera som ett eget uttryck och en egen plats” att hon hade önskat att ge 

eleverna större utrymme att arbeta med musik som ett eget självförverkligande, vilket kan 

upplevas som att det finns ett intresse för att arbeta utifrån elevernas individuella intressen 

vilket jag kopplar till begreppet barns perspektiv (Arnér & Tellgren 2006, s.40). Stina 

uttrycker dock att en sådan verksamhet inte är möjlig med de ramfaktorer i form av 

kunskapsmål och tidsramar som råder nu.  

 

… jag tror det är för att jag är nyutbildad och försöker vara så duktig hela tiden och få med 

matnyttig undervisning. Då glömmer jag bort varför jag håller på med musik, man tappar bort 

det roliga och lustfyllda i ’nu måste vi hinna med det här och nu måste vi bedöma som här 

förmågorna’. Det är väl på det sättet som det blir begränsande med läroplanen att det blir så 

mycket måsten och då glömmer vi bort vad som är kul, så kanske eleverna också känner ibland, 

det är ju hemskt. 

 

Stina uttrycker att hennes personliga syfte med musikundervisning är att eleverna genom att 

lära sig förstå musikens uppbyggnad och språk lär sig kommunicera i ett musikaliskt 

universum, musikens viktigaste förmåga är enligt henne en kommunikativ aspekt. När jag 

frågar Stina om det är något hon saknar i musikundervisningens kursmål uttrycker hon att hon 

saknar samarbete och lyhördhet vilket hon ser i kursmålen för högstadiet, att spela ihop och 

lyssna på varandra och samarbeta i skapande av musik. ”Jag känner att det är det man håller 

på med mycket egentligen när man håller på med musik”. Enligt Stina utelämnas denna 
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kommunikativa aspekt då eleverna måste hinna med att klara de förmågor i form av 

speltekniska kvalitéer som finns skrivna i läroplanens kursmål för år 4-6.  

 

I läroplanen står det: 

 

… ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i 

musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.” 

(Skolverket 2011, s.101) 

 

Evas framhåller i enighet med läroplanens kronologiska upplägg vikten av att eleverna måste 

vara förtrogna med instrumenten innan de kan tillåtas använda dem, ”Man måste ha en 

kunskap hur man hanterar ett instrument och en självkänsla till att våga använda och uttrycka 

mig så jag när jag får ett instrument inte bara ballar ur och förstör utan tillit att jag kan hantera 

instrumenten, i lågstadiet jobbar vi jättemycket med att få ett förhållningssätt till instrumenten 

tror jag, vi jobbar jättemycket med rytminstrument och få ett förhållningssätt till instrument så 

att dom vågar, och även där ingår en viss notkunskap och lite tecken och så…”. Samtidigt 

påpekar hon upprepade gånger att musikens olika delar inte får bli fristående delar utan måste 

arbetas med i en helhet.  

 

Eva uttrycker att elevernas egna fria skapande och uttrycksform utelämnas i stor del då 

hennes skola av tradition lägger stor vikt på ett uppspel i form av en musikal där eleverna inte 

har eget inflytande. Stina uttrycker att skapande och kommunikativa aspekter hamnar i 

skymundan för hantverksmässig kunskap i form av spelteknik, något som uttrycks styras av 

skolans tradition och läroplan. Båda lärarna uttrycker att de i och med att de arbetar på skolor 

med musikinriktning har möjlighet att gå in djupare på vissa delar men att skolorna av 

tradition har fokus som styr vad denna extra tid väljer att fokusera på. På Skola1 fokuserar 

man på att sätta upp och öva in en större uppvisning i form av en musikal. På Skola.2 

fokuserar man på speltekniska förmågor. Båda lärarna uttrycker att en friare musikalisk 

skapande form och kommunikativa förmågor i läroplanen och av skolornas tradition är tänkt 

att äga rum i senare årskurser och att de tidigare stadierna av styrdokumentet upplevs fokusera 

på förberedande förmågor vilka ligger till grund för en senare tillämpning. Eleverna kan här i 

begreppet barnperspektiv ses behöva lära sig grunderna i en mer vuxenstyrd verksamhet med 

en generell syn på kategorin barn för att i högre årskurser ges mer individuellt fritt utrymme.  
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6.1.2 Lärarnas skilda diskursiva distinktioner av musik ur ett konstfilosofiskt perspektiv 

Lärarnas diskursiva distinktioner av musikens utrymme privat och inom institutionen skola 

och syn på vad skapande kan vara är intressant att belysa ur Lindgrens (Lindgren 2006, s.26) 

teorier om hur konstfilosofins rötter har haft betydelse för utformning av undervisningsform 

och syn på estetisk verksamhet i skolan. Lärarna uttalar att både Skola1 och Skola2 i de lägre 

årskurserna bedriver en verksamhet med fokus på hantverksmässiga kunskaper som 

speltekniska förmågor och musikhistoria. Eva uttrycker även att hon inte ser en poäng med ett 

fritt skapande i skolan. Och att elevernas intresse av att uttrycka sig i samtida musikgenrer 

inte hinns med inom ramen för undervisningen. Positionen kan förstås i Aristoteles teorier 

(Lindgren 2006, s.26) om hantverksfokus och syn på att bemästra sitt material samt vikten av 

att veta vad man gör. Stinas personliga syn på musik som ett eget uttryck, en egen plats och 

ett självförverkligande kan i kontrast kopplas till Platons teorier om konst som gudomlig 

inspiration och ser konstupplevelsen kopplad till känslor bortom förnuft. Detta 

förhållningssätt är även återkommande i elevernas tal om musikens funktion för att uttrycka 

och förnimma känslor och sinnesstämningar. I Platons karismatiska position (Lindgren 2006, 

s.26) ses ingen metodisk inriktning relevant då inlevelse och intuition är en medfödd. 

Förutsättning för en konstnärlig utveckling är stimulans. I och med att ingen hantverksmässig 

kunskap här ses nödvändig att lära ut blir positionen svår att tillämpa som utgångspunkt i den 

rådande hantverksmässigt betonade skolkulturen. Evas beskrivning av ”vad musik är 

egentligen” och musikundervisningens uppbyggnad och vikt av en helhetssyn byggd på 

musikhistoria, teoretisk inlärning som grund för att arbeta med musik kan förstås i Aristoteles 

hantverksfokus med en uppfostrarhållning kopplad till en upplysningsdröm om att hjälpa 

eleverna att föra vidare ett kulturarv (Lindgren 2006, s.26).  

 

6.1.3 Kulturpsykologisk förhandling av inflytande i institutionen skola 

Ur ett kulturpsykologiskt perspektiv (Bruner 2002, kap.8) existerar en kultur i förhandlandet 

mellan en egen uppfattning i förhållande till en rådande kultur vilket kan appliceras på hur 

lärarna här utifrån sitt privata perspektiv och sin diskursiva uppfattning om vad musik är 

egentligen förhandlar undervisningen i en rådande skolkultur styrd av politiskt beslutande 

styrdokument och upprätthållen tradition. Hur väl lärarna lyckas påverka kulturen kan ur ett 

sociokulturellt perspektiv förstås av hur väl de klarar av att hantera kulturens kulturella 

redskap (Säljö 2000, s.118) och kan uttrycka sin personliga uppfattning om musik i de ramar 

som musikundervisningen existerar inom. Som jag tidigare tagit upp kan detta tolkas i att Eva 

som arbetat en längre tid ser styrdokumenten som en grundram att bygga undervisning på 
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medan Stina som är relativt ny i yrket uttrycker att hon har svårt att få med för henne viktiga 

moment i och med det stora antalet kunskapsmål vilka måste uppfyllas inom de givna 

tidsramarna lektionstiden erbjuder. 

 

6.1.4 Den faktiska undervisningens syfte och genomförande 

I lärarnas tal om den praktiska musikundervisningen finns ett tydligt vuxet perspektiv på vad 

eleverna bör ägna sig åt och lära sig för att utvecklas och bli något i en kronologisk utveckling 

mot ett nästa stadie vilket jag ser som ett barnperspektiv (Arnér & Tellgren 2006, s.40). 

Barnet kategoriseras generellt som något som ska bli och de vuxna har kunskapen om vad 

som är bäst för dem. Elevernas individuella förkunskaper eller intressen vägs inte in i 

undervisningen utan syftet är att lära eleverna de förmågor vilka finns formulerade i 

läroplanen (Skolverket 2011, s.100). Som framgår i uttalanden ovan upplever lärarna på 

Skola1 att det finns ett korrekt sätt att tala om musik i form av begrepp och teori vilka utgör 

kunskaper som bör ligga till grund för att ägna sig åt musikskapande. Även skolornas 

traditioner påverkar även hur praktiska musikundervisningen genomförs. Eva förklarar, ”I och 

med att vi i sexan på våren gör det sceniska projektet tar vi bort ganska mycket tid till det här 

’ja men gör vad du vill, gör en poplåt’, den grejen tappar jag känner jag lite grann, den hinner 

jag liksom inte med för att det musikaliska projektet som är en musikal tar ju nästan all tid”. 

 

6.1.5 Utformningens påverkan av möjligt kunskapande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000, s.82) blir möjligheten till ett kunskapande 

avhängigt beroende på hur det talas om musik och hur musikundervisningen sker i form av 

vilket innehåll som premieras. Kommunikation och därmed undervisning förutsätter kunskap 

om tänkande och språk inom ramen för en kultur. Människor ses leva på kunskaper och 

insikter de ”lånat” från andra. Musikundervisningens utformning kan ur ett sociokulturellt 

perspektiv forma hur eleverna kommer att uppfatta musik. Som de båda intervjuade lärarna 

uttrycker så är undervisningen på grund av tidsram och omfattning av kunskapsmål i 

läroplanen (Skolverket 2010) hårt avgränsad av vilken kunskap som ingår i skolans 

musikundervisning. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan därför läroplanen ses ha stort 

inflytande på hur dels lärarna men även eleverna kan komma att uppfatta och tala om musik.  

 

6.2 Elevernas syn på musik och musikundervisning 
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6.2.1 Elevernas musikkultur  

När eleverna under fokusgruppsamtalet börjar välja låtar till sin Spotify-spellista väljer de 

musik i en uppsjö av genrer, eleverna på Skola1 börjar med att lägga in en låt i EDM genren, 

en elektronisk instrumental dansmusiklåt. Jag frågar hur eleven hittat låten och han förklarar 

att det är en låt från spelet Geometry Dash, ett populärt mobiltelefonspel eleverna utrycker att 

de spelar varje dag. Två elever diskuterar om de ska lägga till en låt de spelar på musiken men 

väljer sedan en annan EDM låt som spelas flitigt på radio. Jag frågar hur eleven hittat låten 

och han svarar att hans pappa brukar lyssna på ”discolåtar och sånt”, ”Jag har hört den i 

bilstereon och tycker om den”. Eleverna fortsätter välja låtar och berättar hur de hittar låtar 

när de surfar på Youtube, spelar datorspel och i kommunikation med föräldrar och kompisar.  

 

6.2.2 Elevernas syn på musikens funktion 

När eleverna väljer låtar utbrister en av pojkarna, ”Jag tycker om effekter och ljud, sjunga är 

väl ok men jag tycker att det är bättre utan”. ”Jag tycker om att spela piano men jag tycker om 

electro-låtar, jag vet inte varför. Kanske inte för mycket effekter och el men det tycker xx, så 

det låter jätte konstigt (eleven bredvid)”. Jag frågar om det är någon speciell känsla eleven får 

men han uttrycker bara att han tycker om det. En annan elev säger ”Om jag är arg på något 

känner jag att jag vill komma igång lite”, jag frågar vad det kan vara för typ av musik och hon 

svarar ”Det kan vara lite elektro och sånt där men när jag känner mig vanlig brukar jag mest 

lyssna på indie-pop, det här kanske inte är indiepop men jag har växt upp hela mitt liv med 

Redhotchilpeppers, jag har lyssnat på det varje dag tills min ålder nu”. En annan elev sätter på 

en Miss Li låt och berättar ”Min pappa visade mig den här låten, det hon sjunger om det är 

liksom på riktigt, den här låten handlar om varför man längtar till att fylla 7 år och vad längtan 

betyder och det är ju verkligen så och jag tycker om musik som handlar om verkligheten”. De 

två flickorna uttrycker att det som är viktigt med musik för dem är en text med ett budskap 

och en tydlig handling. En av pojkarna utbryter ”Jag gillar mer klubbmusik, vi har en egen 

studio hemma hos oss i vårt vardagsrum där vi brukar göra klubbmusik, jag tänker på känslan 

och att det ska vara kul att dansa till och kännas fräckt”. Eleven uttrycker att man kan berätta 

saker med musikskapande utan att det finns text, flickan bredvid instämmer ”Det tycker jag 

med för tonerna kan både vara glada och ledsna, om man gör en låt med mycket molltoner 

utan text så är det en lite mer ledsen låt”. En av flickorna väljer en låt och uttalar ”Den här 

låten är väldigt viktig för mig den handlar om att man inte behöver vara still och söt och så, 

det är en förebildslåt som handlar att man kan vara hur man vill”.  
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Eleverna har ett stort musikaliskt kunnande och terminologi utöver det som läroplanen och 

lärarna uttalar sig om förekommer i skolans undervisning. Eleverna talar om genrer inom 

populärmusik och talar om musikens uppbyggnad samt analyserar texter och reflekterar över 

och värdesätter sinnesstämningar och budskap. 

 

6.2.3 Elevernas musikaliska kunskap ur ett sociokulturellt perspektiv 

Elevernas källor till musik är till stor del sociala medier som Youtube och spel i 

mobiltelefoner, flera har även hört sina föräldrar spela viss musik och lyssnat mycket på viss 

musik i hemmet. Jag tolkar även i de välformulerade motivationer eleverna ger i sina låtval 

och hur de beskriver handlingar i engelska texter med svåra ordval att det förmodligen 

diskuterat låttexter i hemmet. En intressant aspekt är att elevernas huvudsakliga musikaliska 

sysselsättning och kunskap inte är kopplat till musikundervisningen, musikskapande och ett 

analytiskt lyssnande är något de ägnar mycket tid åt i hemmet själva och tillsammans med 

andra barn i sin omgivning och på nätet. Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000, s.82) är 

förutsättningen till ett kunskapande om musik avhängigt beroende på hur det talas om musik 

och vilken diskursiv verklighet som råder, människor ses här leva på kunskaper och insikter 

de ”lånat” från andra i kulturen. Baserat på mina fokusgruppsamtal kan elevernas insikter ses 

lånade från sociala medier, spel, kompisar och familj. 

 

6.2.4 Milleniegenerationen 

Elevernas identitetsskapande kopplar jag till begreppet milleniegenerationen; ej vuxna 

personer efter millennieskiftets och deras medieanvändning samt syn på sig själva som 

världsmedborgare och deltagare i en multikulturell gemenskap på nätet. Det som utmärker 

milleniegenerationen är att de genom bloggar, sociala medier och webcommunities både är 

kulturkonsumenter och aktiva kulturproducenter. Eleverna like:ar och delar musik de hittar på 

Youtube och i sina fysiska och digitala umgängeskretsar, de skapar Spotify-listor och delar 

Youtube klipp och skapar musikvideor samt spelfilmer till den musik de gillar. Flera av 

eleverna berättar att de skriver egen musik för att få ur sig känslor och för att kunna påverka 

lyssnare exempelvis med att göra fräck musik människor ska dansa till. 

 

6.2.5 En diskursiv distinktion mellan musik, privat och i institutionen skola 

När jag frågar om det är skillnad på vad man kan ägna sig åt musikaliskt i skola och på 

fritiden nämner eleverna likt deras lärare att i skolan ägnar man sig åt hantverksmässig 
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kunskap i instrument spel och teori i form av notation. När eleverna talar om vad som är 

viktigt i musikundervisningen lägger de stor vikt på betydelsen av att lära sig instrument och 

testa på nya instrument, att sjunga för att kunna vara flexibel när de i framtiden kommer spela 

i band och skriva musik. De uttrycker det väldigt viktigt att lära sig att skriva noter så man 

kan skriva ner sina låtar och skriva musik. Jag upplever det som att eleverna gör en tydlig 

diskursiv distinktion av sitt privata musikaliska universum och diskursen musikundervisning. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan elevernas diskursiva distinktion förklaras genom att 

den rådande kulturens diskursiva och fysiska verktyg begränsar hur deltagare i kulturen 

kommer att lära sig och verka i kulturen. När eleverna i samtalet går in på privata visioner och 

idéer bortom musikundervisningen berättar en elev att han hemma arbetar i musikprogrammet 

Ableton Live, han uttrycker att han själv inte behöver skriva ner sina egna låtar i noter utan 

kan spela in dom direkt istället. En annan elev säger att hon oftast spelar in sina egna låtar i 

musikprogrammet Logic snarare än att skriva ner sina låtar i noter. När samtalet efter att vi 

talat om elevernas privata uppfattning om musik åter igen går in på vad eleverna skulle önska 

sig av musikundervisningen som jag uttrycker det ”Om vad som helst var möjligt” säger en 

elev att han skulle vilja göra egna låtar med trummor, gitarr och piano och lära sig hur man 

gör musik. En annan elev önskar att man i mindre grupper skulle på skriva och arrangera en 

egen låt och spela tillsammans. En annan elev utvecklar idén till att de veckovis skulle rotera 

bland instrumenten.  

 

6.2.6 Generella och individuella uttryck av elevsyn på musikundervisning  

Eleverna på Skola2 är enhälliga när de nämner att den roligaste skoluppgiften hittills varit ett 

temaarbete där de fick improvisera med rytminstrument på en poplåt och skriva egna låtar 

med rytminstrument. En kommer på och tar positivt upp att de faktiskt i skolan arbetat med ett 

slags skapande i form av improvisation där de gjort slingor i bestämda skalor deras lärare valt 

ut. När eleverna i samtalet återgår till hur den dominerande faktiska musikundervisningen går 

till berättar två elever vilka uttrycker att de har lätt för skolarbetet hur de när de är färdiga får 

nya liknande uppgifter men istället hade önskat att de då skulle få spela fritt tillsammans i 

mindre grupper. Liknande resonemang återkommer i samtliga elevintervjuer, eleverna talar 

lustfyllt om moment av eget skapande men talar inte om ett fritt skapande som något de 

förväntar sig ägna åt i undervisningen. Eleverna talar generellt om musikundervisningen som 

lustfylld men betonar när vi diskuterar förväntningar och vad skolans roll är att lära dem 

teoretiska- och speltekniska kunskaper. Elevernas egna visioner skiljer sig stort, vissa elever 

pratar om drömmar att skriva musik till andra artister och spela in, andra vill bli popartister, 
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några vill arbeta med musikaler (vilket kan kopplas till skolans undervisning) och en grupp 

elever nämner att musiken inte nödvändigtvis är något de kommer ägna sig åt i ett framtida 

yrke men fyller en viktig och lustfylld funktion som hobby.  

 

6.2.7 En sammanfattning av elevintervjuernas resultat och analys 

Mitt främsta resultat från intervjuerna är att eleverna verkar skilja mellan diskursen 

musikundervisning och privat musikintresse. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan eleverna ses 

möta en diskursiv uppfattning om vad musik är i hemmet vilken upprätthålls av föräldrar och 

fritidsintressen som spel, sociala medier och barnkultur i TV samt på internet. Samtidigt råder 

en annan diskursiv uppfattning om vad musik kan vara i skolan vilken styrs av styrdokument 

och kunskapsmål vilka förmedlade av lärare i uppgifter och form av verksamhet samt de 

specifika skolornas traditioner och kultur skapar samt upprätthåller en annan verklighet. En 

bidragande faktor till att diskurserna hålls åtskilda upplever jag vara skolkulturens tydliga 

drag av ett barnperspektiv (Arnér & Tellgren 2006, s.40) i fokus där barn kategoriseras 

generellt och undervisningen ska vara lika för alla. I utformningen av kunskapsmål och 

undervisning premieras ett allmänt musikaliskt hantverkskunnande för barn som en generell 

grupp över ett individperspektiv där skolan arbetar utifrån elevernas individuella 

förutsättningar. Detta ser jag bidra till att eleverna skapar utrymme för sina individuella 

intressen i hemmet vilket i sin tur bidrar till ett glapp mellan musikundervisning i en 

skolkultur och ett privat musikaliskt uttryck. 

 

6.3 Läroplanen i den praktiska undervisningen 

6.3.1 Kunskapsmål som stöttepelare och begränsning 

Ett återkommande tema i mina lärarintervjuer var hur läroplanen och framförallt 

kunskapsmålen för ämnet musik styr vad den praktiska undervisningens innehåll. I och med 

att kunskapsmålen är ett krav på vad varje elev ska uppfylla utryckte lärarna att dessa 

påverkar den faktiska ålderspecifika undervisningen mer än ämnets övergripande syfte. Målen 

uttrycks utgöra en checklista på vad som ska uppfyllas i respektive årskurs men utan att 

begränsa undervisningen men angivningar hur undervisningen ska ske. Eva som tog examen 

1995 berättar att Lgr11 (Skolverket 2010) har hjälpt att ge en helhet:  

 

I och med den nya läroplanen tycker jag i alla fall att man har fått en hjälp med att strukturera 

upp det, så att det inte bara blir en massa saker, nu gör vi det och nu gör vi det, eller att man 

kanske hittar på att göra någon slags egen röd tråd… Lgr11 har hjälpt mig att få struktur och 
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koll på de stora byggstenarna, att spela och sjunga, skapande och musikens betydelse, kultur och 

socialt historiskt. Och jag har försökt hitta en slags form för hur vi kan få de här byggstenarna 

att kopplas ihop.  

 

I Lgr11 (Skolverket 2010) presenteras kunskapsmål för ämnet musik i årskurs 4; 

 

Musicerande och musikskapande  

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.  

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och 

kompmodeller.  

• Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.  

• Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder 

och basgångar.  

• Musikframföranden.  

Musikens verktyg  

• Röst-och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.  

• Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.  

• Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.  

• Ackord-och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi-och rytmspel eller för 

ackompanjemang.  

 

När jag frågar om läroplanen kan bli begränsande om den ger så pass tydliga riktlinjer svarar 

Eva, ”Den kan verka smal i sin tydlighet men om man ser bakom det kan man se 

möjligheter… Jag tycker att jag med den här läroplanen gör friare saker, man kan haka fast 

skapandet tydligare så det inte bara kommer sådär och hänger. Man behöver en struktur men 

inom den fyrkanten finns det möjligheter. ”Jag började med det här för fyra år sedan när 

läroplanen kom, det var så tydligt vad man skulle göra, men för att slippa det här med ’check, 

check’ få någon mer helhet som ändå var levande, och då tänkte jag skapande, det är ju den 

fria formen och då använder jag skapande som ett slags kitt.”  

 

Stina på Skola2 uttrycker att ”Läroplanen är jättebra, den tar upp massa bra saker, om jag inte 

hade läst läroplanen så hade jag säkert varit mycket mer begränsad i mitt lärande, jag hade 

säkert inte fått med grejer jag inte tänkt på men den är också begränsande… Det blir otroligt 

mycket fokus på deras förmågor, ’gör du det här, spelar du det här med timing’ istället för att 

fokusera på att vara lyhörd och fokusera på samarbete och jag känna mig begränsad för att det 

är så mycket man ska ha med och att mycket blir så ytligt att man går in så lätt på alla 

områden istället för att få fokusera” Stina fortsätter ”Men jag är också ganska ny lärare och 

det nytt för mig att arbeta såhär, så jag tror att det är kanske därför och därför blir jag såhär 
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’Nu står det i Lgr11 att jag måste få med det här, hjälp måste jag få med det här… men det 

kanske utkristalliserar sig om några år… men absolut jag kan känna mig begränsad av 

läroplanen. ”Det är lite mycket… samtidigt som att det är jätte bra saker, det är väl ingenting 

som står där jag tänkt ’varför står det såhär?’ men jag kan inte riktigt komma på varför jag 

känner mig begränsad men jag känner så” 

 

Stina berättar att ”Det är mycket i läroplanen att pricka av från musikhistoria, man ska lära sig 

om konstmusik folkmusik och populärmusik, det finns mycket man kan lära ut men här (på 

Skola2) har det blivit en tradition att dom tar det på högstadiet, här (på mellanstadiet) måste 

dom mer lära sig att spela så att det låter bra” 

 

6.3.2 Personlig frihet inom läroplanens ramar 

Stinas och Evas skilda syn på läroplanens begränsning av musikundervisningen kan ur ett 

kulturpsykologiskt perspektiv (Bruner 2002, kap.8) förstås i hur Stina talar om sin yrkesroll. 

Stina uttrycker att hon är ny på sin arbetsplats och upplever sig vara ”duktig” och tvungen att 

göra rätt jämt emot den rådande kulturen vilken hon talar om styrs av läroplanen och 

skoltraditionen. I och med att Stinas personliga uppfattning inte stämmer överens med vad 

läroplanen premierar i sina kunskapsmål och hur skolan utformat undervisningen i form av 

innehåll för undervisning i olika årskurser upplever hon den rådande kulturen som en 

begränsning i förhållande till sin egen uppfattning. Eva däremot som har lång yrkeserfarenhet 

och själv utformat sin arbetsplats undervisning utifrån läroplanens kunskapsmål uttrycker att 

läroplanen är en grund utifrån vilken hon kan involvera det hon uppfattar viktigt i 

musikundervisning exempelvis musikskapande, vilket i sig inte finns formulerat i 

kunskapsmålen. Avgörande att väga in är även hur lärarna definierar musikskapande och hur 

lärarna diskursivt definierar begreppet musikskapande. Eva talar dels om musikskapande i 

musikundervisningen vilken hon nämner som en slags metod där eleverna vid 

kunskapsinlärning med tillåts ägna sig åt ett skapande med viss valfrihet att under bestämda 

former välja toner i en melodi på ett givet tema och bestämd skala. Musikskapandet blir här 

som hon uttrycker det ett kitt vilket ger en lustfylld dimension vid ett annars mindre lustfylld 

kunskapsinlärning. Eva talar även om en annan typ av skapande som den ”fria formen” och 

om ett fritt icke vuxenstyrt skapande som något okontrollerat vilket de inte ägnar sig åt och 

inte bör ägna sig åt i musikundervisningen. Eva uttrycker att hon inte ser en direkt poäng med 

ett fritt musikskapande då musik ”egentligen”, ”när man arbetar” handlar om att förhålla sig 

till ramar i form av teoretisk kunskap. När Stina talar om skapande talar hon främst om detta 
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senare fria skapande som något hon relaterar till sin personliga uppfattning om vad musik är 

egentligen, bortom skolans väggar, ”Musik har för mig hela tiden varit som en personlig 

utvecklig, att lära sig att ta plats, vara kreativ, mitt eget inre får komma till uttryck i musiken, 

det har känts självterapeutiskt som att jag har fått ha mitt egna space.”. Att lärarnas diskursiva 

uppfattning vad musik är skulle kunna vara avgörande för hur de upplever läroplanen som 

begränsande eller ej beroende på om denna med sina kunskapsmål antingen stämmer överens 

eller går emot lärarnas personliga upplevelse om vad musik och därmed även musikaliskt 

skapande är och vilka förutsättningar som krävs för att som läroplanens syfte uttrycker det ”ge 

eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel” 

(Skolverket 2010, s.100). 

 

6.4 Musik som kommunikationsmedel och personligt uttryck 

6.4.1 Ett fritt skapande 

På båda skolorna uttrycker lärarna att eleverna inte ägnar sig åt ett fritt skapande eller uttryck, 

undervisningen beskrivs styras av läroplanens kursmål (Skolverket 2011, s.) vilken inte tar 

upp ett skapande som kunskapsmål i årskurs 4. Lärarna uttrycker även att musik som 

kommunikationsmedel i meningen att det sker ett inlyssnande och förs en dialog inte 

praktiseras utan att musikundervisningen inriktar sig på färdighetsträning i instrument och en 

förståelse av musikspråkets uppbyggnad i form av teori och musikhistoria.  

 

Eva berättar att skapande momentet är svårt och styra upp när man ha många elever. ”Man 

måste ju lära dem hur de ska göra och sedan ska det bli någonting av det, det är en lång 

process.”. Eva uttrycker att skapandet bör vara en metod för att lära ut en helhetlig bild av 

ämnet musik och att skapandet i skolan inte bör arbetas med suveränt, ”det är viktigt att 

skapandet liksom inte blir någon egen ö utan att vi kopplar ihop det till det övriga så att det 

inte bara blir skapande i sig…” lärare2 fyller i ”Ja så att dom kan prata om vad dom har gjort 

med dom termer som är korrekta, och att man kan beskriva vad man hör” Eva håller med.  

 

6.4.2 Skapande i undervisning 

Eva förklarar att de har upplägget med tre musiklektioner, en musikhistorielektion, en 

teorilektion och en skapande lektion ”Dom får förkunskaper från musikhistorielektionen där 

jag visar film och berättar, då har dom det som grund när de skapar, vilket ger en naturlig 

koppling till skapandet istället för att bara slänga fram en hög rytminstrument på golvet och 



26 

 

 

 

säga gör vad ni vill. Att få in skapandet i något slags sammanhang tycker jag känns viktigt”. 

Under höstterminen läser eleverna medeltiden i SO i teoriundervisningen arbetar eleverna 

med c-dur skala och stamtonerna vilket ligger till grund för en musikuppgift att skapa en 

medeltida melodi på pianots vita tangenter vilken de noterar för att öva notering.  

Historieundervisningen och musikteorin görs uttryckt av Eva lustfylld med 

skapandemomentet som kitt för den annars mer teoretiska undervisningen. 

 

Stina uttrycker att i och med att hon arbetar på en musikskola arbetar hon väldigt mycket med 

hantverksmässiga förmågor; att lära sig spela instrument, ackord och melodier, fakta om 

instrument och att lära sig urskilja instrument och instrumentgrupper. Stina uttrycker att 

eleverna arbetat lite med musikskapande i samband med hantverksmässiga moment och att 

det likt Evas metod går att få in visst skapande i speltekniska uppgifter.  

 

6.5 Tekniska verktyg för musikskapande och dess betydelse i undervisning 

6.5.1 Digitala verktyg i den faktiska musikundervisningen  

I samband med att Stina talar om ett skapandemoment där eleverna får skriva en stämma 

utifrån en given skala till en låt frågar jag hur eleverna får dokumentera sina arbete. Stina 

utbrister, ”Där sa du något, det där har vi varit jättedåliga på, det är ju något man verkligen 

borde ägna sig åt”. ”Vi har pratat mycket med lärarna på högstadiet om detta men då brukar vi 

säga att det är i sexan som man börjar med låtskapande och digitalt skapande för det är där i 

årskurs 6-9 (på högstadiedelen på en annan adress) dom har resurserna. Stina nämner att de i 

en uppgift låtit eleverna använda sig av mobiltelefoner för att söka och analysera musik, något 

även eleverna själva tar upp spontant som ett av de roligare inslagen i musikundervisningen. 

Personligen uttrycker Stina ett intresse för att arbeta med ett skapande med digitala verktyg i 

sin undervisning, detta regleras dock av skolans kultur och syn på att ett sådant kommer i ett 

senare kronologiskt stadie i undervisningen, högstadiet. Stina uttrycker inte att hon reflekterat 

över dokumentation med hjälp av teknisk utrustning i den undervisning som varit men ser en 

poäng i att låta eleverna dokumentera sitt arbete med digitala verktyg, vilka dock inte finns i 

nuläget. 

 

Eva talar om att vissa elever har väldigt goda kunskaper om teknisk inspelningsutrustning 

som exempelvis Garageband till Ipad och att dessa elever skulle kunna användas som 

hjälplärare. Hon nämner att skolan har tillgång till bokningsbara Ipads i en klassuppsättning 
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och att dessa används i en uppgift i årskurs 5, ”I femman kommer vi in på renässansmusik och 

då använder vi Garageband till eget skapande och gör ett eget renässansarbete”. Arbete med 

Garageband utrycks dock inte användas till andra uppgifter och genrer än renässansarbetet.  

 

6.5.2 Läroplanen om digitala verktyg för ljud- och musikskapande 

I läroplanens för musik i årskurs 4-6 (Skolverket 2010, s.102) står ”Digitala verktyg för ljud-

och musikskapande.” med som ett kursmål. Stina uttrycker dock att de på hennes arbetsplats 

av tradition tar denna del i årskurs 6 då denna verksamhet äger rum i samma lokaler som 

högstadiet där resurser i form av utrustning finns. På Evas arbetsplats täcks detta kursmål in 

som en del i arbetet med renässansmusik.  

 

6.5.3 Verksamhetens syn på och önskemål om digitala verktyg  

Eva uttrycker under intervjun att skapande bör användas som en lustfylld metod att motivera 

inlärning av musikhistoria och musikteori, Eva uttrycker att hennes skola har resurser i form 

av Ipads men uttrycker inte att användandet av digitala verktyg är något det ägnas för lite tid 

åt i musikundervisningen. 

 

Stina uttrycker att hon tänkt mycket på att de på hennes skola inte har så mycket digitala 

verktyg, ”Vissa skolor har ju en till en att man kanske har en Ipad var, hade dom haft det hade 

det varit löst hur lätt som helst, det hade varit det bästa av allt. Något man skulle kunna tänka 

sig här skulle kunna varit en inspelningsstation, ljudkort till min dator och någon mikrofon, vi 

har inget ljudkort så lite mer digitala verktyg hade varit jätte bra”. ”Jag kanske skulle önska 

att det var mer skapande här så att det inte blir en uppdelning, jag ska verkligen försöka få in 

det”. 

 

När eleverna visar mig deras privata musikintresse i sitt val av låtar och hur de talar om musik 

är mycket av musik skapad med digitala verktyg, eleverna talar om klubbmusik, elektro, 

EDM, genrer vilka inte utgörs av röst och andra fysiska instrument och den hantverksmässiga 

instrumentkunskap som tas upp i musikundervisningen. Ett fåtal elever talar om att de spelar 

in och arbetar med musikprogram hemma men ett flertal uttrycker även att det om det fanns 

möjlighet i undervisningen skulle vilja lära sig att spela in och göra musik med dator i skolan. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan den nuvarande undervisningsformen ses begränsa en 

möjlig utveckling.   
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6.5.4 Sociokulturella kriteriet för ett utökat lärande   

Ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000, s.73) framhåller att förändringar av diskursiva och 

fysiska redskap påverkar hur och om vad vi kan lära oss. Uppfinnandet av miniräknaren 

bidrog till att vi kunde räkna ut mer komplexa tal och påverkade därmed vår uppfattning om 

vad vi kan lära oss. Lärande hos individer är en fråga om hur man kan ta till sig redskap och 

förmår att använda dessa. 

 

7. Diskussionsdel  

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur läroplanens syfte att ge eleverna 

förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel behandlas i 

den faktiska musikundervisningen för grundskolan i årskurs 4-6. Jag har utifrån mina 

teoretiska utgångspunkter analyserat vilka ramar som styr undervisningen och vilka former av 

musik som uttrycksmedel och kommunikationsform som premieras samt utestängs i diskursen 

musikundervisning.  

 

Jag har i mitt insamlande av text använt mig av litteraturstudier, kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer och fokusgruppsamtal. Jag har strukturerat mitt material utifrån en metodik hämtad 

i diskurskritisk och kulturpsykologisk teori samt analyserat detta utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Teoretiska infallsvinklar har även varit maktrelationen barn och vuxna i 

begreppen barn- och barns perspektiv samt kopplingar till konstfilosofins rötter. 

 

7.2 Resultat kopplad till tidigare forskning 

7.2.1 Hur beskrivs musikundervisningens syfte och mål av lärare och elever i 

mellanstadiets musikundervisning? 

I analysen av mitt resultat konstaterar jag att såväl lärare som elever gör skillnad i 

distinktioner av vad musik är privat och inom ramen för institutionen skola. Elevernas och 

lärarnas tal om musik i musikundervisning är relativt likartad och fokuserar på ett 

hantverksmässigt speltekniskt och teoretiskt fokus. 
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Rostwall och Wests belyser i sin forskning hur människor i interaktion mellan varandra, 

tradition, konventionen och regler förhandlar vad musikundervisning är och därmed ur en 

diskursiv konstrutionistisk synvinkel också blir.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv förhandlas verkligheten genom kommunikativa praktiker. 

Hur väl parterna hanterar diskursiva- och kulturella verktyg blir avhängigt för vem som får 

maktövertag i skapandet av verklighet.  

 

I min analys av maktförhållanden i skolorna jag besökt ser jag ett tydligt barnperspektiv, ett 

vuxet vetande vad som är barnens bästa praktiseras. Detta skulle ur ett sociokulturellt 

perspektiv kunna tolkas som att eleverna i sin position inte får diskursivt utrymme och 

verktyg att förhandla vad musikundervisning är och därmed tvingas acceptera en verklighet 

bestämd av deras lärare. Lärarna uttrycker i sin tur hur de är begränsade av kunskapsmål 

språkligt formulerade i läroplanen. Läroplanen är sin tur baserad på skollagen och framtagen 

av skolverket, reglerat av politiska beslut fattade av demokratiskt valda politiker. I ett vidare 

perspektiv skulle begreppet musikundervisning här kunna ses diskursivt konstruerat på ett 

politiskt plan vilket skapar ramar för deltagarna i den faktiska verksamheten, det vill säga 

lärare och elever.  

 

7.2.2 I vilken utsträckning och på vilket sätt kommer läroplanens syfte att ge eleverna 

förutsättning att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel till 

uttryck i musikundervisningen? 

Ur ett kulturpsykologiskt perspektiv tolkar jag elevernas uppfattning av vad 

musikundervisning är ”lånad” i ett rakt nedåtgående led från läroplanens kursmål och skolans 

traditioner vilka via lärarnas utformning av undervisning skapar en diskursiv verklighet av 

vad musikundervisning är och bör vara.  

 

7.1.3 Hur talas det om digitala verktyg i musikundervisningen för årskurs 4-6?  

I mina resultat framkommer det att Skola2 inte använder digitala verktyg i sin undervisning 

och Skola1 har tillgång till men endast använder denna i ett moment i årskurs 5. Skola2 har av 

tradition inga digitala verktyg i årskurs 4-5 då resurser fördelats lokalmässigt så att digitala 

verktyg finns i lokaler för årskurs 6-9 vilka har undervisningsmoment med inspelning och 

skapande.  
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7.1.4 Vad har digitala verktyg för betydelse för musik som kommunikationsmedel och 

uttrycksform 

I mina fokusgruppsamtal uttrycker eleverna ett stort intresse för kunskap i inspelningsteknik. 

Flera elever har prövat att spela in musik och två elever uttrycker att deras huvudsakliga 

musikintresse grundar sig i klubbmusik och Elektro samt att de har ett större intresse av att 

göra ljud än att spela instrument. 

 

I analysen av mina intervjuer ser jag en skolform vilken inte inkluderar eleven genom att 

bygga undervisning på dennes förkunskaper i form genrekunskap, intressen och visioner. 

 

Staffan Selander talar i sin forskning om ett designteoretiskt perspektiv (Selander 2009, 

s.221). Enligt detta skapas mening för individen genom att denne lär sig behärska etablerade 

tecken för ett specifikt kunskapsområde. Med denna kunskap kan individen engagera sig i 

världen och lägga till egen representation vilket succesivt förskjuter värdeskalor och gör att 

nya paradigm uppstår. Perspektivet är intressant då det kan bidra till att förklara läroplanens 

kunskapsmål och mina intervjuade lärares syn på ett hantverkskunnande som en förutsättning 

för ett eget uttryck. För att kunna vara kreativ och skapa musik måste eleven behärska 

musikens språk. När eleven behärskar det musikaliska språket kan denne göra språket 

personligt och förändra vad musik kan vara. Det primära användandet av ett designteoretiskt 

perspektiv är dock som en analytisk metod för att effektivisera lärsituationer. En effektiv 

lärsituation bygger i ett designteoretiskt perspektiv på ett inkluderande lärande med utgång i 

elevens förkunskap.  

 

7.1.5 Avslutande reflektion 

Eleverna i mina intervjuer besitter stor musikalisk kunskap vilken de till stor del inhämtat 

utanför skolan, på internet och med digital teknik i hemmet. Att bortse från elevernas 

förkunskaper vilka i begreppet milleniegenerationen förklaras som en vidgad global kulturell 

gemenskap skapad genom internets spridning av information skulle kunna ses som att 

begränsa ett möjligt lärande och utveckling.  

 

Jan-Olof Gullö härleder i sin forskning intresset för musikskapande med datorer till de senare 

årens utveckling av informations och kommunikationsteknologi och nya möjligheter för dem 
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som skapar musik med digitala verktyg (Gullö 2010, s.78). Gullö ger förklaringar på ett glapp 

mellan traditionell musikundervisning med fokus på instrumentlära och ett professionellt 

musikskaparutövande med element som ljudskapande och musikaliska visioner (Gullö 2010, 

s.149).  

 

En uppdelning av stadier där fallet Skola2 av tradition begränsar tillgång till digitala verktyg 

efter årskurs ser jag ur ett designteoretiskt perspektiv hålla tillbaka en möjlig utveckling dels 

för de som inte har tillgång till dessa kulturella verktyg hemma och går miste om kunskap 

vilken deras jämnåriga har tillgång till i hemmet, men även för de som har förkunskaper vilka 

de inte får utveckla i skolan. Jag tolkar av mitt resultat och tidigare forskning att elevers 

möjliga lärande begränsas av en skolform baserad på en diskursivt konstruerad generell 

kunskap indelad efter ålder. 

 

7.1.6 Fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara hur lärare ur ett designteoretiskt perspektiv kan 

involvera elevernas förkunskaper i undervisningen och skapa effektiva lärsituationer för 

elever i grundskolans tidigare år. 
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34 

 

 

 

Bilagor 
Blankett för informerat samtycke 



35 

 

 

 

 
 

Nacka 2016-03-10 

 

Hej vårdnadshavare på XXX Skola!  

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade fritidslärarprogrammet vid Södertörns 

högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som 

omfattar en mindre undersökning som är relevant för fritidsområdets praktik och 

mitt kommande yrke som fritidslärare. Studien kommer att handla om 

musikskapande, vad begreppet innebär generellt och hur det kommer till uttryck i 

grundskolan. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja XXX Skolas verksamhet 

den 18/3. Jag skulle då vilja intervjua två slumpvalt utvalda elevgrupper i ett 

fokusgruppsamtal. Vid ett fokusgruppssamtal ligger fokus inte på vad individuella 

intervjupersoner säger utan vad gruppen uttrycker för erfarenheter. Att jag nämner 

intervjun som ett samtal är just för att mitt mål är att intervjun ska ha en 
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