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I kursplanen för musik i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr 11) ingår både teoretiska och praktiska förmågor som eleverna ska utveckla. 

Studien syftar till att få insikt i hur eleverna på högstadiet upplever teoretiska och 

praktiska dimensioner i musikundervisningen, utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt 

perspektiv. Undersökningen är kvalitativ och genom intervjuer delar elever från 

högstadiet med sig av deras livsvärld och hur de förhåller sig till den.  

Resultatet visar att eleverna upplever instrumentspel som den viktigaste kunskapen i 

musikundervisningen, genom att lära sig ackord eller att vidareutveckla kunskaper på 

olika instrument. Musicerande och skapande i grupp är andra praktiska dimensioner 

som eleverna anser vara nödvändigt att lära sig, då dessa arbetsmoment upplevs i 

egenskaper av frihet, glädje, gemenskap och avslappning. Det skapas även intresse när 

andra elever skapar någonting i musikundervisningen. Eleverna upplever musikämnet 

som praktiskt i jämförelse med exempelvis ämnet svenska, som i sin tur går under 

benämningen teoretiskt ämne. Studien visar därmed också att eleverna har svårt att se 

teoretiska dimensioner som exempelvis musikhistoria ackordbeteckningar och tonlära 

som integrerade i det som de anser vara viktig kunskap, nämligen det praktiska 

musicerandet. 
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Inledning 

Varför har man musik på högstadiet? Ska vi spela i dag? Det här är två exempel på 

frågeställningar som jag emellanåt får besvara under mina lektioner på den skola som 

jag undervisar. Det är sådana typer av frågor som bidrar till min nyfikenhet kring hur 

eleverna upplever musikundervisningen på högstadiet. När det gäller den första frågan 

brukar jag hänvisa till aktuell forskning om musikämnets betydelse, med betoning på 

musicerande, för annan verksamhet i skolan och samhället i övrigt. Beträffande den 

andra frågeställningen, brukar jag referera till det teoretiska och det praktiska 

innehållet i den nuvarande kursplanen i musik och att innehållet där inte enbart 

handlar om musicerande.  

I en artikel från Aftonbladet 2015-03-31 går det att läsa följande: 

Barn som musicerar aktivt gör bra ifrån sig i språk och matematik, men också i 
tester av allmän Iq, säger Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid -
Karolinska institutet (Aftonbladet, 2015). 

 

Enligt Ullén är det är bra att lära sig ett instrument som i sin tur gynnar elevens 

studieteknik. Han påpekar även att skolans musikundervisning är betydelsefull när 

eleverna musicerar tillsammans, då det skapar solidaritet och socialt samspel 

(Aftonbladet, 2015). Liknande tankar redovisar hjärnforskaren Torkel Klingberg för i 

en artikel i Dagens nyheter (2011). Han menar att de barn som utövar ett instrument 

visar på bättre kapacitet, vad det gäller arbetsminne och förmågan till problemlösning. 

Den nuvarande forskningen om musik visar således att praktiskt musicerande är 

gynnsamma faktorer för elevers övriga studier. Den nuvarande kursplanen i musik i 

Lgr 11 kräver dock, som jag ser det, att eleverna ska redovisa både praktiska och 

teoretiska förmågor, där det inte enbart handlar om att eleverna ska musicera. 

Svanelid (2011) beskriver Lgr 11, i artikeln ”The Big 5”, där han konstaterar att de 

ämnen som tidigare benämnts som praktiska har utvecklats till mer teoretiska. 

Samtidigt poängterar han att det inte per automatik innebär att eleverna ska sluta med 

att utöva sina praktiska färdigheter som exempelvis sång i musikämnet. Det handlar 

mer om att andra faktorer ska tas med i beräkningen än bara de praktiska 

färdigheterna vid bedömning (Lärarnas riksförbund, 2011; Svanelid, 2011). 

Den här undersökningen syftar till att få klarhet i hur elever på högstadiet upplever 

musikundervisningen, hur de förhåller sig till praktik och teori. Det som eleverna delar 

med sig av i denna studie, är viktiga kunskaper som också bidrar till att jag, som 

musiklärare, kan granska mig själv i planeringen av teoretiska och praktiska moment i 

musikundervisningen, utifrån riktlinjerna i kursplanen för musik i Lgr 11. Dessa 

kunskaper, tillsammans med det fenomenologiska perspektivet på studien, bakgrund 

och tidigare forskning om musikundervisning, kommer gynna mitt didaktiska 

förhållningssätt i min fortsatta yrkesprofession som musiklärare. Min förhoppning är 

också att studien ska vara till nytta för andra musiklärare på högstadiet. 
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Bakgrund 

I den här delen av studien kommer först exempel från musikundervisningens innehåll på 

högstadiet att beskrivas närmare. Utgångspunkten kommer vara den nuvarande kursplanen i 

musik för årskurs 7-9 i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. I 

anslutning till dessa konklusioner exemplifieras teoritiska och praktiska dimensioner, baserade 

på den undervisning som bedrivs av mig som musiklärare. I följande text redogörs sedan för vad 

Skolverket, (2003) och Skolinspektionen, (2011) kom fram till, beträffande grundskolans 

musikundervisning i Sverige. Det här är intressant med tanke på att kursplanen i musik har varit 

i bruk under några år sedan Skolverkets utvärdering och Skolinspektionens granskning. Det kan 

också sättas i perspektiv mot hur eleverna på den skola som jag undervisar upplever teoretiska 

och praktiska dimensioner i musikundervisningen. 

Musiken i Lgr 11 

Enligt Lgr 11 ska musikundervisningen sammanfattningsvis främja elevernas utveckling kring 
nedanstående formuleringar 

 
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt 
gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och 
samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 
sammanhang (Lgr 11, s. 149 ).       

 

 Lgr 11 innehåller både teoretiska och praktiska förmågor, vilket jag som lärare är väl medveten 

om. Den här studien är dock inte koncentrerad kring mina kunskaper som musiklärare inom 

området, då syftet är att undersöka hur elever förhåller sig till teoretiska och praktiska 

dimensioner i musikundervisningen. De förmågor som eleverna i årskurs 7-9 ska lära sig beskrivs 

i det centrala innehållet under rubrikerna Musicerande och musikskapande, Musikens verktyg 

samt Musikens sammanhang och funktioner. Nedan beskrivs några av de förmågor som finns i 

det centrala innehållet, samt hur dessa förankras i min musikundervisning. 

Musicerande och musikskapande  

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska 
musikaliska uttryck (Lgr 11, s. 151 ).       
 

Sång är ett arbetsområde som behandlas utifrån att vi sjunger tillsammans i klassen vid vissa 

tillfällen. Det kan också innebära att eleverna får visa prov på sång i mindre grupp i samband 

med arbete med en viss musikgenre. Enligt mitt sätt att se på det, är sång en teoretisk dimension 

när eleverna lär sig vilka toner som ska sjungas utifrån ett notblad. Det kan också innefatta att 

eleverna uttyder vilken taktart som är aktuell vid tillfället. Den praktiska dimensionen i min 

undervisning anser jag gör sig gällande när eleverna sedan sjunger toner. Vad det gäller 

melodispel och ackompanjemang, får eleverna välja att arbeta med detta på gitarr eller klaviatur 

med mallar som hjälp som beskriver var tonerna ligger på gitarrhalsen respektive klaviaturen. 

Mallarna är, som jag ser det, teoretiska hjälpmedel för att sedermera utföra uppgiften praktiskt 

på instrument. 
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Musikens verktyg 

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och 
ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och 
med varierande instrumentation.  
Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk 
notation (Lgr 11, s. 151 ). 
    

Det kan te sig olika på vilket sätt de här teoretiska byggstenarna presenteras för de elever som jag 

undervisar i musik. Ibland finns det anledning att undervisa om exempelvis rytm, taktart och 

tempo i början av en lektion, i form av en lärarledd genomgång. Det kan också innebära att en 

praktisk aktivitet avbryts, där jag som lärare exempelvis behöver förklara hur en bastabulatur 

utläses, eller varför det är viktigt att hålla tempot vid musicerande i grupp. Under rubriken 

Musikens verktyg ska eleverna exempelvis också lära sig noter och notsystem och grafisk 

notation. Detta kan innebära att eleverna får se hur exempelvis en C- dur skala ser ut med alla 

dess toner samt hur höjning och sänkning av toner gör sig gällande. 

Musikens sammanhang och funktioner  

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika 
genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk (Lgr 11, s. 
152 ).       

  

Kopplat till min undervisning handlar det om att eleverna får lära sig om västerländsk 

konstmusik, rockens historia samt världsmusik. De teoretiska dimensionerna uppfattar jag som 

att eleverna redovisar dessa kunskaper genom lyssningsprov samt skriftliga prov, baserade på 

vilken period som behandlas. De praktiska dimensionerna kan innebära att eleverna lär sig spela 

delar av Fur Elise på piano när vi arbetar med västerländsk konstmusik. I rockens historia kan 

det visa sig genom att eleverna sjunger och spelar inom en viss genre, exempelvis 50-tals musik. 

Inom världsmusiken ligger tonvikten på arbete i helklass, där vi lär oss exempelvis en afrikansk 

visa med rytmer och sång, utan teoretiska mallar. 

Kunskapskraven för musik i Lgr 11 

De förmågor som eleverna lär sig i det centrala innehållet ska sedan fungera som byggstenar till 

kunskapskraven för musik i årskurs 7-9. Kunskapskraven för betyget E i exempelvis ackordspel 

och sång formuleras följande i Lgr 11: 

 
[…] ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. 
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss 
del uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar 
eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i 
viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka 
musiken till ett musikaliskt uttryck (Lgr 11, s. 153 ).       

  
Vad det gäller musikens funktioner samt musikaliska karaktärsdrag gäller följande 

 kunskapskrav för betyg E: 

 
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om 
musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft 
för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja 
och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer 
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samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och 
beskriva deras funktion i olika sammanhang (Lgr 11, s. 154 ). 

      

Utvärdering och granskning av musikundervisning  

I NU 03:s musikrapport, som bygger på en utvärdering av den svenska skolan, 

framkom det stora skillnader i musikundervisningens upplägg mellan skolorna i 

Sverige. En av förklaringarna var läroplanens mål, som ansågs ha för stort utrymme 

för fri tolkning.  Musicerande och musiklyssning hade en betydligt framträdande roll i 

musikundervisningen, jämfört med skapande av musik och förståelseinriktade 

kunskaper. Undersökningen visade också på ett starkt samband mellan musikämnet 

och den då rådande ungdomskulturen. Studien är utförd på olika skolor och klasser i 

musik, där elever fick ta ställning till musikundervisningens upplägg (Skolverket, 

2003). Skolinspektionen genomförde därefter en granskning av musikundervisningen 

som omfattade 35 grundskolor i Sverige. Det visade sig att eleverna i stor utsträckning 

inte fick den undervisning som de är berättigade till. Undervisningen varierade också 

kvalitetsmässigt mellan skolorna samt inom skolans ramar. De faktorer som 

påverkade variationen handlade om lärarens utbildning, hur tiden för ämnet 

fördelades, organisation för lokaler samt tillgången till instrument i undervisningen. 

Det blev tydligt att musikundervisningens primära innehåll var koncentrerat till 

musicerande inom rock- och popgenren. Under terminens gång musicerade eleverna i 

grupper inom denna genre, viket för övrigt var ett arbetsområde som fortlöpte under 

en lång tid på terminen. Genom ett sådant arbetssätt menar Skolinspektionen att 

mycket av musikämnets innehåll negligeras, vilket visar sig genom att elever som har 

andra musikaliska kvalitéer inom någon annan genre blir obeaktade. Det handlar 

också om att det finns en fara för att eleverna inte utvecklas tillräckligt i musikämnet, 

när mycket tid går åt till ett arbetsområde. Eleverna som intervjuades i 

undersökningen påtalade exempelvis avsaknaden av diskussion mellan lärare och elev 

om hur det lät när de musicerade i grupp, samtidigt framkom det att arbetet fortskred 

bättre om läraren var närvarande i grupprummet. Musikämnet i skolan är trots allt ett 

viktigt ämne för de elever som ingick i undersökningen, då de ger uttryck för 

välmående med musik samt att det bidrar till paus från andra teoretiska ämnen i 

skolan (Skolinspektionen 2011). Med detta i beaktning går det således uttyda att 

musikundervisningen i grundskolan inte behandlar teoretiska och praktiska förmågor 

fullt ut. Samtidigt bör det tillägas att den nuvarande kursplanen i musik i Lgr 11 har 

varit verksam i fem år sedan Skolinspektionen genomförde senaste granskningen av 

musikundervisningen i grundskolan (Skolinspektionen 2011). 
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Tidigare forskning 

Studien har hittills kretsat en hel del kring teoretiska och praktiska förmågor i 

musikundervisningen. För att få en djupare förståelse kring detta kommer därför teoretisk och 

praktisk kunskap beskrivas närmare såsom Gustavsson (2002) förklarar det. Därefter kommer 

vetenskapliga dimensioner av teori och praktik i musikundervisning i Norden att presenteras. 

Bakgrund och tidigare forskning kommer sedan fungera som en spegel mot resultatet av 

elevernas uppfattning av den nuvarande musikundervisningen på högstadiet och hur de förhåller 

sig till praktiska och teoretiska dimensioner. 

Teoretisk och praktisk kunskap  

Vad menas egentligen med teoretiska och praktiska förmågor eller kunskap? Enligt Gustafsson 

(2002) har kunskap setts som en förening mellan förstånd och sinne och under 1900-talets 

filosofi har sedan kunskapsbegreppet förklarats som teoretiskt och praktiskt. Den praktiska 

kunskapen som individen historiskt sätt utfört har därmed kunnat beskrivas, i den bemärkelsen 

att förståndet och sinnet har kopplats samman med kroppslig handlingskraft till praktiska 

aktiviteter. Den praktiska kunskapen har under en lång tid värderats lägre än den teoretiska 

kunskapen, det intellektuella arbetet har övervunnit det manuella arbetet. I Europas 

utbildningssystem delas kunskap in i två kategorier, teori och praktik. De teoretiska ämnena 

definieras som ämnen där människan läser sig till kunskap, medan de praktiska ämnena handlar 

om ett görande. Om något ska läsas in för att det ska bildas en förståelse om hur man gör, 

handlar det om blind kunskap, eller teori utan praktik. En praktik utan en teori skulle då ses som 

tom kunskap. I det här avseendet, menar Gustavsson, att teori och praktik måste ses som 

integrerade med varandra. Samhället strävar efter att individer ska införskaffa sig värdefulla 

kunskaper. Det finns komplikationer i detta, då det är svårt att avgöra vad som är värdefull 

kunskap, samt vem det är som efterfrågar den. Är det samhällets intressen som styr, eller handlar 

det om värdefull kunskap som bidrar till människan välbefinnande? Han resonerar också om 

kunskaper som går under benämningen veta att samt veta hur. Den första, veta att, ses som 

teoretisk, då det handlar om att läsa sig till kunskaper om någonting. Veta hur innebär att du 

sedan vet hur den kunskapen som du läste om kan nyttjas i praktiken (Gustavsson, 2002).  Enligt 

Alexandersson (2001) är undervisnigen uppdelad i teoretiska samt praktiska ämnen. Det här 

innebär således att skolan skiljer på teoretisk och praktisk kunskap. Det man kan ställa sig 

frågande till, menar Alexandersson, är om inte alla kunskapsområden har en blandning av både 

teori och praktik. Skolan borde ge utrymme för den kreativa processen inom alla områden. 

Forskningen tyder på att praktiska ämnen är betydelsefulla för elever, då varannan elev förordar 

att arbeta med händerna (Alexandersson, 2001). I många utbildningar handlar det om att först 

studera något teoretiskt, för att sedan utföra det praktiskt. Det sistnämnda innebär då att 

individen ska se vad som ska göras, men även hur det ska gå till rent praktiskt (Gustafsson, 

2002). Aulin Gråhamn (2004) menar att förklaringen av teori och praktik som begrepp, blir 

underliga i de ämnena som brukar härledas som teoretiska. När exempelvis individen räknar eller 

skriver, så utförs det också en handling. Därför borde det här ses mer som praktisk kunskap i ett 
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teoretiskt ämne. Svenskämnet, historieämnet och naturvetenskapen innehåller också praktiska 

nyanser. Teori och praktik måste ses som en helhet (Aulin- Gråhamn, 2004). Teoretiska ämnen, 

som exempelvis naturvetenskapliga, anses som betydelsefulla, medan de praktiska ämnena ofta 

förknippas med lek. Leken är då i sammanhanget sammankopplat med något som figurerar i de 

lägre åldrarna. Det betydelsefulla kan härledas till viktig kunskap för det vuxna livet. De här 

uppfattningarna är sammankopplade med vad som anses vara arbete kontra fritid eller konst. 

Uppdelningen är ingen bra modell. Estetiken genomsyras av kreativitet och fantasi, vilket är 

kvalitéer som skulle kunna användas som nytänkande i alla ämnen i skolan. Leken och konsten 

skulle då hjälpa till att utveckla och fördjupa lärandeprocessen (Tavenius, 2004). 

 

Musikundervisning i Sverige  

I Bergmans avhandling Växa upp med musik (2009) undersöktes bland annat hur elever på 

högstadiet tillägnade sig kunskaper i musik, samt på vilket sätt de använde dessa i olika 

konstellationer. Studien bestod av 29 elever i en klass som följdes under tre år, från årskurs 7-9 

mellan 2002-2005. Det visade sig att de elever som utövade instrument på Kulturskolan, i större 

omfattning, var mer benägna att ta till sig den västerländska konstmusiken i 

musikundervisningen. De hade också mer kunskap om musikhistoriens uppdelning av epoker. 

Det här resulterade i att dessa elever hade högre chans att lyckas inom detta arbetsområde. 

Samtidigt konstaterades att kunskaper inom den västerländska konstmusiken i slutändan hade 

mindre betydelse för hur väl eleverna lyckades med helheten i musikämnet, när det sedermera 

kom till betygsättning. Betygsättningen grundade sig mer på elevernas musikaliska kunskaper 

inom rock- popgenren och hur väl de utövade gitarr, bas och trummor samt skapande av egna 

låtar. I det här avseendet hade elever som musicerar inom denna genre på fritiden avsevärt större 

möjligheter att lyckas att nå målen i musikämnet (Bergman, 2009). Hemming & Westvall (2010) 

beskriver musikundervisningen i Sverige i sin artikel Music education a personal matter? De 

ansåg att sång i helklass och musicerande med betoning på rock- popgenren var det som 

dominerade musikundervisningen. Eleverna hade stor påverkan av vilka låtar som skulle 

repeteras vid det här arbetsområdet. Det här bidrog till att eleverna inte fick tillfälle att utveckla 

sig i den konstnärliga delen av musikämnet som exempelvis skapande och improvisation 

(Hemming & Westvall, 2010). Enligt Bergman (2009) framkom det att eleverna var kritiska till 

den västerlänska konstmusikgenren och att rock- popmusik ansågs vara mer värdefull. Det visade 

sig också att eleverna lyssnade på musik, med betoning på rock- popgenren, som ett verktyg i 

skapandet av sin identitet, vilket är en process som Lilliestam (2006) benämner som informellt 

lärande. I detta fall lär sig eleverna om musik utanför musikundervisningens ramar, vilket också 

kan förklaras som en omedveten läroprocess som styrs av elevernas nyfikenhet att ta del av 

någonting. Motsatsen är formellt lärande, ett lärande som gör sig gällande när läraren förmedlar 

någonting som eleverna ska lära sig i en undervisningssituation. Lilliestam hävdar att 

musikundervisning bör innefattas av både formellt och informellt lärande. Anledningen till detta 

är att formellt lärande handlar om olika metoder och mallar som läraren använder sig av för att 

eleverna ska inhämta kunskap. Därför bör en undervisning också omfattas av elevernas 
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informella kunskaper, då elevers erfarenheter av musik på fritiden är betydelsefulla, vilket i sin 

tur bör integreras med den ordinarie undervisningen (Lilliestam 2006). 

Musikundervisning i Finland 

I artikeln Problems with school music in Finland (Attila, 2010) beskrivs bland annat musiken i 

finländska grundskolan, där musikundervisning är obligatorisk de första sju läsåren och där 

klasslärare står för undervisningen.  I årskurs 8 och 9 väljer sedan eleverna att studera musik 

eller konst en gång i veckan, en undervisning som bedrivs av ämneslärare. Kursplanen i musik är 

koncentrerad till sång, musicerande på instrument samt musiklyssning av olika genrer. Elevernas 

egna musikaliska kreativitet ska lyftas fram genom improvisation, arrangering och komposition 

av exempelvis sång, instrument och dans. Tre empiriska projekt om lärande och motivation i 

samband med musik i skolan genomfördes 2002-2008. Där visade det sig att eleverna i Finland 

tycker om musik.  Eleverna i forskningsprojektet gav däremot uttryck för att undervisningen som 

presenterades av lärarna, inte var tillräckligt stimulerande. Upplevelsen var också att de inte fick 

visa vad de kunde i musik och de kände sig omotiverade till att inhämta kunskaper.  Enligt 

eleverna borde tiden för musikundervisningen utnyttjas till andra saker. Undersökningen visade 

också att musiklektionerna bidrog till att de fick sämre självförtroende. 

Musikundervisning i Norge och Danmark  

Hanken & Johansen (2013) har kategoriserat den musikpedagogiska verksamheten i Norge 

utifrån olika fack, baserat på läroplaner och debatter i landet. Det handlar om hur 

musikpedagoger och andra förhåller sig till musikundervisningen, där tanken är att 

musikpedagogen ska kunna reflektera över sin egen och andras syn. Tankegångarna kommer 

ursprungligen från Nielsen (1998) och resonemanget kring musik i grundskolan i Danmark. Han 

menar att musikämnet kan visa sig i olika skepnader, beroende på vad tonvikten ligger. 

Nedanstående modell från Nielsen (2006) illustrerar musikundervisningen baserad på tre 

fundament. Musik som vetenskap, hantverk eller som konst. 

 

 

Figur: Undervisning i musik ska vila på att musikämnet kretsar kring vetenskap, hantverk och konst. 

Scientia står för vetande och Ars för kunnande eller konst, vilket är latinska definitioner (Nielsen, 2006, s. 

110). 

 

Enligt Nielsen bör musikundervisningen kretsa kring alla de tre fundamenten, vetenskap, 

hantverk och konst. I annat fall finns det en risk att musikundervisningen koncentreras till 
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lärarens didaktiska inställning till musikämnet. Didaktik är enligt Hanken & Johansen (2013)  ett 

begrepp som är allmänt känt i den pedagogiska verksamheten som handlar om det som 

pedagogen bestämmer sig för att eleven ska lära sig, vilka metoder som används för lärande samt 

vad det är som bidrar till pedagogens val. Pedagogen måste bland annat ställa sig frågande till hur 

musikundervisningens mål ser ut, samt vilket kunskapsstoff som ska presenteras för eleverna. 

Det handlar också om hur inlärningen ska äga rum, där elevernas bagage i form av förkunskaper 

bör tas i beaktning. Pedagogen bör även rannsaka sig själv i sin yrkesprofession och kartlägga 

sina styrkor och svagheter samt förkunskaper. Didaktik handlar också om vad pedagogen har för 

riktlinjer att luta sig mot i undervisningen. Utifrån ett didaktiskt perspektiv är de val som 

musikläraren gör viktiga. Det kan exempelvis handla om varför en elev ska utveckla sina kreativa 

färdigheter, varför ett projektarbete ska sättas i verket eller varför västerländsk konstmusik ska 

ses som betydelsefull kunskap. Didaktikens fokus är undervisningen och att skapa olika sätt för 

att lärande ska göra sig gällande, där musikpedagogen är den som är expert i undervisningen. 

Den här kunskapen kan sedan fyllas ut med lärdom om varför inlärning sker, vilka som är 

orsakerna till inhämtad kunskap. För att det sedan ska generera i ett pedagogiskt förlopp där 

lärande sker, måste det finnas en god kommunikation mellan lärare och elev, samt mellan 

eleverna själva. Det innebär således att den didaktiska kunskapen ska gå hand i hand med sociala 

relationer samt hur sådana typer av konstellationer sammansätts (Hanken & Johansen, 2013). 

Utifrån Nielsens kategorier och Hanken & Johansen (1998) tankar i den första upplagan av 

Musikundervisningens didaktik har sedan Dyndahl (2004) arbetat fram andra faktorer som att 

musikämnet exempelvis kan ses som kunskapsämne, skapande ämne samt medieämne. Det här 

har sedermera resulterat i att Hanken & Johansen (2013), i andra upplagan, har landat i att 

musikämnet kan ses som estetiskt ämne, musiskt ämne, medieämne, färdighetsämne, 

kunskapsämne, trivselämne, samt kritiskt ämne. Enligt Hanken & Johansen kan musikämnet i 

norska grundskolan främst förklaras som trivselämne, då målet med den musikaliska aktiviteten, 

i första hand, är att skapa en bra relation i klassrummet, där eleverna trivs. Ämnet blir således 

också en form av färdighetsämne, i den benämningen att eleverna ägnar stor del av 

musiklektionerna att praktisera sina färdigheter på instrument. Processen tar mycket tid av 

undervisningen. Konsekvensen blir att andra viktiga moment av musikundervisningen frångås. 

Musikundervisning kan härledas till tre kategorier, förmedlande undervisning, upptäckande 

undervisning samt utforskande undervisning. I den förmedlande undervisningen presenterar 

läraren ett innehåll för eleverna, exempelvis videoklipp, uppspelning av musikexempel eller något 

annat som läraren anser vara värt att berätta om inom arbetsområdet. I den upptäckande 

undervisningen får eleverna söka efter olika lösningar för att lära sig om något. Läraren träder 

vid detta tillfälle in och handleder eleverna i deras upptäcksfärd på kunskap genom att 

exempelvis ställa olika sorters frågor under resans gång, eller genom att dela ut material som 

hjälp för problemlösningen. Något som kan visa sig genom att eleverna själva ska fundera ut hur 

ett stycke från den västerländska konstmusiken är uppbyggt, eller vilka olika ackord som ska 

finnas med i en bluestolva inom den afroamerikanska musiktraditionen. Den sista kategorin är 

utforskande undervisning, vilket är en arbetsmetod som lämpar sig bäst vid uppgifter som inte 

på förhand har några givna svar. En sådan musikundervisning kan exempelvis handla om att 
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eleverna får i uppgift att tolka ett musikstycke som spelas upp av läraren. Det kan också innebära 

att eleverna ska redogöra för hur en komposition kan byggas upp, eller att undersöka en musikstil 

inom rock- popgenren och varför den är populär bland ungdomar. Ingen av de här kategorierna 

ska ses som den ultimata metoden för en god musikundervisning. Det handlar istället om att 

läraren bör hitta en blandning av de olika kategorierna, beroende på vad eleverna ska lära sig. 

Annars finns det en risk att elevernas motivation för inhämtning av kunskap fallerar (Hanken & 

Johansen, 2013). 
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Undersökningen bygger på elevers olika upplevelser av teoretiska och praktiska dimensioner i 

musikundervisningen. Med anledning av detta blir därför mitt val livsvärldsfenomenologi som 

teoretisk utgångspunkt. Nedan kommer livsvärldsfenomenologin att beskrivas närmare så som 

Bengtsson (2005) skriver fram det i Livsvärlden som grund. Det här kommer sedan fungera som 

verktyg för att förstå och tolka hur eleverna resonerar. 

Livsvärldsfenomenologi 

Inom fenomenologin är livsvärlden det primära. Det är en social arena, där människor har 

uppfunnit saker och ting och livet i livsvärlden är också konstituerat av människor. Livsvärlden 

kan således ses som en kontext av olika lärdomar och livserfarenheter, något som varje människa 

har innestående (Bengtson, 2005). Begreppet Vara- i- världen myntades av Heidegger. Han 

påpekade att det inte är möjligt att befinna sig vid sidan av livsvärlden. Det som ska undersökas 

ingår i en slags verklighet, därför är det viktigt att befinna sig inom samma livsvärld för att 

vetenskap ska göra sig gällande. Människan upplever världen på olika sätt. Samtidigt är 

värderingar och upplevelser inget som är skrivet i sten, då det finns utrymme för förändringar i 

livsvärlden. Det här sker genom den sociala arenan, i mötet med andra individer (Bengtson, 

2005). Bengtsson lyfter också fram Merleau- Ponty, där synen på livsvärlden beskrivs som vara-

till-världen samt levd kropp. Här handlar det om att kroppen och själen ska ses som en enhet och 

där kroppen är en social företeelse vid födseln i den sociala världen. När vi upplever någonting, så 

använder vi den levda kroppen för att sammansmälta med andra levda kroppar. När kroppen 

förändras, så innebär det också i sin tur att livsvärlden bli annorlunda (Bengtsson, 2005). Den 

här studien koncentrerar sig på hur elever i årskurs 8 och 9 upplever musikundervisningens 

teoretiska och praktiska dimensioner. De har sedan tidigare erfarenheter av både formellt och 

informellt lärande i musik, vilket innebär att de går under Merleau- Pontys benämning vara-till-

världen samt levd kropp (Bengtsson, 2005). Utifrån en livsvärldsfenomenologisk synvinkel kan 

levd kropp härledas till levd musik, vad det gäller eleverna i denna studie och deras erfarenheter 

av musik. En elev som har erfarenhet av att spela afrikansk trumma i en orkester, har även 

erfarenhet av hur övriga elever i orkestern figurerar i olika kontexter. De vet exempelvis vilka 

låtar som lämpar sig bäst för en sådan orkester och hur dessa ska framföras vid en konsert. Även 

kommunikationen dem emellan är kännbar för eleven. Det kan också handla om olika 

musikaliska symboler och vad de betyder i detta sammanhang. Elever som har erfarenheter från 

en sådan konstellation, har därför möjlighet att påverka hur musiken ter sig i en sådan orkester. 

Begreppet levd kropp kan ses som en kropp när elever exempelvis skapar musik tillsammans. Vid 

det här tillfället är alla elevers levda erfarenheter viktiga, utifrån ett socialt perspektiv. Hur de 

upplever musiken och på vilket sätt de lär sig, är beroende av hur motagliga eleverna är för 

varandras levda erfarenheter av musik (Ferm Thorgersen, 2009). Livsvärldsfenomenologi som 

teoretisk utgångspunkt bidrar också till att jag kommer visa respekt och förståelse för de svar som 

Teoretisk utgångspunkt 
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framkommer under mina intervjuer, att jag visar att jag inte står utanför den värld som eleverna 

lever i. Intervjupersonerna kommer att uttrycka sig olika om hur de upplever teoretiska och 

praktisk moment i musikundervisningen. Vid de här tillfällena är det viktigt för mig som 

genomför den här undersökningen att visa intresse för variationerna i svaren. Resonemanget som 

Bengtsson (2005) för om att livsvärlden förändras vid kontakten med andra individer är 

intressant. I musikundervisningen på högstadiet skulle detta möjligen kunna innebära att elever 

som arbetar i grupp påverkas av varandra och därmed också skapar sig olika uppfattningar om 

vad som är viktig kunskap i ämnet. Valet av livsvärldsfenomenologi som teoretisk utgångspunkt 

bidrar, som jag ser det, till att förstå och tolka elevernas synvinklar på teoretiska och praktiska 

dimensioner i musikundervisningen på högstadiet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelser av musikundervisningen på  

högstadiet. 

 

 Hur upplever eleverna de teoretiska dimensionerna i musikundervisningen? 

 Hur upplever eleverna de praktiska dimensionerna i musikundervisningen? 
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Metod 

I denna del kommer val av metod för undersökningen att presenteras, urval, genomförande samt 

etiska övervägande. Kapitlet avslutas med hur bearbetning av data gick till. 

 

Intervjuer 

Undersökningen baserades på kvalitativa intervjuer med elever i årskurs 8 och 9 på högstadiet. 

Denscombe (2009) hävdar att fenomenologin lämpar sig bra för mindre forskningsprojekt, där 

resurserna är begränsade. I sådana typer av undersökningar frambringas historier och 

upplevelser som kan vara av intresse för en större population, eftersom det fenomenologiska 

avstampet i undersökningen möjliggör redovisning av komplexa händelser. Inriktningen i 

fenomenologin genomsyras av medmänsklighet, där människan behandlas med stor respekt 

(Denscombe, 2009). Kvale (1997) menar att kvalitativa forskningsintervjuer fungerar utmärkt för 

en studie som genomsyras av fenomenologi. Han beskriver syftet med en kvalitativ 

forskningsmetod, där det handlar om att intervjupersonen ska dela med sig av sin livsvärld, samt 

hur individen förhåller sig till den. Rent konkret kan det innebära hur intervjupersonen upplever, 

erfar eller beter sig i en typisk situation (Kvale, 1997). Det handlar om en detaljerad beskrivning 

av strukturer och innebörd i individens sinne, att lyfta fram komplexiteten, menar Kvale och det 

som betraktas som osynligt, ska således synliggöras. Öppenhet är viktig hos forskaren vid en 

fenomenologisk forskningsansats. Han understryker att fenomenet måste ges utrymme, då 

förutfattade meningar, uppfattningar och sorteringar inte hör hemma, enligt ett fenomenologiskt 

synsätt (Kvale, 1997; Bengtsson, 1998; Stensmo, 2002). Eftersom undersökningen handlar om 

elevers uppfattningar om teori och praktik i musikämnet, vilar också valet av en kvalitativ 

forskning på Bryman (2011) som beskriver att den kvalitativa präglingen av intervjun fokuserar 

på intervjupersonens uppfattningar kring någonting, samt hur denne tolkar den sociala arenan. 

Motsatsen till detta är den naturvetenskapliga präglingen av intervjun, som går under 

benämningen kvantitativ, då fokus ligger mer på att bekräfta vetenskapliga normer (Bryman, 

2011). Kvale (1997) nämner en annan intressant egenskap som kvalitativa intervjuer innehar, 

nämligen att forskaren är närvarande vid undersökningsögonblicket. Genom att ställa följdfrågor, 

förklara och förtydliga, så kan forskaren styra intervjun (Kvale, 1997).  Följdfrågor, förtydligande 

och förklararingar var väsentliga faktorer som jag emellanåt använde mig av för att få ut så 

mycket som möjligt av elevers uppfattningar om musikämnets praktiska och teoretiska moment. 

Som legitimerad lärare i musik och svenska tog jag tillfället i akt att ha med en fråga i 

intervjuguiden, där eleverna fick redogöra för skillnaderna mellan ett ämne som musik och 

svenska. Den främsta anledningen till en sådan jämförelse var dock att bredda djupet i elevernas 

svar kring uppfattningen av de teoretiska och praktiska dimensionerna i musikundervisningen. 

 

Urval 

De utvalda intervjupersonerna gick under benämningen strategiskt urval, vilket innebär  

intervjupersoner med mest kunskaper inom det aktuella området för intervjustudien (Kvale, 

1997). Vad det gäller den här undersökningen så valdes elever ifrån årskurs 8 och 9, eftersom de 
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har gått längre i skolan än i årskurs 7, har de också mer erfarenheter om musikundervisningens 

innehåll. Mitt val var att intervjua elever som jag själv inte har i musikämnet. Därför tillfrågades 

elever, som har min musiklärarkollega i undervisningen, om att ställa upp på intervjuer. De 

elever som frivilligt ställde upp vid förfrågan fick också delta. 8 elever deltog i studien, vilka går 

under namnen, Yngve, Viktor, Ylva och Vivianne i årskurs 8 samt Sam, Urban, Tina och Ursula i 

årskurs 9. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv tillfrågades både pojkar och flickor.  

 

Genomförande 

De elever som deltog i undersökningen hade fått tillåtelse av min musiklärarkollega att lämna 

musiklektionen för att delta i intervjuerna, vilka genomfördes i ett av skolans konferensrum i 

anslutning till musiksalen. Intervjuerna genomfördes en och en och varade mellan 10-15 minuter. 

Först ut var eleverna i årskurs 9. Efter en längre paus genomfördes intervjuerna med årskurs 8.  

Frågorna som ställdes till eleverna var konstruerade på förhand efter en intervjuguide med 

tillkommande följdfrågor, vilket Kvale (1997) förespråkar, då följdfrågorna hjälper forskaren att 

styra intervjun (Se bilaga). 

För att eliminera eventuell ljudproblematik, hade jag inför denna undersökning tänkt igenom en 

strategi för att på bästa sätt fånga upp ljudbilden. Med detta i åtanke användes därför en dator 

med inspelningsprogram och mikrofoner för att spela in ljudet digitalt. Inspelningsprogrammet 

hjälpte mig sedan vid transkriptionen, då jag kunde förstärka ljudet i efterhand vid de tillfällena 

när intervjupersonen hade för svag röst. Detta bidrog till att jag inte missade viktiga detaljer i 

intervjupersonernas utsagor, vilket är en lärdom från tidigare genomförda studier, där 

intervjupersonernas utsagor spelades in med mobiltelefon. Genom inspelning blir den 

information som delges fullständig.  Det bidrar även till att forskaren kan fokusera på samtalets 

olika delar. Det finns risker med att samtidigt teckna ner det som kommer fram, då det kan 

innebära att intervjun kantas av onödiga avbrott, vilket varken gynnar intervjuaren eller 

intervjupersonen (Bjørndal, 2005). Bryman (2011) påvisar liknande, när han beskriver inspelning 

vid kvalitativa forskningsintervjuer. Han menar att intervjupersonen ibland har oklara tolkningar 

i sina svar. Genom inspelning kan forskaren när som helst gå tillbaka för att analysera detaljer i 

intervjuerna. Han menar också att inspelning av intervjuer är en bra modell, då det annars är 

svårt att få med alla detaljer genom enbart anteckningar. Det är också lättare att följa upp 

intervjupersonens svar när man som intervjuare inte känner ett tvång, beträffande att föra 

anteckningar (Bryman, 2011).  

 

 

Att bli intervjuad som elev är inget nytt fenomen på skolan, då lärarna bedriver skolnära 

forskning sedan ett antal år tillbaka. Ett dokument har gått ut till alla elevers vårdnadshavare på 

skolan, där ledningen har förklarat att eleverna kommer att bli förfrågade om att ställa upp på 

intervjuer. Dokumentet är författat utifrån, informationskrav, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). Som lärare på skolan ställs jag inför det faktum att det är 

otänkbart att intervjua de elever som jag själv har i musikämnet. I detta fall skulle jag hamna i, 

vad som benämns, beroendeställning, vilket Vetenskapsrådet (2002) ger råd om att undvika, där 

Etiska överväganden    
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de påvisar att det inte får finnas något beroendeförhållande mellan intervjuaren och 

intervjupersonen (Vetenskapsrådet, 2002). Med detta i åtanke valde jag att intervjua min 

musikkollegas klasser i årskurs 8 och 9. Innan intervjun startade, hänvisade jag till det dokument 

som vårdnadshavarna hade fått hemskickat i ett tidigare skede. Därefter informerades eleverna 

om studiens syfte, rättigheten att avbryta intervjun samt om deras fingerade namn. Allt inspelat 

material kommer att vara inlåst och endast användas för den här studiens räkning. (Bryman, 

2011). 

 

 

Intervjumaterialet spelades upp vid ett flertal tillfällen för att få en så sanningsenlig bild som 

möjligt av intervjupersonernas beskrivningar. Stensmo (2002) beskriver detta som att det är 

viktigt att noga undersöka det inspelade materialet, i den meningen att skapa sig en korrekt bild 

av intervjupersonens förklaringar kring ett fenomen (Stensmo, 2002). Forskaren beskriver den 

värld som den intervjuade delger sig av och utgår då från att intervjupersonen är trovärdig i det 

som presenteras (Kvale, 1997). Därefter transkriberades materialet förutom pauser, harklingar 

och övriga ljud, som inte hade med undersökningen att göra. Sedan följde ett arbete som bestod i 

att försöka hitta mönster i intervjupersonernas utsagor, utefter ett fenomenologiskt tankesätt. 

Detta resulterade i att jag skrev ut det transkriberade materialet, för att sedan använda mig av 

olika färgpennor för att stryka över det som sedermera utvecklades till olika teman. Utefter teman 

försökte jag sedan skapa en textmassa som sedermera frambringade ett resultat, varpå jag också 

kunde genomföra en resultatsammanfattning. Enligt Stensmo (2002) kan informationen 

produceras verbalt eller skriftligt, där forskaren redogör för intervjuerna utan att införliva sina 

egna erfarenheter och upplevelser. 
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Resultat 

I den här delen av studien presenteras resultatet från elevernas upplevelser av teoretiska och 

praktiska dimensioner i musikundervisningen. I analysen frambringades olika mönster utifrån 

elevernas utsagor som mynnade ut i teman som Upplevelser av musikens karaktär, Upplevelser 

av teoretiska dimensioner i musikundervisningen samt Upplevelser av praktiska dimensioner i 

musikundervisningen. Eleverna har fingerade namn. 

 

 

Av elevernas utsagor går det att uttyda en medvetenhet om att musikundervisningen består av 

både teoretiska och praktiska moment. När eleverna beskriver skillnader mellan musikämnet och 

ett ämne som svenska förknippas musiken med musicerande och skapande, medan det i 

svenskan handlar mycket om att skriva eller att läsa en bok. Någon elev förklarar att det 

visserligen handlar om skapande när man skriver en dikt i svenskämnet. Samtidigt menar 

vederbörande att det skapas ett större intresse av klasskamraterna när en elev skapar något 

musikaliskt i musikundervisningen, eftersom många elever är intresserade av musik. Det här 

bidar i sin tur till, att man som elev, blir motiverad till att fortsätta med sitt skapande, då det kan 

leda till något stort i slutändan. Följande exempel belyser några av elevernas resonemang kring 

musikämnets karaktär: 

 

Det är väl typ hälften hälften teori och spela. (Vivianne) 

 

Svenska, där är det ju meningen att det ska vara teoretiskt, men musiken, om man 

bara hade teoretiskt skulle det bli väldigt tråkigt, för när man spelar lär man sig hur 

olika saker låter och sånt så det är också en viktig del. (Ursula) 

 

/…/att när man hör det man har gjort eller skapar, så skapas det väldigt mycket 

intresse kring det, eftersom väldigt många gillar musik och då kanske man väljer 

att fortsätta med det/…/ (Viktor) 

 

Musikundervisningen beskrivs också i termer av frihet, i den bemärkelsen att det inte finns några 

bestämda platser. Det här resulterar i att det finns möjligheter att röra sig i klassrummet, då det 

är nödvändigt att fråga någon kamrat om hjälp i ett arbetsområde. Friheten är påtaglig vid det 

som eleverna benämner som praktiska arbetsområden som exempelvis musicerande i grupp. En 

elev förklarar att det finns riktlinjer för hur arbetet ska fortskrida, men poängterar också att 

utförandet av uppgifterna sedermera mynnar ut i ett självständigt arbete. Det kan också innebära 

att eleverna får välja ut låtar själv, när arbetsområdet handlar om musicerande. Hur man sedan 

väljer att arbeta med låten, förklaras som en arbetsprocess utan lärarens delaktighet. 

 

Det är väl praktiskt arbete i det hela. Man får jobba mer öppet. Det är inte lika 

strikt att man sitter på den platsen där utan man kan gå runt ifall det är, man 

behöver inte sitta still, så man kan gå och fråga någon. (Ylva) 

Upplevelser av musikundervisningens karaktär 
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Musiken, det är mer fritt eller vad man ska säga. Alltså visst det finns så där 

riktlinjer hur man ska gå men hur man gör dem är typ olika. Det är mer friare i 

musiken, man får bestämma lite mer själv och så. (Tina) 

 

Oftast är det ju ”ni ska välja en låt och spela den” Då får man ju ändå bestämma 

nästan exakt allt. (Vivianne) 

 

Det blir därmed påtagligt att eleverna uppskattar frihetskänslan och självständigheten vid vissa 

arbetsmoment i musikundervisningen. De här upplevelserna är förknippade med de praktiska 

arbetsmomenten. Andra egenskaper som nämns, i förhållande till detta, är att det skapas 

gemenskap när de musicerar tillsammans. Arbetsmomenten kan då innefattas av att spela 

instrument eller att utöva sång gemensamt. Musikundervisningen betraktas också som ett roligt 

ämne, med betoning på musik som nyttoaspekt, samt som ett medel för avslappning. En elev 

tycker inte musikämnet är viktigt. Däremot uppskattas ämnet som sådant, till skillnad från andra 

ämnen, där eleven menar att det mer handlar om att gå in på lektionen och sätta sig på sin plats 

och studera. Det här beskrivs som ett slentrianmässigt händelseförlopp. När det är musik på 

schemat föregås det av en kort genomgång, som följs av arbete i grupper. En annan förklarar att 

musik är hans största intresse och menar samtidigt att det är förmånligt att det finns musik på 

schemat. Följande utsagor myntas av eleverna kring bland annat gemenskap och glädje: 

 

/…/alla är lite mer glada eller positiva på musiken/…/Jag tror man ser musik mer 

som ett roligt ämne/…/ Det är inget jobbigt ämne. Man får sitta och spela med 

kompisarna. Det tycker jag är jättetrevligt och roligt. (Sam) 

 

I musiken går man in, får en kort genomgång och sen kan man börja spela eller gå 

in i grupperna. Man får en annan arbetsprocess. (Ylva) 

 

Musik är ju sånt som många gillar och så, men att det finns som lektion är bara ett 

plus tycker jag. (Viktor) 

 

De upplevelser som eleverna har delat med sig av kring musikämnets karaktär, härleds således 

till de praktiska arbetsmomenten i musikundervisningen. I nedanstående text följer elevers 

uppfattningar om de teoretiska dimensionerna i musikundervisningen. 

 

Upplevelser av teoretiska dimensioner i musikundervisning 

Både Vivianne och Tina beskriver musikhistoria som ett teoretiskt arbetsområde i 

musikundervisningen och Viviane anser att musikteori är meningslöst. 

 

Alltså vi lär oss om musikens historia. Eller typ epoker. Alltså ja mer teoretiskt om 

det då. (Tina) 
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/…/vad har jag för nytta av musikteori/…/ jag har väl ingen större nytta av i mitt liv 

att veta när Justin Bieber var född och vad hans syskon hette. Då är det bättre att 

lära sig grunderna i lite olika instrument och så. (Vivianne) 

 

Det framkommer att de musikhistoriska arbetsuppgifterna kan handla om att skriva om ett land 

och deras musik, men det kan också innefatta att studera en artist, eller en epok. Någon elev 

menar att det är viktigt att ha kunskaper om ett lands kultur, exempelvis vad det gäller dans, 

instrument och klädsel, då okunskap kan leda till besvikelse hos landsmännen. En annan elev 

nämner lärarens genomgångar som ett viktigt incitament för att ta till sig relevant kunskap inför 

arbetet med musikhistorien, medan andra berättar om lärarens vägledning i arbetsprocessen 

kring arbetsområdet. I övrigt benämner eleverna arbetsområdet som antingen relevant- eller 

irrelevant kunskap. Nedan följer exempel på elevernas berättelser om musikhistoria i 

musikämnet: 

 

/…/ibland är det musikhistoria/…/typ romantiken och lite sånt. (Viktor) 

 

Till exempel Afrika. De har ju sin musik. De brukar väl typ dansa och spela på 

trummor/…/ om de har en ritual som de måste göra så kanske man inte förstår 

detta och då kan man göra dem besvikna tänker jag, på sätt och vis. (Ylva) 

 

Jag tror det hjälper mycket att man har genomgång i lagom mängd/…/Det är lite 

lättare när man vet lite mer exakt hur man ska göra. Som i historia, så läser man ju 

inte allt i historia. Man läser lite mer om specifika områden. (Sam) 

 

/… /ja läser lite om kanske nån artist nån gång ibland/…/sen vet jag inte så mycket 

om man måste kunna om artister/…/nej inte så. (Urban) 

 

Det går därmed att konstatera att eleverna arbetar med musikhistoria i undervisningen, samt att 

några anser det som intressant och viktig kunskap, medan andra upplever kunskapen som 

irrelevant.  

Något annat som eleverna nämner är beskrivningar om hur ackordspelet fungerar. De förklarar 

bland annat att läraren har genomgångar i detta, för att sedermera få ut dokumentet i handen. 

Därefter handlar det om att översätta kunskapen till praktiskt utövande på instrument som piano 

eller gitarr. Nedan beskriver Ursula och Viktor arbetsprocessen närmare, då de har liknande 

tankar: 

Antingen så skriver läraren på tavlan eller så får vi ut papper med texter och ackord 

och så. (Tina) 

 

Det som man får då är ett papper med ackorden, de man ska lära sig/…/så hjälper 

läraren hur man ska göra, hålla handen, ja, piano eller gitarr eller så. (Viktor) 

 

Viktor beskriver ovan att det finns möjlighet att rådgöra med läraren, vad det gäller tolkning av 

ackorden. Andra elever menar att kamraterna är betydelsefulla, för att få insikt om dokumentets 
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innerbörd. När det sedan handlar om att komma vidare i arbetsprocessen nämns, förutom 

läraren och kamrater, sökmotorer på internet, böcker eller andra dokument som källa. 

När det gäller noter, tycker Tina att det är relevant kunskap i musikämnet. Hon är också den enda 

av de åtta intervjuade eleverna som nämner detta som betydelsefull kunskap. Den andra eleven 

som diskuterar noter är Viktor, då han menar att noter i skolan är betydelselös kunskap. Att de 

inte är överens om noternas vara eller icke vara, blir här tydlig när de påstår: 

 

Alltså det viktigaste är väl att man har fått prova på det mesta. Typ så man har lite 

koll då/…/att man har fått se hur noter är uppbyggt, typ så. (Tina) 

 

/…/jag tror inte det är så viktigt att man lär sig ackord eller vad säger jag, noter i 

skolan för att jag tror det är lite hög nivå för nybörjare då, så jag tycker att man kan 

börja med ackord, för att det är hyfsat enkelt att lära sig. (Viktor) 

 

Sammanlagt är det tre elever som nämner notkunskap som en del av musikundervisningen. De 

resterande fem eleverna hamnar aldrig i detta resonemang. I nedanstående kategori kommer 

elevernas upplevelser av de praktiska dimensionerna att belysas. 

 

Upplevelser av praktiska dimensioner i musikundervisning 

Det framgår att praktiska färdigheter på instrument handlar om att lära sig ett nytt instrument, 

där eleverna i undersökningen ofta hamnar i egenskaper av att det är roligt. Det framgår också att 

det är trevligt att höra hur nya instrument låter, men att det även är intressant att utveckla sina 

kunskaper på ett instrument, där man redan har förkunskaper. Andra instrument som nämns är 

bas, trummor och elgitarr. Det individuella arbetet förklaras av några elever som: 

 

/…/man lär sig mer om ackordspelet. Man får utveckla det man redan kan och har 

lärt sig under mellanstadiet. (Ylva) 

 

Det är roligt att få testa på olika saker som man inte har spelat innan, så får man 

höra hur det låter. Men sen är det också roligt att spela sånt som man kan lite för 

då utvecklar man det så man blir bättre. (Ursula) 

 

/…/det är väl roligt att spela instrument och kunna det. (Urban) 

 

Av ovanstående citat går det uttyda att det är viktigt med kunskaper på olika instrument. Tina 

och Vivianne vidareutvecklar resonemanget om att lära sig ett nytt instrument, där de menar 

följande: 

 

/…/Typ om man blir tilldelad ett instrument som man inte har provat på 

innan/…/Det är lättare om en lärare ger ut ”Om du kör bas, och du kör det och 

det”. (Tina) 
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/…/man borde se bort lite från betygen/…/ de har betygskriterier, om kan du spela 

ackord så här bra så får du ett C och om du då kan spela A så är det klart att jag tar 

piano som är så där att jag redan kan, istället för att försöka lära mig nåt nytt 

instrument. (Vivianne) 

 

Diskussionen handlar om lärarens roll och att sporra eleverna till att pröva olika instrument, men 

också att emellanåt frångå betygskriterierna, då det sistnämnda anses vara ett hinder, enligt 

Viviannes synsätt. Att lära sig spela ett instrument förklaras av Sam i årskurs 9 som trevligt samt 

som en investering för framtiden, då han menar att det skulle kunna resultera i en 

hobbyverksamhet. Han nämner detta som: 

 

På gitarr gillar jag att lära mig nya ackord. Då kan jag testa nya låtar som jag kan 

lära mig att spela/…/ För det gynnar en under musiken och utanför. (Sam) 

 

Sam vidgar således resonemanget kring ackordkunskaper på ett instrument, där han menar att 

kunskaperna kan bli användbara utanför skolans ramar. 

Hittills har resonemanget rört sig kring praktiska färdigheter på instrument, med betoning på det 

individuella. Det som nu följer är elevernas beskrivningar om de gemensamma arbetsmomenten, 

musicerande, sång och skapande i grupp. Eleverna förklarar att det gemensamma praktiska 

arbetet handlar om att umgås och spela ackord, sjunga eller att skapa musik tillsammans. 

Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om att ingå i grupper för att skapa egna låtar, men det 

kan också innefattas av att en låt ska göras om till en annan version. Nedan beskriver elever de 

gemensamma praktiska arbetsmomenten i musikämnet närmare: 

 

Det praktiska innebär att spela ackordspel i en ensemble, tillsammans i grupper, 

göra små grupparbeten där man ska spela, sjunga tillsammans. Man kan räkna 

praktiskt arbete till att gå och sätta sig i små grupper och söka fakta. (Ylva) 

 

/…alltså vi har haft ett ”Så mycket bättre" 

– projekt. Så var man en grupp och valde en låt. Så skulle man göra om den till sin 

egen. (Vivianne) 

 

Det som är roligast är ju att spela och olika grejer som att göra en egen låt bland 

annat, ihop med några. (Yngve) 

 

De gemensamma praktiska arbetsmomenten handlar alltså om ackordspel, sång, grupparbete och 

skapande av musik. Ylva för ett intressant resonemang kring vad som räknas som praktisk 

kunskap, där hon i ovanstående citat menar att praktiskt arbete även innebär deltagande i mindre 

grupp, där arbetsmomentet handlar om att söka fakta. Även Viktor i årskurs 8 har ett intressant 

resonemang kring den praktiska utövningen på instrument, då han menar att ackordspel innebär 

gemenskap.  Så här säger Viktor om ackordspel: 
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Det är många som säger att man känner så här gemenskap med musik och det 

tycker jag är viktigt. Det kanske ger ett flow i det man gör/…/jag tycker att man kan 

börja med ackord för att det är hyfsat enkelt att lära sig. Och det är också så att det 

blir lite roligare att lära sig. (Viktor) 

 

Sam i årskurs 9 är inne på samma spår, beträffande musicerande som en social företeelse. Han 

förklarar att praktisk utövning på instrument, tillsammans med andra kompisar, har positiv 

inverkan på honom som person. Så här menar Sam: 

 

Jag tycker att det är ett väldigt roligt ämne. Jag tycker det är nyttigt för 

mig/…/Slappna av lite. Det är inget jobbigt ämne. Man får sitta och spela med 

kompisarna. Det tycker jag är jättetrevligt och roligt. (Sam) 

 

Resultatsammanfattning 

Samtliga elever i studien är medvetna om musikundervisningens praktiska och teoretiska 

arbetsmoment. Musikämnet går under benämningen praktiskt, utifrån en jämförelse med 

svenskämnet, som eleverna i sin tur förklarar som teoretiskt. 

Eleverna beskriver musikundervisingen som ett fritt ämne, då de menar att mycket av de 

aktiviteter som genomförs handlar om att jobba i grupprum, där det inte finns någon strikt 

placering. Det finns riktlinjer för hur eleverna ska arbeta med uppgifterna, men det mynnar ofta 

ut i ett självständigt arbete. Friheten är extra påtaglig vid de praktiska dimensionerna i 

undervisningen såsom musikskapande- och musicerande i grupp, vilket beskrivs som 

arbetsmoment som frambringar glädje och gemenskap, samt bidrar till avslappning. Det 

framkommer även att det skapas ett intresse hos andra elever när någon i gruppen skapar musik. 

Vad det gäller de teoretiska dimensionerna i musikundervisningen anser några elever att 

musikhistoriska inslag ska betraktas som irrelevant kunskap, medan andra hävdar raka 

motsatsen. Lärarens roll är viktig inom detta arbetsområde, vad det gäller genomgångar av vad 

som ska studeras inför ett prov. I arbetsprocessen med musikhistoria på lektionerna upplevs 

läraren som en vägledande person för att lösa uppgifterna. 

Eleverna beskriver arbetsprocessen med ackordspel, då läraren vanligtvis har genomgång, varpå 

eleverna får ut dokument med ackordbeteckningar, för att sedermera utöva detta på piano eller 

gitarr. Läraren hjälper till att tolka dokumentet om det behövs och även kamraterna beskrivs som 

behjälpliga vid detta moment. För att komma vidare i processen med ackordspel, söker eleverna 

kunskap om ackordbeteckningar på valfria sökmotorer på nätet eller letar reda på ackordmallar i 

bokform eller andra dokument. 

Tre elever förklarar att de arbetar med notkunskap i musikundervisningen. En av dessa elever 

förklarar att det förekommer, en annan beskriver notkunskap som viktigt att kunna, medan en 

tredje menar att kunskaper om noter är meningslöst på högstadiet. 

Samtliga elever i undersökningen anser att instrumentspel är viktig kunskap i musikämnet, med 

betoning på ackordspel, lära sig nya instrument samt att vidareutveckla det som de redan har lärt 
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sig. En elev hävdar att kunskaperna är viktiga att ta med sig ut i samhällslivet. Två elever tycker 

att läraren ska berätta för eleverna vilka instrument som de ska lära sig.  
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras i anslutning till bakgrund, tidigare forskning, 

teoretisk utgångspunkt samt mina egna erfarenheter av musikundervisning. Syftet med studien 

var att frambringa kunskap om hur elever uppfattar teoretiska och praktiska dimensioner i 

musikundervisningen på högstadiet. Därefter kommer de metoder som användes i studien att 

diskuteras. Avsnittet avslutas med lärdomar och didaktiska implikationer samt tankar kring 

framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Studien visar att instrumentspel är den viktigaste kunskapen i musikundervisningen, enligt 

eleverna. Även musicerande och skapande i grupp upplevs som relevanta kunskaper. I 

sammanhanget bör nämnas att eleverna är medvetna om ämnets upplägg och att det innefattas 

av både praktiska och teoretiska arbetsmoment, där de praktiska dimensionerna rankas högre än 

de teoretiska.  Gustavsson (2002) menar att den praktiska kunskapen historiskt sätt graderats 

lägre än den teoretiska kunskapen, vilket är ett resonemang som inte överensstämmer med 

elevernas upplevelser av musikundervisningen i denna studie. Vid en jämförelse mellan 

musikundervisning och svenskundervisningen beskrivs den sistnämnda som ett teoretiskt ämne. 

En undervisning, där innehållet exempelvis innefattas av läsning av böcker samt skrivning. Ett 

resonemang som inte går i linje med Aulin- Gråhamn (2004), då hon hävdar att elever utför 

praktisk kunskap när de räknar och skriver i ett ämne som traditionellt beskrivs som teoretiskt. 

Det går i sammanhanget inte att undvika att ställa sig frågande till vad denna uppfattning kan 

bero på. Alexandersson (2001) menar att skolan delas upp i teoretiska och praktiska ämnen, 

vilket i sin tur bidrar till att skolan sänder ut signaler om teoretisk och praktisk kunskap som 

åtskilda faktorer.  

Utifrån ett sådant perspektiv är elevernas uppfattningar om musikundervisningen som ett 

praktiskt ämne högst rimliga. Det skulle i sådana fall möjligen kunna förklara varför de praktiska 

dimensionerna upplevs som den viktigaste kunskapen. Tavenius (2004) hävdar att de praktiska 

ämnena förknippas med lek och att exempelvis de naturvetenskapliga ämnena är teoretiska 

betydelsefulla ämnen, utifrån en samhällssyn som i detta avseende styrker ett sådant resonemang 

ytterligare. 

Eleverna ger uttryck för att en frihetskänsla gör sig gällande vid musicerande i grupp. Arbetet 

beskrivs som självständigt i den bemärkelsen att de själva får välja vilken låt de ska arbeta med 

och hur den sedermera ska utformas (Hemming & Westvall, 2010). Det går därmed att 

konstatera att eleverna föredrar att arbeta med musicerande utan lärarens riktlinjer för vad de 

ska lära sig, eller det Lilliestam (2006) förklarar som formellt lärande. Frågan är vilka faktorer 

som styr elevernas självbestämmande kring låtval vid musicerande. Möjligen går det att härleda 

till att eleverna vill identifiera sig med en viss låt, artist eller grupp inom en viss genre. Utifrån ett 

sådant perspektiv tar eleverna tillfället i akt att använda sitt informella lärande som ett verktyg i 

musikundervisningen vid en praktisk aktivitet som musicerande i grupp (Lilliestam, 2006). 

Studien visar också att de teoretiska dimensionerna emellanåt finns med som en hjälp vid 
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musicerandet. Det kan visa sig i form av lärarledd genomgång av texter och ackordbeteckningar 

på tavlan, vilket Hanken & Johansen (2013) beskriver som förmedlande undervisning. Därefter 

delas dokument ut som sedermera ska resultera i praktiskt utövande på piano eller gitarr. 

Läraren förklarar sedan hur det rent metodiskt ska gå till när de greppar ackorden på gitarr eller 

piano. Det händer att eleverna behöver lärarens hjälp för att tolka ackorden. Vid ett sådant 

tillfälle handlar det mer om det som Lilliestam (2006) benämner som formell undervisning. 

Enligt elevernas utsagor präglas också musikundervisningen av teoretiska dimensioner i form av 

musikhistoria, där både västerländsk konstmusik, världsmusik och rock- popgenren behandlas. 

Undervisningen innefattas då av lärarledda genomgångar. Läraren presenterar innehåll som är 

relevant kunskap inom arbetsområdet (Hanken & Johansen, 2013). Eleverna arbetar även i 

grupper med dessa teoretiska dimensioner. Det kan handla om att skriva om ett land och deras 

musik inom världsmusiken, eller att ta reda på fakta om en artist från rock- popgenren, samt 

studera en epok inom den västerlänska konstmusiken. Vid ett sådant arbetsmoment upplever en 

del elever i denna studie lärarens närvaro som en betydelsefull faktor. Läraren handleder 

eleverna i arbetsprocessen. En musikundervisning som därmed kan ses utifrån kategorin 

Upptäckande undervisning (Hanken & Johansen, 2013).  

Hittills i studien har elevernas upplevelser om musikundervisningen beskrivits utifrån både 

formell och informell synvinkel. Musikundervisning bör, för att värdefull kunskap ska tas till 

vara, innefattas av både formella och informella läroprocesser (Lilliestam, 2006).  

Tidigare forskning om musikundervisning i Sverige har visat att musicerande och skapande inom 

pop- rockgenren anses som betydelsefulla kunskaper för både lärare och elever, med betoning på 

didaktik, betyg och intresse (Bergman, 2009; Hemming & Westvall, 2010). Det som Nielsen 

(2006) beskriver som musikundervisning baserat på lärarens didaktiska intressen. Något som 

även (Skolverket, 2003; Skolinspektionen, 2011) kom fram till i deras rapporter. De konstaterade 

att eleverna, under dessa premisser, inte blev berättigade en fullgod musikundervisning. Den här 

studien har dock inte för avsikt att belysa omfattningen av undervisning baserad på praktiska 

dimensioner, i form av musicerande samt skapande, då fokus istället är upplevelser av teoretiska 

och praktiska dimensioner. Däremot delar eleverna med sig av tankar kring hur de upplever 

instrumentspel, musicerande och skapande i grupp, något som benämns i termer som glädje, 

frihet, gemenskap, avslappning och intresse. Detta ligger i linje med norska grundskolan och 

resonemanget kring musikundervisningen som främst förklaras som trivselämne och 

färdighetsämne (Hanken & Johansen, 2006). Faktorer som aldrig nämns när eleverna delar med 

sig av de teoretiska dimensionerna i musikundervisningen, som exempelvis musikhistoria, 

ackordbeteckningar och tonlära. Det är intressant att sätta dessa upplevelser i perspektiv mot 

Anttila (2010) och hur eleverna upplever musikundervisningen i Finland. Den studien visade att 

eleverna var omotiverade till att inhämta kunskap samt att undervisningen i musik bidrog till 

sämre självkänsla. Min uppfattning är att den här studien visar på raka motsatsen, vad det gäller 

hur eleverna på högstadiet uppfattar sin musikundervisning. Hanken & Johansen (2013) menar 

att musikundervisningen ska innefattas av både förmedlande, upptäckande och utforskande. Det 

ska således finnas en blandning av dessa tre kategorier för att eleverna ska känna sig motiverade 

till inlärning.  
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En musiklärares uppdrag på högstadiet i Sverige handlar i slutändan om att följa riktlinjerna i 

kursplanen för musik i Lgr 11. I denna kursplan finns det, under det centrala innehållet, både 

teoretiska och praktiska förmågor som eleverna ska kunna. Det är därför intressant att diskutera 

vem det är som avgör vad som är viktig kunskap. Teoretisk och praktisk kunskap ska inte ses som 

isolerade enheter, utan integreras med varandra (Gustavsson, 2002). Eleverna i denna studie 

upplever de praktiska dimensionerna som viktig kunskap i musikundervisningen. Samtidigt har 

eleverna delgett att det också handlar om teori vid förmedlande och vägledande undervisning i 

form av mallar för text och ackord för att bemästra instrumentspel.  

Eleverna befinner sig i en livsvärld som är föränderlig och i kontakt med andra elever påverkas 

deras sätt att resonera om saker och ting (Bengtsson, 2005). Detta skulle möjligen vara en 

förklaring till varför samtliga elever i denna studie upplever instrumentkunskap som viktigt i 

musikundervisningen, utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. 

 

Metoddiskussion 

Valet av livsvärldsfenomenologi som teoretisk utgångspunkt visade sig vara betydelsefullt för 

denna studie. Utan följdfrågor hade intervjuerna förmodligen inte fångat upp viktiga detaljer 

kring teoretiska och praktiska dimensioner i musikundervisningen (Kvale, 1997). Johansson 

(2003) menar att barnet befinner sig i en komplex livsvärld som är kantrad av olika upplevelser 

och erfarenheter både individuellt och i en social kontext. Människan befinner sig i en 

sammanflätning av tre olika tidsepoker som kan ses som det förflutna, nutid och framtid. 

Forskaren kan inte fånga upp hela barnets världsbild och dra slutsatser kring den, däremot kan 

delar av den värld som barnet befinner sig i presenteras (Johanson, 2003). Eftersom Johansson 

menar att barnet befinner sig i en komplex livsvärld, kan följdfrågorna möjligen fungerat som 

vägledare för eleverna i den här studien. Även Bengtsson (1988) och Kroksmark (2007) har varit 

en bra källa för mig, då de bland annat beskriver fenomenologin som att mäniskor kan betrakta 

samma fenomen, samtidigt som det upplevs olika av den enskilda individen. I intervjusituationen 

erfor jag dock emellanåt komplikationer, då upplevelsen var att intervjupersonerna svävade iväg 

från mina huvudfrågor. Samtidigt bidrog det till att intressant information kom fram som 

gynnade undersökningen. Kontentan av detta blir att följdfrågor, som användes i anslutning till 

detta, ses som mindre bra, då det kan vara svårt att ha struktur på intervjun. Vid två tillfällen 

under intervjuernas gång insåg jag i efterhand att frågor hade förbisetts från intervjuguiden. Vad 

är intressant på musiklektionerna? Hur tycker du ämnet skiljer sig från t.ex. svenskämnet? Det 

här resulterade i att jag återkallade de berörda eleverna, en elev i årskurs 8 samt en elev i årskurs 

9, för att komplettera och redogöra för frågorna. Enligt Bjørndal (2005) kan en intervjuguide 

med öppna frågor innebära komplikationer, då den som utför intervjuerna måste vara fokuserad 

på de teman och frågor som denne har konstruerat. Samtidigt menar han att det är en bra metod, 

i den bemärkelsen att undersökningen bidrar till ett rikt resultat. Kvale (1997) hävdar att en 

fenomenologisk studie bidrar till att intervjupersonen delar med sig av detaljerad information 

kring dennes liv. Speglat utifrån min undersökning, om elevers uppfattningar kring 

musikundervisningen, kan detta vara förklaringen till att två av intervjuerna fick ett sidospår med 

en förbipasserande intervjufråga som följd. Två av huvudfrågorna gick in i vartannat lite, vilket 
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också bidrog till att elever svarade liknande på båda frågorna. Så här i efterhand kan jag ställa 

mig kritisk till mitt sätt att rekonstruera frågorna. Möjligen var det också så att någon av de här 

frågorna skulle formulerats lite annorlunda till intervjupersonerna. Emellanåt upprepade jag 

mina intervjufrågor, vilket var en medveten strategi från min sida, i hopp om att eleven skulle ha 

mer information att delge kring ämnet. Det visade sig att den här metoden fungerade väl vid vissa 

tillfällen, då båda svaren inte var av samma karaktär.  

Emellanåt innebar det komplikationer i intervjusituationen, med tanke på min yrkesroll som 

musiklärare. De utsagor som eleverna delade med sig av, kunde exempelvis handla om felaktiga 

musiktermer. Vid de här tillfällena var det svårt att hålla inne med den korrekta informationen. 

En del elever var kortfattade i sina svar, vilket innebar att det var svårt att inte visa sitt missnöje 

gentemot intervjupersonen. Kvale (1997) hävdar å andra sidan att forskaren inte helt och hållet 

ska eliminera sina förutfattade meningar, vad det gäller en fenomenologisk ansats. Det handlar 

istället om att kritiskt granska sig själv när fördomarna gör sig gällande. Han beskriver också i 

sammanhanget att fenomenologins tankesätt är att forskaren ska lägga sin förförståelse åt sidan, 

vilket är ett synsätt som Kvale förhåller sig kritiskt till. Han menar att människan kan ha 

svårigheter med ett sådant förhållningssätt. 

Den digitala inspelningen av intervjuerna med tillhörande mikrofoner och inspelningsprogram, 

bidrog å ena sidan till en bra ljudbild, som underlättade vid transkriptionen. Å andra sidan 

kommenterade en del elever tekniken i rummet, där någon elev upplevde att utrustningen såg ut 

som en förberedelse för en intervju i ett radioprogram. Några elever upplevdes också som nervösa 

i början av intervjun. Det här kan möjligen förklaras som att de inte hade för vana att tala i 

mikrofon. 

 

Lärdomar och didaktiska implikationer 

Studiens resultat visar att eleverna upplever de praktiska dimensionerna i musikundervisningen 

som mest nödvändiga kunskaper, där den viktigaste kunskapen handlar om musikutövande på 

instrument. Även musicerande och skapande i grupp anses vara betydelsefulla kunskaper som 

bidar till glädje, gemenskap, intresse, avslappning samt frihet.  

Det här är någonting som jag kommer ha i åtanke, då jag undervisar mina elever på skolan. I 

bakgrunden förklarades min didaktiska hållning till musikens verktyg. Här förklarades bland 

annat att en praktisk aktivitet kan avbrytas, då jag är i behov av att förklara hur en bastabulatur 

utläses, eller varför tempot spelar roll vid musicerande i grupp. Eftersom eleverna tycker att det 

är glädjande att musicera tillsammans, kommer därför funderingar kring mina didaktiska val 

framöver att tänkas över, vad det gäller att integrera de teoretiska dimensionerna i 

undervisningen. I inledningen nämns en problematik som jag med jämna mellanrum står inför 

som musiklärare på högstadiet och som också var en av de frågeställningar som bidrog till en 

nyfikenhet att genomföra den här studien.  

Eleverna avbryter mig i den förmedlande undervisningen (Hanken & Johansen, 2013). Det kan 

möjligen, så här i efterhand, vara kontentan av mina felaktiga didaktiska val vid det specifika 

arbetsområdet. Det kanske handlar mer om att låta eleverna utforska undervisningen (Hanken & 

Johansen, 2013) först tillsammans, vid exempelvis musicerande i grupp. För att sedermera träda 



 

27 

 

in i grupprummet och förmedla teoretiska dimensioner som exempelvis ackordbeteckningar och 

grafisk notation. Det ska bli intressant att pröva om detta didaktiska val kan vara en nyckel till att 

bibehålla motivationen att inhämta kunskap hos eleverna. Det kan också innebära att teoretiska 

och praktiska dimensioner på detta sätt lättare kan integreras med varandra (Gustavsson, 2002). 

Studien har även fört fram kunskaper om den formella samt den informella kunskapen. 

(Lilliestam, 2006). Därför är det viktigt att försöka hitta musikaliska erfarenheter från elevernas 

livsvärld och att integrera den formella musikundervisningen i min undervisning (Bengtsson, 

2005). En annan lärdom som jag tar med mig är sammansättningar av grupper vid musicerande 

eller skapande, då individers olika livsvärldar också inrymmer olika erfarenheter av musikaliska 

sammanhang, samt hur detta kan påverka både det musikaliska resultatet samt elevernas syn på 

vad som är viktig kunskap (Bengtsson, 2005; Ferm Thorgersen, 2009).  

Framöver kommer jag också att tänka över mina didaktiska val kring arbetet med västerländsk 

konstmusik, världsmusik samt rock- pophistoria. Den här studien visar att eleverna arbetar i 

grupper kring detta arbetsområde, där de både själva söker information samt blir vägledda av 

läraren i arbetsprocessen. Sättet att arbeta på kan vara ett bra komplement till den förmedlande 

undervisningen, något som jag ofta hamnar i vid dessa arbetsområden med efterföljande prov. 

 

Framtida forskning 

Det blir tydligt i denna studie att de praktiska dimensionerna som instrumentspel, skapande och 

musicerande väger tyngst och vad som därmed ses som viktig kunskap i musikundervisningen på 

högstadiet. Därför anser jag att det behövs mer forskning om hur de teoretiska dimensionerna 

kan integreras mer i de praktiska arbetsområdena. Det skulle i framtiden vara intressant att 

undersöka hur musiklärare i närliggande kommuner tänker kring musikundervisning. Vilka olika 

didaktiska val görs för att sammanlänka teori och praktik, utifrån Lgr 11. En nyfikenhet väcks 

också kring på vilka premisser lärare sätter betyg i musikämnet, vilket är tankegångar som väcks 

efter att ha tagit del av Bergman (2009). Finns det skillnader mellan musiklärares didaktiska val i 

undervisningen, beroende på tidigare erfarenheter? En lärare som har inriktat sig på västerländsk 

konstmusik på fritiden, har därmed också kunskaper och erfarenhet inom detta område. Likaså 

har en lärare som inriktat sig på fritidsmusicerande, med betoning på rock, pop eller jazz, gedigna 

erfarenheter från den afroamerikanska genren. Viktiga kunskaper om hur teori och praktik kan 

integreras i musikundervisningen, borde härmed träda fram vid kvalitativa intervjustudier. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide      

1. Vad gör ni på Musiken? 

2. Vad tycker du är viktigt att lära sig i ämnet? 

3. Vad tycker du är intressant på lektionerna? 

4. Hur tycker du att ämnet skiljer sig från t ex svenskämnet? 

5. Varför tror du att läraren har genomgångar på lektionerna? 

6. Skulle du vilja börja arbeta utan genomgången? 

 

Följdfrågor 

Hur vet du vad du ska göra? 

Hur hittar du det du behöver för att börja? 

Gör ni någonting annat? 
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Bilaga 2 
Till föräldrar med barn/elever på ***skolan, ***** skolområde  
 
Våra medarbetares egna studier och forskning kring den egna verksamheten är två mycket 

viktiga delar av hela projektet. Genom att beforska den egna vardagen och undervisningen i 

den, samlar vi systematiskt på oss ny kunskap som ska komma alla barn och elever till godo.  

Vi kommer att genomföra den egna forskningen bl.a. genom observationer, bandade 

intervjuer och videoupptagningar av barn och elever. Denna datainsamling kommer vi 

därefter att bearbeta, analysera och bilda ny kunskap av. 

 

All data behandlas konfidentiellt och inget enskilt barn eller elev kan komma att kunna 

identifieras i det färdiga materialet.  

Vi hoppas att ni som föräldrar inte har något emot att era barn medverkar. Eftersom god 

forskning bygger på frivillighet, så har ni dock alltid möjligheten att välja. Skulle det därför 

vara så att ni inte vill att ert barn ska delta, är ni välkomna att höra av er till skolledningen så 

meddelar vi berörda medarbetare.  

 
****** ****** 
 
Bitr rektor ***skolan, ***** skolområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


