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Abstract 

The aim of this study, is to describe and analyse the sense making processes that are supposed 

to lead to music understanding among students at an upper secondary school with a fine arts 

program in music. In focus for my study is the teachers and the students’ lifeworld inside this 

program. I want to find out more about their thoughts in words and action, and in what 

different ways the interaction between the teachers and students takes place. Of interest is also 

the interaction between the students themselves. The method I have chosen for this qualitative 

study is based on observations of some music lessons. As a complementary to the 

observations, I have also performed interviews with two teachers and six of the students that 

are studying their last year at this music program. The selection of the informants is limited to 

only this group of students and their teachers. The observations and the interviews took place 

during autumn 2017. My idea to choose this group of student informants at the age of 19, is 

that they probably have a greater experience of music education compared to younger 

students. And that they more easily can describe their music understanding and development. 

Some conclusions I have made from this study, is that many of the students I interviewed 

connects music learning to a musical instrument. It seems that they don’t value knowledge in 

singing as a tool to develop music skills. Through the diversity of music topics, the students 

are studying during their three years in this music program, it seems every individual acquires 

a good general knowledge of music.  
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Inledning 
 

Som omslagsbild till denna uppsats, har jag valt att fotografera av min egen slitna 

musiklärabok som följt mig genom åren och jämte den en bild av vår hjärna.  

Denna musiklärabok får symbolisera den del av musikhistorien som utgjorts av den skriftliga 

europeiska musikens historia, en historia som är nära sammanlänkad med hur notskriften 

under medeltiden utvecklades. 

Den första utgåvan av den Allmänna musikläran utkom redan 1960. Tanken med ett 

läromedel av detta slag, var att i en kompakt volym knyta upp lärandet i musik i form av 

avgränsade ämnesområden. Att försöka ge det abstrakta lärandet i musik formen av 

hanterbara och konkreta delar. De båda författarna Aulin och Oldermark (1960) ansåg att 

alla som i en eller annan form vill lära sig musik, är vissa begrepp och termer nödvändiga. Dessa 

hör till den allmänna musikläran, som anses omfatta notskrift, tonarter, ackord, intervall, 

föredragsbeteckningar m.m. (Aulin och Oldermark 1960:8)     

Förutsättningen för att kunna använda ett studiematerial som detta, i likhet med många andra 

traditionella böcker om att lära sig musik, kräver att du är bekant med och till en del kan tolka 

musik återgiven i form av olika typer av notation. Det innebär att du då blir beroende av att få 

handledning av en symbolkunnig person för att bemästra innehållet i läromedlet. Strukturen i 

boken följer en sorts mall som blivit praxis alltsedan det började erbjudas formell 

musikundervisning både i Sverige som resten av världen. Troligen är tanken att du som elev, 

för att kunna öka ditt lärande i musik via denna metod, måste kunna omsätta det teoretiska 

innehållet i boken på ett musikinstrument eller genom att sjunga. 

Den kände regissören och filmmakaren Ingmar Bergman ställde en gång, i slutet av 

radioprogrammet Sommar, ett par frågor till lyssnarna. Han undrade varifrån musiken 

kommer och hur det kommer sig att vi är den enda djurart som gör musik? Dessa intressanta 

frågor väckte musikforskaren och musikern Gunnar Valkares nyfikenhet och föranledde 

honom att närmare undersöka fenomenet musik. I sin undersökning tar han med läsaren på en 

slingrande färd genom musikhistorien. Valkare utgår från att ” musiken är biologiskt 

förankrad i människan, att den ingår i vår utrustning, att den är en evolutionär adaption” 

(Valkare 2016:10). Hans tema genom hela boken kretsar kring hur vi tänker kring begreppet 
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musik. Han vill visa att begreppet och vad som räknas dit, kan uppfattas på en mängd olika 

sätt och att begrepp är något vi människor skapar för att kunna tänka. ”Begrepp är 

konstruerade av människors hjärnor och finns bara där (…) Begrepp är dessutom processer, 

sociala processer” (Valkare 2016:11). Han vill också placera musiken inom det subjektiva och 

kategorin upplevelser. 

Upplevelser existerar inte utanför subjektet (…) därav följer att musik, i den mening jag nu syftar 

på, endast kan existera i oss, i vårt subjektiva medvetande. Centrum för medvetandet och alla 

upplevelser är naturligtvis vår hjärna. (Valkare 2016:15) 

Valkare menar att införandet av vissa specifika teknologier under de senaste tusen åren, den 

semantiska skriften (och aritmetiken), musiknotationen och den moderna ljudtekniken, har  

i så hög grad påverkat musikens existensvillkor och radikalt förändrat begreppsligheten att de kan 

ses som nyckelfaktorer i dess utveckling (…) Teknologierna är tre men de definierar fyra sådana 

åldrar - det fanns ju också en tid innan någon av dessa teknologier existerade. (Valkare 2016:19)  

Som så många före mig, har jag erhållit musikundervisning genom att delta i den frivilliga 

musikundervisningen inom ramen för den kommunala musik- och kulturskolan. En utbildning 

som sedan, som i mitt fall, följts av studier på en musikfolkhögskola och som så småningom 

utmynnade i en musiklärarexamen vid en musikhögskola.  

Under hela min långa yrkeskarriär som musiklärare, inom såväl grund- och gymnasieskolan 

som olika musik- och kulturskolor, har jag funderat över vilka strategier barn- och ungdomar 

använder sig av för att lära sig något så abstrakt som musik? 

När det gäller musikämnet inom grundskolan och på de olika programmen vid 

gymnasieskolan, har staten i kurs- och läroplaner tydligt angett vad som skall vara mätbara 

mål inom musikämnet. Något motsvarande riksgiltigt mål eller statlig politisk styrning finns 

inte för de kommunala musik- och kulturskolorna runtom vårt avlånga land. Inte heller är 

lärarna vid dessa institutioner ålagda att värdera elevernas prestationer i form av betyg eller 

omdömen. Vid den senaste genomlysningen av den framtida utvecklingen av musik- och 

kulturskolan (Lindgren, 2016), valde utredarna att inte rekommendera regering och riksdag 

om införande av en kulturskolelag liknande den som finns i exempelvis Norge. Något som 

många av remissinstanserna uttryckte en stor besvikelse över. Även i fortsättningen kommer 

det att finnas regionala skillnader kring hur verksamhet och innehåll organiseras inom den 

enskilda musik- och kulturskolan. 
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När det gäller lärandet i musik, är detta för det mesta kopplat till en artefakt i form av 

exempelvis ett musikinstrument. Den starka kopplingen till olika fysiska verktyg för lärandet i 

musik, kan ha bidragit till att vi sällan berör själva kärnan kring vilka olika strategier som 

finns för att lära sig musik och hur innehållet i detta lärande är möjligt att strukturera. 

Musikmetodiken utgår oftast från olika instrumenttekniska frågor. Detta har sitt ursprung i att 

de flesta av oss någon gång under vår uppväxt valt att specialisera sig på ett eller ett par 

musikinstrument och att lärandet varit knutet kring hur man bemästrar detta verktyg. Ofta har 

då undervisningen skett i form av ett sorts ”en-till-en-lärande” eller med ett annat uttryck ett 

sorts ”mästare - lärling”- förhållande, en undervisningsform som än idag är den vanligast 

förekommande inom musik- och kulturskolan. 

Skillnaderna mot min egen utbildningssituation på 60- och 70-talet, jämfört med idag, är 

stora. Via strömmande medier som exempelvis YouTube, där det finns mängder av formella 

som informella instruktioner kring hur du lär dig musik, utvecklar ungdomar på egen hand 

eller i grupp ett relativt avancerat lärande i musik. Och att detta musikaliska lärande inte 

nödvändigtvis alltid är kopplad till att kunna läsa, tolka eller utföra musik med hjälp av 

traditionell notskrift. Genom exempelvis tydliga instruktioner i kombination med ljud och 

rörlig bild, kan du som elev lära dig att behärska exempelvis ett musikinstrument. Och när det 

gäller digitala verktyg i musik, kan du idag med en läsplatta eller en bärbar dator och ett 

musikprogram skapa musik som ur teknisk synvinkel tidigare endast var förbehållet 

avancerade inspelningsstudios. Många av dagens artister inom populärmusiken kan själva 

sköta såväl produktion som distribution, utan fördyrande mellanhänder, av sin musik. Det går 

att betrakta denna tekniska utveckling på musikområdet som en demokratisering av 

musikskapandet.  

I min studie har jag valt att undersöka på vilka olika sätt lärandet i musik inom det estetiska 

programmet på gymnasiet, med inriktningen musik, manifesterar sig. 
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Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera de meningsskapande processer som 

leder till lärande i musik bland eleverna på ett gymnasialt estetiskt program med inriktningen 

musik. I likhet med Ferm (2004) avser jag att i första hand studera lärarnas och elevernas 

livsvärld inom detta estetiska program. Jag har valt att lägga fokus på lärarnas och elevernas 

tankar och handlingar och på vilka olika sätt interaktionen mellan lärarna och eleverna och 

även mellan eleverna själva tar sig uttryck.   

Relevanta frågor, med utgångspunkt i Läroplanen för gymnasieskolan 2011 och målen för det 

estetiska programmet med inriktningen musik, blir då: 

Vilka strategier använder sig eleverna av för att utveckla sitt lärande i musik?  

Och mer specifikt hur de reflekterar över och beskriver sitt lärande? 

Hur lärarna inom programmet väljer att strukturera och designa musikundervisningen, med 

syftet att försöka underlätta för eleverna att nå de förväntade målen inom de olika 

musikkurserna?  
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Tidigare forskning 
 

Detta kapitel kommer jag att inleda med att kortfattat redogöra för vår hjärnas funktion, det 

organ som gör det möjligt för oss människor att överhuvudtaget varsebli vår livsvärld och 

som är grunden för vår kreativitet och förmåga att skapa exempelvis musik.  

 

Av största betydelse och i centrum för min studie är frågan kring själva lärandet i musik. 

Därför har jag ägnat relativt mycket utrymme kring olika perspektiv på detta lärande med 

utgångspunkt i relevant tidigare forskning kring lärande i musik, med eller utan instrument, 

som visats sig användbart för min studie.  

 

Sett ur ett utvecklingsperspektiv, går det knappast att undgå Piagets teorier om barns  

musikaliska utveckling (Sundin, 1984) och var på utvecklingsskalan det skulle vara tänkbart 

att placera eleverna i min studie.  

Valkares (2016) intressanta resa genom musikhistorien utifrån frågeställningen varifrån 

musiken kommer och varför vi som enda djurart ägnar så mycket tid för att utveckla våra 

musikaliska färdigheter, tål att reflekteras över.  

Det afrikanska begreppet ”ngoma”, där musik, dans och sång utgör en obruten helhet tycker 

jag harmoniserar med Merleau-Pontys kroppsfenomenologiska tankar.  

Ferms (2004) studie har som sin utgångspunkt ett fenomenologiskt perspektiv vad gäller 

musikdidaktik. 

Saars (1999) avhandling utgår från ett fenomenografiskt och holistiskt synsätt. I sin studie går 

han mer detaljerat in och undersöker lärande i musik kopplat till hur du lär dig att spela ett 

instrument eller sjunga skolat. 

Bergman (2009) valde i sin studie att utgå från en etnografisk ansats och fokus för hennes 

studie ligger på de musikaliska handlingar som ungdomar ägnar sig åt och hur de samtalar om 

musik. Det antropologiska perspektivet har många likheter med det fenomenologiska. 

Rostvall och West (2001) studie om interaktionen inom frivillig instrumentalundervisning har 

nog sin giltighet även för hur den enskilda instrument- och sångundervisningen är organiserad 

inom det estetiska programmet. De har i sin undersökning valt ett kritiskt diskursperspektiv, 

när de observerat instrumentalundervisningen i början av 2000-talet.  

I ett senare arbete har Kempe (f.d. Rostvall) och West (2010) anlagt ett designteoretiskt 

perspektiv på hur det skulle vara möjligt att organisera lärandet i musik. Det går att tänka sig 
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att den enskilda lärarens design av undervisningen på det estetiska programmet, utifrån 

kursplanens mål, ger dem relativt stor tolkningsfrihet och att det lär uppstå många 

undervisningsvarianter inom de olika kurserna.   

Bjørkvold (1989) problematiserar över svårigheterna med att tolka och utföra musik återgiven 

i form av notskrift. Ett dilemma som lyfts av såväl elever som lärare i samband med de 

genomförda intervjuerna. 

Som avslutning på kapitlet om tidigare forskning, vill jag lyfta fram Gabrielssons (2013) 

gedigna arbete med att intervjua hundratals människor om deras starka musikupplevelser. 

Upplevelser som satt djupa avtryck för resten av de intervjuades liv. Jag tycker att dessa 

musikupplevelser mycket väl går att betrakta ur ett fenomenologiskt perspektiv. 

 

Hur vår hjärna fungerar  
 

Allt som vi människor varseblir av världen vi lever i, har sin utgångspunkt i hur våra hjärnor 

fungerar och över tid utvecklats.  

Enligt den föreställning som hjärnforskningen idag alltmer stöder, har det mentala att göra med de 

helhetsfunktioner som enorma informationsbärande molekylära och synaptiska element visar i sin 

statistiska dynamik (…) Vi, själen i vårt mentala ’Jag’, är en helhet, ett makrotillstånd. (Bergström 

1992:183) 

Jag delar Valkares (2016) syn på att musik är en evolutionär adaption och att denna förmåga 

finns lagrat i våra hjärnor. Vårt musikaliska medvetande manifesterar sig just i våra behov av 

att få uttrycka oss i form av musik och dans och hur det också är möjligt att medvetet, genom 

formell eller informell undervisning, föra dessa kunskaper vidare från en generation till en 

annan. Kollektiva kunskaper och erfarenheter som också utvecklats och ständigt utvecklas i 

en given kulturell kontext.  

Musik som fenomen har i alla tider fascinerat filosofer och forskare. Den bärande frågan är 

varför vi som art tycks vara de enda som på ett medvetet och strukturerat sätt kan uttrycka oss 

och kommunicera i form av toner, rytmer, dans, tillsammans med andra eller själva? Vår 

närmaste släkting, apan, använder, i likhet med många andra djurarter, olika former av läten 

som i huvudsak fungerar som lockrop eller som ett sätt att bevaka revirgränser. Nilsson 

(1998) ställer sig frågan om andra djurarter, som kontrast till människans förmåga att  

strukturera ljud till det vi benämner musik, överhuvudtaget är medvetna om vad de sjunger? 
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”Ingen kommer att kunna skriva ljudens och musikens historia på jorden så länge vi inte har 

löst medvetandets gåta” (Nilsson 1998:22). 

Sundin (1984) har som teoretisk utgångspunkt i sin forskning använt en kombination av 

psykodynamisk och kognitiv teori när han studerat barns musikaliska utveckling. Han hade i 

sin studie som sin utgångspunkt Piagets olika teorier om barns olika utvecklingsstadier. För 

deltagarna i min egen studie, ungdomar i åldern 19 år, skulle de då enligt detta synsätt infogas 

in under de formella tankeoperationernas stadium (12 år-), vilket innebär att de ”inte längre är 

beroende av den konkreta verkligheten i sitt tänkande utan kan resonera om teoretiska 

möjligheter” (Sundin 1984:33). Individen kan, musikaliskt sett, då mer än tidigare förstå och 

jämföra olika musikaliska uttryck, delta i en diskussion om musik och musikaliska begrepp 

etc. Något som också visade sig stämma överens med hur ungdomarna i min studie såg på och 

resonerade kring sitt lärande i musik.  

 

Lärande i musik 
 

Inom den musikpedagogiska didaktiken, forskningen och debatten ligger sällan fokus på 

själva lärandet i musik. Detta har nog sin förklaring i att vi av tradition istället koncentrerar 

det musikaliska lärandet kring instrumentaltekniska färdigheter eller musikteori. Som en följd 

av den många gånger uteblivna didaktiska diskussionen, är det därför relativt tunnsått med 

arbeten som behandlar just lärandefrågan i musik.  

Innan mänskligheten kunde bevara sina musikaliska tankar i form av noter, en teknik som 

utvecklades under medeltiden, gjordes ingen åtskillnad mellan dans och musik. Än idag, 

främst inom olika folkmusikaliska traditioner, men även inom många moderna musikstilar ses 

musiken som en obruten helhet. Musiken erfars parallellt som en mental representation och 

som en kroppslig upplevelse. Istället för att musiken nedtecknas i form av noter, lärs musiken 

via lyssnande eller uttryckt i musikaliska termer på gehör och förebildas av en eller flera mer 

erfarna medspelare. Ofta är såväl rörelsemönster som det musikaliska innehållet ytterst 

komplext och lämpar sig troligen därför inte heller alltid att nedtecknas med hjälp av 

traditionell notation. Lärandet blir såväl visuellt, auditivt som taktilt och går därför också att 

betraktas som ett multimodalt lärande. 

Ruth Stone, en amerikansk musikantropolog, gör gällande att just separationen av musikaliska 

ljud från angränsande musikaliska handlingar som exempelvis dans och rörelse, är en 
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västerländsk teoretisk konstruktion (Valkare 2016:12).  Begreppet ngoma, som finns inom 

flera olika bantuspråk i Afrika, representerar en helhet av sång, dans, spel och att vara 

upprymd (Valkare 2016: ibid). 

Cecilia Ferms (2004) avhandling utgör en av alltför få avhandlingar som har en teoretisk 

utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv vad gäller musikdidaktik. Varför hon valde just 

detta perspektiv var att de fenomenologiska tankegångarna har sin ”utgångspunkt i människan 

som en helhet i sitt sammanhang, i sin kultur i sin historia och att det är i det sammanhanget 

vi måste börja för att få kunskap om pedagogiska frågor” (Ferm 2004:24). 

Hon ser musikaliskt lärande som ett meningsskapande vilket äger rum då människan erfar 

musik genom att musicera, komponera, lyssna, dansa och reflektera” (Ferm 2004 Ibid).     

Och att musikalisk kunskap utgörs av de erfarenheter som integrerats i kroppen just genom 

själva erfarandet av musik. 

 

Ett fenomenografiskt perspektiv på lärande i musik och musikutövning 
 

Saars (1999) syfte med sin studie var att ” öka förståelsen av hur man lär sig att spela ett 

instrument, eller att sjunga skolat, för att inte utestänga sång som ett självständigt instrument” 

(Saar 1999: 43). Saars teoretiska ansats var holistisk och i sin studie ville han ”markera ett 

intresse av att studera relationen och ömsesidigheten mellan individen, musiken och miljö 

(…) det är musikernas medvetenhet som är undersökningens fokus” (Saar 1999: 8). 

Saar (1999) låter oss förstå att musik förser oss alla med inre bilder och känslor. Han kallar 

detta för att ge musiken en relativ estetisk mening, i kontrast mot den antika och romantiska 

uppfattningen om musikens absoluta mening. (Saar 1999:11)  

Enligt Saar (1999) kan den musikpedagogiska forskningen delas in i fyra studieområden, 

didaktik och läroplansforskning, socialisation, musikalisk utveckling samt studiet av 

musikaliska processer. Störst relevans för hans avhandling hade studiet av musikaliska 

processer (Saar 1999:30). Även min studie har sin utgångspunkt i just de musikaliska 

processerna. 
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Lärande i musik utifrån ett etnografiskt perspektiv 

 
Bergman (2009) valde i sin studie att, utifrån en etnografisk ansats, följa en helt vanlig 

skolklass från skolår sju och fram till sin sista termin i grundskolan. Genom denna kvalitativa 

ansats anslöt hon sig till en relativistisk kunskapssyn och betraktade kunskap som en 

konstruktion och något hon som forskare är medskapare av (Bergman 2009:17).  

Fokus för Bergmans (2009) studie låg på de musikaliska handlingar som ungdomar ägnar sig 

åt och hur de samtalar om musik. Med musikaliska handlingar avsåg hon primärt aktiviteter 

som musiklyssnande i olika former och eget musikutövande. Hennes intresse utsträckte sig 

även till att beröra områden där musiken fyllde en annan funktion som inom till exempel 

datorspelande och dans. 

Hennes primära utgångspunkt för sin avhandling var att identitet skapas i mötet med andra 

(Bergman 2009:193). Många av de ungdomar som ingick i hennes studie och som utövade 

musik i organiserad form på sin fritid, skapade sig en identitet som musikutövare. 

Musiksmak, precis som identitet, går att betrakta som något relativt och kontextuellt 

(Bergman 2009:194). Hon liknade detta identitetsskapande och kunskapsutvecklande inom 

dessa sammanhang vid att de sökte tillträde till en praxisgemenskap. 

Trots att målgruppen för Bergman (2009) utgjordes av ungdomar på högstadiet och de 

följaktligen är något yngre än de elever som ingår i min studie, tror jag att även att gymnasie-

ungdomarna i min studie, genom sitt stora intresse för musik, skapar sig en identitet i mötet 

med andra likasinnade inom den speciella praxisgemenskap som ett estetiskt program utgör.   

 

Instrumentalundervisning sett ur ett diskursperspektiv 

 
I en studie av frivillig instrumentalundervisning (Rostvall och West, 2001) utgår de båda 

forskarna från en kritisk diskursanalys. När de skärskådade undervisningen på musik- och 

kulturskolan kom de fram till att det är den västerländska konstmusiktraditionen som primärt 

format innehållet inom denna speciella typ av institutionaliserad undervisning. De menar att  

musiken uppfattas som objekt, som går att bevara och behandla i representerad form (…) I centrum 

för uppmärksamheten står det musikaliska verkets struktur och analyserbara delar i form av 

nedtecknade noter. (Rostvall och West 2001:282) 
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Efter detta särskiljande av de ljudande delarna ur ett musikstycke, förväntas eleven sedan åter 

kunna sammanfoga de lösryckta delarna till en ny musikalisk helhet. Och genom bruket av 

denna metod räknas det med att en kunskapsutveckling då skall ha inträffat hos individen.     

Det går nog att på goda grunder anta att en liknande metod även tillämpas under de 

instrument- och sånglektioner som genomförs inom det estetiska programmet, eftersom 

många lärare inom programmet genomgått en musiklärarutbildning vid någon av landets 

musikhögskolor där enskild undervisning och liknande metoder används. Forskarna lade 

också märke till att musikens expressiva delar, det vill säga att du som musiker använder dig 

av dynamik, olika typer av artikulation etc. när du tolkar och utför musik, behandlades i 

mycket liten utsträckning såväl under de observerade lektionerna som i de läromedel som 

användes i undervisningen. Även klingande förebilder var sparsamt förekommande. De 

tolkade detta som att ”lyssnandet inte ses som ett redskap för instrumentalundervisningen. 

Istället blir notbilden det som får representera hela musiken” (Rostvall och West 2001:283).  

 

Ett designteoretiskt perspektiv på musikundervisning 
 

I ett senare arbete använder Kempe (f.d. Rostvall) och West (2010) begreppet 

meningsskapande som ett verktyg för att ”få syn på hur varseblivning, lärande sker såväl 

individuellt som mellan människor, och på institutionell och samhällelig nivå” (Kempe och 

West 2010:59).  

Begreppet meningsskapande är centralt inom det designteoretiska perspektivet, ett perspektiv 

som bygger på socialsemiotiken. Olika teckensystem kallas för semiotiska resurser. Tecken 

som fungerar som verktyg för kommunikation och meningsskapande människor emellan. De 

utgör också sambandet mellan individen och kulturen.  

Selander och Kress (2010) definierar didaktisk design som 

hur man kan forma sociala processer och skapa förutsättningar för lärande, och för 

hur individen ständigt återskapar (re-designar) information i egna meningsskapande 

processer. (Selander och Kress 2010:24) 

Den didaktiska designen hjälper oss att förstå olika ständigt närvarande lärprocesser, oavsett 

om dessa sker i den formaliserade undervisningen på det estetiska programmet eller under 

elevernas fritid. Det går även att uppfatta designen av, i det här fallet, en musiklektion utifrån 
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ett maktperspektiv, hur ditt val av design kan ha som syfte att behålla kontrollen (Selander och 

Kress 2010:25).  

 

Noter och notläsning 
 

Bjørkvold (1989) belyser skillnaden mellan notskriften och den verbala skriften och hur 

skriften i ett litterärt verk lever vidare i en skriftkulturell autonomi. En roman eller en 

vetenskaplig skrift står självständigt som ett slutgiltigt uttryck i jämförelse med ett 

musikpartitur som ”kräver en ljudmässig realisering för att nå sin mottagare (…) notspråket, 

(...) innehåller en tredelad utveckling, från muntlighet till skriftlighet och tillbaka till en ny, 

sekundär muntlighet” (Bjørkvold, 1989:194). Han menar också att noter kräver en betydligt 

mer välutvecklad teknisk-motorisk kontroll för att omsättas i ljud än vad språket kräver för att 

realiseras skriftligt.  

Enligt Bjørkvold (1989) kan införandet av noter motiveras som en hjälp för minnet när det så 

småningom blir många musikstycken att hålla reda på. Att betrakta som ett pragmatiskt 

verktyg och ej något självändamål. Puberteten utgör den tid i livet då barnet börjar kunna 

förstå symbolinnehållet i notbilden. 

Naturligtvis kan barn tidigt lära sig notationsteori, som intellektuell sysselsättning. Men då handlar 

det primärt om symbolernas mekaniska betydelse, en typ av deskriptiv ytnivå, således. Det är på 

denna ikonografiska nivå, som notförståelsen upphör för det stora flertalet. (Bjørkvold 1989:226f.) 

 

Musikupplevelser 
 

Gabrielsson (2013) har låtit flera hundra människor- kvinnor och män, unga och gamla, 

musiker och icke-musiker berätta som sina starkaste musikupplevelser. Ur denna digra 

samling intervjuer har jag främst valt att låta ett par ungdomar i samma ålderskategori som de 

som ingick i min studie, delge oss sina tankar och upplevelser. ”De yngre deltagarna (<30 år, 

alltså födda efter 1960) i undersökningen har alltså övervägande haft sina starkaste 

musikupplevelser under tonåren snarare än under barndomen” (Gabrielsson 2013:54).  

Tonåren är en tid i livet då många får chansen att framträda offentligt för första gången. 
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Exemplet här nedan och som återges i korta drag, handlar om en yngre kvinna född på 1980-

talet när hon för första gången i sitt liv uppträder som solist med en professionell orkester:  

Jag spelar fagott och har gjort det i fyra, snart fem år (…) En dag blev jag tillfrågad om jag skulle 

vilja spela en solokonsert med symfoniorkestern som ”bakgrundsorkester” (…) Trots att jag sista 

veckan före konserten var så nervös att fingrarna inte kunde spela, visste jag att jag kunde mitt 

stycke (…) Till slut var dagen D inne (…) Jag spelade som aldrig förr, felfritt och allt flöt bra (…) 

Allt runtomkring mig existerade inte. 

Gabrielsson (2013) är av den uppfattningen att ” den musik man möter i tonåren ofta blir 

utslagsgivande för det fortsatta umgänget med musik” (Gabrielsson 2013:81).  

Med utgångspunkt i Merleau-Pontys kroppsfenomenologiska perspektiv, ser jag en parallell 

till hur musiken rent mentalt och fysiskt kan bli en integrerad del hos ett subjekt. Detta får 

illustreras av en ung kvinnas återberättade upplevelse, när hon för första gången kom i kontakt 

med så kallad technomusik: 

Långt där borta hördes ett taktfast dunkande av basen och jag försökte hålla takten när jag gick. Ju 

längre upp jag kom för backen, ju tydligare blev dunket av basen. Nu stod jag på backens topp. Där 

reste sig ett stort cirkustält. Jag började gå mot tältet. Framme vid ingången möttes jag av 

ljudvågor, starka sådana. Det var som att kliva in i en ny värld. (…) Det var som om musiken var 

levande. Den dunkade mig välkommen i ryggen med fasta slag i samma takt som mitt hjärta slog. 

Kroppen började röra sig till musiken utan att jag tänkte på det. Jag blev fängslad av situationen 

och det var som om tid och rum stannade. (Gabrielsson 2013:80) 

Att tid och rum tycks sluta existera när vi är sysselsatta med kreativa aktiviteter, är nog något 

som vi alla någon gång upplevt. Oavsett om det handlar om att skapa eller spela musik, måla 

en tavla, fängslas av innehållet i en roman etc. 
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Teori 
 

För att teoretiskt inrama min livserfarenhet inom musikutbildningsområdet, är valet av en 

specifik teori viktigt i mina försök att förklara något så abstrakt och svårfångat som musik och 

lärande i musik och för att uppnå syftet med mitt arbete. 

Som teoretisk utgångspunkt har jag därför valt att i min undersökning utgå från ett 

fenomenologiskt perspektiv. Fenomenologi betyder ” läran om det som visar sig för 

medvetandet” (NE, 2017).  

Fenomenologin är en erfarenhetsfilosofi. Med ett fenomenologiskt perspektiv  

gäller det att varken ta vetenskapliga teorier, sunda förnuftet eller vilka som helst åsikter för givna: 

det gäller i stället att göra full rättvisa åt de objekt som är föremål för undersökning (…) det är 

sakerna själva och vår tillgång till dem är erfarenheten. (Bengtsson 2013:26) 

Metodologiskt förespråkas det inom fenomenologin en inriktning mot essensen i våra 

upplevelser. Essensen utgör det beständiga i ett fenomen, själva fenomenets grundläggande 

egenskaper. Mot detta står det föränderliga eller specifika i fenomenet. Essensen betraktas 

med andra ord som själva kärnan och det icke väsentliga i ett fenomen som det existentiella. 

(Szklarski 2015:132)  

Eftersom jag i likhet med Ferm (2004) valt att skriva min uppsagts i en sorts 

livsvärldsfenomenologisk anda ansluter jag mig till hennes uppfattning att ”världen finns runt 

omkring oss och i oss, vi finns i världen, men erfar och införlivar den på olika sätt utifrån vår 

tidsliga och rumsliga existens” (Ferm 2004:39).  

”Ur ett kroppsfenomenologiskt perspektiv är det i mötet mellan levande kroppar som 

förståelse av andra uppstår och konstitueras” (Ferm 2004:50). Tanken med att eleverna i ett 

musikestetiskt program organiseras i olika grupperingar i form av exempelvis olika 

ensembletyper, utgår från tanken att kunskapsutvecklingen inte är förbehållet varje enskild 

individs medvetande. I dessa kollektiva möten utvecklas det ett gemensamt förhållningssätt. 

Med andra ord uppstår det i dessa formeringar ett intersubjektivt handlande. ”Genom att lära 

ett språk- till exempel det symbolspråk som används inom en viss musikstil - lär vi oss att 

leva i sådana kollektiva meningsvärldar” (Ferm 2004:50). 

Som Bengtsson (2005) påpekar, har aldrig fenomenologin betraktats som något enhetligt. 

”Det finns med andra ord variationer i fenomenologin och det är detta som givit upphov till 
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beteckningen den fenomenologiska rörelsen” (Bengtsson 2005:11). Till rörelsens grundare 

räknas Edmund Husserl, som redan i början av det förra seklet formulerade det 

fenomenologiska uppropet att ”vi skall gå tillbaka till sakerna själva” (Bengtsson 2005: ibid). 

Husserl var kritisk mot många av de färdiga metoder som kunde erbjuda regler för hur man 

skulle kunna nå sakerna. Han såg i dessa metoder en uppenbar risk att de skulle fungera 

reduktionistiskt.  

Ur det fenomenologiska upproret utkristalliserades två teser, nämligen en vändning mot 

sakerna och en följsamhet mot sakerna. Själva vändningen mot sakerna innebar parallellt en 

vändning mot ett subjekt. Det är aldrig sakerna i sig självt vi skall vända oss emot, utan saker 

som är av betydelse för någon. Subjektet är ”alltid riktat mot något annat än sig självt (…) 

detta är den grundläggande innebörden i den fenomenologiska intentionalitetsteorin” 

(Bengtsson 2005:12).  

Saar (1999) menar att 

Fenomenet musik är ett intressant studieobjekt ur fenomenologiskt perspektiv (…) det finns en 

strävan efter att upptäcka det musikaliska materialet, det vill säga undersöka ”det som hörs”, och 

hur denna upplevelse gestaltas hos individen. Tonsättaren och musikvetaren Joseph Smith (1973) 

menar att musikforskningen bör utgå från de musikaliska ljuden. Därvidlag skulle det bli möjligt att 

lyfta sig ur vad man tar för givet om musiken. Det är en strategi där en parentes sätts runt musikens 

kulturella färgning, för att upptäcka och beskriva den rena musikupplevelsen. (Saar 1999:11f.) 

Just grunden till att förstå musiken och som Smith i citatet ovan påtalar, att parentessätta det 

vi tar för givet om musik, innebär att jag så gott jag förmår försöker utveckla min förmåga att 

genom min tolkning av musiken, försöka förmedla kompositörens tänkta musikaliska 

intentioner. Men, vi får aldrig glömma att varje individ alltid har sin egen subjektiva 

upplevelse av musiken. Och eftersom vi inte har direkt åtkomst till andra människors 

upplevelser är ”fenomenologiska forskare hänvisade till kommunikativa data” (Szklarski 

2015:136).  
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Metod 

 

Urval 
 

Min tanke med urvalet av informanter är att dessa erhållit en relativt långt erfarande av musik. 

De har även också på grund av sin längre erfarenhet av musikundervisning troligare också 

lättare att verbalt formulera tankar kring detta lärande jämfört med vad yngre 

förstaårsstudenter eller yngre elever inom grundskolan klarar av att synliggöra.  

Tidsramen för denna studie har inte medgett att undersöka ungdomarnas lärande i musik 

utanför skolkontexten, som exempelvis musikutövande på fritiden eller inom ramen för den 

kommunala musik- och kulturskolan. 

Lektionerna och samtalen dokumenterades genom en audioinspelning på min mobiltelefon 

och parallellt förde jag anteckningar under de observerade lektionerna och intervjuerna. 

Inspelningarna och fältanteckningarna har sedan varit föremål för en kvalitativ analys genom 

att jag transkriberat dessa och sedan analyserat empirin gentemot den fenomenologiska 

teoriöverbyggnaden. 

Under ett par veckor hösten 2017 observerade jag ett antal musiklektioner på ett estetiskt 

program, med inriktningen musik. Utöver observationerna gjorde jag även en gruppintervju 

samt en enskild intervju med elever ur åk 3 på detta program. Även ett par av deras 

musiklärare inom programmet intervjuades. Urvalet är begränsat till att enbart beröra dessa 

sistaårsstudenter på det aktuella gymnasieprogrammet och två av deras lärare.  

 

Genomförande 
 

Som utgångspunkt för samtalen med musiklärarna utgick jag till en del från de nio 

övergripande mål som är gemensamma för alla musikkurser inom programmet (se bilaga 1).  

Eftersom de båda lärarna har olika bakgrund vad gäller utbildning, musikpreferenser, uppdrag 

inom utbildningen etc. visade det sig relativt tydligt att dessa bakgrundsfaktorer i hög grad 

formade deras tankar kring lärande i musik och hur de valde att designa sin undervisning. Det 

gick att kategorisera dem båda som att instrumental- och ensembleläraren lade mer tonvikt vid 
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gehörsspel och improvisation, med tillhörande teoretiskt innehåll, både under det observerade 

ensembletillfället som under den enskilda lektionen. Körledaren arbetade däremot på ett mer 

traditionellt sätt såväl under de två körlektionerna jag observerade som under 

orkesterlektionen. Av praktiska skäl används det i dessa sammanhang då mer noter inom de 

musikgenrer som används i dessa kurser jämfört med de kurser som den intervjuade 

instrumental- och ensembleläraren var ansvarig för och där bruket av och behovet av noter 

inte är lika tydligt uttalat. 

För elevernas del hade jag inför den gruppintervju och den enskilda intervju jag genomförde, 

iordningsställt ett frågebatteri och där frågeställningarna bland annat handlade om hur de såg 

på kunskaper i musik, deras upplevelser av hur det är att använda noter kontra att lära sig 

musik på gehör, i vilken grad de nyttjade digitala verktyg för sitt lärande i musik och om de 

uppfattade att det vara skillnad på lärande i musik inom ramen för programmets musikkurser 

jämfört med ett motsvarande lärande utanför skolkontexten (se bilaga 2). Jag försökte i 

möjligaste mån låta eleverna samtala fritt kring frågeställningarna, även om dessa i hög grad 

styrde samtalet. En annan tanke med färdigformulerade frågeställningar, är att de kan föra 

samtalet framåt om intervjun skulle gå i stå.  

De övergripande teman jag tänkt ut i förväg, handlade om att i första hand observera 

interaktionen mellan lärare och elever som mellan eleverna själva när det gäller kör- och 

ensemblelektionerna och om alla elever var aktiva och vad de hade sin uppmärksamhet riktad 

mot under lektionstillfällena. Ett liknande upplägg gällde även för den enskilda lektionen jag 

observerade. 

 

Transkribering och analys 
 

Vid analysen och transkriptionen av de inspelade intervjuerna, hade jag som stöd för minnet 

fältanteckningarna från de olika intervjutillfällena. När det gäller de fem observationer jag 

genomförde, förde jag fältanteckningar parallellt med att jag spelade in lektionerna. Jag 

försökte, utifrån svaren från informanterna, hitta gemensamma teman eller nyckelbegrepp 

som både lärarna och eleverna använde sig av och som sedan låg till grund för hur jag valde 

att kategorisera dem i underrubriker i resultatdelen av min studie.  
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Presentation av deltagarna i studien 

 

Körledaren 
 

Musikläraren som är ansvarig för körverksamheten inom det estetiska programmet och som 

jag valt att kalla Sven, är en erfaren musiklärare som erhöll sin musiklärarutbildning i mitten 

av 1970-talet. Förutom specialintresset körsång, undervisar han även på fiol och piano. Han 

var, innan han erhöll tjänst på det estetiska programmet, lärare i en annan mindre kommun 

som musiklärare. I sin gamla tjänst undervisade i fiol och orkester. 

När så det musikestetiska programmet startade i början av 1990-talet, fick Sven och två andra 

nyanställda lärare uppdraget att forma det nystartade estetiska programmet på gymnasiet. Från 

att enbart varit tre musiklärare, är det i dagsläget totalt cirka 14 lärare som är knutna till 

inriktningen musik. Vid starten fanns det endast en klass med 20 musikelever och idag finns 

det cirka drygt 50 elever i varje årskurs fördelat på två klasser. 

 

Instrumental- och ensembleläraren 
 

Den andre musikläraren jag intervjuade och observerade har jag valt att kalla Erik och han är 

ansvarig för instrumentallektioner i gitarr, musikteori och ensemble inom programmet. Han 

har genomgått lärarhögskolan och tog sin examen 1991. En utbildning som senare 

kompletterades för att erhålla en lärarlegitimation för gymnasiet. Erik började tjänstgöra på 

det estetiska programmet 2006.  

Utöver sitt lärararbete är Erik också aktiv musiker. Det som Erik ser som viktigt med 

kombinationen musiker och lärare, är att eleverna uppfattar att han lägger ned själ och hjärta 

på att få uttrycka sig musikaliskt i andra musiksammanhang. Och att han genom detta 

engagemang i en kontext skild från skolans, på ett naturligt sätt kan återkoppla denna 

musikaliska erfarenhet till sin undervisning.  
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Eleverna i gruppintervjun 
 

I gruppintervjun deltog fem elever ur åk 3 och frågeställningarna kretsade primärt kring vad 

de ansåg känneteckna lärande i musik. Informanterna bestod av en pojke, här kallad Peter, 

tillsammans med fyra flickor som jag gett namnen Erika, Stina, Åsa och Lisa. De flesta av 

dem har erfarenhet av musikundervisning från musik- och kulturskolan, utöver den 

obligatoriska musikundervisningen i grundskolan. Endast en av dem, Stina, har inte deltagit i 

någon organiserad frivillig musikverksamhet utöver obligatoriet. Alla de övriga eleverna, 

förutom Peter, hade avbrutit sina musikstudier under mellanstadietiden och sedan återupptagit 

dem när de började på det estetiska programmet. För en del blev det inte samma instrument. 

Sammansättningen av intervjugruppen administrerades av körledaren Sven och berodde till 

stor del på huruvida eleverna ville bli intervjuade och att det passade rent schematekniskt 

både för dem som för mig. Jag upplevde att det blev en bra mix av musikaliskt erfarna som 

mer oerfarna elever i gruppen. 

 

Den enskilde instrumentaleleven 

 
Jag observerad en elev som jag valt att kalla Thomas, när han hade sin enskilda gitarrlektion 

för sin lärare, den förut nämnde Erik. Observationstillfället följdes under den efterföljande 

veckan upp av en längre intervju med Thomas. I sammanhanget bör nämnas att alla elever 

inom programmet erhåller undervisning vid ett tillfälle per vecka på ett så kallat 

huvudinstrument och ett biinstrument. 

 

Kör  

 
Jag inledde mina totalt fem observationer med att först följa två olika klasser i åk 3, cirka 30 

elever per klass, vid två olika tillfällen då de hade körlektioner. Undervisningen ägde rum i en 

specialinredd körsal, där eleverna satt placerade på stolar i två etager. Från min 

observationspunkt närmast utgången, kunde jag överblicka hela gruppen och observera deras 

interaktion med körledaren Sven. Men, även hur eleverna interagerade sinsemellan.  
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Improensemble 
 

Jag observerade interaktionen i en grupp bestående av åtta elever under en 

improensemblelektion. Beteckningen improensemble åsyftar på att det i arbetet med olika 

typer av musik skall finnas inslag av improvisation. Gruppens instrumentbesättning bestod av 

keyboard, trumpet, gitarr, sång, bas samt trummor. Målet med lektionen och ett antal 

efterföljande lektioner, var att gruppen självständigt skulle göra en instudering av ett 

musikstycke som en av eleverna i gruppen plankat. Att planka innebär att någon på gehör, 

alltså enbart genom att lyssna, tar ut ett inspelat musikstycke och nedtecknar den i form av 

olika symboler. Denna gång utgjordes symbolerna av en sångtext och ackordbeteckningar. 

Även musikstyckets form skulle åskådliggöras för de övriga i ensemblen som till exempel 

vilken del av låten som utgjorde inledning, vers, refräng etc. 

 

Klassisk ensemble 
 

Körledaren Sven fungerade under denna klassiska ensemblelektion som dirigent för orkestern. 

Som var en så kallad mindre kammarorkester bestående av instrumenten piano, vibrafon och 

klockspel, gitarr, klarinett, flöjt, violin, viola samt cello. En annan av Svens kollegor, Fredrik, 

hade gjort arrangemanget som elevgruppen repeterade. Genom Fredriks möjligheter att inom 

sin tjänst inrymma arrangering av musik, innebär att det estetiska programmet erhåller 

skräddarsydda arrangemang för den ensemble som finns tillgänglig under läsåret. En 

ensemble som varierar i storlek och sammansättning från läsår till läsår.  
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Etiska frågor 
 

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Codex, 2002), redovisar jag här hur jag 

förhåller mig till etiska frågor i föreliggande studie.  

Jag tillfrågade ansvarig rektor för det estetiska programmet på den berörda gymnasieskolan 

skriftligt, tidigt under hösten 2017, om det skulle vara möjligt för mig att få intervjua ett antal 

lärare och lika många elever kring vilka tankar de hade kring lärande i musik. Ansvaret att 

välja ut lärarna och elever ur den aktuella årskullen för min studie, delegerades av rektor till 

musikprogrammets förstelärare.  

Det var ursprungligen planerat att fem musiklärare skulle väljas ut för intervjuer och 

observationer och lika många elever på det estetiska programmet, musik i årskurs 3. Men, på 

grund av olika logistiska orsaker, bland annat schematekniska problem, krymptes antalet 

intervjuade och observerade lärare till sammanlagt två. Antalet intervjuade elever uppgick till 

totalt sex personer, fyra flickor och två pojkar i den berörda årskursen, varav fyra flickor och 

en pojke deltog i en gruppintervju och den andre pojken observerades och intervjuades 

enskilt.  

Samtliga elever i den berörda årskursen, totalt ett sextiotal personer, fick av mig i samband 

med de två observerade körlektionerna, en kort information om den utbildning jag genomgår 

samt vad som var syftet med mina intervjuer och observationer.  

Då det gäller det så kallade konfidentialitetskravet blev både musiklärarna och eleverna som 

deltog i studien muntligen av mig informerade om att de skulle förbli anonyma och att 

uppgifter kring namn och skola skulle behandlas på ett sådant sätt att enskilda personer inte 

skulle vara möjliga att känna igen.  

Nyttjandekravet behandlades så att alla uppgifter som informanterna delat med sig av, endast 

skulle användas i forskningssyfte.  

Eftersom samtliga deltagande elever var över 15 år vid tiden för studien, fick de själva 

bestämma om sin medverkan.   
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Resultat 
 

De genomförda observationerna riktades mot själva musicerandet, med fokus på vilka 

musikaliska aspekter som uppmärksammades. Vidare observerade jag hur deltagarna 

interagerade i olika musiksituationer, såväl lärare mot enskilda elever och elevgrupper som 

eleverna gentemot de undervisande lärarna och mellan varandra. 

Intervjuerna var delvis relativt ostrukturerade, men jag utgick, för lärarnas del, från 

utbildningens nio övergripande mål (se bilaga 1) som är gemensamma för alla de ingående 

musikkurserna. Som grund för elevintervjuerna utgick jag från ett antal förberedda frågor (se 

bilaga 2) i syfte att föra intervjun framåt. Generellt kretsade intervjuerna med eleverna kring 

frågor om lärande och kunskaper i musik. På samma sätt som resultatet för Saars (1999) 

studie skulle utfallet av min studie kunna ”ses som en av flera möjliga relationer mellan värld, 

förklaring och forskare (…) ett sätt att förstå resultaten är att betrakta dem som en avbild av 

världen i något avseende” (Saar 1999:89). 

Ur de övergripande målen för programmets kurser, valde jag ut de moment som i första hand 

hade betoning på själva lärandeprocessen och som det är tänkt att eleverna skall utveckla 

inom de olika musikkurserna. Det var möjligt att utifrån de övergripande målen finna teman 

att samtala kring och som rör färdigheter på instrument och sång med eller utan noter, 

förmågan att improvisera, skapande i musik och frågor som berör interaktion, kommunikation 

och samarbete. 

 

Styrdokumenten 
 

De ramar som både elever och lärare har att förhålla sig till, är de av Skolverket utarbetade 

kursplaner som fastslagits i Läroplan för gymnasiet 2011 för det estetiska programmet med 

inriktning musik.  

I dessa anges bland annat att eleverna, efter genomgången utbildning, förutsätts ha utvecklat 

sina färdigheter på såväl instrument som med hjälp av sin sångröst och att de kan musicera 

tillsammans. Och att de erhållit kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och 

kulturer. De förväntas även ha utvecklat sin förmåga att skapa musik, arrangera den för en 
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eller flera olika ensembletyper och att kunna värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk 

gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med en publik. 

Kursplanerna och de förväntade resultaten hos eleverna, var ett av samtalsämnena med de 

båda intervjuade lärarna. Såväl körledaren Sven som ensemble- och instrumentalläraren Erik 

menade att kursplanerna i hög grad formar designen av såväl grupplektionerna som de 

enskilda mötena med eleverna. På min fråga kring hur mycket eleverna förväntas hinna lära 

sig under sin studietid i samband med sina individuella instrumentallektioner, menade Erik att 

variationen är stor bland eleverna.  

Erik: En del har fattat att det hänger på dem själva, medan andra tror att jag som lärare under en 

lektionstimme skall visa dem allt. De kloka förstår att det är mer av en konsultation, där jag kan 

visa riktningen.  

 

Kommentarer  
 

För de intervjuade eleverna tycks inte frågan om styrdokumenten tillmätas någon större 

betydelse. Fast å andra sidan ställde jag heller inga direkta frågor kring dessa till dem. Men, 

indirekt blir de personligen berörda av styrdokumenten, eftersom lärarna är ålagda att bedöma 

deras prestationer och personliga utveckling. Och de får kontinuerligt uppdateringar kring hur 

de ligger till betygsmässigt. Eftersom det estetiska programmet i likhet med övriga teoretiskt 

inriktade program ger behörighet att söka till en högre utbildning efter avslutat gymnasium, 

torde nog hyggliga betyg vara av betydelse även för dessa elever. 

 

Kunskaper i musik 
 

När det gäller kunskaper i musik, erhöll jag följande svar från de elever jag intervjuade. 

Thorbjörn (T):  Vad anser ni man kan, när man kan musik?  

Åsa:  Det har väl att göra hur mycket man kan teoretiskt. Hur man framför, typ. Det kan vara 

att man hanterar ett instrument med, typ, kontroll. Man kanske inte behöver kunna all gehörs- 

och musiklära.   

Peter: Det är som svårt att sätta ord på det. 
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T:  På vilka sätt har ni lärt er musik?  

Stina: Det har väl varit mest på gehör. Jag kommer inte från någon musikalisk familj. Mina 

föräldrar kan inte alls spela och inte varit intresserade av det. Och jag har aldrig gått i skola 

eller så. Jag började direkt på estetprogrammet. Jag är sångare och har mycket fokus på att 

lyssna. Spelar lite gitarr också. 

Lisa: Jag började med piano, gick över till gitarr och nu tar jag sånglektioner. Men, det har 

aldrig varit mycket fokus på noter. Det har varit mycket titta och härma. 

Peter: Min pappa är musiker. Det var han som lärde mig grunderna på trummor och så har jag 

spelat till skivor. Men, att lära sig gitarren, var nog mycket internet. Sen kollade jag mycket 

på YouTube och lärde mig att titta och härma.  

Erika: Jag är också sångare, men kan spela lite enkla grejor på ett piano. Om jag vill lära mig 

en melodi på piano kollar jag in tutorials på YouTube. När jag var liten spelade jag blockflöjt 

och då var det bara noter, men väldigt enkla grejer.  

Thomas: Jag har spelat väldigt mycket på gehör, men har fått förklarat om noter och ackord 

och vilka som passa ihop med vilka när jag började på det estetiska programmet. Jag hade 

hört att det skulle vara bra att kunna spela det man sjunger, då man måste veta vad man gör. 

Men, det blev så att jag bara spelade det jag kunde sjunga. 

T: Hur upplever ni det är att arbeta med noter? 

Thomas: Vad gäller noter, provade jag att skriva enkla låtar i notskrift och bad en kompis som 

spelade piano spela upp det jag skrivit. Det lät exakt som jag noterat, fast hon aldrig hört låten 

förut. Jag fortsatte skriva en låt per vecka, som jag lät henne översätta till musik. Det svåra 

var det rytmiska i noter. Låtarna jag använde och skrev ned i noter, var korta bitar från olika 

rocklåtar jag tagit ut på gehör. 

Peter: Om man först har lärt sig på gehör, blir man sjukt frustrerad när man skall försöka 

spela musikstycket efter noter. När jag var yngre lärde jag mig först spela gitarr på gehör och 

sedan när jag började ta lektioner på musikskolan, fick jag sänka nivån rejält och börja med 

typ Gubben Noak efter noter. Det är ju samtidigt väldigt bra med noter. Det är bra att blanda 

gehörsspel med notläsning. 
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T: Hur lär man sig musik i skolan jämfört med utanför skolan? 

Åsa:  I skolan får man som typ hjälp att lära sig musikbegrepp och hur man praktiskt använder 

dem och sen får man gå hem och träna på dem.  

Erika: Man får som hjälp på traven med det man sen ska öva hemma. När man är här, så för 

man tips om hur man ska använda sångrösten.  

Peter: Ska man värdera om det är bättre att kunna en massa noter jämfört med att kunna spela 

eller göra musik? Och om man spelar mycket om vid sidan av skolan, kastas man in och får 

typ lära sig hänga på. Man lär sig lite grunder i låten och sedan i det praktiska sammanhanget 

lär man sig till exempel formen.  

Lisa: Jag tycker det är bra, som någon sa, att kan man behärska sitt instrument så är man bra. 

Sen om man kan det efter noter eller inte, är det viktiga att man kan det man skall göra. 

 

T: Använder ni digitala verktyg i de olika musikkurserna? 

Peter: I musikproduktion används det av naturliga skäl. 

Åsa: I gehör använder vi gehörsprogrammet Earmaster ganska mycket. 

Erika: Ibland använder vi det enkla notprogrammet Muscore och läraren kan då lägga in 

spelläxan i programmet och det blir lättare att öva och lyssna och följa med i notbilden. 

Annars är det väl inte så jättemycket digitala verktyg. 

Peter: Att skriva noter ger mycket kunskap.  

 
T: Brukar ni spela in er själva och lyssna på hur ni låter? 

Erika: Nej, det brukar jag faktiskt inte göra. 

Peter: Det kan vara bra att spela in sig själv, för man upplever sig exempelvis vara mer tajt på 

trummorna än det visar sig i verkligheten och lyssnar på inspelningen. 

Thomas: Ja, mina läxor. Det är för att jag alltid glömmer dem och därför spelar jag in läxorna 

för att hitta uppgifterna någonstans. 
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T: Är texten i musiken viktig? 

Erika: För mig är det jätteviktigt. Mina bästa favoriter bland sångare kanske inte är jättebra på 

att sjunga, men har bra texter.  

Stina: Min favorit är Lars Winnerbäck och han är inte skönsjungande, men har ett bra uttryck. 

Åsa: Jag lyssnar mycket på texter, men lyssnar också på hur de arrat låten. Jag läste 

musikproduktion förra året och innan dess var texten oerhört viktig, men nu har jag mer fokus 

på helheten exempelvis hur man använder olika instrument etc. 

Peter: Jag är precis tvärtom, jag lyssnar aldrig på texter. Man lyssnar på helt andra saker som 

exempelvis fräna ackord eller rytmer.  

 

Musiklärarnas reflektion över användandet av noter i undervisningen  
 

De båda musiklärarna var av den uppfattningen att elevernas förmåga att tyda notbilden och 

omsätta den till klingande musik uppvisar en del brister.  

Erik: Om det finns ett aber, så berör det noter och notläsning. Några få lär sig noter hyfsat, 

medan många andra bara kommer till tabulatur (en teknik som används för att finna toner på 

greppbrädan på en gitarr eller elbas, min anm.). 

Sven:  Nä, de är inte så jättebra på att läsa noter. I kören tjatar jag jättemycket på dem att följa 

med i noterna, även när någon annan stämma repeteras. 

 

Kommentarer  
 

De intervjuade ungdomarna i min studie kan samtliga räknas till den kategori som ibland 

brukar benämnas Generation z, som omfattar ungdomar födda i slutet av 1990-talet eller 

början av 2000-talet. Deras vardagsvärld har präglats av ” allt bättre och enklare tillgång till 

typer av informationsteknologi i form av bärbara datorer, surfplattor och så kallade smarta 
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telefoner samt möjlighet till en konstant trådlös uppkoppling mot internet och sociala medier ” 

(Generation z, 2017, 20 december).  

Elevernas svar på mina frågor kring det digitala stödet, visar att de regelbundet använder 

digitala verktyg i gehörslära och för att arbeta med noter. Men, flertalet av dem brukar aldrig 

spela in sig själv och lyssna på resultatet, trots att de nog samtliga har tillgång till en 

mobiltelefon där du enkelt kan spela in ditt musicerande. Och som eleven Peter påtalar är det 

ofrånkomligt att undvika digitala verktyg inom exempelvis musikproduktion, där den digitala 

utrustningen utgörs av en dator med tillhörande musikprogram av olika slag. 

Målet med att till fullo behärska ett musikinstrument, är att det bör fungera som en 

förlängning av din kropp och tanke. Att jag blicksnabbt förväntas kunna omsätta en 

musikalisk idé på det musikaliska verktyg jag valt att använda mig av. 

Som ett exempel på hur instrumentet kan utgöra en förlängning av din kropp, återger jag här 

nedan Merleau-Pontys (2006) beskrivning av en konsertorganists vedermödor när denne skall 

förbereda sig inför en stor konsert på ett, för honom, okänt instrument. 

Mellan styckets musikaliska väsen sådant det är angivet i partituret, och musiken, som faktiskt 

klingar omkring redskapet, skapas en så direkt relation att organistens kropp och redskapet bara är 

denna relations övergångspunkt. Hädanefter existerar musiken av sig själv, och det är genom den 

som allt det andra existerar. (Merleau-Ponty 2006:110) 

Att lära sig och ta ut låtar och sångtexter på gehör, är en arbetsmetod som alla intervjuade 

elever i olika grad använder sig av. Samtliga intervjuade elever tycks vara av den 

uppfattningen att lära sig spela ett instrument eller sjunga med hjälp av noter, är en betydligt 

mödosammare väg att lära sig musik på jämfört med att spela eller sjunga på gehör.  

För sångarnas del inramar sångtexten i hög grad det musikaliska skeendet. För Peters del 

tycks tvärtemot sångtexten vara underordnad den ljudande aspekten av musiken. Thomas har 

utvecklat en högst personlig och ovanlig metod för att lära sig noter. 

De intervjuade lärarna är båda av den uppfattningen att eleverna endast till en viss del 

utvecklar sina kunskaper i notläsning under sin studietid.  
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De observerade kör- och ensemblelektionerna samt den enskilda instrumentallektionen 
 

Jag inledde mina totalt fem observationer med att följa eleverna ur de två klasserna i åk 3 när 

de hade körlektion, improensemble , klassisk ensemble samt en enskild instrumentallektion.  

 

Körlektionerna 
 

Körlektionerna inleddes med att körledaren Sven värmde upp elevernas sångröster under cirka 

tio minuter. Under denna inledande uppvärmning stod eleverna framför sina stolar. Grunden 

för ett avslappnat förhållningssätt vad gäller sång, är att du som deltagare står ordentligt 

upprätt och med axlarna i neutralt läge.  

Jag observerade att inte alla elever intog den förväntade positionen. En elev höll till och med i 

en dator och ett skrivblock, under tiden som uppvärmningsövningen ägde rum.  

Förutom den inledande uppvärmningen, satt eleverna för det mesta när det sjöng och 

framförallt att många satt hopsjunkna under repetitionen. Att sitta upprätt, men ändå 

avslappnat är också ett viktigt förhållningssätt vid sång.  

Sven: Nu när vi övar in stämmorna, inte jobbar så mycket musikaliskt, då sitter vi bara som och 

repeterar. Är det något kortare parti i en särskilt hög stämma som exempelvis hos tenorerna, brukar 

de få stå upp och sjunga 

Oftast beror det, enligt honom, på det faktum att de endast har en timme på sig för 

repetitionen och han vill hinna igenom så många sångarrangemang som möjligt på denna 

relativt korta tid. Han håller med om att han troligen oftare än han gör, skulle kunna låta dem 

stå och sjunga.   

Ett störande moment under inledningen av körlektionen och något som säkerligen inverkade 

på deltagarnas koncentration, var att inte alla elever infann sig på utsatt tid. De som anlände 

sist var upp till åtta minuter sena och missade i princip en stor del av uppvärmningen.  

Ett dilemma som även Sven påtalade när jag samtalade med honom. 

Sven: Man tjatar ju på dom! Jag är noga med att körpärmen och noterna alltid är med. Ibland 

slutar jag spela och frågar varför de kommer sent? 
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Efter de inledande uppvärmningsövningarna, vidtog så instudering av ett nytt körarrangemang 

med engelsk text och målet var att detta musikstycke senare skulle uppföras i samband med 

den stundande luciakonserten. 

Som metod vid instuderingen av nya körarrangemang, valde musikläraren Sven att stödja 

elevernas sång genom att parallellt spela med respektive stämma på pianot. Jag upplevde 

ibland beledsagandet på pianot bitvis som något för starkt och något som till viss del troligen 

kan tillskrivas den relativt hårda akustiken i körsalen. 

Thorbjörn: När det gäller repetitionsteknik, lade jag märke till att du ger eleverna mycket 
stöd av pianot när de tränar sina stämmor. Är detta en medveten strategi? 

Sven:  Ja, det stämmer 

T: För att de skall hålla pitch (tonhöjd, min anm.)? 

S: Ja, dels det och dels att det går fortare att öva in sångstämmorna. Jag är väl medveten 
om det. Men, jag vet inte hur jag annars skulle göra? 

S: Jag är medveten om mitt arbetssätt och önskar ibland att jag kunde stötta lite mindre 
med pianot. Men, i en del klasser är de för osäkra. 

T: Blir de säkrare över tid? 

S: Ja, det är en stor skillnad mellan åk 1 och när de börjar åk 3. 

 

Enligt Sven upplever eleverna att det är mycket nötande med enskilda partier när det repeterar 

körsång och vill därför helst sjunga körstyckena från början till slut. Sven har förklarat för 

dem att den metod han valt gör att de svårare partierna sitter bättre av att ständigt upprepas 

och att det till slut blir en lyckad helhet. Han menar vidare att eleverna i körsång lär sig ett 

solidariskt förhållningssätt.  

Sven: Du är med fast du kanske inte gillar alla den musik som övas in. Som lärare har du 

också att förhålla dig till kursplanens innehåll, där det är fastställt att eleverna skall sjunga 

olika typer av repertoar från skilda epoker. 

Saar (1999) visar i sin studie att musiker måste ”utveckla redskap för att samverka inom ett 

socialt system” (Saar 1999:109). Ett system som inbegriper olika regler och normer för hur du 

som deltagare skall lära dig att handskas med underförstådda förväntningar i den givna 

situationen.  
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Som komplement till lektionerna har Sven lagt ut länkar, som finns lagrade i en särskild mapp 

döpt till körrummet på Google Drive och som bara eleverna i det estetiska programmet har 

access till. I mappen ligger länkar till olika strömmande mediesiter där alla arrangemang finns 

inspelade. Svens tanke är att dessa audio- och videofiler skall fungera som extra stöd, när 

eleverna på egen hand förväntas öva på sina körstämmor mellan körrepetitionerna.  

Körens stämfördelning i de båda klasserna var ungefär likartade, dock med en större andel i 

sopran-, alt- och tenorstämmorna jämfört med antalet bassångare.  

 

Kommentar 
 

Jag upplevde att eleverna hade bra fokus och interaktion med läraren under körlektionen. 

Generellt verkade det vara en god stämning och ett bra förhållande mellan den undervisande 

läraren och elevgruppen. När det var genomgång i någon av de enskilda stämmorna, tycktes 

de flesta övriga elever samtidigt följa med i noterna. 

Eftersom körlektioner i en skolkontext för det mesta är lärarledd, har läraren ett stort 

inflytande över interaktionsnivån och lektionens upplägg. 

Det kan tyckas som något av en petitess av mig att lyfta fram frågan kring att hålla utsatta 

start- och stopptider och att detta skulle vara av betydelse för det gemensamma musicerandet. 

Som jag bedömer det skulle det kunna gå att se detta som en del av en evaluativ dimension, då 

du som deltagare i exempelvis en körlektion försöker att  

skapa jämförelsevägar mellan det som är och det som kan bli, det vill säga mellan aspekter i det 

som är det egna spelet och hur det kan förändras. Jämförelsevägarna öppnar möjligheter för 

musikern att uppfatta en variation mellan olika sätt att utföra musiken. (Saar 1999:108) 

Saars (1999) studie rör olika situationer av spel på instrument enskilt eller i grupp och trots 

dessa skilda förutsättningar jämfört med lektionen i körsång, går det att betrakta elevernas 

sångröster som det verktyg eller instrument de har tillgång till och gemensamt skall utveckla 

och förhålla sig till i sitt musicerande. Att då inte delta i samtliga moment, inklusive den 

betydelsefulla uppvärmningen, gör att du som elev går miste om värdefullt lärande. 

Trots att Sven alltid får högt betyg av eleverna vad gäller innehåll och upplägg av 

körlektionerna, framkommer det dock även kritik om att de saknar inflytande över 



  

34 
 

lärandesituationen. Sven uppmanar därför eleverna att kontinuerligt komma med egna förslag 

och trots denna uppmaning är responsen tämligen mager. Det paradoxala, enligt Sven, tycks 

vara att de trots möjligheten till direkt inflytande över innehållet i kursen, inte in någon högre 

utsträckning tycks nyttja denna möjlighet. 

 

Improensemblen 
 

Ensemblelektionen benämnd improensemble startade med att alla i gruppen gemensamt 

lyssnade på den låt som keyboardisten hade plankat. Målet var att de skulle göra en 

självständig instudering av låten för att senare under terminen uppträda med den på en lokal 

musikscen. Tanken med ensembleformen, är att den även skall innehålla improvisatoriska 

moment, därav det ingående ordet impro i ensembletypens beteckning. Musikläraren Erik, en 

av de två ansvariga lärarna för ensembleformen, kommenterade i min intervju med honom 

just avsaknaden av improvisation i det stycke den observerade gruppen valt att arbeta med.  

Erik: I den aktuella improgruppen, har valet av stycke gjort att det inte är så mycket 

improvisatoriska inslag, som det egentligen skall vara. Det känns mer som en ”karbonkopia” 

av ett arr.  

Saar (1999) beskriver skillnaden mellan exempelvis bildkonst och musikutövande som att den 

sistnämnda har en ”direkt interaktiv aspekt - man möter en levande publik” (Saar 1999:109). 

Den observerade ensemblegruppen i min studie kom genom sitt förestående uppträdande att 

”verka inom ett system, där relationen artist-publik är central (…) ett framträdande aktiverar 

bedömningar av lyssnarnas reaktioner i relation till mitt spel och uppträdande.” (Saar 

1999:109).   

Efter genomlyssningen vidtog så själva instuderingen. De som styrde repetitionen var, 

förutom keyboardisten, trummisen. Trumpetaren hade någon form av stämma utskriven i 

noter, som en trumpetlärare på programmet nedtecknat åt henne. Hon var för övrigt den enda 

som direkt använde sig av noter i gruppen och har tidigare varit elev vid den kommunala 

musikskolan. 

Placeringen av musikerna styrdes delvis av rummets utformning, ett relativt långt men ganska 

smalt lektionsrum. I mitten var trummor och keyboard placerade. Till höger om dessa satt 

basisten. I bakgrunden var två gitarrister placerade. Sångarna stod placerade närmast lokalens 
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utgång där mikrofonerna har en fast placering, eftersom lokalen även används för 

slagverksundervisning. Trumpetaren satt till vänster en bit från sångarna. 

När det ungefär halva lektionen förflutit, anlände läraren Erik och undrade hur elevgruppen 

tänkt utveckla musikarrangemanget? 

Erik: Vad skall gitarristerna och basisten lira? Hur är det tänkt med trumpetens funktion? Hur 

är det med dynamiken i låten?  

Genom sina direkta och ledande frågor ökade läraren sin intervention i gruppens arbete och 

styrde upp lektionen alltmer. 

Innan lektionen avslutades spelade elevgruppen igenom hela låten.   

 

Kommentar 
 

Jag lade märke till att de båda gitarristerna långa stunder spelade med ryggen vänd bort från 

gruppen, med sina papper lagda på ett bord framför dem istället för att använda ett notställ. 

Detta borde bidragit till att de hade en sämre interaktion med de övriga i ensemblen.  

Sångarna levde såväl rummet som sina kroppar när de sjöng som vid ett tänkt 

scenframträdande, medan de övriga i ensemblegruppen hade en mer återhållsam 

repetitionsposition och uppvisade inte som sångarna tecken på att redan vara framme vid 

målet. Sångarna delade också på soloinpassen i de olika verserna och försökte imitera 

sångstilen så som den utfördes av sångaren på inspelningen. 

Trumpetaren spelade väldigt försiktigt och trevande och hade följaktligen lite svårt med 

intonationen gentemot de övriga instrumenten. Att kunna intonera, eller med ett annat ord 

spela rent, på ett blåsinstrument är en viktig färdighet att lära sig. Detta eftersom trumpeten, 

till skillnad mot exempelvis ett keyboard, på grund av instrumentets konstruktion har toner 

som inte alltid stämmer.  

Under lektionen noterade jag att eleverna hade relativt lite ögonkontakt med varandra. De 

hade blickarna mer fäst på dokumentet med ackord och sångtext än på varandra. Flertalet av 

dem tycktes ännu vara relativt osäkra på ackord, text och låtens form, vilket säkerligen bidrog 
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till den bristande interaktionen mellan dem. Troligen blev resultatet säkert alldeles utmärkt i 

slutändan, något jag dessvärre inte fick möjlighet att uppleva under mitt korta nedslag i 

elevernas och lärarnas livsvärld i samband med detta enda lektionsbesök. 

  

Klassisk ensemble 
 

Eleverna som deltog i den klassiska ensemblen hade blicken stadigt fäst på notbladet och 

notstället och att de var fullt upptagna med att tolka och utföra instruktionerna i de noterade 

musikarrangemangen. Detta fick till följd att de sällan eller aldrig tittade upp från notbladet 

för att rikta uppmärksamheten mot dirigenten Sven.  

Eftersom de satt formerade i en halvcirkel skulle de kunnat nyttjat möjligheten att mellan 

varven lyfta blicken en aning och på så vis etablera en bättre kontakt med såväl dirigenten 

som sina medmusikanter i orkestern.  

 

Kommentar 
 

När det gäller ensembletypen klassisk ensemble tycks trenden blivit att allt färre elever söker 

till det estetiska programmet som har ett orkesterinstrument såsom exempelvis fiol, klarinett, 

flöjt etc. som förstahandsval.  

Som jag uppfattade interaktionen under den klassiska ensemblelektionen, tycks användandet 

av noter och avkodningen av dessa ta elevernas hela fokus i anspråk. En följd av denna 

perceptuella begränsning blev att det uppstod en obalans vad gäller dynamiken, det vill säga 

hur starkt eller svagt en orkestermedlem eller instrumentsektion spelar, i orkestern. 

Uppenbarligen bidrar också bruket av noter till att du som elev inte hinner använda andra 

viktiga sinnen, som exempelvis att lyssna på dig själv eller dina medspelare.  

Dirigenten Sven visade tydligt med hjälp av sin kropp såväl dynamik som artikulation i 

arrangemangen. Trots hans explicita kroppsspråk tycktes detta inte ge någon större effekt på 

det klingande resultatet, något som jag tolkar berodde på just avsaknaden av en kontinuerlig 

interaktion mellan honom och elevgruppen. 
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Observation av en gitarrlektion 
 

Under hela den observerade gitarrlektionen låg abstraktionen på en mycket hög nivå. Det är 

uppenbart att Thomas hör till några av de mer avancerade eleverna på det estetiska 

programmet. Dessutom behärskar han att även nedteckna sina plankningar i noter och 

ackordanalyser, något som säkert inte hör till det vanliga bland hans övriga klasskamrater.  

 

Kommentar 
 

Atmosfären under gitarrlektionen kändes avslappnad och kännetecknades en intensiv 

interaktion mellan läraren Erik och hans gitarrelev Thomas, som hade haft till uppgift att 

sedan förra veckans lektion transformera ett solo ursprungligen utfört på saxofon till sin 

gitarr.  

Kunskapsnivån på den observerade lektionen var så pass hög att jag, trots min långa 

erfarenhet och gedigna utbildning, ibland hade svårt att greppa allt som sades.                   

Även läraren Erik var tvungen att be att få återkomma med svaren på de mest intrikata 

frågorna som Thomas ställde. Jag kan tänka mig att det säkerligen måste vara stimulerande 

med utmaningar av detta slag för Erik, som själv är en mycket kompetent gitarrist. 

  



  

38 
 

Diskussion 
 

Målet med min studie var att få en inblick i hur interaktionen fungerade mellan lärare och 

elever, men också mellan eleverna själva i den livsvärld som utgörs av ett estetiskt program 

med inriktningen musik. Och försöka ta reda på vad såväl elever som lärare uppfattade vara 

essensen när det gäller lärande i musik. 

I min genomgång av tidigare forskning fann jag att det går att se på fenomenet lärande i musik 

från flera synvinklar och ur angränsande teoretiska perspektiv, som kognitiv teori, 

fenomenografi, etnografi, diskursteori och designteori. Som jag tolkar det, är det sällan 

vattentäta skott mellan de olika teorierna. När du väljer ett perspektiv, stänger du dock 

samtidigt möjligheten att studera, som i det här fallet, lärandet ur flera synvinklar. Att valet 

till slut föll på det fenomenologiska perspektivet, var att jag i första hand ville försöka komma 

åt tankar om lärandet genom att observera skeenden i skolkontexten och genom intervjuer och 

samtal med eleverna och lärarna på det aktuella programmet låta mig få ta del deras syn på 

lärande i musik. Inte så mycket själva metodiken eller speltekniken på instrument och sång, 

utan mer utifrån vilket handlingsutrymme som organisationen av programmets kurser medger.      

Med utgångspunkt i det livsvärldsfenomenologiska perspektivet tillmäts det intersubjektiva 

handlandet stor betydelse. När det gäller ungdomarna i min studie utvecklar de genom alla de 

lektioner de är delaktiga i, allt från musikteori, instrumentalundervisning till olika typer av 

ensemble och körsång, ett gemensamt förhållningssätt till lärande i musik. De varierade 

typerna av kurser inom programmet bidrar säkert också positivt till detta lärande och 

sammantaget borde detta leda till att samtliga genom dessa meningsskapande processer 

erhåller en bred musikalisk allmänbildning. 

Även om världen och våra samhällen förändrats över tid, finns det inom musikutövning delar 

som inte nämnvärt omformats. För att kunna fungera i en musikalisk kontext, måste du som 

deltagare känna till olika musikaliska grundbegrepp som takt, rytm, tonhöjd etc. och kunna 

omsätta dessa på ett instrument eller genom att sjunga i samspel med andra människor. Dessa 

förutsättningar för ett framgångsrikt deltagande i ett kollektivt musikaliskt sammanhang är 

lika oavsett musikgenre. 

Det är intressant att veta om jag genom mitt val av teoretiskt perspektiv och de metoder jag 

använt mig av lyckats uppnå syftet med min studie? Och om jag genom de genomförda 
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observationerna och intervjuerna lyckats beskriva och analysera de meningsskapande 

processer som leder till lärande i musik bland eleverna?  

 

Elevernas strategier och syn på lärande i musik 
 

Om jag uppehåller mig vid kring vilka strategier eleverna på detta estetiska program använder 

sig av för att utveckla sitt lärande i musik, kan jag utifrån resultatet av intervjuerna och 

observationerna konstatera att det finns en stor variation kring hur eleverna går tillväga.  

Merparten av dem jag intervjuade hade haft ett förflutet som elev vid en musikskola innan de 

började på det estetiska programmet. Genom sitt deltagande i denna verksamhet, har de 

därigenom indirekt skolats in i denna typ av undervisning vars tankesätt enligt traditionen 

utgår från den västerländska konstmusiktraditionen. En tradition där man som metod vad 

gäller lärande i musik redan från första början startar med notläsning. Så det kanske inte är så 

förvånande om de flesta av de intervjuade eleverna, genom deras förförståelse om traditionell 

instrumentalundervisning, därför utgår från att det främst är via instrument och musikteori du 

lär dig musik?  

Med utgångspunkt i resultatet från min studie verkar alla de elever jag intervjuat ha en 

någorlunda klar bild över vad de anser lärande i musik innebär. Det enda som förvånar mig, är 

att de inte generellt tycks anse att de också lär sig musik via sång. Jag fick intrycket att 

kunskaper i sång inte heller värderas lika högt som att vara duktig på instrument eller 

behärska musikteori. Detta kan eventuellt ha sin förklaring i att det är betydligt svårare och 

kräver mer arbete att utveckla sin sångförmåga. 

Ur den intervjuade elevgruppen, fick jag intrycket att det endast var Thomas som kommit så 

pass långt i sin musikaliska utveckling att det instrument han använder sig av för att uttrycka 

sig musikaliskt på, går att betrakta som en förlängning av hans kropp och blivit en integrerad 

del av hans musikaliska uttryck. Även Peter, att döma av hans livsberättelse, tycks ha en 

gedigen och lång erfarenhet av att musicera och ligger mest trolig på samma nivå som 

Thomas. Dock hade jag aldrig möjligheten att delta på någon av hans instrumentallektioner. 
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Gehörsspel som ett alternativt sätt att lära sig musik 
 

Utifrån elevernas egna utsagor, tycks gehörsspel förekomma bland många av dem. Jag kan 

tänka mig att många av sångarna i första hand fokuserar på att lära sig såväl huvudstämmor 

som understämmor på gehör och säkerligen utifrån klingande förebilder på det vis som det 

gick till under den observerade improensemblelektionen. Och där även de som spelade 

instrument endast hade en grov mall att följa, undantaget trumpeteleven som spelade efter 

noter. Eleverna hade i denna ensembleform mer fokus på att få till en fungerande musikalisk 

helhet.  

 

Lärarnas design av sin undervisning 
 

Till skillnad mot denna något stereotypa beskrivningen av instrumentalundervisningen, 

sticker gitarrläraren Eriks design av sina lektioner ut. I den av mig observerade lektionen med 

den enskilde eleven Thomas handlade det om att han hade fått arbeta utifrån ett klingande 

material och genom att lyssna, lära sig notera det han uppfattat. Utifrån sin egenhändigt 

utförda nedteckning fick han sedan realisera transkriptionen på sitt instrument. Den nivå som 

Thomas uppvisar vad gäller kunnande i musik, hör nog till undantaget. Eftersom jag inte hade 

möjlighet att delta under någon annan instrumentallektion på musikprogrammet, kan jag tänka 

mig att Eriks upplägg kanske inte är att betrakta som en sorts mall över hur instrumental-

undervisningen generellt går till inom programmet. Styrdokument med sina övergripande 

kursgemensamma mål, ligger som ett sorts raster över alla ingående kursmomenten i 

utbildningen och får till följd att lärarnas kreativitet inte tillåts ha helt fritt spelutrymme vad 

gäller den personliga designen av lektionerna.  

 

Interaktionen i den klassiska ensemblen och under körlektionerna 
 

Som ett diametralt motsatt sätt att interagera i musiksammanhang, jämfört med interaktionen 

under improensembletimmen, får den klassiska ensemblelektionen och till en del körlektionen 

utgöra exempel på. I klassisk ensemble var det enbart notläsning som tillämpades för 

instudering av musiken och där läraren i hög grad styr innehållet och där det uppstod en helt 
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annan typ av interaktion. Eleverna hade blicken stadigt fäst på notbladet och notstället och de 

var i centrum för deras uppmärksamhet. De blev avskärmade både från dirigenten som sina 

medmusikanter. När elever spelar exempelvis i rockband eller sjunger i kör, med mindre eller 

ringa användning av noter, blir interaktionen betydligt bättre. Avkodning av noter och att 

finna rätt grepp på sitt instrument, gör att du som elev och oerfaren orkestermusiker inte 

simultant behärskar att använda fler sinnen. Trots att läraren Sven använde hela sin kropp i 

syfte att visa musikens agogik, dvs hur musiken skall tolkas och utföras och något som 

dirigenten ansvarar för, var det nästan ingen i ensemblen som hade uppmärksamheten riktad 

mot honom. 

Undervisningen i körsång och klassisk ensemble bygger på en tradition där den musikaliska 

friheten är starkt begränsad genom användandet av musikarrangemang i form av noter. 

Ensembletyper som är framvuxna ur samma kontext som musikskolans 

instrumentalundervisning. Trots Svens uppmaning om att eleverna i körsång kunde komma 

med egna förslag, verkar det enligt honom vara tunnsått med uppslag. Det kan kanske vara så 

att eleverna inom körsång och klassisk ensemble har en förväntan om att det är läraren som 

står för lektionsinnehåll och progressionen i lärandet? Ett liknande förhållande råder nog 

traditionellt även inom stora delar av instrumenttalundervisningen.   

  

Interaktionen mellan lärare och elever 
 

De båda intervjuade och observerade lärarna Sven och Erik upplevde jag ha en bra dialog med 

eleverna såväl i grupp som enskilt. Det är också generellt sett en bra interaktion mellan lärare 

och elever som mellan eleverna själva. Och eleverna får mycket träning i att ta ansvar för sin 

egen musikaliska utveckling. Och eftersom eleverna dagligen vistas bland likasinnade i ett 

specialdesignat program som det estetiska, uppstår säkerligen en mängd informellt lärande 

dem emellan inom denna praxisgemenskap, för att låna ett begrepp ur det etnografiska 

perspektivet. 
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En ny musikvärld där användandet av digitala verktyg ses som en självklarhet 
 

Till skillnad från min egen uppväxt och något begränsade livsvärld i 60-talets Sverige, går det 

att, som jag tidigare nämnt, placera in dessa ungdomar i den konstruerade kategorin 

Generation z. Den generation av ungdomar som fått allt bättre och enklare tillgång till olika 

typer av digitala verktyg. De har med andra ord aldrig upplevt en analog teknologisk värld. 

Och idag är musikutövning, musikskapande och även musikindustrin globalt 

sammanlänkande.  

Det är intressant att reflektera över hur det traditionella sättet att lära sig musik tycks uppvisa 

ett immanent motstånd mot att i någon större utsträckning låta exempelvis digitala verktyg bli 

en integrerad del av lärandet? Jag tänker närmast då som jämförelse kring hur musikmakare 

idag arbetar med musik inom den populärmusikaliska världen och så gjort under flera 

decennier och där de digitala verktygen blivit en integrerad del av själva uttrycket i musiken. 

Mycket av den musiken går inte heller att framföra utan hjälp av digital teknik.  

Det tycktes bland eleverna i min studie som om deras användning av digitala verktyg primärt 

sträckte sig till använda internet för att söka och ladda ned exempelvis sångtexter och 

ackordanalyser, eftersom det idag är relativt lätt att via webben finna material av detta slag. 

Undantaget var inom musikproduktion, där alla elever är tvungna att använda digitala 

verktyg.  

 

Att läsa och använda noter i musicerandet 
 

Många av intervjuade eleverna beskrev vedermödorna och frustrationen över processen över 

att omsätta en noterad förlaga till musik. Thomas metod att låta en kamrat spela upp det han 

transformerat till notskrift, är en högst personlig och unikt utvecklad metod. Spännvidden i 

kunnande och erfarenhet är stor bland eleverna, precis som det säkert även är bland eleverna i 

en vanlig gymnasieklass på ett teoretiskt eller ett annat praktiskt program.  
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Min studies svagheter 
 

Eftersom jag besökte det estetiska programmet mitt under pågående hösttermin, fanns det för 

mig ingen möjlighet att bedöma huruvida eleverna skulle nå alla de förväntade målen. Enligt 

musikläraren Erik hör det till ovanligheten att någon elev inte klarar musikdelen av 

utbildningen. Som med andra gymnasieutbildningar, går det att förmoda att det är i något av 

de mer teoretiska ämnena som risken för underkänt finns. Att döma av elevernas engagemang, 

är nog musikkurserna att betrakta som närmast heliga och där de lägger ned hela sitt 

engagemang.  

Jag erhöll heller ingen inblick hur undervisningen i gehörs- och musiklära i detalj organiseras 

för eleverna inom programmet. Men, jag utgår från att de flesta musiklärare som undervisar i 

dessa kurser har samma utbildningsbakgrund som jag själv, med en examen från någon 

musikhögskola i landet.  

Eftersom jag endast hade möjlighet att göra ett tillfälligt nedslag vid ett fåtal lektionstillfällen, 

är det troligen vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser kring det jag observerat och 

resultatet av de samtal jag fört med respondenterna. Jag skulle behövt tillbringa en betydligt 

längre tid i programmet för att kunna dra några generella slutsatser om verksamheten och 

undervisningen. En annan svaghet i min studie i syfte att öka såväl reliabiliteten som 

validiteten, är att jag inte hade möjligheten att observera och intervjua lärare och elever på fler 

gymnasieskolor med ett motsvarande estetiskt program. Men, eftersom styrdokumenten är 

lika oavsett var i landet programmet finns, tror jag ändå att jag lyckats fånga några tendenser 

som skulle kunna vara värda att titta närmare på.  

 

Fortsatt forskning 
 

Som uppslag för ytterligare forskning skulle ett fördjupat studium av lektionerna i musikteori 

vara av intresse och huruvida dessa är kopplade mot exempelvis det praktiska spelet på 

instrument och i ensemble. Detta eftersom teoretiska kunskaper i så hög grad tycks utgöra ett 

kriterium bland eleverna för vad som räknas som goda kunskaper i musik. Och varför 

kunnande i musik är så intimt förknippad till spelskicklighet på instrument jämfört med att 

sjunga. 
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Detsamma gäller hur instrumentallektionerna är designade hos andra lärare än de två som jag 

hann observera och intervjua och hur dessa tolkar målen inom de olika kurserna.  

I min studie inrymdes inte heller det vidsträckta området musiklyssning och hur olika 

musikgenrer format och formar elevernas musikuppfattning.  

Eleverna i min studie tycks aldrig upplevt en analog teknologisk värld och av intresse för 

ytterligare studier skulle vara hur deras förhållande till digitala verktyg påverkar deras 

kunskapssyn, musikutövande och interaktion. 
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Bilaga 1 
 

Skolverkets beskrivning över de övergripande syften som gäller för alla de musikkurser som 

eleverna läser inom det estetiska programmet, med inriktning musik. 

 
Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

 

1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt 
färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 
 
2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 
 
3. Förmåga att improvisera. 
 
4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 
musikaliska färdighetsutveckling. 
 
5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 
 
6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 
 
7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande 
inför och i kommunikation med publik. 
 
8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan 
framställas och hanteras digitalt. 
 
9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor. 
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Frågeställningar som användes i samband med intervjuerna av eleverna på programmet: 

1. Vad anser ni man kan, när man kan musik? 

2. På vilka sätt har ni lärt er musik?  

3. Hur upplever ni det är att arbeta med noter? 

4. Hur lär man sig musik i skolan jämfört med utanför skolan? 

5. Använder ni digitala verktyg i de olika musikkurserna? 

6. Brukar ni spela in er själva och lyssna på hur ni låter? 

7. Är texten i musiken viktig? 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


