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Abstract

The purpose of this study is to investigate how music teachers in Namibia relate to current curricullum and 
subject prerequisites and how it affects their perception of music education. The study is an survey of where the 
emphasis is in the Namibian curricullum of the subject music. We have investigated how the syllabus is 
interpreted in theory and in practice by the teachers. Furthermore the study also examine what frame factors are 
present for a music teacher in Namibia and how these factors affect teaching. This study is based on social 
culture theories, music didactics and frame factor theories. We have used three different methods: Hermeneutic 
text analysis method, observations and interviews to get answers to our research questions at issue. The results 
we have presented are that the music education should, according to the Namibian syllabi, educate students at a 
social and cultural level. The education should encourage students creativity and be based on: Exploring, 
participating, creating and appreciating. Our observations have showed that their classrooms are not optimized 
for teaching music and the instrumental assets are very limited. Furthermore the economical situation is the main 
factor making the frames very restricted. The difference between the private school and the government schools 
is legible and is visable in many different layers due to their economical and cultural situation. We also discuss 
whether the teachers, in the present circumstances, can give the pupils a varied music education with their small 
resources, this in addition to the questions regarding how much the frame factors affects the teaching. Our results 
shows that it is not only the frame factors that effects the music education i Namibia, even if it’s an important 
factor. The teachers conception of music plays a big part as well, especially for those teachers who do not have 
to worry too much about refounds. This study also shows that there is a paradox between the private school and 
the public schools. The public schools with much less refounds teach the pupils that music is a possible career in 
life even if they do not have equipment to practise. The private school educate the children to recognise “good” 
music, notation etc, even if they have the possibility to educate the childrens instrumental skills. This study was 
done in the capital of Namibia, Windhoek.

Keywords: Music education, Music pedagogics, Namibia, Frame factors, Didactics, Curricullum, Syllabus

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i Namibia förhåller sig till läroplaner och ämnets 
förutsättningar och hur det påverkar deras uppfattning om musikutbildning. Studien är en undersökning om vilka 
tyngdpunkterna i de namibiska styrdokumenten i ämnet musik är. Vi har undersökt hur kursplanen tolkas i teorin 
och i praktiken av lärare. Dessutom har vi undersökt vilka ramfaktorer som är rådande för en musiklärare i 
Namibia och hur dessa faktorer påverkar undervisningen. Denna studie bygger på sociokulturell teori och 
ramfaktorsteori. Vi har använt tre olika metoder: Hermeneutisk textanalys, observationer och intervjuer för att få 
svar på våra frågeställningar. De resultat som vi har kommit fram till är att musikutbildningen enligt landets 
skolplan bör utbilda eleverna på en social och kulturell nivå. Undervisningen bör uppmuntra elevernas kreativitet 
och grunda sig på: Att utforska, delta, skapa och uppskatta. Våra observationer har visat att klassrummen oftast 
inte är anpassade för musikundervisning och tillgången till instrument är mycket begränsade. Dessutom är den 
ekonomiska situationen en av de främsta faktorerna som gör ramarna mycket begränsade. Skillnaden mellan den 
privata och de kommunala skolorna är noterbar och syns på många olika sätt på grund av deras ekonomiska och i 
viss mån kulturella situation. Vi diskuterar också om lärarna, under nuvarande omständigheter, kan ge eleverna 
en allsidig musikutbildning med så små resurser. Dessutom diskuterar vi om hur mycket ramfaktorerna påverkar 
undervisningen. Våra resultat visar att det inte bara är ramfaktorer som har effekter på musikundervisning i 
Namibia, även om det är en viktig faktor. Lärarnas föreställningar om musik spelar också en stor roll, särskilt för 
de lärare som inte behöver oroa sig över deras ekonomiska situation. Denna studie visar också att det finns en 
paradox mellan den privata skolan och de kommunala skolorna. De kommunala skolorna, med begränsade 
ekonomiska tillgångar, lär eleverna att musik är en möjlig karriär i livet även om de inte har utrustning för 
praktiskt musicerande. Den privata skolan utbildar eleverna till att känna igen "bra" musik, notation etc, även om 
de har möjlighet att utbilda elevernas instrumentella färdigheter. Denna studie genomfördes i Namibias 
huvudstad, Windhoek. 

Sökord: Musikutbildning, Musikpedagogik, Namibia, Ramfaktorer, Didaktik, Läroplan, Kursplan 
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1 Bakgrund

Vi som skrivit detta examensarbete träffades första gången när vi började lärarutbildningen 

vid Umeå universitet hösten 2007. Sedan dess har vi haft förmånen att få vara studiekamrater. 

Det har därför känts både naturligt och inspirerande att göra detta arbete med en utlandsstudie 

tillsammans. 

Hösten 2008, när vi läste vår andra termin vid institutionen estetiska ämnen vid Umeå 

universitet för att utbilda oss till gymnasielärare i ämnet musik, besöktes vi av en så kallad 

Art-lärare från Namibia. Hon berättade om landet som ligger i södra Afrika och särskilt om 

den slöjd- och hantverkskultur som är en del av befolkningens vardag där. Vi blev fascinerade 

av dessa berättelser och av de bilder som läraren visade och konstaterade att någon gång 

borde vi besöka det landet. Anledningen till den afrikanska lärarens besök vid institutionen för 

estetiska ämnen var att Umeå universitet har, sedan 2002 genom utbytesprogrammet 

Linnaeus-Palme, ett samarbete med lärarutbildningen i Namibia för att ”stärka svenska 

lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer” (Umeå universitet, internet, 2010).

Ett år senare stod vi inför valet om vilka kurser som vi skulle studera våren 2010. Vi bestämde 

då att det var tid för examensarbetet. Bilderna som den afrikanska läraren visat tidigare kom 

på våra näthinnor och i våra tankar och vi såg möjligheterna till en studie i hennes hemland. 

Vi diskuterade igenom våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) som vi 

genomfört tidigare och även de vikariat vi haft vid olika skolor som musiklärare. Vi kom fram 

till att gemensamt för de skolor vi vistats vid var just tillvägagångssättet som arbetet har 

genomförts på. Under dessa lektioner har vi fått möjlighet att både planera, starta upp 

lektionen, undervisa och sedan avsluta. Efter lektionen har vi, i många fall, följt upp lektionen 

med en utvärdering i samspråk med vår handledare. Då ensemblespel ofta är grunden i 

musikundervisningen i de svenska skolorna har vi den erfarenheten att handledaren och 

praktikanten hjälps åt med att undervisa själva övningsmomenten vilket oftast utgör 

huvuddelen av lektionen.

När vi varit på längre lärarvikariat blev det första gången något av en smärre chockupplevelse 

då vi plötsligt blev ensamma med ansvaret för hela undervisningen. Planering av lektioner är 
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något som tar mycket tid när man inte har så mycket rutin, men eftersom det finns möjlighet 

att göra den hemma i förväg är det ett överkomligt arbete. Detta trots att det ofta för 

lärarvikarier innebär obetald arbetstid. Problemet är istället oftast det förhållandevis stora 

antal elever du som ensam lärare helt plötsligt får ansvar för under hela musiklektionen. 

Vi har upplevt det som att vi vid flera tillfällen inte räcker till för att hjälpa eleverna att nå det 

uppsatta målet för det aktuella momentet. De klasstorlekar vi vanligen mött i svenska skolor 

är grupper om 20 till 25 elever. Detta innebär att vid en pop-rockensembleundervisning måste 

läraren ofta dela in klassen i 4-5 olika smågrupper. Vi har upplevt det så att dessa smågrupper 

sällan är ”självgående” utan kräver lärarens ständiga närvaro för inlärning och progression. 

Undantaget har varit då vi arbetat på gymnasieskolor med inriktning mot musik. Där är 

eleverna mer självgående. Denna erfarenhet ledde till att vi började diskutera om de 

ramfaktorer som är rådande för musiklärare i Sverige. Vi har båda genomfört en gymnasial 

utbildning vid estetiska programmet med inriktning mot musik. Under den utbildningen 

upplevde vi oss nästan aldrig begränsade utan hade tillgång till god utrustning och även 

tillräcklig tid att använda den för att öva och utveckla vår musikaliska kompetens. Även under 

vår musiklärarutbildning vid Umeå universitet har vi haft tillgång till bra instrument och 

utrustning och tid till att använda densamma. 

Det tycks, enligt vår uppfattning, inte vara så att musikundervisningen i Sverige lider av 

någon brist på förutsättningar för en framgångsrik musikundervisning, just i den bemärkelse 

att det finns oftast god utrustning och bra lokaler lämpade för ämnet. Vi ställde oss också 

frågan om vilka andra ramfaktorer, exempelvis ekonomiska förutsättningar och målen för 

undervisningen som är viktiga för en bra musikundervisning. Vi kom fram till att tillgång till 

att ha en lämplig lokal och instrument är helt nödvändigt för att uppnå målen som finns 

beskrivna i kursplanen för musik (Skolverket, 2000). Vidare anser vi att halvklass, max 15 

elever, borde vara norm för musikundervisningen i den svenska skolan. Detta för att läraren 

ska hinna med att undervisa och ge stöd till alla elever så att uppsatta mål ska vara realistiska 

att uppnå.

För att få reda på statusen för den svenska musikundervisningen har vi studerat den nationella 

utvärderingen som gjordes år 2003. Det står i kursplanen att: ”Musiken är djupt förankrad i 

människan och genomsyrar i rika och varierande former alla kulturer” (Skolverket, 2000, sid. 

1) och tyder på en vilja att ge ämnet musik kollegial status. Med kollegial status menar vi att 
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musikämnet är lika delaktigt i skolans alla olika lärarlag, och även de strukturella förändringar 

som sker på respektive skola.

Den nationella utvärderingen pekar dock på att ämnet inte är högt prioriterat jämfört med 

andra ämnen i skolan. Där står det: ”Utvärderingen visar att resurstilldelningen upplevs som 

otillräcklig av musiklärarna och att musikämnet upplevs ha låg status bland kollegor och 

sällan berörs i lärarlagsarbetet” (Skolverket, 2005, sid. 47). Under våra olika 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) som blivande musiklärare har vi ibland ställt 

oss frågande till det material och de metoder som vissa musiklärare väljer att använda i sin 

undervisning och hur de legitimerar dessa. I Skolverkets nationella utvärdering står det skrivet  

följande:

Som en huvudslutsats har vi funnit stora variationer i vilka musikkunskaper 

som utvecklas hos eleverna i olika skolor, klasser och grupper i 

musikundervisningen. Likaså finns det stora skillnader vad det gäller 

musiklärarnas arbetssituation och arbetsvillkor. En annan slutsats är att 

lärarna använder läroplanen, lokala arbetsplaner och andra måldokument i 

relativt liten utsträckning som utgångspunkt för undervisningen i musik. 

Lärare och elever kan sägas vara ”levande läromedel” eller ”sin egen 

läroplan” och väljer sin inriktning och innehåll i undervisningen utifrån sin 

egen kompetens och sina intressen (Skolverket, internet, 2005, sid. 9).

Då vi fick insikt om detta konstaterade vi att det måste vara mycket intressant att undersöka 

hur nämnda ramfaktorer påverkar musikundervisningen i ett utvecklingsland med andra 

förutsättningar och synsätt. Det föll sig då naturligt att Namibia var landet som vi skulle göra 

vår undersökning i eftersom, som tidigare nämnts, etablerade kontakter fanns redan 

upprättade genom utbytesprogrammet Linnaeus-Palme.

1.1 Namibia

Namibia, beläget i sydvästra Afrika, är ett land som kantats av oroligheter genom historien. 

Landet var mellan åren 1884-1920 ockuperat av Tyskland och gick då under namnet Tyska 

Sydvästafrika. Efter första världskrigets slut tvingades Tyskland, genom fredsfördraget i 

Versailles 1919, att ge upp alla sina kolonier. Dock hade denna tyska koloni redan under 
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första världskriget blivit ockuperat av grannlandet Sydafrika som efter krigsslutet 

administrerade landet genom ett Nationernas förbund-mandat, som var en form av ett 

förvaltningsavtal med självständighet som slutmål, och kallades ända fram till år 1966 för 

Sydvästafrika (Nationalencyklopedin, internet). 

 

Efter andra världskrigets slut gjorde Sydafrika anspråk på landet vilket ledde till att South-

West Africa People’s Organisation (SWAPO), år 1966 startade ett gerillakrig med målet 

Namibias självständighet. Det dröjde dock fram till år 1990 innan Sydafrika retirerade och 

självständigheten för Namibia var ett faktum. Formellt blev Namibia självständigt den 21 

mars 1990 och därpå följde demokratiska val.

Även om Namibia inte är det fattigaste landet i Afrika är det med svenska ögon mätt 

fortfarande mycket fattigt. Både Sverige, som har en befolkning på drygt nio miljoner, och 

Namibia, som har en befolkning på 2 miljoner, avsätter ca 7,5 % av BNP på 

utbildningssektorn. BNP uppgick i Namibia år 2005 till 9300 miljoner amerikanska dollar och 

motsvarande siffra i Sverige var 288 900 miljoner amerikanska dollar. Det får som 

konsekvens att per capita blir det, grovt räknat, sju gånger mindre ekonomisk satsning till 

utbildningssektorn i Namibia (Globalis, internet), utan hänsyn till procentuell 

ungdomspopulation.

1.2 ”Afrikansk” musik

I boken ”Den musiska människan” skriver Jon-Roar Björkvold om skillnaden mellan den 

västerländska och afrikanska synen på olika estetiska ämnen och om hur de interagerar med 

varandra. Han menar att vi ”västerlänningar” delar upp och mera strikt kategoriserar olika 

intryck. Björkvold anser att när västerlänningar exempelvis ser någonting, då ser vi det och 

registrerar bara detta och lyssnar vi på musik så lyssnar vi enbart på musik. Vi ser och 

upplever alltså bara en sak i taget. Han menar att afrikanska samhällen istället upplever estetik 

med fler sinnen samtidigt än vad som traditionellt görs i västvärlden. Björkvold beskriver hur 

västvärlden är betraktare av konst medan i afrikanska kulturer upplevs musik genom öron, 

syn, dans och deltagande i större utsträckning (Björkvold, 2005). Här tycker vi emellertid att 

Björkvold kanske gör en grov generalisering eftersom Afrika är en stor kontinent med mycket  

varierad historia. Det finns förmodligen stora skillnader i det kulturella livet mellan till 

exempel Marocko längst i norr och Sydafrika i söder. De föreställningar vi hade om musiken i 
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Afrika innan vi åkte till Namibia var många och stereotypa i viss utsträckning. Vi har dock 

senare upplevt och noterat att musiken är mångfacetterad och fyller olika syften beroende på 

situation. Björkvold beskriver att den afrikanska musiken är en ekologisk del av livet i Afrika 

där musiken och dansen ständigt är närvarande vid livets stora skeden såsom vid födsel, 

bröllop och döden (Björkvold, 2005). Vi märkte också att dansen var betydligt mer naturligt 

förekommande i Namibia än i Sverige då det ofta dansades när musik hördes. Vidare menar vi 

dock att musiken även i Sverige har en rätt viktig roll vid livets stora skeden. Det förekommer 

i princip alltid musik vid dop, bröllop och begravningar. Vi håller numera med Björkvold när 

han säger att vi européer är i högre grad betraktare av konst än deltagare i densamma. 

Björkvold skriver vidare att afrikansk konst i större utsträckning är en integrerad konst till 

skillnad från den europeiska (Björkvold, 2005). Detta har varit en intressant utgångspunkt i 

vårt empiriinsamlande, vilket slutligen också resulterat i vårt arbetes syfte med tillhörande 

frågeställningar.

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att studera hur musiklärare i Namibia förhåller sig till rådande 

ramfaktorer och styrdokument samt hur det påverkar deras uppfattning om vad musikämnet 

är, ämnets konception. Detta också för att förbättra vår egen kunskap om ramfaktorers 

inverkan inom vår kommande profession och för att bredda och fördjupa vår syn på 

pedagogiskt arbete samt för att kunna diskutera detta i relation till svenska förhållanden. Vi 

kommer att använda oss av följande frågeställningar.

1.4 Frågeställningar

Vilka är tyngdpunkterna i de Namibiska styrdokumenten i ämnet musik?

Hur tolkas styrdokumenten av lärarna?

Vilka ramfaktorer är rådande för musiklärare i Namibia samt hur påverkar dessa faktorer 

undervisningen?
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1.5 Disposition

Denna rapport har vi valt att disponera på följande sätt: Arbetet är indelat i 7 kapitel. Nedan 

redogör vi först för de teorier vi valt att stödja vår undersökning på. Vi har använt oss av fem 

olika teorier och de presenteras var för sig. Efter ”teoridelen” redovisar vi den tidigare 

forskning inom området som vi funnit. Sedan följer avsnittet ”metod” där vi går igenom 

tillvägagångssättet för undersökningen. Här anger vi vilka metoder vi använt och varför vi har 

använt oss av just dessa. Därefter följer ”resultatdelen” där vi valt att ange de tre olika 

metodernas resultat var för sig. I ”resultatanalysen” som sedan följer utvecklas och 

sammanfattas resultaten i vidare mening.

En ”diskussion” följer sedan kring resultatet där vi ställer empirin som vi fått fram vid vårt 

fältarbete emot litteraturen vi studerat samt våra egna erfarenheter. Ett kort ”efterord” avslutar 

sedan hela arbetet.
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2 Teorier

I detta kapitel presenteras de teorier vi stödjer oss på i denna undersökning. Teorierna är 

didaktisk teori, musikdidaktik, sociokulturell teori, ramfaktorsteori samt hermeneutik. 

Hermeneutik är en teoretisk och praktisk analysmetod. Därför behandlar vi denna i detta 

avsnitt. Vi har valt dessa teorier som vi bedömer relevanta och teorier som utgör utgångspunkt 

för vårt synsätt på undervisning. Under detta avsnitt anges och förklaras även de olika 

begrepp vi använt oss av.

2.1 Didaktisk teori

 

Vad är didaktik egentligen? Det är en svår fråga att besvara och många olika teorier spelar in. 

Att arbeta med människor är alltid en utmaning och som lärare måste man göra många 

avväganden och ta många snabba beslut. Lindström och Pennlert menar att det finns tre 

essentiella och funktionella faktorer för att undervisning och lärande ska äga rum nämligen 

läraren, eleverna och undervisningsinnehållet. Läraren (L) kommunicerar (b) med eleverna 

(E) och har kompetens i till exempel musik som ämne (c). Läraren bör få eleverna att visa 

intresse, fokusera på ämnet och stimulera varandra (lilla delfiguren till vänster) samt också 

kommunicera tillbaka med läraren (Lindström & Pennlert, 2006).

Fig 1.                                                 Lärare - elev - innehåll

Lindström & Pennlerts ”Didaktiska översiktskarta” (Lindström m.fl. 2006, s. 11)
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Ämnet är ofta stort och urval av olika slag måste göras som tillgodoser både läraren och 

eleverna. Eleverna fokuserar (a) på undervisningsinnehållet (UI) enligt figur 1 och läraren 

måste hela tiden vara uppmärksam på att eleverna förstår och inhämtar innehållet i 

undervisningen (d), vilket vi tolkar som lärarens didaktiska kunskaper. Utan den didaktiska 

kunskapen blir förutsättningarna för lärande försämrade. Exempelvis, en professor i 

musikteori är nödvändigtvis inte en bättre lärare för att dennes ämneskunskap är mycket stor. 

Om professorn inte kan få eleverna intresserade och mottagliga för kunskapen spelar 

ämneskunskapen mindre roll. Detsamma gäller även omvänt om en lärare är duktig inom det 

didaktiska området men har liten ämneskunskap. Den sociokulturella svenska grundsynen för 

lärande speglas här i just interaktionen mellan läraren, eleverna och undervisningsinnehållet. 

Vi kommer att något mer ingående beskriva den sociokulturella teorin längre fram i kapitlet. 

Fig 2.                                         Undervisningens dimensioner

Lindström och Pennlerts illustration över undervisningens olika dimensioner 

(Lindström m.fl. 2006, s. 27)

Författarna menar att undervisningen även har dimensioner i ett större sammanhang som kan 

illustreras genom denna bild och visar samspelet mellan undervisningens syfte, innehåll och 

metoder. Utöver detta finns det också olika undervisningsvillkor som spelar roll: Uppdraget, 

läraren, eleverna, ramfaktorerna och föräldrarna (Lindström m.fl. 2006). De menar genom att 

noggrant arbeta pedagogiskt med syfte, innehåll och metod möjliggörs det att i högre grad 

uppnå målen för både lärare och elev. Som lärare kan du aldrig komma ifrån rådande 

ramfaktorer helt men dess påverkan kan minskas. Undervisningens innehåll är i högsta grad 

viktigt för en lärandesituation. Lindström och Pennlert menar vidare att fokusera på 

undervisningens process genom att ställa ”hur”- frågan för att bestämma lämplig 
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arbetsmetod. Hur bearbetas innehållet? (Lindström m.fl. 2006). Målen är också till mycket 

stor del styrande för verksamheten. Vad vill läraren att eleverna ska kunna när de slutar 

exempelvis grundskolan och vad står det i styrdokumenten? Frågan ”varför” förklarar då 

syftet med utbildningen som personen söker svar på (Lindström m.fl. 2006). Frågan ”vad” ger 

svar på innehållet. I nästa avsnitt tar vi upp vad som formar innehållet i ämnet musik enligt 

Frede V Nielsen. Modellen ovan har vi använt som grund för att ta fram observations- och 

intervjuunderlag. 

2.2   Musikdidaktik

Frede V Nielsen skriver i sin bok Musikdidaktik (Nielsen, 1998) om olika områden som 

formar musikundervisningen i skolan. Nielsen menar att det är sex olika ”didaktiska 

områden” som styr hur musikundervisningen kommer att utformas. Dessa sex aspekter är i sin 

tur indelade i underkategorier som blir grunden för hur musikundervisningen kommer formas 

i praktiken. Detta om vi bortser från ramfaktorer och enbart ser på vad musikämnet är.

De sex olika huvudrubrikerna i Nielsens framställning om musikämnet är: Ämnesdidaktisk 

paradigm, bildningsideal, ämnessyn, innehålluppfattning, musiksyn samt musikämnets 

aktivitetsformer (Nielsen, 1998). Nielsen menar att dessa är ofrånkomliga aspekter i 

utformandet av musikundervisning. Lärarens konception kring musiksyn kommer att påverka 

både innehållsuppfattningen och musikämnets aktivitetsformer. Låt oss exempelvis utgå från 

att en lärare har åsikten att musikämnet är ett strikt vetenskapligt ämne. Det troliga är då att 

musikteori och/eller musiklyssning blir det primära som läraren väljer att lära ut. Nielsen 

menar dock inte att det är svart eller vitt. En lärare kan ha musiksynen att musik är konst, ett 

hantverk samt en vetenskap (Nielsen, 1998). Ämnesparadigmen som lyser igenom i 

kursplanen är troligtvis den mest betydande för hur musikundervisningen kommer att se ut i 

praktiken eftersom den ska vara utgångspunkt för alla musiklärare. Kursplanen är dock ett 

tolkningsbart dokument vilket gör att Nielsens uppställning kring musikämnet är relevant för 

att förstå varför musikundervisningen ser ut som den gör. Nielsen grundar sin forskning på 

danska förhållanden (Nielsen, 1998). Vi menar även att det går att applicera på den svenska 

musikundervisningen. Svensk musikundervisning, anser vi, bygger på punkter från 

nedanstående sammanställning. Det ämnesdidaktiska paradigm musikämnet bygger på är 

starkt förknippad med ungdomskultur och populärkultur i den mening att det är den typ av 

musik som vanligtvis spelas under lektionerna. Musikundervisningen i Sverige kretsar mycket 
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kring ensemblespel och rockensemblen är ofta utgångspunkten för spelandet. Rockensemblen 

utgår från trummor, bas, gitarr och sång. Olika sorters klaviatur involveras ofta i 

musikundervisningen också, men de olika instrumenten är inte speciellt många. Då det spelas 

i skolan menar vi att det är reproduktion som gäller till största del, vilket innebär att eleverna 

spelar redan gjord musik. Vår beskrivning av den svenska musikundervisningen grundar sig 

på egna erfarenheter under våra VFU-perioder och lärarvikariat samt på resultat från den 

Nationella utvärderingens beskrivningar av ämnet (Skolverket, internet, 2005). Som vi redan 

nämnt ger de svenska ramfaktorerna stora möjligheter för en god musikundervisning så 

tillvida att det ofta finns väl utrustade musiksalar och tid ges för ämnet. Detta kan betyda att 

lärarens konception av ämnet och kursplanen styr innehållet för musikundervisningen i hög 

grad. På nästa sida följer en sammanställning från Nielsens forskning som gör det mer 

lättöverskådligt. 
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Fig 3.

Frede V Nielsens syn på vad som utformar musikämnets innehåll (Frede V Nielsen, 1998, s. 
354, översättning T. Strandberg).

Innehållsuppfattning
Musikdidaktiska positioner och konceptioner
Sångämne - sången är innehåll, metod, mål

Musiskt ämne - reformpedagogiska idéer, musik, språk, rörelse

Musik - musik som konst, vetenskap, det elementära, lyssning

Samhällsämne - musik i en samhällelig kontext

Polyestetisktämne - hantverket, alla konstarter, musical

Ljudämne - avant-garde, konstmusik

Instrumental - ensembleämne - samspel i grupper, afro-
amerikansk, populärmusikinriktning

Rörelseämne - rörelse och / eller som musik

Musikämnets aktivitetsformer
Produktion - skapa, komponera, arrangera, 
improvisera, dansa

Reproduktion - spela, sjunga, dansa

Perception - lyssna, uppleva

Interpretation - tolka, musikkunnande

Reflexion - musikkunnande i andra 
sammanhang

Musikundervisning
Bevekelsegrunder, föremål, innehåll, 

kriterier för val av innehåll

Ämnessyn
Konst (Ars)

Hantverk

Vetenskap (Scientia)

Musiksyn
Struktur

Struktur + innehåll

Integrering

Mångfacetterad

Ämnesdidaktiska paradigm
Bildningsideal

Basämnesdidaktik (ämnet i sig. vetenskap - konst - 
hantverk)

Etnodidaktik (elevens vardagserfarenheter, alla, fin - 
populärkultur, mikrodidaktik)

Utmaningsdidaktik (samhällsproblem, strategier för 
problemlösning, makrodidaktik)

Ekstistensiell didaktik (antropologiskt. språk, religion, 
etik, konst, livsvärlden, helhet)

Bildningsideal, musik som medel - mål
Materiell - musikinnehåll i centrum

Formell - mänskliga engenskaper i centrum

Kategorisk - det enkla, allmänna, exemplariska 
elementära i musiken, Orff, Agnestig

Kritiskt orienterad - musik i samhället
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2.3 Sociokulturell teori

Genom ett sociologiskt tänkande försöker vi se och förstå samhället som ständigt föränderligt 

(Månson, 2003). Något som påverkar synen på kunskap. Månson beskriver att de som tänker 

sig att det finns absolut kunskap har sin utgångspunkt i objektivism, medan de som utgår från 

att sanningar är färskvara och föränderliga har sin utgångspunkt i vad som kallas relativism. 

Det är dock viktigt att förstå att det finns en skala mellan objektivism och relativism. 

Konsekvent följande av relativism gör att alla kunskapsanspråk omöjliggörs då inga absoluta 

sanningar existerar. Om det inte gick att enas kring det mest fundamentala och de för tillfället 

mest förklarande sanningar och kunskaper i ett samhälle och alla sociala grupper utgick från 

sin egen sanning, skulle det bli omöjligt att enas om till exempel en värdegrund som alla 

ställer sig solidariskt bakom (Månsson, 2003).

Kunskapssociologin hämtar sin utgångspunkt i relativismen, om än inte längst ut på den 

tänkta skalan. Denna menar att kunskap är föränderlig och används för att förstå och förklara 

vår omvärld. Den franske kunskapssociologen Emile Durkheim (1858-1917), menar vidare att 

det finns vissa komponenter och perspektiv som är nödvändiga för att uppnå och utveckla den 

för tillfället rådande sanningen om sakers samband och förhållningssätt (Sandin & Säljö, 

2006). 

Durkheim menar att, för att förstå måste människan vara medveten om de historiska sociala 

strukturer som varit, sedan lära sig om de nu rådande strukturerna för att kunna vara förberedd 

och anpassad för att utveckla de kommande. Detta är viktigt i utbildningen på så sätt att den 

bör använda de metoder som för tiden är mest verkningskraftiga (Sandin m.fl. 2006). Det 

kollektiva är ett begrepp som förekommer ofta i Durkheims teorier. Han nämner det 

kollektiva medvetandet som finns i alla samhällen. Individen lär sig genom kollektivet vad 

som är rätt och fel. Durkheim talar om samhället som den som tänker tanken och individerna 

som medier vilka förtäljer tanken (Månson, 2003). Samhällets kunskap kommer till uttryck 

genom indviders tal och handlande. Detta menar vi är en av grunderna för det sociokulturella 

förhållningssätt som vi har i den svenska skolan idag.

Ovanstående kan kännas något ovidkommande taget ur sin kontext, men är i hög grad en del 

av hur den svenska skolan ser ut idag. Dock bygger den sociokulturella undervisningen inte 

enbart på Durkheims tankar från förra sekelskiftet, utan har vuxit fram med hjälp av andra 
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sociokulturella tänkare såsom Bourdieu, som bland annat myntade begreppet social 

reproduktion (Bourdieu, 2004). Han håller främst familjen som institution som orsak till detta. 

Social reproduktion tolkar vi i korta drag som ett begrepp att beskriva samhällsstrukturer. 

Med detta menas att i det samhällsskikt du är född är också det samhällsskikt du kommer att 

verka inom, vare sig du vill eller inte och är en kedja som är svår att bryta (Bourdieu, 2004). 

Under vår empiriinsamling i Namibia framstod detta tydligt och särskilt kopplingen mot 

skolan.

Sambandet mellan samhället och skolan finner vi som essentiellt. Den sociokulturella teorin 

innehåller många vetenskapliga grenar till exempel sociologi och sociohistoria. Men utbyte av 

kunskap sker inte bara i skolan (Säljö, 2005). Lev Vygotskij skrev år 1930, då radion gjort sitt 

intåg, att det bildats ett nät av elektroniska studiecirklar, alltså ett forum där man delar eller 

tillskaffar sig kunskap genom och tillsamans med andra (Vygotskij, 2006). Den utveckling av 

”studiecirklar” som nu skett via Internet har för oss också en uppenbar prägel av det 

sociokulturella då den även är interaktiv, till skillnad från radion som bara är kommunikativ 

en väg.

Roger Säljö har skrivit om den sociokulturella teorin i en lärandekontext. Han menar att 

lärandet inte är begränsat till skolan och annan formell undervisning, utan mycket av den 

grundläggande kunskapen hämtas från familjen, vänner och andra forum som inte har som 

huvudsyfte att utbyta eller förmedla kunskap (Säljö, 2005). Säljö säger fortsättningsvis att ”I 

en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv tar med sig från 

sociala situationer och brukar i framtiden” (Säljö 2005, s. 13). Alltså lär vi oss mer eller 

mindre genom allt vi företar oss. Säljö skriver dock att skolan är ett viktigt forum för lärande. 

Människan är en biologisk varelse och enligt Säljö en ganska skröplig sådan. Vår art är inte 

särskilt snabb eller stark jämfört med många andra arter och vår evolution har i princip varit 

noll de senaste årtiotusendena (Säljö, 2005). Trots människans fysiska och kognitiva 

begränsningar har vi kunnat övervinna de hinder som mänskligheten stött på. Utvecklingen av 

språket har varit nödvändigt för att förmedla kunskap vidare.

Den kollektiva samlade kunskapen expanderar ständigt och människan har för länge sedan 

utvecklat mer kunskap än vad som kan hållas i den mänskliga hjärnan (Säljö, 2005). Detta 

kan kopplas tillbaka till Durkheims texter om den kollektiva tanken. Säljö menar att ur ett 
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sociokulturellt perspektiv är kommunikation och interaktion grundfundament. Vi får alltid 

historisk kunskap till oss som vi tar in, tolkar och utvecklar. Kommunikationen är sedan 

nödvändig för att föra vidare, sprida och utveckla kunskap (Säljö, 2005).

 
Kärnan i den sociokulturella teorin är enligt oss ovanstående punkter. Sanningen är sanning i 

just den tid och kontext individen befinner sig i och lärandet utvecklas genom interaktion med 

andra. Vidare är således kommunikation grunden för att kunskap ska kunna föras vidare och 

utvecklas.

Genom den kunskap som vi förvärvat genom lärarutbildningen är det den sociokulturella 

teorin som vi känner oss mest förtrogna med och det synsätt som för tillfället, menar vi, bäst 

förklarar skillnader mellan olika skolor och olika förutsättningar för undervisningen. Vi har 

valt just denna teori också för att den grundar sig på yttre förhållanden och sociala situationer. 

Detta känns som en viktig teori när vi gjort vår studie i ett annat land som har andra 

förutsättningar än vi har i Sverige.

2.4 Ramfaktorsteori

Lundgren talar om klassifikation som ämnesinnehåll och ramar som undervisningens form 

(Lundgren, 1972), vilket vi tolkar som två faktorer som samspelar och är beroende av 

varandra. Om vi räknar in läraren som en faktor i undervisningens form, alltså som en ram,  

får vi således en övergripande blick över lärandet i en skolkontext, vilket är där Lundgrens 

fokus ligger.

"The actual teaching may, for different reasons, be carried out in such a way that it is not 

always optimal. The relations between frame factors and teaching process are one-

sided" (Lundgren 1972, s. 40). Detta är ett exempel på hur Lundgren menar att ramarna och 

undervisningen hör ihop och påverkar varandra. Men i hur stor grad påverkar ramfaktorerna 

undervisningen och hur kan lärarna förhålla sig till ramfaktorerna, är intressanta frågor? Vilka 

ramfaktorer som inverkar på undervisning bör också ses ur ett mikroperspektiv, respektive ett 

makroperspektiv för att kunna ge en helhetssyn. På mikronivå finns faktorer som kan vara 

möjliga för läraren, men också för elever, att påverka och som finns nära själva 

undervisningssituationen. Exempel på sådana ramfaktorer är val av läromedel, klassrummets 
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inredning och utformning och dylikt. Ramfaktorer på makronivå ligger längre från läraren och 

påverkar undervisningen mer indirekt. Här återfinns beslut om exempelvis budget och 

ekonomiska anslag från stat eller kommun för att bedriva undervisning. Vi använder oss av 

Hankens och Johansens uppfattningar om vad ramfaktorer är. Ramfaktorer är de 

förutsättningar som ger möjligheter för lärandeverksamhet. Ramfaktorerna kan både ge 

möjligheter men också begränsa läraren och eleven i deras arbete (Hanken & Johansen, 

1998).

De olika ramfaktorer som vi studerat är, för det första det fysiska rummet för att se om det är 

anpassat för musikundervisning. Vidare tidsramarna, för att ta reda på hur lång 

undervisningstid och hur många lektioner i veckan i eleverna har samt läromedel och 

utrustning. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för skolan? Vi har även tittat med ett 

didaktiskt perspektiv på ramarna för målet med undervisning som finns i läroplaner samt 

olika organisatoriska faktorer som hur skolan ser på ämnet musik. Vidare kan frågan ställas, 

hur ser lärarens utbildning och kompetens ut? Hur är dennes pedagogiska grundsyn och hur 

speglas den i klassrummet? Lärarens tankar, metoder och egna erfarenheter som denne 

föredrar att tillämpa kommer också att påverka och forma undervisningen. Innehållet i 

undervisningen bör i hög grad vara formade efter målen. De överordnande målen styr 

verksamheten i stort men läraren bestämmer vägen till dessa mål. Olika delmål kan också 

komma att formuleras i lokala läroplaner. Dessa ska formuleras av berörda lärare för att 

definiera och legitimera undervisningen.

 

Det har stor betydelse för verksamheten hur läraren får planlägga, organisera och strukturera 

lektionerna efter sina egna pedagogiska tankar. Lokala styrdokument kan ge utrymme för 

detta. Vad läraren väljer har stor betydelse för eleven och dennes lärandesituation. Hur läraren 

strukturerar upp undervisningen har också betydelse eftersom olika elever lär sig på olika sätt. 

En allt för ensidig undervisning kan ge mindre bra resultat. Om det bedrivs mycket enskilt 

arbete, eller om samspel och samarbete ges stort utrymme, kan spegla olika pedagogiska 

synsätt som ger avtryck i praktiken. Det är således många olika faktorer som spelar in hur 

undervisningen tar sig uttryck. Detta gör undervisningen till en komplex process. 
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2.5 Hermeneutik

För att tolka och analysera styrdokumenten från Namibia har vi delvis använt oss av en 

hermeneutistisk analysmetod. "Idag används hermeneutik för tolkning av alla typer av texter, 

inklusive människors berättelser om olika livserfarenheter" (Stensmo 2002, s. 111). Stensmo 

menar att den hermeneutiska processen kan delas upp i flera olika delar och tillsammans ska 

läsaren av texten få en tolkningsförståelse för texten.

"Härvid utvecklas tolkningen av hela texten successivt genom tolkning av delarna, och 

omvänt skänker synen på delarna ljus åt synen på helheten" (Alvesson & Sköldberg, 2008, s 

211). Här skriver författarna att dessa två delar har ett starkt samband och genom att fokusera 

på en del får man en annan och ny förståelse för den andra delen. 

"Hela processen av uppkommande tolkningsmönster, textanalys, dialog och 

undertolkningar bör genomsyras av de ännu mer grundläggande 

hermeneutiska cirklarna den mellan del och helhet och den mellan 

förförståelse och förståelse" (Alvesson m.fl. 2008, s. 211).

Här kommer en kort beskrivning av hermeneutiken. Det första steget, av fyra olika steg, 

menar Stensmo är att förstå texten som en helhet och att införskaffa sig en helhetssyn på 

texten ifråga (Stensmo, 2002). Steg två i denna process är att men letar fram det centrala 

temat och att läsaren försöker förstå meningen och den övergripande tanken bakom texten. 

Det kan då röra sig om alternativt hela texten eller en del av denna. Det tredje steget är att 

man ställer denna mot andra texter med liknande teman och ställer likheter och motsatser med 

andra texter om de har liknande tematiska skildringar. Det fjärde och det sista steget handlar 

om att gå tillbaka till steg ett, att se ur helhetsperspektivet igen, att förstå sammanhanget samt 

att slutligen se hela "bilden". Alla dessa fyra steg kan man tänka sig bildar en spiral. För varje 

varv läsaren går igenom dessa får denne en djupare förståelse för tolkningen av texten 

(Stensmo, 2002). Hela denna teori handlar om, som vi har uppfattat den, att förvärva 

förståelse genom att läsa text och tolka den på nya sätt. På sådant sätt har vi tolkat de 

namibiska styrdokumenten. Våra anteckningar från observationer och intervjuer räknar vi 

också som texter. Våra resonemang och diskussioner kring dessa utgår också från 

hermenuetik. De resultat som vi kommer att presentera är inte "sanningen" om 

styrdokumenten i Namibia utan det är således vår tolkning av dem som kan byggas vidare på.  
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3 Tidigare forskning

Här presenterar vi den tidigare forskning vi funnit som har relevans för vårt arbete. I tidigare 

forskning kan också delar av föregående kapitel om teorierna räknas in eftersom tidigare 

forskning använder teorier. Frede V Nielsens sammanfattningar om musikämnets komplexitet 

kan särskilt nämnas. Även Hanken, Johansens bok ”Musikundervisningens Didaktikk” har 

använts till stor del som underlag för denna studie. 

3.1 ”The intellectual war of positions”

Lars Dahlström är lektor vid Umeå universitet och har sedan 1980 studerat Namibias 

utveckling och då med särskilt fokus på landets utbildning. I sin avhandling ”Post-apartheid 

teacher education reform in Namibia”, berättar Dahlström om hur utbildningsväsendet 

reformerades i och med att Namibia erhöll sin självständighet 1990.

När Namibia blev självständigt öppnades dörrarna mot övriga världen i en tid då 

globaliseringen expanderade, kommersialismen ökade, individualiseringen och kapitalismen 

växte snabbt (Dahlström, 2002). Dahlström menar att illusionen att alla kunde vinna på detta 

spred sig i landet, och en framtidsoptimism växte om att komma bort från den fattigdom och 

förtryck som var rådande före självständigheten. Istället växte en ny elit i landet fram som 

gjorde om den västerländska statsmodellen i syfte att gynna sig själva, en utveckling som 

också skett i flera koloniserade länder då de blivit självständiga, till exempel Zimbabwe med 

Robert Mugabe (Dahlström, 2002).

När Namibia skulle utforma sitt eget utbildningsväsen var inte det friktionsfritt. De styrande 

politikerna delade sig i två läger, där den ena sidan ville utnyttja att fönstren mot västvärlden 

nu var öppna och studera utformningen av utbildningen där, för att sedan applicera den i 

Namibia. På andra sidan fanns de konservativa politiker som menade att den sortens tankar 

var en fortsättning på kolonialismen och att Namibia borde utforma sitt skolsystem efter sina 

egna traditioner och värderingar. Detta kallar Dahlström ”The intellectual war of 

positions” (Dahlström, 2002). Vi i västvärlden, menar Dahlström, är vana vid att samhället 

utvecklas i sekvenser som vi skapar och finner oss i, till exempel industrialiseringen och IT-

samhället. Namibias samhällsstruktur ser inte ut på samma sätt som i Sverige, utan där 
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samverkar många helt olika kulturer under en flagga. Där finns allt från jägare- och 

samlarsamhällen till storstadsmänniskor vars liv i princip skulle kunna vara hämtade från 

Stockholm. I detta ligger en svårighet att enas om hur utbildningssystemet ska se ut och detta 

har varit viktigt för oss att försöka förstå för att få en helhetsbild av vår empiri.

3.2 Musikundervisning och identitet 

Hetta Potgieter, som är musiklärare i Sydafrika, skriver i en artikel ”The ”I” in multicultural 

music”, om vikten att se musiken som en del av en elevs identitet (Potgieter, 2007). 

Författaren menar att läraren kan uppfatta eleven som ointresserad av ämnet samtidigt som 

eleven känner att hans eller hennes musikaliska identitet inte är en del av det som lärs ut vid 

musikundervisningen. Hon anger vikten av att se individens personliga förhållande till musik. 

Musik är så viktig för en persons identitet att om du som lärare inte ser elevens förhållande till 

musik så ser du inte heller eleven (Potgieter, 2007).

 

Dahlström beskriver hur Namibia har applicerat ett västerländskt synsätt på sitt skolsystem 

(Dahlström, 2002). Potgieter menar att även den sydafrikanska kursplanen för musik är starkt 

präglad av ett europeiskt tänkande. Hon ställer frågorna: ”Vems musik och sätt lär vi ut, samt 

vilken kultur tillhör jag?” (Potgieter, 2007). På grund av att musiklärarna själva är osäkra på 

hur kursplanen ska tolkas blir det som lärs ut under musiklektionerna grundat i den enskilde 

lärarens konception kring ämnet musik (Potgieter, 2007). Hon behandlar vidare i sin artikel 

den komplicerade historiska bakgrund som Sydafrika har, inkluderat Namibia, med 

kolonialism och slaveri och den syn på svarta som till viss del fortfarande är rådande. Till 

detta lägger hon också problemet att det finns många olika språk och folkslag inom landet. 

Författaren skriver att när hon får en ny klass som hon ska undervisa, börjar hon första 

lektionen med att fråga eleverna: ”Vem är du”?  Det blir då oftast helt tyst i klassrummet. Hon 

frågar sedan om eleverna kommer ihåg någon visa eller folksång från när de var små, och det 

brukar de flesta göra. Detta säger något om vilka de är och var de kommer ifrån (Potgieter, 

2007). I sin artikel menar Potgieter att musiken och dess olika genrer är viktiga för ungdomar 

för att uttrycka vilka de är. Författaren anger olika identiteter vi som människor har och som 

någonstans tar sitt avstamp under ungdomstiden, exempelvis sexualitet, klasstillhörighet, 

nationell identitet och social identitet (Potgieter, 2007). Författaren skriver vidare om att 

identitet utgår från två olika synsätt. Det första är att klassificera saker eller personer för att på 
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så sätt kunna förhålla sig till dessa. Den andra ingången är att sätta in sig själv i ett 

sammanhang, att fästa sin personlighet med vissa åsikter och attribut mm (Potgieter, 2007).

I vår studie är det viktigt att vara medveten om vad som påverkar och formar en människas 

identitet för att förstå den kontext från vilken vi hämtat vår empiri. Potgieters synsätt på hur 

musikundervisningen ser ut i Sydafrika idag, och det faktum att lärarna har svårt att tolka 

kursplanerna, tillför också vårt arbete kunskap och ett förhållningssätt.

3.3 Språket i Namibia

För att förstå förutsättningarna för skolundervisningen i Namibia krävs det kunskap om den 

språksituation som är rådande i landet. 

In Namibia, 0,8% of the population has English as their first language or 

mother tongue. That is an extremely low percentage and it would mean that 

the approximately 99% that have another of the national languages have to 

study in a medium thats is not their mother tongue. In Namibia the 

population has a large variety of mother tongues. There are about 13 

recognized national languages and over 50 varieties of those languages 

(Cantoni, 2007) 

Engelska är ett officiellt språk i landet och det språk undervisningen sker på. År 1992 valdes 

engelska till officiellt språk i syfte att ena den nya nationen.  Att 99 % av befolkningen inte 

har engelska som sitt modersmål är dock ett problem för undervisningen i landet. Språket är 

ett viktigt verktyg för att kommunicera och förstå sin omvärld (Cantoni, 2007). Mayarí 

Cantoni skriver i sitt examensarbete från 2007, efter ha gjort fältstudier i Namibia, om hur ett 

gemensamt språk är en viktig förutsättning för lärande. Hon menar vidare att god kvalitet på 

utbildning dessutom är mycket viktigt för hela samhällsutvecklingen (Cantoni, 2007). Cantoni 

menar att det finns ett klart samband mellan skolundervisningens kvalitet och samhällets 

utveckling. Under vår empiriinsamling i Namibia har den lingvistiska kontexten i landet 

påverkat vårt resultat och ständigt gjort sig påmind om dess komplexitet.  
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4 Metod

Vid denna studie har vi lagt fokus på lärarens pedagogiska arbete i praktiken. Vi har undersökt  

de namibiska lärarnas förhållningssätt till de rådande styrdokumenten och hur de förhåller sig 

till ämnet musik samt deras syn på vad musikundervisning är. Då musik inte är ett eget ämne i 

Namibia utan ingår tillsammans med dans, bild och drama i ämnet ”Arts”, har vi valt att 

använda begreppet Arts.

4.1 Urval

Anledningen till att vi valde Namibia för vår studie var, som tidigare angetts, den etablerade 

kontakt som finns mellan respektive lärarutbildningar i Windhoek och Umeå. Vår fältstudie 

har ägt rum i olika delar av staden Windhoek som är landets huvudstad. Vi tog kontakt med en 

lärare som arbetar på en skola i Windhoek och som även studerat ett år vid Umeå universitet. 

Denna kontakt fick vi genom lärarutbildningen i Umeå. Vår kontaktperson hjälpte oss med att 

finna lämpliga skolor att besöka. Vårt önskemål var att få, dels en god fördelning mellan 

privata och kommunala skolor, men även en spridning på mer eller mindre privilegierade 

stadsdelar, för att få en så bred empiri som möjligt. Antalet skolor som vi besökte var fyra 

stycken. Tre av skolorna var kommunala och en var privat. Vi hade avtalat tid med sju skolor 

men återbud reducerade antalet. De personer vid respektive skola som vi intervjuade var alla 

Art-lärare.

 

4.2 Datainsamlingsmetoder

Vi har använt oss av tre olika metoder för att besvara våra frågeställningar. Den första 

metoden är att vi tolkat de namibiska styrdokumenten. Observationer är vår andra metod och 

har stått för den primära delen av insamlingen av empiriskt material tillsammans med vår 

tredje metod, intervjuer, som hållits med lärare.

När vi tolkat styrdokumenten har vi använt den hermeneutiska analysmetod som beskrivs i 

teorikapitlet (Stensmo, 2002). Detta arbete har varit grunden i denna undersökning då vi 

utgått från den tolkning vi gjort av den namibiska kursplanen för Arts när vi framställt både 
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observationsschemat och intervjufrågorna. Vi har använt oss av Hanken och Johansens 

(Hanken m.fl. 1998) didaktiska utgångspunkter, mål, innehåll, metod, ramfaktorer samt 

lärarförutsättningar. Dessa teorier och begrepp har vi applicerat på de namibiska 

styrdokumenten. Med tanke på syftet anser vi att en kvalitativ ansats ger oss goda möjligheter 

att erhålla en förståelse för hur lärarna i undersökningen förhåller sig till musikämnet både i 

praktiken och i teorin. 

Vi valde observation som metod därför att den ger oss möjlighet att se hur läraren förhåller 

sig till styrdokumenten i praktiken, men även för att kunna jämföra lärarens svar vid 

intervjuerna efter våra observationer av dennes undervisning. Observationer av skolor, lokaler 

och undervisning var också en förutsättning för att få information om vissa av de rådande 

ramfaktorerna. Observationerna är av kvalitativ typ. Detta innebär att observationen är relativt 

omfattande men utförs vid ett begränsat antal objekt (Johansson & Svedner, 2006). Insamlade 

av data sker då med hjälp av ett observationsschema. Det bestod av ett antal frågeställningar 

som vi använde för att besvara lärarens val av metod, lärostoff och elevrespons. 

Observationsschemat finns som bilaga (Bilaga 1). Våra observationer har i första hand berört 

vad läraren väljer att lära ut i sin undervisning och vilken metod läraren använder sig av samt 

hur hans/hennes interaktion med eleverna tar sig uttryck. Det har också gett oss en bild av hur 

klassrummen var utrustade och hur mycket tid som gavs för ämnet. Som komplement till 

dessa observationer har vi även fört samtal i samband med musiklektionerna som ytterligare 

uppmärksammat olika företeelser och händelser som varit av intresse för vår studie.

Intervjuerna som vi genomfört är också av kvalitativ typ och rör de problemområden vi 

undersökt, men har formulerats på olika sätt i olika situationer dock hela tiden med tanke på 

våra frågeställningar. Frågorna har varit av öppen karaktär och halvstrukturerade (Johansson 

m.fl. 2006), vilket innebär att vi försökt formulera frågorna så att läraren förstår frågan och 

kan svara och knyta an till egen undervisningserfarenhet. Våra intervjuer har vi spelat in på en 

digital diktafon och sedan lyssnat upprepade gånger på dessa för att sedan använda det 

material som hade relevans för att besvara frågeställningarna. Anledningen att vi inte 

transkriberat intervjuerna till skriven text och sedan analyserat den, var därför att vi menar att 

det funnits en risk att vi tagit saker ur sin kontext, särskilt också med tanke på den något 

bristfälliga engelska flera av lärarna talade. Intervjufrågorna finns som bilaga (Bilaga 2).

Vid observationerna har vi noterat hur läraren agerar i praktiken och med intervjuerna har vi 

erhållit kompletterande uppgifter och även en djupare förståelse för lärarens pedagogiska 
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tankar. Stämmer dennes handlande överens med svaren under intervjun eller upplevdes 

undervisningen motsägelsefull mot svaren under intervjun?

Ett visst bortfall skedde. Vi hade på förhand förhoppningar att göra intervjuer med alla lärare 

vars klasser vi besökte.  Målet med våra fältstudier var att besöka cirka sju olika skolor i 

Namibia med varierad geografisk spridning och även varierad social klass för att få ett 

förhållandevis brett underlag och genomgående skilda kontexter. På grund av en del sjukdom 

och återbud vid planerade fältbesök stannade antalet intervjuer vid fyra.

4.3 Forskningsetik

Vi har tillämpat de forskningsetiska principer som gäller vid intervjuer (Vetenskapsrådet, 

internet). Det betyder att vi har förklarat syftet med intervjun och att den intervjuade 

personens anonymitet är bevarad. Före intervjun informerade vi också att personen kunde 

avbryta när helst han/hon ville eller avböja att svara på specifika frågor under intervjun och 

att vi två som genomförde intervjun är de enda som kommer att ta del av det inspelade 

materialet samt att det kommer att raderas efter att vi behandlat det färdigt (Johansson m.fl. 

2006). 

4.4 Procedur

När vi startade vårt inhämtande av empiri i Namibia var det precis i upptakten av skolornas 

hösttermin. Skolorna var därför till stor del upptagna med organisationsfrågor. Detta gjorde att 

vi dröjde en tid innan vi började med skolbesöken.

Första steget i vår fältstudie var att införskaffa de namibiska styrdokumenten. Detta fick vi 

hjälp med av vår kontaktperson som arbetar som musiklärare i Windhoek. Kopior på 

styrdokumenten fick vi på ett skolkontor i Katatoura, som är en stadsdel av Windhoek. Vi 

trodde också att vi skulle kunna få kopior av kursplanen på någon skola men det visade sig 

vara svårt. Antingen hade de inte dokumentet på skolan eller så saknade de apparatur för 

kopiering. Vi läste igenom läroplanerna noggrant och översatte dessa för att få underlag 

för våra intervjuer. Detta för att få djupare förståelse för vad musikundervisningen i Namibia 

grundas på samt för att sedan slutligen även kunna besvara våra frågeställningar. 
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Våra engelskkunskaper är, enligt vår egen uppfattning, goda i sociala sammanhang, men 

precis som i svenska språket krävs det även förståelse för de fackuttryck som erfordras för att 

förstå olika sammanhang. Översättningen av läroplanen är därför en tolkningsvariabel som 

måste tas med i beräkningen. Det finns en viss risk att vi missförstått den ämnesspecifika 

engelska som den namibiska läroplanen är skriven på. Detsamma gäller vid de intervjuer vi 

gjort eftersom språkliga missförstånd kan ha ägt rum. Vi försökte minimera risken genom att 

ställa så tydliga frågor vi kunde. 

Efter att i en vecka detaljstuderat den namibiska kursplanen för Arts, grade 5-7, tog vi kontakt  

vi med vår kontaktperson som lovat hjälpa oss att finna möjliga skolor att besöka och 

lämpliga lärare att intervjua. Vår önskan var från början att få telefonnummer till skolor i 

olika stadsdelar med varierade ekonomiska förutsättningar. Vår kontaktperson insisterade 

emellertid på att själv ringa till vissa skolor och boka tid för oss. Kommunikationen mellan 

oss var inte alla gånger helt tydlig så vissa oklarheter om vad som sades uppstod. Efter att vi 

väntat två veckor på att höra av vår kontaktperson kom denne och hämtade oss och vi åkte till 

olika skolor och bokade tid för observationer och intervjuer med lärare. Vid dessa tillfällen 

tog vi också kontakt med skolornas rektorer för att få tillstånd för kommande besök. Alla 

rektorer bemötte oss positivt. Vi bokade denna dag tid för totalt sju stycken observationer och 

fyra intervjuer inom en tidsram av tre veckor.

 

Under de två första veckorna i landet arbetade vi även med att framställa ett 

observationsschema utifrån våra frågeställningar och den namibiska kursplanen samt började 

utforma ett intervjuunderlag (se bilaga 2). Efterföljande veckor ägnades åt att genomföra 

observationerna. I början av lektionerna presenterade vi oss kort. Vidare förklarade vi att vi 

gjorde en undersökning om Art-undervisning i Namibia och att eleverna kunde agera som de 

brukar under en helt vanlig lektion och inte lägga fokus på oss. Under observationerna har vi 

inte fokuserat på eleverna utan vi har haft uppmärksamheten på läraren och lärarens 

interaktion med eleverna. Detta för att begränsa vår studie både beträffande empirimaterial

men också av den anledningen att vi inte hade tillräckligt med tid på plats för att samla in 

tillstånd från föräldrarna för att få en elevaspekt i vår studie (Vetenskapsrådet, internet).

Vår placering i klassrummet var under samtliga observationer längst bak i rummet där vi 

placerade oss i var sitt hörn. I och med att vi var två personer som observerade samma lektion 

med likadana observationsscheman tror vi att vi fick ett säkrare underlag än om vi skulle ha 



24

delat upp oss och observerat på egen hand. Genom denna metod fick vi möjlighet att jämföra 

och diskutera våra resultat.

 

Intervjuerna försökte vi göra efter de riktlinjer vi lärt oss vid vår lärarutbildning om hur ett 

utvecklingssamtal bör utformas, till exempel att välja en lugn plats för intervjun, att inte sitta 

rakt framför personen som blir intervjuad, att inleda med enkla frågor och inte vara rädd för 

att låta respektive lärare få tillräcklig tid att tänka igenom sitt svar. För oss gällde det att  

kunna formulera om frågorna något så att det blev tydligt för den intervjuade personen att 

förstå våra engelska formuleringar. Det var även viktigt att låta den intervjuade personen få 

tid att formulera sig och göra det tydligt för oss vad denne menade. Därigenom minskade vi 

risken att svaren skulle misstolkas.

Samtliga observationer och intervjuer framskred planenligt ända fram till den sista skolan vi 

skulle besöka. Detta besök var planerat att genomföras den 19 mars 2010 vilket var två dagar 

före nationaldagen och 20-årsfirandet av Namibias självständighet samt inföll dessutom på en 

fredag. Detta gjorde att alla lektioner var inställda denna dag till förmån för ett gemensamt 

firande ute på skolgården. Vi trodde att vi skulle få observera några lektioner och intervjua 

Art-läraren men blev istället inbjudna att förbereda för firandet genom att montera upp en 

ljudanläggning samt hänga upp girlanger och blåsa upp ballonger och dylikt. När firandet 

kom igång fick vi se framträdanden av alla de ämnen som är Arts. Allt ifrån olika bilder de 

målat, till traditionella sång- och dansnummer och även korta teaterstycken som framfördes. 
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Dansuppvisning på en skola i ett av de fattigaste områdena i Windhoek. Anledningen till 

firandet var Namibias nationaldag.

Denna dag blev lärorik för oss på så sätt att vi fick se de färdiga produkterna av arbeten de 

gjort i Art-undervisningen samt se delar av den Namibiska kulturen. En parallell kan dras till 

aktiviteter vid de svenska högtiderna som midsommar och skolavslutningar då vissa 

traditioner plötsligt träder fram.

4.5 Observationsschema

Vi har valt att utgå från Johansson och Svedners (Johansson m.fl. 2006) beskrivning av hur ett 

observationsschema ska se ut. Där menar författarna att det finns några fasta punkter vilka bör 

vara med för att sätta observationen i en kontext. Till exempel har vi valt att ha med namnet 

på den som observerar, tidpunkt för observationen, placering i klassrummet, vilken årskurs vi 

observerat och totalt antal närvarande. Vi har haft nio stycken observationspunkter som syftat 
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till att besvara delar av våra frågeställningar. Dessa punkter har vi tagit fram då vi studerat 

styrdokumenten, med förhoppning att besvara frågeställningarna på bästa sätt (bilaga 1).

För att undersöka hur läraren är i sitt bemötande mot eleverna har vi observerat hur läraren 

börjar sin lektion och på det sättet sett hur läraren bemöter sina elever. Detta har givit oss 

information om läraren har en auktoritär roll i klassrummet och om denne grundar sin 

undervisning i en sociokulturell teori. Vi har även valt att titta på hur läraren väljer att avsluta 

lektionen. Här har vi också observerat om det finns en röd tråd i lärarens agerande, bemötande 

och val av metod genom lektionen. Detta leder sedan in på vad läraren väljer att undervisa 

under lektion, vilket säger oss mycket om hur läraren förhåller sig till kursplanens mål och 

innehåll, men det säger även vad lärarens konception av ämnet musik är. Den metod läraren 

väljer för att förmedla det valda innehållet ger oss kunskap och information om hurvida denne 

utgår från sociokulturell teori i sin undervisning och dennes konception om ämnet. Det visar 

oss också hur läraren förhåller sig till de ramfaktorer som är rådande i just den kontexten. 

Visserligen har vi inte följt lärarna under någon längre tid, men vi menar att de 

observationstillfällen vi fått möjlighet till ändå sammantaget med intervjumaterialet ger ett 

tillräckligt underlag för att besvara de frågor vi hade. Även om vårt fokus inte ligger på 

elevrespons så har vi ändå valt att observera hur eleverna svarar på lärarens metod och val av 

innehåll. Detta för att se hur läraren engagerar och involverar eleverna i sin undervisning och 

se hur eleverna reagerar på undervisningen. Hur ramfaktorer påverkar musikundervisningen 

är det ena huvudsyftet med studien och stora delar av våra observationer har därför handlat 

om att fokusera på dessa. Vi har observerat hur lokalen där musikundervisningen äger rum ser 

ut. Detta har innefattat bland annat noteringar om storlek på klassrum. Är utrymmena i 

proportion till antalet elever? Vidare hur klassrummets standard är i fråga om hur ljust eller 

mörkt det är, hur akustiken upplevs och hur standarden på skolbänkar och dylikt är? Till detta 

hör också hur lokalen är utrustad för just musikundervisning. Vi har noterat om det finns 

instrument tillgängliga och i så fall vilka och i vilket skick dessa är. Finns det 

inspirationsmaterial eller läromedel på väggarna etc.? Vi har även observerat om läraren 

använder några läromedel i sin undervisning. Vilka hjälpmedel är det i så fall och hur 

använder läraren dessa? Detta sammantaget ger oss information om ekonomiska ramfaktorer 

men också om lärarens konception kring musikundervisning och organisatoriska ramar, t. ex. 

hur den aktuella skolan värdesätter ämnet. Vidare hjälper detta oss också att bedöma hur 

läraren förhåller sig till kursplanen och rådande ramfaktorer.
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5 Resultat

I resultatdelen anger vi först vår genomgång av de nationella namibiska kursplanerna. 

Resultaten av observationerna och av intervjuerna följer därefter. Avslutningsvis sker en 

analys av resultaten. 

5.1 Den namibiska nationella kursplanen i The Arts

”Upper Primary Phase, Grades 5-7” (ålder 11-13 år)

Det är The National Institute for Educational Development (NIED) som utformat de 

namibiska läroplanerna (NIED, 2006). Följande text är till stor del en översättning och inte en 

fristående text. När vi har gjort egna tolkningar framgår det i texten. Musikundervisning i 

Namibia är inte något eget ämne utan kallas istället ”Arts” där även drama, dans och bild 

ingår. Detta innebär att de har en kursplan som gäller gemensamt för alla de fyra ämnena. Vi 

har först gjort en systematisk genomgång av kursplanen. 

I inledningen står det om ämnet Arts och vad som är dess konception. Redan i början står det 

att ämnet ska hållas två lektioner i veckan och att ”Arts promote the balance growth, 

socialisation and development of the creative ability of a learner”. Citatet menar vi är ett 

exempel på att redan i början av kursplanen legitimeras ämnet genom att understryka att Arts 

är bra för den mänskliga utvecklingen. Vidare anges att Arts ger eleverna verktyg att också 

klara andra ämnen bättre och förstå den interkontext som råder mellan de estetiska ämnena. 

Det är ett återkommande uttalande i dessa kursplaner. De övergripande målen är följande: 

Utveckla elevens sociala ansvar mot andra individer, familjen, samhället och 

nationen som helhet. Det är en form av social fostran. Möjliggöra för 

eleverna att bidra till utvecklingen av den namibiska kulturen. Framhålla 

interkulturell förståelse som i sin tur blir en kulturell fostran. (The National 

Institute for Educational Development, 2006, vår översättning)
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Nationen och Namibia är återkommande uttryck i detta styrdokument. I det första avsnittet 

står det vad Art-utbildningen ska eftersträva och följande punkter är angivna:

! Att stimulera elevernas fantasi och kreativitet.

! Uppmuntra eleverna att uttrycka sig själva, ge självförtroende, att kommunicera med 

andra.

! Fostra självdisciplin, ansvar och förmåga att samarbeta.

! Ta initiativ till att utveckla Arts som ett sätt att uttrycka sig.

! Utöka kunskaperna kring problemlösning.

                                                                                                           (vår översättning)

5.1.1 Lärandemål och kompetenser

Det anges att lek, imitering, musik, rörelse och visuella uttryck är ett av det mest 

fundamentala sätten att tillgodogöra sig kunskap. I detta dokument menas att eleverna redan 

har mycket kunskap med sig då de börjar i skolan och då bör lärandet ha sin utgångspunkt där 

eleven befinner sig. Målet är att eleverna ska kunna uttrycka sig själva genom konst, men 

också förstå och uppskatta vad andra kommunicerar. Eleverna ska även kunna delta i kreativa 

aktiviteter. I efterföljande kapitel anges att Arts som ämne inte verkar mot bestämda mål, utan 

snarare är processen målet i sig själv. I denna del av läroplanen anges att Arts är ett ämne som 

är mångfacetterat och innehåller många genrer så att fasta mål inte är möjliga att formulera. 

Den formella undervisningen bör hållas till ett minimum och endast ges när eleven behöver 

hjälp och stöd att finna ett sätt att uttrycka sig på.

5.1.2 Länkar till andra ämnen och ämnesöverskridande frågor

NIED menar i detta avsnitt att konst alltid handlar om något. Konsten är alltid kommunikativ. 

Vad den förmedlar beror på elevens intresse och föreställningar om sin omvärld men 

författarna av läroplanen menar att det är lätt att få in skolämnen, som ”Social studies”, 

”Religious education”, ”Languages” etc., i skolämnet Arts. NIED menar också i denna del av 

texten att Arts, i större utsträckning än de flesta andra ämnen, utvecklar både känslomässig 

och kognitiv intelligens.
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Det finns fyra ämnesöverskridande punkter som musiken och de övriga estetiska ämnena ska 

integrera i undervisningen enligt kursplanen, nämligen:

! Environmental Education

! HIV & AIDS Education

! Population Education

! Human Rights and Democracy Education

5.1.3 Lokal kontext och innehåll

Som vi anger ovan tar Art-utbildningen enligt läroplanen sin början från den nivå där eleven 

befinner sig. Enligt NIED kan det skilja sig i kultur och seder beroende på var i landet eleven 

har sin hemort. Skolorna uppmuntras därför att engagera lokala artister och instruktörer i 

undervisningen. NIED menar att man måste kunna sin egen kultur för att förstå andras.

5.1.4 Ingång till undervisning och lärandet

Den ingång som gäller för undervisning är baserad på paradigmet att eleven ska vara i 

centrum och om det görs på rätt sätt så säkerställer detta optimal kvalité på lärandet (NIED, 

2006). Målet med utbildningen är att utveckla lärande med förståelse och att ge redskap att 

bidra och delta i samhällsutvecklingen. Eleven har med sig mycket kunskap när denne börjar 

utbildningen och läroplanen betonar att lärandet bör ta sin start från denna nivå. Som en 

förlängning av ovannämnda menas att eleven lär sig bäst när eleven är aktiv i sin egen 

lärandeprocess (NIED, 2006). Vidare måste hänsyn tas till att alla elever är individer med 

olika förmågor och tempon att ta till sig kunskap. Därför måste läraren vara flexibel och 

variera sin undervisning men under välstrukturerade former.

Läraren måste också välja det tillvägagångssätt som bäst lämpar sig för att nå resultat och mål 

för den uppgift som för tillfället är aktuell. Huruvida det ska arrangeras som en individuell 

uppgift eller som ett grupparbete är upp till läraren att bestämma. Då grupparbeten ska göras 

måste uppgiften vara på en sådan svårighetsnivå att gruppen utmanas men ändå slutligen 

klarar av att lösa uppgiften. Eleverna kommer annars inte att förstå meningen med att arbeta 
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tillsammans med andra. Eleverna ska vägledas till att utvärdera och uppskatta sina 

klasskamraters olika arbeten men även etablerade artisters olika verk. Detta ses som en del av 

det övergripande mål som Arts har, nämligen att eleverna ska få kunskap att kunna uttrycka 

sig själva genom någon av de fyra konstformer som ämnet omsluter samt att förstå och tolka 

sin omvärld.

Om det inte är någonting avvikande som inträffar på skolan bör Art-undervisningen gå genom 

följande faser (NIED, 2006):

! Den inledande fasen där eleverna diskuterar vad som skall göras och hur de ska göra 

det.

! Fas två där eleverna övar och löser uppgiften.

! Den tredje fasen där eleverna presenterar sitt arbete för varandra och får återkoppling 

från sina klasskamrater.

                                                                                     (vår översättning)

Det menas att ämnets natur är sådant att presentation av arbetet är självklart och därför ska det 

i förlängningen vara naturligt att visa sitt arbete även utanför skolan till exempel för föräldrar 

och ute i övriga samhället.

5.1.5 Summering av lärandets innehåll

Den nationella kursplanen bör användas som ett underlag för att på respektive skola också 

utarbeta mer detaljerade lokala kursplaner. Dock finns det fyra innehållsteman som alltid ska 

finnas i Art-utbildningen nämligen (NIED, 2006):

! Undersöka/Utforska

! Deltaga

! Göra/Skapa

! Uppskatta

                                             (vår översättning)
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Det är också utifrån dessa fyra olika teman NIED tagit fram de specifika mål för vad en elev 

ska lära sig inom ämnet musik, både uppnåendemål och strävansmål. Redovisning av dessa 

följer nedan.

5.1.6 Specifika grundläggande färdigheter eleven skall uppnå

I det första innehållstemat som kallas för ”Undersöka/Utforska” står det om musik att eleven 

ska experimentera både individuellt och i sällskap med andra. Förutom detta ska eleven 

utforska sin egen röst och bli medveten om uttrycksmöjligheterna med rösten. Det NIED 

anger om ”Deltagande” är i inledningen att eleverna ska utveckla personliga och sociala 

färdigheter. NIED menar att eleven ska kunna samarbeta i grupp, respektera varandra, dela 

idéer med varandra om vad som ska göras och hur det ska göras. Eleverna ska även presentera 

sina produkter framgår det av kursplanen (NIED, 2006).

Det finns för musik en ämnesspecifik beskrivning, av vad ämnet ska innehålla. Denna 

omfattar tre kategorier (NIED, 2006):

! Sjunga

! Spela

! Skapa

                                (vår översättning)

Under rubriken ”Sjunga” står beskrivet att eleven ska undersöka och utforska dynamik och 

olika känslor som finns inom de sjungna ljuden. Eleven bör även utveckla en repertoar av tio 

varierade nya sånger per år och lära sig att improvisera melodier. Vidare menas att eleven bör 

klara av att hålla rytmen och tonen samt att sjunga i en dirigerad grupp eller solosång. Det 

läggs också vikt vid att eleverna bör lära sig sånger på flera av de olika språk som är officiella 

språk i Namibia (NIED, 2006). 

Målet med ”spelandet” i denna kursplan är att eleven ska utveckla percussionsfärdigheter.

Eleven bör kunna hålla rytmen, spela på föremål från den direkta omgivningen inklusive 

kroppen som ett instrument. Eleven bör även kunna improvisera en kort melodi i valfri stil på 

ett melodislagverk t.ex. xylofon. Eleven bör även kunna ackompanjera till både sång och 

dans.
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När denna kursplan anger ”skapande” i musiken menas, att eleven också bör utveckla egna 

färdigheter i att framställa enkla musikinstrument. Eleverna bör kunna tillverka och spela på 

olika musikinstrument som trummor, stränginstrument, shakers etc.

5.1.7 Uppskattning

Enligt kursplanen bör eleven utveckla en förståelse för hur de reagerar på olika konstformer 

och kommunicera dem positivt samt utveckla självförtroende genom sin egen förmåga att 

uttrycka sig genom konst. Eleven bör kunna ge feedback i de projekt eleven deltar i och 

förklara intentionen i arbetet som eleven gjort samt också kunna diskutera olika artisters 

arbeten med en uppskattande attityd.

5.1.8 Betyg och bedömning

Bedömning av eleverna ska ges fortlöpande och behandla både det formella lärandet och det 

informella lärandet som eleven tillgodogör sig. Denna form av utvärdering är formativ därför 

att elevens process och utveckling är det viktiga med utbildning snarare än att ha fasta 

kunskapsmål som eleven ska uppnå. Undervisningen ska också vara formativ för läraren 

genom fortlöpande utvärdering och reflektion över sin undervisning, val av material, mm. 

Detta ska ske både enskilt, med arbetskamraterna, eleverna och föräldrarna (NIED, 2006).

Betygsystemet är följande:   

Betygsskala & Betygskriterier

A: Eleven har uppnått målen utomordentligt bra

B: Eleven har uppnått målen bra

C: Eleven har uppnått målen

D: Eleven har uppnått ett minimum av målen för att bli godkänd

E: Eleven har inte uppnått ett minimum av målen för att bli godkänd

                                                                                                              (vår översättning)
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5.1.9 Tyngdpunkterna i den namibiska nationella kursplanen för The Arts

Efter att studerat denna kursplan anser vi för det första att den finns en rätt tydlig koppling till 

en sociokulturell teori eftersom kursplanen vid flertalet tillfällen upprepar att individen lär sig 

i interaktion med andra och interaktion med miljön runt omkring sig. Vidare betonas också att 

processen är målet snarare än fasta kunskapsmål.

Den egna kulturen anges som en utgångspunkt för lärandet och som ett sätt att förstå andra 

kulturer. Med det menas att eleven måste först förstå sin egen kultur för att kunna inhämta 

andras kulturer utan fördomar.

En punkt som vi noterat och finner intressant är att Art-utbildningen ska framhålla fostrande 

av självdisciplin. Någon motsvarande skrivning finns inte i våra svenska skolplaner.

I och med att detta är den nationella kursplanen ska alla lärare förhålla sig till densamma 

oavsett antal elever i klasserna eller olika tillgång till instrument etc. Trots att den namibiska 

kursplanen är något mer detaljerad om vad som skall läras ut i musikundervisningen än den 

svenska, så finns fortfarande stort tolkningsutrymme. Det står också att skolan ska se den som 

ett underlag för de enskilda skolorna att forma sin egen undervisning. Våra intervjusvar visar 

dock att det bara var en av de besökta skolorna som hade utarbetat en egen lokal kursplan.

5.2 Resultat av observationer 

Vid observationerna har vi noterat dels många skillnader men också likheter mellan skolorna i 

Windhoek men även mellan dessa och svenska skolor. 

 

5.2.1 Tidsramarna

Tidsramarna för musikundervisningen var något olika från skola till skola. Enligt läroplanen 

står det att eleverna ska undervisas i Arts vid två olika tillfällen under veckan. Dock är Arts 

fyra olika ämnen: Musik, bild, drama och dans. Dessa ämnen ska disponeras likvärdigt. Tre av 

totalt fyra skolor använde sig av ett periodiskt system, vilket innebar att eleverna hade lektion 
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i de olika Art-ämnena i fyra veckor åt gången. Detta gick efter ett roterande schema. De 

kommunala skolorna hade inte Arts vid två tillfällen i veckan utan endast vid ett tillfälle. Det 

står i nationella kursplanen att Art-undervisning ska hållas vid två tillfällen i veckan.

Det varma klimatet som råder i landet hade betydelse på så sätt att skolorna började 

lektionerna tidigt på morgonen klockan 6-7 och slutade skoldagen vid kl. 12-13 då värmen 

var som mest påtaglig. Deras skoldagar är då i snitt 6-7 timmar långa. Lektionernas längd 

varierade mellan privatskolan och de kommunala skolorna. Vid privatskolan var lektionerna 

30 minuter och vid de kommunala skolorna var de 40 minuter långa.

Vid privatskolan slutade lektionen till exempel klockan 11.00 och nästa lektion började också 

kl. 11.00. Detta medför att lektioner startade enligt schemat vid denna tidpunkt men eleverna 

hade inte hunnit anlända till klassrummet. Det innebar att lektionerna var kortare i praktiken 

än vad som står i schemat. Privatskolan hade ej roterande schema utan eleverna hade musik 

varje vecka men endast 20 minuter trots att schemat anger lektionens längd till 30 minuter. 

Totalt sett innebär det att, om vi räknar med 36 veckor undervisning på ett år, så blir det på 

privatskolan 18 hela timmar musikundervisning medan det på de kommunala skolorna blir 

totalt endast 6 hela timmar musikundervisning på ett år. Detta innebär att den privata skolan 

bedrev tre gånger så mycket musikundervisning jämfört med de kommunala skolorna.

Vid privatskolan hade eleverna, i årskurserna 1-4, två musiklektioner i veckan. Det gör totalt 

att de elever vi observerade hade under fyra år haft 36 hela timmar om året Det kan jämföras 

med de kommunala skolornas 6 hela timmar per år. 

5.2.2 Fysiska rummet 

Vid de kommunala skolorna ägde musiklektionerna rum i "vanliga" klassrum vilket innebar 

att musikläraren inte hade tillgång till något klassrum speciellt anpassat för 

musikundervisning. I klassrummen fanns inga åtgärder gjorda för att erhålla god akustik eller 

någon form av ljudisolering. Akustik och ljudisolering var saker som inte var prioriterade. 

Istället prioriterade skolorna, i mån av pengar, att investera i instrument. Dock fanns det inte 

så många instrument vid de kommunala skolorna. Läraren hade tillgång till några olika 

trummor som denne kunde ta till klassrummet på en vagn eller som läraren fick bära. Även en 

portabel CD-anläggning fanns att tillgå för lärarna i de flesta fall.
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Ett ordinärt klassrum som ej är anpassat för musik. Lägg märke till det stora antalet stolar 

och bänkar.

Klassrummen var utrustade med en krit-tavla längst fram och bänkar oftast för cirka 40 

elever. Vid privatskolan, vars klassrum var mindre, hade de inga skolbänkar utan eleverna satt  

på golvet. Rummet kunde därför också med lätthet användas för rörelsebaserad undervisning 

och dans. Detta berodde på att de på privatskolan hade sin egen musiksal som enbart 

användes för musikundervisning. Vid de övriga skolorna delas klassrummen med andra 

ämnen.

I och med att de kommunala skolorna inte hade någon musiksal fanns det nästan inget 

inspirationsmaterial riktat mot musik uppsatt på väggarna. Ibland fanns det teckningar som 

eleverna gjort under bildlektionerna. Vid privatskolan var musiksalens väggar täckta av bilder 

på instrument och de klassiska tonsättarna. Istället för en krit-tavla hade de en modern 

whiteboardtavla med notlinjer. Några grupprum fanns inte att tillgå. 
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5.2.3 Läromedel, utrustning och instrument

Skolorna som vi har besökt har haft varierad tillgång till musikinstrument. De kommunala 

skolorna hade några bongotrummor men i vissa skolor fanns inga instrument att tillgå vid 

musiklektionerna. Några läromedel, i form av böcker, fanns inte som användes vid 

lektionerna. Privatskolan hade köpt en flöjt till varje elev. Läraren hade ett elpiano och det 

fanns några olika bongotrummor till förfogande. Varje elev hade en egen notbok för nybörjare 

i blockflöjt ur vilken de spelade skalövningar eller låtar. Här fanns också olika typer av 

bongotrummor, notställ och även ett akustiskt piano.

5.2.4 Ramar för mål, innehåll och värdering

Vi har studerat de nationella läroplanerna för att utröna var tyngdpunkterna i undervisningen 

ligger. Dessa är grundfundamenten som ska styra hela musikundervisningen på ett 

övergripande sätt. Vid privatskolan observerade vi att lärarna hade utformat en lokal kursplan 

som var mer specifik på var fokus skulle ligga i undervisningen. I denna lokala kursplan var 

målen mer tydliga. Vilken framtoning och även vilket huvudinnehåll undervisningen bör ha, 

stod skrivet på ett mer tillgängligt och lättförståeligt sätt. Vid de kommunala skolorna vi 

besökte fanns det inte några lokala kursplaner där lärarna ytterligare formulerat och anpassat 

de nationella planerna till skolans egna förutsättningar. 

5.2.5 Organisatoriska ramar

En betydelsefull ramfaktor för undervisningen som observerades var att klasserna var stora i 

antal elever. I många klasser vid de kommunala skolorna var det upp till 40-43 elever. Vid 

privatskolan var antalet elever i varje klass cirka 20-25 st. Maxgränsen gick där vid 26 elever.

Undervisningen varierade i innehåll efter antalet elever. Med en stor grupp arbetades det ofta 

med en stor kör. Det var fallet vid de kommunala skolorna. Sången var alltid i centrum vid de 

skolor där eleverna var många. Vid privatskolan var det mindre grupper och eleverna 

grupperades istället ofta i blockflöjtorkestrar. Vid skolor med stora klasser var det inte möjligt 

att ordna musicerande i grupp, då dessa skolor inte hade utrustning eller lokaler för att 
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tillämpa ensemblespel. Vid privatskolan användes tiden till musicerande i grupp i form av en 

blockflöjtsorkester. I denna orkester spelade alla blockflöjtselever unisont. Läraren som höll 

denna lektion uppgav att målet var att eleverna skulle kunna notläsning. Detta kan förklara 

varför det inte förekom stämmor bland flöjtarna eller varför inte några elever spelade 

rytminstrument till. Att alla spelade samma sak underlättade för läraren att lära ut och för 

eleverna att nå målet. Inte heller i de kommunala skolorna, där sången var i fokus, arbetade 

läraren med flerstämmighet. Vi noterade enbart unison sång under våra observationer. Med 

den förkunskap och erfarenhet vi har, menar vi att mångsidigheten på elevernas musicerande 

var på en förhållandevis enkel nivå. Detta gäller både om det var stora körer eller 

blockflöjtsorkestrar.

5.2.6 De ekonomiska ramfaktorernas inverkan

Vilka ramfaktorer som spelar störst roll för en framgångsrik musikundervisning är svårt att 

ange. Det är onekligen så att det finns ramfaktorer på olika nivåer som också är lättare eller 

svårare för läraren att påverka. På så kallad mikronivå återfinns de ramfaktorer som är allra 

närmast undervisningssituationen såsom klassrummets utformning, val av läromedel etc.

Vidare finns också en makronivå där ramfaktorer tar sin utformning bortom lärarens möjlighet 

att styra och som har en mer indirekt påverkan på undervisningen. Där finner vi bland annat 

de ekonomiska förutsättningarna som ges från staten för att bedriva musikundervisning i 

skolorna. Det finns dessutom en värdering av ämnet i hur stora ekonomiska resurser som 

avsätts till att utbilda elever i musik och även hur mycket pengar som anslås till att fortbilda 

redan behöriga lärare. På en mellannivå återfinner vi organisatoriska ramfaktorer såsom den 

egna kommunens skolpolitik, skolledning och rektorer. Hur löner sätts mellan lärare i olika 

ämnen är en värdering av dem som beslutar om detta. Det gäller även den budget och den tid 

för undervisning som läraren tilldelas. Våra observationer visar att vid de kommunala 

skolorna får musikundervisningen inte den tid som det står skrivit i den namibiska kursplanen 

att den skall ges. Rättare sagt uppges det vid vår studie bara hälften, 6 hela timmar per år 

istället för de 12 timmar som föreskrivs som minimum. De observationer vi gjort är att 

möjligheterna till att hålla en god musikundervisning är i relation till de ramfaktorer som finns 

på främst makronivå. Den värdering beslutfattare gör påverkar i hög grad de ekonomiska 

förutsättningar som ges för att bedriva musikundervisning. Våra samtal i samband med 

observationerna visar vidare på att vid de kommunala skolorna är ämnet Arts inte högt 
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värderat och skolorna ges i princip inga pengar till sin Art-undervisning. Detta gör att bristen 

på material som instrument och läromedel är mycket stor. Lönerna för Art-lärare är också 

lägre än övriga ämnens lärare, vilket medför att det finns relativt få behöriga Art-lärare. Dessa 

arbetar istället på privatskolor eller producerar egen musik vilket ofta är mer lönsamt.

Det fanns knapphändig utrustning och läromedel för musikundervisning vid de kommunala 

skolorna och de saknade också särskilda lektionssalar för musik. Vid den privata skolan vi 

observerade reglerade inte staten den ekonomiska tilldelningen. Föräldrarna till eleverna 

betalde istället rätt stora summor pengar direkt till skolan där skolledningen fördelade dem 

inom sin verksamhet. Avståndet mellan makro- och mikronivå upplevdes här inte så långt. 

Lärarna här hade lika lön oavsett ämne. Det gavs en stor budget till musikundervisningen och 

här fanns relativt gott om instrument och läromedel. Det fanns även en särskild musiksal där 

undervisningen ägde rum. 

5.3 Resultat av intervjuer 

Vid resultaten av intervjuerna kategoriserar vi intervjufrågorna. Vi går inte igenom varje 

enskild fråga var för sig, inte heller varje intervju för sig. Vi anger olika frågekategorier, citat 

och avsnitt som på olika sätt förtydligar och svarar på våra frågeställningar. Vi knyter även 

svaren från intervjuerna tillbaka till läroplanerna och observationerna då det är relevant.

"There is not enough time" (Intervju 2010-03-09, privat skola). Som vi har angett tidigare 

under observationerna så är längden på lektionerna varierande beroende på om skolan är 

privat eller om det är en kommunal skola. Lektionernas längd är också beroende på vilken 

årskurs som är aktuell.

I feel that the music periods should be always dubbel periods,  like us here we 

have periods of 40 minutes and to achive my goals and my aims, which I 

would love to achive, in the end of my lesson I need more time to work with 

them. (Intervju 2010-03-16, kommunal skola) 

Svaren på våra intervjufrågor om hur lärarna såg på tidsramarna för att nå upp till sina mål var 

genomgående att det var svårt att nå upp till målen med den tid de hade till förfogande oavsett 

om det var vid de kommunala skolorna eller den privata skolan. Citatet visar att läraren vid 
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den kommunala skolan i fråga tyckte att det var svårt att hinna uppfylla målen för 

undervisningen. Läraren skulle vilja ha dubbelt så långa lektioner för att hinna med allt som 

denne planerat. Han menade fortsättningsvis i korta drag att han ville ha tid att introducera 

nya ämnen, låta eleverna arbeta mer självständigt och i slutet av lektionen kunna repetera och 

återknyta. Läraren menade att han inte hann detta på endast 40 minuter.

I en annan av intervjuerna ansåg läraren att de rådande tidsramarna var acceptabla och 

fungerade, men var inte fullt nöjd med den tid som ämnet är tilldelad. Han hade dock en 

acceptans med de organisatoriska ramarna som råder. Ingen av lärarna var helt tillfredsställd 

med den tid som de hade blivit tilldelade. Den tid som de hade blivit tilldelade fyllde inte 

heller rekommendationerna i de namibiska kursplanerna. Den ende lärare som menade att det 

var tillräckligt med tid var den lärare som inte hade formell behörighet.

5.3.1 Fysiska rummet

Vid samtliga skolor som vi besökte, förutom en, var klassrummen där lärarna bedrev 

musikundervisningen inte anpassade för musikundervisning. Den enda skolan som hade en 

egen lokal för musikundervisning var privatskolan. De andra skolorna bedrev således 

musikundervisning i "vanliga klassrum". Detta bekräftade också lärarna vid våra intervjuer.

”If I had money, I would make sure that I could build a special classroom for music, with all 

the equipment and materials needed” (Intervju 2010-03-16, kommunal skola). Som citatet 

visar finns visioner från lärarna om hur de skulle kunna ändra på undervisningen om de hade 

bättre förutsättningar med bra lokaler. Lärarna hade också tankar om hur de skulle strukturera 

undervisningen om ramfaktorerna har varit annorlunda.
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Intervju med en lärare i ett typiskt namibiskt klassrum. Krit-tavla är i princip det enda 

hjälpmedel läraren har till sitt förfogande.

5.3.2 Ekonomiska ramar 

 

Under intervjun vid privatskolan informerades vi om att föräldrarna till eleverna som gick på 

skolan betalade relativt stora summor pengar för att eleverna ska få sin undervisning där. 

Föräldrarna fick betala mellan 20 000-30 000 Namibiska dollar (vilket är ungefär samma i 

svenska kr) per termin. Detta gör att skolan har stabil ekonomi och kan köpa in instrument i 

större utsträckning än vad de kommunala skolorna kan. Privatskolornas läromedel uppgavs 

sålunda kunna assistera läraren och utveckla lärarens undervisningssätt så att elevernas 

undervisning blir mer attraktiv och mer praxisbunden.  

De kommunala skolorna hade enligt intervjuerna i princip nästan inga pengar att röra sig med 

till Art-undervisning vilket också var orsaken till att de inte hade några instrument. 

Skolorna finansieras inte efter antalet elever vilket gör att i de fattiga områdena där det bor 

betydligt fler elever blir resurserna ännu knappare. Detta gör att skolornas resurser är ojämnt 



41

fördelade. Möjligheter till att ge samma kvalitet på utbildningen som i de ”finare områdena”, 

där det är färre elever, blir då svårare att uppnå. I de finaste områdena går barnen på 

privatskolor och föräldrarna betalar mycket pengar för att deras barn skall få en god 

utbildning från grunden. Detta uppgavs också leda till att klyftorna mellan de rika och deras 

utbildning och de som bor i fattigare delar av staden ökar. 

En av de intervjuade lärarna berättade följande: "In Namibian context it´s not valued, because 

sports in our country and in South Africa is much more important than music or even 

art" (Intervju 2010-03-09, privat skola). Under intervjun menade läraren att musiken är ett 

ämne som inte är prioriterat. Andra ämnen är mer prioriterade än musiken. Sport speciellt, 

anses mycket viktigt och läraren menade att speciellt rugby och fotboll är de största sporterna 

och också en stor del av landets kultur. Matematik är ett annat exempel på ett ämne som också 

uppgavs värderas högre än musik.  

En annan lärare på privatskolan menade att alla ämnen vid deras skola, är lika värderade för 

att alla lärare har samma lön, oavsett ämne. De ekonomiska resurserna kan ses som en 

indikator på hur ämnet värderas från skolan och staten eller kommunen. Får läraren goda 

ekonomiska resurser är det ett tydligt tecken på att skolan satsar på det ämnet och att utveckla 

undervisningen menade han. Vid den privata skolan sade läraren följande: "We always have a 

lot of money" (Intervju 2010-03-09, privat skola). Det är ett tydligt uttalande om att musiken 

vid den privata skolan är ett ämne som skolan vill ge mer resurser för att utveckla samt att ge 

lärarna bra verktyg till att utforska nya pedagogiska tankesätt och metoder. Vid en av de 

kommunala skolorna där vi frågade om vilka ekonomiska resurser som Art-ämnet har att röra 

sig med fick vi svaret "We dont get any money at all" (Intervju 2010-03-03, kommunal skola). 

Skillnaden mellan de kommunala skolorna och den privata skolan var olika med avseende på 

hur mycket ekonomiska resurser lärarna hade att röra sig med.  

5.3.3 Läromedel, utrustning och instrument

Vid våra intervjuer, men också vid samtalen vid våra observationer, har vi informerats om de 

snäva ekonomiska ramar som återspeglas i det många enkelt inredda klassrummen. Brist på 

läromedel, utrustning och instrument var ett faktum i de kommunala skolorna. Möjligheten att  

bedriva kvalitativ och varierad musikundervisning var mycket begränsad när det inte finns 

några instrument eller endast lite utrustning i övrigt att tillgå. Lärarna måste anpassa sin 
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undervisning till denna verklighet. Vad sade lärarna själva om sin situation med dessa frågor i 

fokus? Hur anpassade de sig till sin lokala situation och kontext?

Vid de kommunala skolorna där det nästan inte fanns några instrument alls, frågade vi om vad 

de mestadels väljer för innehåll för sina musiklektioner. Svaret blev: 

"They need to sing, we dont have any instruments" (Intervju 2010-03-03, kommunal skola).

Det fanns skillnader mellan alla skolor eftersom deras medelstilldelning var olika, men 

skillnaden mellan privat och kommunal skola är mest påtaglig. 

Before, they couldnt really teach the children the basic in music and for me 

as a teacher I am currently working on introducing the basic of music to the 

children. In the present moment I introduce them to the elements of singing in 

a song as a whole, the dynamic, pitch, tempo, the beats, the basics. After that 

I will focus on music notation. (Intervju 2010-03–16, kommunal skola).  

Detta är exempel på hur små ekonomiska resurser ger brist på instrument och då tenderade 

skolan till att fokusera på sång och mycket teori kring musik istället. Det gjorde att lärarna 

tvingades hitta alternativa metoder och arbetssätt. "Notation is very important for me. We start 

reading notes in preprimary school, when the children are 5 years old" (Intervju 2010-03-09, 

privat skola). Traditionellt gehörsmusicerande prioriterades inte. Istället fanns ett europeiskt 

inflytande från musikteori och noteringssystem.

Undervisningen har dels blivit påverkad av vilka resurser skolorna har att använda sig av 

under lektionerna, men är även påverkade av vad den enskilde läraren känner sig bekväm med 

att undervisa. Om läraren lägger stor vikt vid, som i detta exempel notläsning, har det köpts in 

enkla notböcker med melodier baserade efter durskalan till skolan.

5.3.4 Ramar för mål, innehåll och värdering

Ramarna för innehållet är i relation till många faktorer. Dels styrs innehållet av lärarens 

konception av ämnet, vilka resurser som tilldelas ämnet och vad läraren känner sig bekväm 

med. Målets ramar är hur läraren uppfattar och tolkar läroplanen samt om skolan har en egen 

lokal kursplan och i så fall vad målen är i den.
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So that they can read music, that they can understand music, if somebody 

play music they can recognise the music, you know that they are educated. 

Thats important I think. (Intervju 2010-03-09, privat skola).

Här uppgav läraren många av grundpelarna som omnämns i Namibias styrdokument. En 

viktig av dem nämns inte, nämligen den som är den skapande sidan av ämnet. Kan detta bero 

på att läraren fokuserar mycket av sin undervisning på att repetera och inte lägger någon vikt 

på att skapa? Det är ett exempel på lärarens eget val och tolkning av kursplanen.

5.3.5 Organisatoriska ramar

Här följer uppgifter från lärarna som framkom vid våra intervjuer om de organisatoriska 

ramar som lärarna får arbeta och utforma sin pedagogiska verksamhet efter.

I flertalet av klasserna vid de kommunala skolorna hade lärarna mellan 40-43 elever i varje 

klass. Många av lärarna tyckte att det var ett elevantal som var svårhanterligt på grund av att 

det var för många. "If I where given permission I would rather have 35 children, if I where 

given permission" (Intervju 2010-03-03, kommunal skola). Detta visar att elevantalet är 

mycket högt, med svenska mått mätt, men är en verklighet som lärarna i Namibia har, men 

också accepterat. Detta exempel är från de kommunala skolorna. Situationen var annorlunda 

vid den privata skolan. "We dont accept more than 26 in each class" (Intervju 2010-03-09, 

privat skola). Vid privatskolan närmar sig elevantalet den svenska skolans antal. Privatskolan 

har en gräns som anger hur stora klasserna får vara och den går vid 26 elever. Fler än så 

många tar de inte in per klass.  

5.4 Resultatanalys

“I’m there to give the students guidance” (Intervju 2010-03-16, kommunal skola). Detta citat 

återger nästan den namibiska kursplanen exakt. Där står det att:

Den formella undervisningen bör hållas till ett minimum och bör endast ges 

då eleven behöver hjälp i att finna ett sätt att uttrycka sig (Arts Syllabus, 

2007, vår översättning).
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I teorin håller sig läraren exakt till vad som står skrivet i kursplanen och även den 

sociokulturella teori som ligger bakom denna syn på lärande. Våra observationer av samma 

lärare visar dock att utgångspunkten för undervisningen inte är sociokulturell. Lärarens 

undervisning är en förmedlingspedagogik, alltså att läraren är den som har den kunskap som 

ska läras ut. Eleverna sitter stilla vid sin bänk och lyssnar på läraren när denne pratar. Så ser 

vanligtvis lektionerna ut. Detta avbryts bara då eleverna ombeds sjunga nationalsången en 

gång eller då en flicka uppmanas sjunga solo för klassen. Den auktoritära lärartypen 

framträder under alla våra observationer. Läraren är den som sitter inne med kunskapen som 

skall läras ut. Under våra intervjuer talar lärarna från de kommunala skolorna dock ofta ur ett 

sociokulturellt perspektiv, även om det inte är genomgående. Däremot hade läraren på 

privatskolan i mycket högre grad, även i teorin, sin grundföreställning i så kallad 

förmedlingspedagogik. Denna lärare talade mycket om disciplin och hur undervisningen 

främsta mål var att lära eleverna läsa noter. Detta genomsyrade också lärarens undervisning. I 

ännu större grad än de kommunala lärarna var läraren på privatskolan den ”allsmäktiga” 

läraren. Eleverna följde alltid lärarens instruktioner och fick snabbt tillsägelse om de antingen 

pratade med varandra eller spelade fel. Dennes utlärningsmetod var under 

blockflöjtlektionerna att spela melodin först själv och sedan låta eleverna upprepa melodin 

eller läsa noterna. Efter detta gjorde läraren samma procedur igen tills denne var nöjd med 

elevernas utförande.

I kursplanen står det att eleven ska stå i centrum, men våra observationer visade att så inte är 

fallet. Eleverna är en sammanhållen grupp som får tillförskaffa sig kunskap endast genom 

lärarens förmedling. Vår empiri pekar på att det finns ett antal olika faktorer som ligger till 

grund varför det förhåller sig på detta sätt. I Namibia värderas musikämnet på de kommunala 

skolorna inte särskilt högt vilket leder till att Art-undervisningen inte får tillräckliga 

ekonomiska resurser för att upprätthålla en utbildning som gör att eleverna kan nå de mål som 

återfinns i kursplanen fullt ut. Det står skrivet i kursplanen om att spela musik, att eleverna 

skall utveckla percussionsfärdigheter men även improvisera och ackompanjera på 

melodislagverk. Detta är ett omöjligt uppdrag för de kommunala skolorna där de inte har 

möjlighet att skaffa de instrument som krävs för att uppnå målen om musicerande.

En av de kommunala lärarna menade att om skolan har tur kan det ibland skänkas eller köpas 

in enkla typer av trummor till skolorna eftersom de är relativt billiga i landet. Att uppfylla 

målet, att eleverna ska spela på slagverk med olika bestämda tonhöjder för melodispel, 

exempelvis xylofon, glockenspiel och marimba är omöjligt för de kommunala skolorna, då de 
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helt enkelt inte har någon utrustning för det. Detta underlättas inte heller av att antalet elever 

per klass är mycket högt vid de kommunala skolorna jämfört med privatskolan eller skolor i 

Sverige. Att uppfylla målen med små resurser till 38-43 elever, menar vi, kan vara en av 

anledningarna till att lärarna intar en mer auktoritär roll, då de i denna kontext måhända finner 

att det är ett enklare och mer effektivt sätt att utföra sin undervisning på. Läraren på 

privatskolan intog också en auktoritär roll trots mindre antal elever, det berodde antagligen på 

lärarens pedagogiska uppfattningar. Till detta kommer de snäva tidsramar Art-lärarna måste 

verka inom. De kommunala skolorna har i praktiken endast sex hela timmar 

musikundervisning på ett läsår! Det ska enligt kursplanen hållas det dubbla antalet. På 

privatskolan har de 18 hela timmar per år.

 

Vi har även upptäckt en viktig ramfaktor som vi tidigare inte var medvetna om, men som blev 

uppenbar för oss då vi hamnade i en namibisk kontext, nämligen språket. All undervisning i 

Namibia sker på engelska men bara ett fåtal elever på privatskolan hade detta språk som sitt 

eget modersmål. Övriga talade något av de andra tolv språken som finns i landet. Vi ser detta 

som ett problem då engelska språket i skolorna inte var nyanserat, vilket ledde till att 

ämnesundervisningen i sin helhet blev drabbad eftersom elevernas engelskkunskaper ej var 

speciellt utvecklade. Detta finner vi intressant när vi lägger till även denna faktor till de 

erfarenheter vi har från våra VFU-perioder i Sverige. Där kan vi undervisa och kommunicera 

på ett mer nyanserat språk utan att tala över huvudet på eleverna. Att notera är också att 

Sverige går mer och mer mot att bli ett mångkulturellt samhälle där alla elever inte har 

svenska som modersmål, något som berörda lärare måste anpassa sig till. Att svenska lärare 

har god kunskap om olika kulturer och goda språkkunskaper blir allt viktigare i framtiden för 

att kunna bibehålla men även utveckla en god undervisningsstandard.

Trots överlag knappa resurser och andra faktorer som är beskrivna ovan, fann vi en oerhörd 

optimism bland alla de lärare i Namibia vi träffat. Alla var entusiastiska både för sitt yrke och 

över sina elever. De ville även utveckla musikundervisningen där de arbetade. Alla lärare 

engagerade till exempel artister utifrån samhället i sin undervisning för inspiration för 

eleverna, både på de kommunala skolorna och den privata skolan. Detta står också inskrivet i 

kursplanen att de ska göra. Vi hade turen att få möjlighet att träffa många av de stora 

artisterna i Namibia genom vår kontaktperson. Dessa kom i regel från en fattig bakgrund, men 

har genom musiken funnit en väg ur detta. Dessa var mycket positivt inställda till att göra 

besök i skolorna. Här visade det sig finnas en skillnad mellan de kommunala lärarna och 

läraren på privatskolan. Genom intervjuer och observationer märkte vi att på de kommunala 
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skolorna hade de en annan vision av vad eleverna skulle ha med sig från musikundervisningen 

då det var färdiga med sin utbildning på skolan. Där ville de att eleverna skulle veta att 

musiken kunde vara en karriärmöjlighet som leder ut ur fattigdom.

Vid privatskolan talade läraren däremot om att hon ville att eleverna skulle kunna läsa noter 

och lära sig känna igen viktig musik. Läraren menade att om dessa elever kände igen den 

musiken hade de fått en musikupplevelse som de eventuellt skulle vilja att deras barn också 

skulle få. Kanske en slags reproduktion om vilken musik som anses fin. Med viktig musik 

menade läraren, ”Everything from barrock to jazz” (Intervju 2010-03-09, privat skola), vilket 

kan ge oss en möjlig bild av vad lärarens konception kring ämnet musik är. Vi avslutade 

intervjun med läraren från privatskolan genom att ställa en fråga om varför vi överhuvudtaget 

ska ha musikundervisning i skolan? Svaret vi fick var att en människa behöver musik för att 

vara en hel människa. En person som inte har musik är inte hel. Det finns alltså en stor 

skillnad mellan de kommunala skolorna och den privata skolan i vad de vill att eleverna ska 

ha med sig när de slutar sin utbildning på respektive skola.

Om vi delar musik i två delar där ena sidan är mottagare, alltså de som lyssnar på musik 

medan den andra sidan är producenter, alltså de som skapar musik för mottagarna att lyssna 

på, finner vi en paradox. Det är den privata skolan som har lokaler, instrument och bra med 

tid som är den skola som utbildar sina elever till mottagare, men inga skapande människor. 

Vid de kommunala skolorna där de knappt har några instrument eller tid alls för god 

musikundervisning informerar lärarna ofta om att musik är en möjlig karriärväg i livet.  

Vår empiri visar att lärarens förhållningssätt till styrdokumenten i hög grad påverkas av 

rådande ramfaktorer. Möjligheterna att följa intentionerna i kursplanen är starkt begränsad. 

Lärarna visar dock att de är väl insatta i kursplanen och att det är sociokulturell teori de 

stödjer sin undervisning på. Undantaget i hela denna studie är den privata skolan som 

uppenbarligen valt att luta sin undervisning på tolkningsbarheten i kursplanen, samt endast 

delar av den för att på så sätt legitimera sin musikundervisning. 
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6 Diskussion 

Under denna del av arbetet kommer vi att ytterligare analysera och bryta ner våra resultat i 

mindre delar och diskutera dem. Vi kommer även att göra några jämförelser med den svenska 

skolans ramar och kursplaner vilket sker per automatik, eftersom det är där vi blivit utbildade 

till vår pedagogiska grundsyn. Vi kommer att göra olika jämförelser genom att ta upp några 

skillnader och likheter mellan hur den svenska skolan och den namibiska skolan är utformad.

I och med att vi inte funnit någon jämförelsestudie mellan svensk och namibisk 

musikundervisning, är vår uppfattning av den svenska skolmusiken i denna diskussion främst 

baseras på nationella utvärderingens ämnesrapport i musik som utfördes 2003, samt även på 

våra egna erfarenheter från vikariat och olika praktikperioder under lärarutbildningen. Studien 

är baserad på hur vissa ramfaktorer påverkar undervisningen. Hanken och Johansen beskriver 

de formella ramfaktorer som vi baserat vår undersökning på, men även att icke formella 

faktorer kan ha inverkan, exempelvis förväntningar på undervisningen (Hanken m.fl. 1998). 

6.1 Den koloniala förgrunden

”Det elitistiska samhället” som Dahlström beskriver under sina studier av den nyfödda staten 

Namibia under första halvan av 90-talet (Dahlström, 2002), lever i hög grad än idag. Även om 

apartheidsystemet inte officiellt finns kvar noterade vi underströmmar av rasism och förtryck. 

Vi upplevde det som om landet inte gjort upp med sin tidigare historia än, utan fortsätter att 

leva med den maktstruktur som rådde före självständigheten.

Under vår studie märktes detta tydligt i de skolor vi besökte. De klasskillnader som är rådande 

är stora och möjligheterna att göra en uppåtgående resa genom klassamhället är, som vi 

upplevde det, minimala. Med risk för att uttrycket social reproduktion (Bourdieu, 2004), blir 

ett modeord, så är kontexten i Namibia ett tydligt exempel som belyser just detta fenomen. 

Dahlström använder begreppet ”war of positions”, med vilket han menar huruvida Namibia 

som ett nytt land, skulle utveckla ett skolsystem byggt på namibiska traditioner, eller om 

västerländska idéer skulle appliceras istället (Dahlström, 2002). Det tycks för oss ha blivit så 

att den västerländska modellen blev den som gått segrande ur denna kamp. Vid en jämförelse 
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mellan den svenska och namibiska kursplanen förvånades vi över att likheterna var stora. 

Huruvida detta är den lämpligaste lösningen är svårbedömt, då vi bara sett den västerländska 

modellen och inte ett skolsystem uppbyggt på namibisk kultur och tradition. Dock visar våra 

resultat att det inte har tagits så mycket hänsyn till den rådande skolkontexten när de 

namibiska styrdokumenten tagits fram, framför allt inte för de kommunala skolornas kontext.  

 

6.2 Hur läraren förhåller sig till kursplanen

Vid en jämförelse mellan svenska och namibiska pedagogiska tankar finns det många 

gemensamma nämnare. Även läroplanerna är mycket lika på många sätt. Vid närmare 

observation av musikinstrument och utrustning klarar de namibiska skolorna inte av att 

uppfylla de nödvändiga kraven som behövs för att skapa fungerande ensemblemusicerande. 

Båda länderna har mycket lika läroplaner men undervisningen i skolorna skiljer sig markant 

åt. Hur kan detta komma sig och varför är det så? Är det våra svenska läroplaner som är allt 

för tolkningsbara? Det finns många fördelar med ”lösa läroplaner” men även nackdelar. 

Fördelen är att läraren har en större frihet att planera och utforma undervisningen efter 

elevernas olika intressen och förutsättningar. Om eleverna känner att undervisningen ligger på 

rätt nivå kunskapsmässigt blir de ofta mer intresserade och fokuserade på ämnet. En negativ 

sak, som blir en följd av alltför tolkningsbara styrdokument, är att undervisningen kan skifta 

mycket från olika lärare och vad de väljer att fokusera undervisningen på. En konsekvens av 

detta blir att skillnaden mellan olika skolor kan bli stor och att en ”likvärdig” undervisning 

över hela landet blir svår att åstadkomma. Det här förhållandet menar vi finns i både Sverige 

och Namibia. Detta anser vi vara en svår balansgång mellan att försöka skapa både en 

likvärdig utbildning och en anpassningsbar sådan som också passar alla elever. Även Hetta 

Potgieter beskriver den tolkningsbara kursplanen i Sydafrika som ett problem (Potgieter, 

2007). Detta tycks vara något av en ”akilleshäl” inom musikundervisningen oavsett land. Om 

vi inte vet vad som ska läras ut, och det sker efter musiklärarens godtycke, är risken uppenbar 

att stora värden av det som ryms inom musikundervisningen förbigås.

Vi anser att det är viktigt för musikämnets legitimitet, att läraren kan förklara för eleverna vad 

som ska läras ut, och varför det skall läras ut. Då har alla elever en bättre chans att 

tillgodogöra sig en likvärdig undervisning.
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6.3 Arts eller Musik?

Som vi nämnt tidigare menar Björkvold att västerlänningar kategoriserar och strukturerar upp 

ämnena musik, bild, dans och drama var för sig, medan man i den afrikanska kulturen anser 

att alla de estetiska ämnena har en gemensam nämnare (Björkvold, 2005). Det är troligtvis en 

av anledningarna varför skolorna har ämnet ”Arts” istället för att undervisa i ämnena separat. 

Hur skiljer sig då ämnena åt när de är separata? Som vår studie visar integrerar emellertid inte 

de besökta namibiska skolorna de fyra olika grenar som ämnet Arts består av. Istället 

undervisar de blockvis de olika ämnena, dans i några veckor följt av musik i några veckor och 

så vidare. Resultatet blir i förlängningen att det knappt finns någon tid för att undervisa i 

något av de ämnena som ingår i Arts.

Vi tror att varje ämne tappar lite av sitt egenvärde om det integreras med andra ämnen. Musik, 

bild, dans och drama har alla något gemensamt med en skapandeprocess och kreativitet att 

göra, men skiljer sig också markant åt på många andra sätt menar vi. Anders Marner skriver 

att de estetiska ämnena bäst kommer till sin rätt som egna specifika ämnen. Musik, bild, dans 

och drama har egna uttryck som behöver tid för att studeras och förstås (Marner, 2005). Vi 

anser också att många andra skolämnen innehåller inslag av skapande och kreativitet t.ex. 

författande av egna texter i språkundervisning. Vi har en del erfarenhet från svenska 

gymnasieskolan och lärarutbildningen av att arbeta med film. Arbete med film innebär allt 

från ljud, ljus, musik och framförallt rörlig bild. Filmarbete innebär därför en process som 

lämpar sig väl med kreativt och noggrant arbete med de olika delarna och med målet att skapa 

en helhet.

 

6.4 Ensemblemusiken i Namibia

Den namibiska kursplanen lägger inte någon vikt vid att eleverna ska spela i ensemble. Detta 

är en stor skillnad mot den svenska kursplanen där det står som strävansmål att ”Skolan ska i 

sin undervisning sträva efter att eleven använder sina musikkunskaper i gemensamt 

musicerande och därigenom utvecklar ansvar och samarbetsförmåga” (Skolverket, internet, 

2000, sid. 2). Det sker en krock där ämnesparadigmen skiljs åt mellan länderna. Vi är vana vid 

att under våra musiklektioner i Sverige främst spela tillsammans. Detta ledde till att vi i 

början förvånades över att lärarna i de besökta namibiska skolorna aldrig gjorde det i sin 
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undervisning. Vår uppfattning är att ensemblemusicerande är kärnan i musikundervisning. 

Trots att vi har studerat den namibiska kursplanen har vi ibland fastnat i argumentation med 

andra om att det inte bedrivs ensemblemusicerande. Det säger kanske också en del om hur 

påverkade vi är av den svenska musikundervisnings något, enligt vår mening, ensidiga val av 

innehåll. 

Vidare bör kanske frågan lyftas om varför NIED inte tar upp ensemblemusicerande i 

kursplanen? Vi tror att detta beror på olika faktorer, där den ekonomiska aspekten är den 

största. Instrument är dyra men är trots allt en förutsättning för ensemblespel, om vi bortser 

från sångensembler i detta sammanhang. Vårt resultat visar på att ämnet Arts också är lågt 

värderat både på både mikronivå och makronivå. Detta menar vi är den största anledningen 

till att ensemblespel inte finns med i den namibiska kursplanen. Det skulle också kunna bero 

på den rådande musikkulturen i Namibia, nämligen att ensemblespel inte är en del av den 

skolmusiktradition som finns där. Den privata skolan vi besökte utgör i viss mån ett undantag 

därvidlag.

Under vår vistelse i Namibia fick vi möjligheten att träffa delar av de mera kända artisterna i 

landet. Genom observationer noterade vi att musikscenen i Namibia i hög grad är levande och 

att det ofta spelas i ensembler i många andra sammanhang men inte i skolan. De musiker och 

artister vi träffade var de som spelades i radion och på diskoteken vilket innebär att den 

musiken ligger inom vår definition av populärmusik. Den naturliga frågan att ställa sig blir då 

följaktligen varför det inte finns inslag av detta i skolorna? 

Som våra intervjuer bekräftade anlitade de flesta lärare musiker och artister från samhället för 

att spela och tala i skolorna. Ändå är det inte denna musik det arbetas med under själva 

musiklektionerna. Vi tror att det kan finnas, av skolledning och av andra styrande organ inom 

skolverksamheten, en värderingsskillnad mellan den traditionella musiken och 

populärmusiken, där den senare inte värderas särskilt högt inom skolan. Ungdomskulturen i 

Namibia är inte särskilt stark. Den musik som ungdomarna lyssnar på är inte skolmusik. Detta 

står i motsats till kursplanen där det menas att undervisningen ska utgå från den nivå och 

position där individen befinner sig.

Enligt den svenska kursplanen fostrar musikämnet till samarbetsförmåga och socialt ansvar, i 

synnerhet då ensemblespelandet (Skolverket, internet, 2000). Det står i den namibiska 

kursplanen för musik att Arts - undervisningen ska framhålla fostrande av samarbetsförmåga, 
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ansvar och självdisciplin (NIED, 2006). Alltså är de båda ländernas kursplaner samstämmiga 

om att musikämnet är ett socialt fostrande ämne.

Vår empiri visar i viss mån att de besökta namibiska skolorna kanske inte lyckas helt med 

detta uppdrag då eleverna inte har moment i sin musikundervisning som kräver samarbete 

eller ansvarstagande. Inslaget av ”fostrande av självdisciplin” menar vi syns i det beteende 

som eleverna bemöter läraren med, eller bemöts av läraren. Eleverna talar bara då de har 

lärarens tillstånd att tala, de sjunger bara då de blir uppmanade att sjunga. Någon kanske kan 

kalla det för självdisciplin. Vi tror att det snarare är respekt och viss rädsla för den auktoritära 

läraren som ligger till grund för detta undergivande beteende.

6.5 Musikundervisningens ekonomiska bojor

Som vi redan har nämnt i resultatavsnittet har de snäva ekonomiska ramarna en del av varför 

inte lärarna i Namibia klarar av att hålla sig till det som står skrivet i kursplanen. Detta trots 

att intervjuerna visar att de är väl insatta i dokumentet. Vi samtalade med en musiklärare från 

Sverige om problematiken att musikundervisningen i Namibia inte får tillräckligt med 

resurser så att lärarna kan arbeta efter kursplanen. Den svenska läraren menade att det inte är 

konstigt att musikundervisningen i Namibia är lågt prioriterad. I den kontexten som är 

Namibia så är musik inte det som ger mat på bordet eller ger möjlighet att få ett bra arbete. 

Beslutsfattarna i Namibia är föga intresserade av att utbilda musiker. Det är inte det som 

behövs för att driva på utvecklingen av landet. Liksom i Sverige är det inte heller så att 

musiker är ett yrke som någon lätt kan försörja sig på. Trots detta visade det sig ändå att 

lärarna vid de kommunala skolorna ville informera och visa eleverna att det är en möjlig 

karriär i livet. Återigen en observation i motsats till vad de kommunala lärarna valde att 

undervisa. 

Den namibiska nationen framhålls tydligt i kursplanen något som även framstod i det 

vardagliga livet under vår vistelse i landet. Nationalsången hördes mycket ofta i skolorna 

vilket kan ha berott på den stundande nationaldagen. Vad det än berodde på så finns det i 

landet en stolthet över nationen, som säkerligen hänger ihop med landets tidigare kamp för 

självständighet. Att nationen framhålls i kursplanen, menar vi, kan vara ett sätt att skapa 

enighet i landet trots att det finns många olika folkgrupper. Också valet av att all utbildning 

ska ske på engelska har förmodligen samma syfte. Som vi ofta återkommer till är språket ett 
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stort problem. Vi är kommunicerande människor och när språkliga svagheter uppträder tappar 

vi en viktig aspekt av lärande och förståelse. Vår tid i Namibia kändes ibland som en 

turistvistelse på någon populär turistort där vi bara kunde kommunicera det mest 

grundläggande spörsmålen. Detta är inte bra när mer djupgående och nyanserad kunskap ska 

inhämtas. De som har engelska som modersmål i Namibia är 0,8 % av befolkningen men trots 

detta sker utbildning på detta språk. En liknelse till vårt land Sverige är om all utbildning i 

våra skolor skulle ske på minoritetsspråket samiska.

6.6 Validitet och relevans 

Vår undersökning har ägt rum i ett annat land och det är naturligt att vi har ett svenskt 

perspektiv som grund i olika frågor. Den empiri som vi inskaffat är således material som står i 

relation till vår svenska uppfattning, oavsett om det är jämförelser eller likheter. Det är därför 

viktigt att betona att en liknande undersökning, antagligen får ett annat resultat beroende på 

vilket land personen som gör undersökningen kommer ifrån, eller vilka erfarenheter som 

personen har. Björkvold beskriver den afrikanska kulturen som en kultur som integrerar dans, 

musik och synintryck till en helhet i större utsträckning än västvärlden gör. Detta innebär att 

vi som har gjort denna undersökning reagerar på intryck som kan vara i enlighet med den 

namibiska kulturen men står i motsats till vårt sätt att se på till exempel musik och 

musikundervisning. 

Vårt val av att använda kvalitativa metoder, och att studien endast omfattat ett mindre antal 

skolbesök, har den begränsningen att vi inte kan uttala oss om hur musikundervisningen ser ut 

i landet Namibia i stort. Det vi kan uttala oss om är musikundervisningen i staden Windhoek 

där vår undersökning ägt rum. Att kunna erhålla en bild om läget i hela landet kräver 

kvantitativa metoder eller kvalitativa undersökningar, i betydligt större omfattning än vår 

studie. 

Vårt urval av litteratur med tidigare forskning inom området, exempelvis Frede V Nielsen, 

Hanken och Johanssen, Lars Dahlström med flera har givit stöd och djup för vår studie. Vår 

undersökning ger en kulturell inblick i skapandet av skolsystemet i en av världens yngsta 

stater där konservatism och nationalism kämpar mot de västerländska idealförespråkarna. En 

av fördelarna med resultaten av denna studie är just detta faktum av att vi gjorde den på plats i 
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Namibia. Vi har därigenom fått fram kontraster på grund av kulturella och sociala skillnader  

mellan Namibia och Sverige. 

Denna rapport kan också vara relevant för blivande lärare då vi också ser vikten av att 

engagera sig i frågor som berör den egna arbetsmiljön, för att på så sätt kunna verka för en 

hög kvalitet på musikundervisningen. Denna rapport visar till vissa delar även på hur stor 

inverkan och betydelse skolpolitiken har i det praktiska skolarbetet. Vidare är det också, enligt 

oss, viktigt för lärare och lärarstudenter att se exempel på hur ett annat land utformar sin 

skolverksamhet. Detta för att få en ökad förståelse och kunskap om kulturella skillnader och 

likheter. 

En spännande tanke är att i en framtida studie i Namibia kunna besöka och studera 

musikundervisningen i skolor i mindre städer och samhällen samt på landsbygden. Hur 

bedrivs undervisningen där, vilka ekonomiska resurser tilldelas de glest befolkade områdena? 

Att dessutom kunna lägga in ett genusperspektiv i studien vore en ytterligare utmaning. Med 

en större och bredare studie finns bättre förutsättningar för kunskap om musikundervisningens 

villkor och bedrivande i hela landet. Det är även intressant att i framtiden kunna göra en mer 

utpräglad komparativ studie för att tydligare kunna diskutera likheter och skillnader mellan 

musikundervisningen i Namibia och Sverige. 
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7 Efterord

Vi har under denna termin fått vara med om en resa men också ett äventyr som är få förunnat. 

Två månader i Namibia, ett vackert land på sitt eget vis. Namibia är också ett komplext land 

med mycket som händer politiskt med underliggande strömningar som vi inte förstod utan 

bara anade. Det har varit en upplevelse av hög rang att få genomföra detta arbete. Vi är 

mycket tillfreds och nöjda över att vi bestämde oss för att se möjligheten att åka iväg och 

utföra vår studie. Till alla de nya vänner som vi träffade och de upplevelser vi hade i detta 

vänliga och intressanta land sänder vi många tacksamma och goda tankar. Denna 

undersökning har också i hög grad involverat många som hjälpt till att nå den färdiga 

produkten. Vi vill gärna tacka alla ni som gjort det möjligt!

Tack till Umeå universitet - Institutionen för estetiska ämnen, Karl-Gunnar Rehn som hjälpte 

oss med praktiska förberedelser och att få kontaktpersoner i Namibia, Tommy Strandberg för 

god handledning och hjälp med praktiska förberedelser, Gustav Gustav Shikomba för 

ovärderlig hjälp på plats i Windhoek och även för oförglömliga kvällar, Suzette Van Der 

Schmit, för praktisk hjälp på plats i Namibia samt alla lärare, rektorer och elever i skolorna i 

Windhoek som var väldigt välkomnande och hjälpsamma. Tack även till våra egna familjer 

och vänner som stöttat oss på olika sätt när vi hade hemlängtan!
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Bilagor

Bilaga 1, Observationsschema

Observationsschema         Datum                 Kommunal/ Privat skola:

Observatör:                                                          

Tidpunkt:

Plats:                      

Placering i klassrummet: 

Årskurs:                                                        

Antal närvarande:   

                               

Hur startar läraren lektionen?

 

Vad skall läras ut under lektionen?

 

Vilken metod använder läraren för att lära ut?

 

 

Hur svarar eleverna på lärarens metod?

Hur är musiksalen utrustad?
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Vilka läromedel används?

 

Används instrument under lektionen, i så fall vilka och hur?

Hur ser lektionssalen ut?

 

Hur avslutar läraren lektionen?
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

Intervju

Datum:                   Namn:                         Kommunal/ Privat skola:

How many learners do you have approximately in every class?

How many learners do you as a teacher find appropriate?

How do you ,as a teacher, find the Arts as a subject is being valued compared to other 

subjects?

How much refounds does the Arts gets comparing to other subjects?

If you, as a teacher, had alot of refounds, how would you equipe the music education room?

How does you, as a teacher look on musicalite, is it from forfathers/inheritage or is everyone 

formed by the enviroment around them?

How do you as a teacher find the phrames of time to echive the goals put up?

How many musiclessons does the learners have each week?

How do you as a teacher involve exploring, participating, creating and appreciating in the 

music education?

Do you as a techer bring other subjects into the music, or music into other subjects?

How often does music get to be linked with other domains/subjects?

Do you work with different themes then? What would they be for example?

How du you motivate learners to connect to the music?
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Do you bring in artists from the community to talk or have workshops in the classroom?

What du you mainly work with during the music lessons?

Do you plan the art- education together with art- or other teachers?

Do you have a sessions to plan on music as a subject regarding themes from a cross 

curriculum?

Do you have a classroom specialized for music?

Do you have a local arts syllabus?

Why should we teach music in schools?


