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Musikalitet och bedömning 
Tre musiklärares uppfattning av musikalitetsbegreppet 

Anders Bothén 

Sammanfattning 

Denna uppsats syftade till att beskriva tre verksamma musiklärares uppfattningar av begreppet 

musikalitet samt deras upplevelse av musikalitetsbegreppet i relation till bedömning enligt kursplanen 

i musik i Lgr 11. Eftersom studien gjordes med ett fenomenografiskt perspektiv beskrivs variationerna 

i de tre lärarnas utsagor angående begreppet musikalitet samt deras beskrivningar av bedömning i 

ämnet musik utifrån musikalitetsbegreppet. 

Studien visade en stor variation av sätt att uppfatta musikalitetsbegreppet. Bland de tre informanterna 

fanns representanter för såväl ett relativistiskt musikalitetsperspektiv, vilket belyser alla människors 

möjlighet att utveckla en god musikalisk förmåga, som ett absolut musikalitetsperspektiv vilket 

framhåller musikalitet som en medfödd begåvning. Dessa olika sätt att uppfatta begreppet musikalitet 

visade sig vara avgörande för hur musiklärarna uppfattar bedömningen av elever i ämnet musik. 

Läraren inom det relativistiska musikalitetsperspektivet beskrev en problematik kring värderingen av 

elevers kunskaper i relation till normer beslutade av Skolverket. De två lärarna som uttryckte sig i 

överenstämmelse med det absoluta musikalitetsperspektivet gav snarare uttryck för ett dilemma vid 

bedömning av elever i relation till varandra då de problematiserade bedömning av ”underbarn” i 

förhållande till mer ”normalbegåvade” elever.  

Under studien gjordes inga försök att identifiera eller definiera en ”rätt” syn på musikalitet, avsikten 

var snarare att påvisa variationen av perspektiv på musikalitetsbegreppet inom musiklärarkåren samt 

betona de pedagogiska komplikationer som dessa perspektiv medför. Uppsatsen kan därför ses som 

relevant i syfte att öka medvetenheten kring hur det så omtvistade musikalitetsbegreppet kan förstås 

och hur det i slutändan påverkar bedömningen av elever i ämnet musik. Genom att belysa frågan om 

synen på musikalitetsbegreppet bland musiklärare önskade uppsatsens författare förmå inom skolan 

verksamma personer, såväl politiker och rektorer som lärare och lärarstudenter, att diskutera och 

tillsammans reflektera över musikalitetsbegreppet för att närma sig en enighet kring hur bedömning av 

elever i ämnet musik bör gå till. 
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Inledning 

Jag har så länge jag kan minnas spelat, skapat och lyssnat på musik. Någon gång under mitt sjätte 

levnadsår hittade jag fram till det gamla ostämda pianot som stod inträngt i ett hörn av vardagsrummet 

i lägenheten i stockholmsförorten Skarpnäck – mitt barndomshem. På pianot låg flöjter i trä och 

metall, säckpipemunstycken, ko-klockor och bjällror. Där stod darbukas och mindre handtrummor. 

Bredvid stod pappas klarinetter och saxofoner. Här och var fanns stora hibiskusar och andra växter och 

på golvet låg en stor persisk matta. Mina första tafatta försök att spela på pianot utvecklades till någon 

form av förmåga att uttrycka mig musikaliskt – något mina föräldrar var snabba med att konstatera. Ett 

år senare träffade jag min ”piano-fröken” på den kommunala musikskolan där jag kom att spela piano 

fram till och med jag var 12 år. Jag minns att jag var den sista pianoelev som pianolärarinnan träffade 

för dagen vilket innebar att hon hade möjlighet att låta mig stanna längre än musiklektionen egentligen 

var tänkt. Ofta stannade jag mellan fyrtio och sextio minuter vilket var mer än dubbelt så lång tid som 

de tjugo minuter som den kommunala musikskolan officiellt erbjöd. Till en början gick lektionerna till 

så att lärarinnan demonstrerade en låt på pianot, vilken jag sedan – med hjälp av noter – skulle spela 

och öva på hemma. Det tog dock inte lång tid innan lärarinnan slutade demonstrera låtarna eftersom 

jag uppenbarligen lärde mig spela verken utifrån mitt gehör – genom att lyssna och sedan spela det jag 

hört. Detta gick inte för sig! På den kommunala musikskolan skulle man lära sig att spela efter noter! 

Notläsningen gick dock inte lika lätt som mitt gehörsbaserade lärande vilket ledde till att spelandet 

under fritiden övergick från övning av de läxor som pianolärarinnan delade ut till improvisation och 

komposition. I skolan fick jag också möjlighet att spela piano. Under lektioner som var förlagda till 

lokaler där det fanns pianon fick jag ofta inleda eller avsluta lektionen med att spela upp ett stycke – 

ofta egenkomponerat. Jag minns faktiskt ett par titlar av mina favoritstycken - ”Indianen” och 

”Rocksong”. Då den kommunala musikskolans verksamhet flyttades till en högstadieskola  slutade jag 

gå till min kära ”pianofröken” eftersom jag, vid de fåtal gånger jag gick dit, utsattes för stenkastning 

och glåpord.  

Under de kommande åren föll pianot i glömska och andra sysslor lockade. Jag har många gånger 

beskrivit dessa år som en tid då jag aktivt valde att inte utöva musik. Musik var för mig förknippat 

med min pappas leverne och under förpuberteten var han nog inte den person jag mest av allt ville 

likna. Vid närmare eftertanke kan detta omöjligt vara hela sanningen då jag, på något vis, lärde mig 

spela gitarr under dessa år. Jag minns att min vän Christopher, då vi tillbringade en sommar 

tillsammans på landstället i Småland, demonstrerade öppna ackord på gitarren och kanske var det då 

som mitt intresse för musiken åter infann sig.  

Då jag började högstadiet föll jag åter för ett instrument. Återigen var instrumentet stående i ett hörn 

men denna gång i musiksalen i skolan. Det var en stor, respektingivande skapelse i ljust trä – en bra bit 

längre än jag själv och bestyckad med fyra strängar. Jag vet inte riktigt vad det var som lockade, men 

klart var att jag från den dagen riktade stora delar av min tid mot detta instrument - kontrabasen. Av 

någon anledning föll det sig så att jag fick möjligheten att, under musiklektionerna, istället för att 

sjunga tillsammans med mina klasskamrater, tillsammans med musikläraren stå för kompet – han på 

piano och jag på kontrabas. Innan jag visste ordet av det så hade min pappa lånat en elbas och 

förstärkare av musikerkolleger och timmarna blev många i pojkrummet framför stereon, jammandes 

till låtar som Black Night, Runaway Train, Nothing Else Matters och de andra låtarna som fanns 

inspelade på de skivor som kom med de övningsböcker som min pappa så gärna köpte till mig. I 
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samma veva började jag experimentera med pappas inspelningsutrustning. Jag kastade mig 

förutsättningslöst in i en pågående digitalisering av den inspelningstekniska världen vilket la grunden 

för den verksamhet jag idag bedriver inom musikproduktion. 

Denna inledande text till föreliggande uppsats skulle bli alldeles för omfattande om jag, med samma 

detaljrikedom, skulle beskriva min fortsatta musikaliska utveckling så jag avslutar berättelsen med att 

säga att jag senare gick vidare till musikprogrammet på gymnasiet och att musiken allt sedan dess haft 

en central roll i mitt liv. Slutligen har musiken kommit att bli mitt levebröd, såväl som musikproducent 

som – inom en snar framtid – musiklärare. 

Hur kommer det sig då att min musikaliska utveckling såg ut som den gjorde? Då du läser denna text 

kan processen se okomplicerad och enkel ut – så är givetvis inte fallet. Jag minns många förtvivlade 

ögonblick då jag med tårarna sprutande ur ögonen skrikit att jag aldrig mer vill spela musik då 

motgångarna blivit för svåra. När jag reflekterar över hur jag upplevt min relation till musik vill jag 

dock mena att den aldrig känts särskilt svårtillgänglig eller mystisk. Så frågan kvarstår; hur kom 

musiken att bli så betydelsefull för mig och vad låg till grund för den musikaliska utveckling som till 

syvende och sist innebar mitt levebröd? 

Ofta debatteras kring huruvida det är arv eller miljö som har störst påverkan på människors egenskaper 

och förutsättningar. Detta har fått mig att ställa frågan; är musikalisk förmåga en medfödd egenskap 

eller ett resultat av en gynnsam uppväxtmiljö? Jag har i denna text förhoppningsvis visat att jag haft 

goda förutsättningar i båda fallen – född med en yrkesverksam musiker till far samt i en miljö och med 

människor omkring mig som gett mig stora möjligheter att lyssna till, spela och skapa musik. Men 

som jag också har beskrivit i berättelsen ovan har miljön även erbjudit motgångar och hinder för en 

musikalisk utveckling. Dessa omständigheter har gett mig en ytterligare vilja att undersöka hur 

verksamma musiklärare ser på musikalitet, som en medfödd egenskap eller som en förvärvad förmåga.  

Bakgrund och forskningsöversikt  

Musikalitet 

Nedan följer en redogörelse för ett antal perspektiv på musikalitetsbegreppet som är, eller varit, 

dominerande i den västerländska kultur som Sverige kan antas tillhöra. Först redogörs för det 

relativistiska musikalitetsperspektivet, därefter det absoluta. Därefter följer en kort beskrivning av 

amusi, patologisk ”omusikaliskhet”. Avsnittet avslutas med en genomgång av hur 

musikalitetsbegreppet används i läroplanen för grundskolan Lgr 11.    

Musikalitet – att uppleva: ett relativistiskt perspektiv 

 

Jan-Roar Bjørkvold (1989) framhåller musikalitet, eller musiskhet, som en hos alla människor 

inneboende drivkraft att uttrycka sig musikaliskt. Redan i fosterstadiet grundfästs, enligt Bjørkvold, 

människans elementära musiska förmåga. Denna musiska förmåga kan främst sägas härstamma från 

den oföddes reaktion på moderns rörelser och ljud (1989, s.17 ff). Bjørkvold finner vidare ”bevis” för 

människans behov av att uttrycka sig musiskt genom att studera barn i tre olika länder då de, i 

samband med bland annat lek, spontant sjunger. Då han diskuterar sina observationer hävdar 
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Bjørkvold, trots sitt relativt sett ringa forskningsmaterial, att "spontansang som kulturell prosess /.../ 

må kunne anses å være noe som universelt tilhører barndom og barnekultur” (Bjørkvold, 1989, s. 126). 

Med denna tes som utgångspunkt argumenterar Bjørkvold mot en elitistisk syn på musikalitet och 

musicerande eftersom denna innebär att rätten till att uttrycka sig musiskt då endast tillhör de som, 

enligt normen, sjunger renast, spelar med störst säkerhet eller skapar ”bäst” musik (Bjørkvold, 1989). 

Bjørkvolds syn på musiskhet kan beskrivas som en relativistisk syn på musikalitet (Brändström, 

1997). Enligt Brändström (ibid) utgörs den relativistiska musikalitetssynen av en tro på musikaliteten 

som något förvärvat under livet och där musikaliteten inte kan värderas i fråga om sång- eller 

instrumentalteknisk skicklighet eftersom det inom denna skola är upplevelsen av musik och 

meningsskapande genom musik som ligger i fokus (Brändström, 1997, s. 14 ff). 

I kursplanen för musik i läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011) framkommer bland 

annat att musikämnet ska syfta till att eleverna får ”utveckla förmågan att uppleva och reflektera över 

musik” (Skolverket, 2011, s. 100). Vidare framskriver Skolverket musiken som ett viktigt 

kommunikationsmedel och som en viktig del av människors sociala gemenskap. Skolverket menar 

även att musik ”berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt” (Skolverket, 2011, 

s.10). Således kan påstås att Skolverket har lagt stor vikt vid människans upplevelse av musik och 

musik som en meningsfull aktivitet som alla barn ska ta del av. Den relativistiska synen på musikalitet 

kan än tydligare utläsas i komentarsmaterialet till kursplanen i musik;  

En vanligt förekommande uppfattning är att musik är ett begåvningsämne i högre utsträckning än 

andra skolämnen och att det bara är särskilt musikaliska personer som kan och bör spela instrument. 

Detta är ett synsätt som de ansvariga i kursplaneprocessen har tagit bestämt avstånd ifrån. Kursplanen 

utgår från att alla kan utveckla fördjupade musikaliska kunskaper om de bara får möjligheter 

(Skolverket, 2011, s. 7-8).  

Då Skolverket (ibid, s. 6ff) kommenterar musikämnets syfte blir det än tydligare att den musikaliska 

grundtanken vilar på en relativistisk grund då de bland annat menar att musicerande är ett ”djupt rotat 

mänskligt behov” (ibid. s. 7) samt att barn ”till synes helt naturligt” (ibid. s. 7) kommunicerar genom 

sång och rörelser.  

Christopher Small (1998) beskriver musik som en aktivitet – ett verb – som så gott som alla människor 

deltar i. Författaren går till och med så långt att han vågar påstå att ”[t]here is no such thing as music” 

(Small, 1998, s. 2). Small hävdar att det synsätt som vuxit fram bland musikvetare inom den 

västerländska konstmusiken bidragit till att göra musiken oåtkomlig för gemene man. Författaren 

skriver att fokus, istället för att ligga på musicerande, inom den västerländska kulturen kommit att 

ligga på musikaliska verk. Small föreslår därför en böjningsform av ordet ”music” i form av ordet 

”musicking” för att beskriva den process som är musik (Small, 1998). Enligt Small bidrar städaren, 

popcornförsäljaren, musikern, publiken, ljudteknikern – och alla andra som på ett eller annat sätt deltar 

vid exempelvis en konsert – till den meningsfulla aktivitet som är musik, musicking (ibid).   

Musikalitet – en medfödd egenskap: en absolut musikalitet 

Enligt Frederik Pio (2005) uppstod intresset för att forska kring människans musikalitet i och med 

musikvetenskapens fokus på fysiologi och psykologi rörande toner och det klingande ljudet. Inom det 

fysiologiska fältet försökte man, med utgångspunkt i Hermann von Helmholtzs (1821-1894) (refererad 

till i Pio, 2005, s. 47) fysiologiska akustik, formulera en tes rörande sambandet mellan akustik, 

musikteori samt musikaliska preferenser. Helmholtz fysiologiska akustik baserades på en föreställning 

om en kroppslig strävan mot konsonans – samklang. Relationen mellan den pythagoreiska aritmetiken 

och musikens samklang i form av tonharmonier låg till grund för Helmholtz tes. Tonernas 
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svängningsfrekvens hade, enligt Helmhotz, en direkt koppling till hur människan reagerade på ljud. 

Enligt Helmholz påverkade örats form hur väl människan uppfattade konsonans och dissonans. 

Harmoniska intervall skapade välmående medan disharmoniska intervall irriterade det mänskliga örat. 

I och med denna upptäckt skapades en kvalitativ skillnad mellan intervall som antingen harmoniska 

eller disharmoniska. Helmholtz stärktes i sin tro på detta förhållande i och med den historiska 

utvecklingen av dur/moll tonaliteten vilken stämde med de teorier om harmoniska tonrelationer som 

Helmholtz utvecklat. Då Helmholtz framställde dur/moll tonaliteten som toppen av den 

tonfysiologiska utvecklingen innebar detta även att den musik som bäst överensstämde med dur/moll 

tonaliteten sågs som den kvalitativt högsta – den absoluta musiken. Till tanken om toners konsonans 

anslöt sig även Carl Stumpf (1848 – 1936) då han under slutet av 1800-talet utvecklade ett 

psykologiskt test med vilket han ämnade mäta människors tonkänsla (Pio, 2005, s. 90 ff). Testet 

baserades på relationen mellan två toner i ett intervall. Stumpf menade, enligt Pio (2005, s. 91) att 

toners grad av sammansmältning avgjorde dess släktskap och att toner med ett nära släktskap har en så 

pass hög grad av sammansmältning att de kan uppfattas som en (1) ton. Till skillnad från Helmholz – 

som påstod att de akustisk-fysiologiska omständigheterna avgjorde toners konsonans – menade 

Stumpf att människans psyke var den instans som avgjorde toners konsonans. Det var alltså utifrån 

människors förmåga att värdera toners släktskap utifrån sammansmältningsbegreppet som enligt 

Stumpf avgjorde i vilken grad en människa är musikalisk (ibid). 

Psykologen Carl Emil Seashore (1919) koncentrerade sig inte enbart på förmågan att uppleva toners 

konsonans utan utvecklade en tes som beskrev människans musikalitet utifrån fyra kategorier: 

förmågan att uppfatta tonhöjd, intensitet, tid samt rum. Inom dessa kategorier rymdes en lång rad 

musikaliska egenskaper. De fyra kategorierna kunde även samverka och kompensera för varandra för 

att bilda särskilda musikaliska egenskaper. Exempelvis bestod känslan för rytm, enligt Seashore, i en 

kombination av god uppfattning av tid och intensitet. En fantastisk uppfattning av tid skulle här kunna 

väga upp för en medelmåttig förmåga att uppfatta intensitet (Seashore, 1919, s. 115ff). Seashore hade 

en klar uppfattning om att musikalisk talang var en medfödd förmåga; 

Musical talent is a gift bestowed very unequally upon individuals. Not only is the gift of music itself 

inborn, but it is inborn in specific types. These types can be detected early in life, before time for 

beginning serious musical education. This fact presents and opportunity and places a great 

responsibility for the systematic inventory of the presence or absence of musical talent (Seashore, 

1919, s. 6) 

Seashore ansåg att man inom skolan var skyldiga att utreda elevers musikaliska talang för att på ett 

effektivt vis fånga upp talanger som annars, enligt författaren själv, skulle gå till spillo. Vidare menade 

Seashore att testet skulle göra det möjligt för musikaliska personer som stött på problem under sin 

musikaliska utveckling att diagnostisera sig i syfte att få svar på vari problemet bestod (Seashore, s. 

28-29).  

Amusi – patologisk ”omusikaliskhet” 

Under 1800-talets andra hälft intresserade sig medicinsk forskning för att finna eventuella samband 

mellan musik och språk (Pio, 2005, s. 179ff). Den medicinska forskningen framhöll den starka 

samhörigheten mellan musik och språk vilket ledde till en patologisering av ”omusikaliska” 

människor. Begreppet amusi kom som ett svar på språklig afasi. Enligt denna tes gick amusin – eller 

musikalisk afasi – hand i hand med den språkliga afasin, det vill säga att eventuella störningar i 

språket skulle innebära problem med den musikaliska förmågan (ibid). Under slutet av 1800-talet 

gjordes dock en rad iakttagelser som motbevisade tesen om språk- och musikalitetsstörningars analoga 

förhållande vilket ledde till att amusibegreppet ställdes på egna ben. Omusikaliskhet var alltså 
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fortfarande ansett som en störning hos den berörda personen, men nu sågs inte förhållandet till 

språkstörningar lika starkt (ibid). 

Jan Fagius (2001, s. 66ff) beskriver hur möda åter lades ner för att hitta samband mellan afasi och 

musikalisk förmåga under 1960- och 70-talet. Vid det här laget hade ytterligare bevis hittats som 

motsade ett samband mellan afasi och förmågan att känna igen musikaliska strukturer och tonhöjd. 

Därför fokuserades istället personers uppfattning av rytm dvs. musikalisk tid (ibid, s. 88ff). Genom de 

försök som gjordes under 1960- och 70-talet kunde man finna belägg för att människans förmåga att 

uppfatta rytmer främst är belägen i vänster hjärnhalva, vilken är skadad vid afasi. Det måste dock 

understrykas att variationer observerats även vad gäller den forskning som pekar på att 

rytmuppfattningen är belägen i vänster hemisfär, vilket tyder på att hjärnans hantering av musik är för 

komplex för att göra det möjligt att precisera var i hjärnan ett eventuellt ”musikcentra” skulle finnas 

(ibid).  

Musikalitetsbegreppet i Lgr 11  

En sökning av ordet musikalisk* i kursplanen i musik avslöjar att sammanhang, begrepp, symboler, 

former, mönster, aktiviteter, karaktärsdrag och verk kan vara musikaliska. Vidare kan personliga 

egenskaper som lyhördhet och kreativitet vara musikaliska såväl som erfarenheter, tankar, idéer, 

uttryck och gestaltning. Dessutom förväntas elever utföra ett musikaliskt arbete (Lgr 11, s. 100 – 110). 

Som synes nämns begreppet musikalisk i en mängd olika sammanhang. Konkreta musikteoretiska 

element, situationer, den klingande musiken, människors uttryck, inställning, skapande förmåga, 

tankar, erfarenheter och idéer kan enligt kursplanen vara musikaliska. Detta ramas in av något som 

kallas för musikaliskt arbete. Musikalitet kan alltså vara något man gör eller utför, det kan vara en 

situation man befinner sig i, det kan vara språk eller andra mer eller mindre abstrakta verbala eller 

skriftliga uttrycksmedel, det kan vara en kroppslig eller muntlig förmåga att kommunicera en tanke 

eller idé – dessa tankar och idéer kan även de vara musikaliska. Detta minst sagt mångfasetterade 

användande av begreppet ger, enligt min tolkning, en bild av musikalitet som något som existerar både 

utom och inom människan. 

Syfte 

I syfte att undersöka hur musiklärares syn på musikalitet påverkar elevers förutsättningar att utveckla 

en god musikalisk förmåga i en skolkontext har jag valt att, med en fenomenografisk ansats, försöka 

förstå hur tre inom grundskolan verksamma musiklärare upplever musikalitetsbegreppet och hur det 

påverkar deras bedömning av elever i ämnet musik.  

 Hur beskriver verksamma musiklärare sin förståelse av musikalitetsbegreppet? 

 Hur beskriver verksamma musiklärare sin upplevelse av bedömning av elever utifrån 

kursplanen i musik i Lgr 11 i relation till det musikalitetsperspektiv som de representerar? 
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Teoretiskt Perspektiv 

Fenomenografi 

Jag har valt att angripa mina forskningsfrågor utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Den tolkning av 

fenomenografi som jag i det följande ska presentera baseras på Ference Marton och Shirley Booths 

(1997) framställning av perspektivet. Ordet fenomenografi härstammar från grekiskans phainomenom 

– det som visar sig – samt grafia – att beskriva i ord eller bild (Alexandersson, 1994, s. 68). Som 

orden antyder ligger fokus på att beskriva fenomenet så som visar sig. Till skillnad från 

fenomenologin ligger dock inte själva fenomenet i fokus, utan det är intervjupersonens uttalade 

uppfattning av fenomenet som ska beskrivas. Fenomenografin avser dessutom, till skillnad mot 

fenomenologin, att fokusera på förklaringen till uppfattningen. 

Fokus på uppfattning av fenomen 

Inom fenomenografisk forskning riktar forskaren sitt fokus mot människans upplevelser och 

uppfattningar av fenomen (Marton & Booth, 1997, s. 112ff). Detta intresse för människors upplevelse 

och uppfattning av fenomen grundar sig i antagandet att forskaren inte kan undersöka fenomenen i sig. 

Det enda forskaren kommer åt är hur fenomenen visar sig för människor och hur de upplever detta. 

Människors olika sätt att uppleva fenomen får som konsekvens att människor i samma utsträckning 

hanterar dessa fenomen på olika sätt (Marton & Booth, 1997, s. 112ff). Om vi ser till, det i denna text 

fokuserade begreppet, musikalitet kan vi alltså utgå ifrån att lärares olika uppfattning av begreppet 

innebär en variation av sätt att hantera aspekter i undervisningen som är kopplat till begreppet 

musikalitet. Variationen av sätt att uppleva begreppet musikalitet är således av intresse för att kunna 

urskilja möjliga komplikationer i ett musikdidaktiskt sammanhang. 

Fokuserat i medvetandet 

Marton och Booth (1997, s. 110ff) menar att ett fenomen utgörs av en komplex bestående av ett mer 

eller mindre stort antal essenser. Det är till synes omöjligt att urskilja, fokusera och medvetandegöra 

samtliga dessa essenser på samma gång. Det är denna komplexitet som gör det möjligt att uppleva 

olika fenomen på olika sätt: 

The variation between different ways of experiencing something, then, derives from the fact that 

different aspects or different parts of the whole may or may not be discerned and be objects of 

focal awareness simultaneously (Marton & Booth, 1997, s. 112). 

Första- och andrahandsperspektiv och beskrivningar 

När en person beskriver sin uppfattning av ett fenomen ger personen ifråga uttryck för sina tankar ur 

ett förstahandsperspektiv (Marton & Booth, 1997, s. 117ff). Då en annan människa senare återger 

denna beskrivning återges den utifrån ett andrahandsperspektiv. De beskrivningar av människors 

uppfattning av fenomen som forskaren gör är alltså andrahandsbeskrivningar. 
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Metod 

Nedan redogörs för de beslut jag gjort i fråga om val av metod. Jag börjar med att diskutera mitt val av 

datainsamlingsmetod i förhållande till uppsatsens forskningsfrågor samt det teoretiska perspektiv jag 

valt att applicera i min uppsats. Detta följs sedan av en redogörelse för genomförandet av min studie. 

Avsnittet avslutas med en redogörelse för de etiska ställningstaganden jag gjort under studien samt en 

diskussion kring uppsatsens tillförlitlighet.   

Datainsamlingsmetod 

Intervju som metod  

I och med mitt val av fenomenografi som teoretiskt perspektiv valde jag att göra en kvalitativ 

undersökning i form av en intervjustudie. Eftersom jag ämnade rikta mitt fokus mot informanternas 

beskrivning av deras upplevelse och uppfattning av begreppet musikalitet ansåg jag intervju som 

metod vara fördelaktig. Steinar Kvale (2009, s. 14) menar, då han diskuterar den kvalitativa 

forskningsintervjun ur ett fenomenologiskt perspektiv, att intervjuaren strävar efter att förstå och 

beskriva intervjupersonens livsvärd. Den kvalitativa ansatsen fenomenografi syftar istället till att 

undersöka variationerna, kvalitéerna i det upplevda. En upplevelse är, enligt Marton och Booth (1997, 

s. 113), en intern relation mellan upplevaren och det upplevda. Med andra ord framstår, så som jag 

tolkar det, upplevelsen som osynlig för en utomstående part. Av denna anledning skulle exempelvis 

valet av observation som metod vara mindre fördelaktig då detta skulle resultera i en empiri bestående 

av mina upplevelser av musiklärarens agerande i en viss kontext. En viktig utgångspunkt inom 

fenomenografin är, enligt Marton & Booth (ibid, s. 116), att fokusera sin undersökning mot andras 

upplevelser – i kontrast till exempelvis fenomenologin där forskaren riktar sitt fokus mot sina egna 

upplevelse av världen eller ett fenomen i världen. 

För att få en så bred redogörelse som möjligt av intervjupersonernas upplevelse och uppfattning av 

begreppet musikalitet ansåg jag en semistrukturerad intervju vara lämplig. En semistrukturerad, eller 

halvstrukturerad, intervju karaktäriseras av att intervjuaren dels ställer frågor som på förhand är 

formulerade men även uppföljningsfrågor som uppstår hos forskaren under intervjuns gång (Kvale, 

2009, s. 146ff). Intervjun styrs således inte genomgående av ett av intervjuaren förkonstruerat 

frågeformulär. Istället brukar forskaren använda sig av en intervjuguide (för min intervjuguide, se 

bilaga 1) baserad på de forskningsfrågor som forskaren ämnar besvara (ibid). Vid en halvstrukturerad 

intervju består intervjuguiden ofta av "en översikt över de ämnen som ska täckas och förslag till 

frågor" (Kvale, 2009, s. 146). Detta gör det möjligt för intervjuaren att följa eller leda intervjupersonen 

i syfte att antingen låta intervjupersonen leda samtalet, eller förmå intervjupersonen att tala om 

företeelser som denne spontant inte tar upp.  
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Procedur 

Pilotstudie  

Jag inledde min studie med att göra två intervjuer i syfte att testa, utvärdera och förfina min 

intervjuteknik samt mina intervjufrågor. Jag ville även få en möjlighet att förbereda mig inför 

transkriptionsprocessen genom att pröva och välja ut en passande transkriptionsnyckel.  

Den första pilotintervjun utgjordes av ett samtal med en verksam musiklärare i åk F-6 och uppfyllde 

således mina urvalskrav (se sid. 8). Under denna intervju fick jag möjlighet att utvärdera i vilken grad 

min intervjuguide lyckades få intervjupersonen att diskutera kring de teman som jag ansåg var 

nödvändiga i syfte att svara på mina forskningsfrågor.  

Den andra pilotintervjun utgjordes av ett samtal med en musiklärarstuderande med viss erfarenhet som 

instrumental och musiklärare. Under intervjun fick jag möjlighet att stundvis pausa intervjun och be 

intervjupersonen berätta hur hon upplevde intervjun i fråga om frågornas formulering samt i vilken 

mån jag lyckades hålla samtalet vid liv utan att själv ta för mycket plats. Då jag under min studie ville 

komma åt intervjupersonernas subjektiva upplevelse av fenomen ansåg jag det vara viktigt att inte 

påverka intervjupersonerna genom att exempelvis ”lägga ord i mun” på dem eller på annat sätt färga 

deras utsagor.  

Under pilotstudien kom jag till en rad insikter. För det första kunde jag konstatera att min 

intervjuguide tycktes fylla den funktion jag ville att den skulle göra då den under mina två 

pilotintervjuer på ett naturligt sätt ledde in intervjupersonerna i reflektion och diskussion kring de 

teman jag ville ta del av. För det andra upplevde en av intervjupersonerna att mina frågor ibland blev 

svåra att förstå då jag, i syfte att hålla samtalet mer sammanhängande, valde att omformulera vissa 

frågor i ett försök att koppla dem till aspekter som redan uppkommit under samtalet. De följdfrågor 

som däremot uppkom spontant under intervjun formulerades på ett sätt som intervjupersonen 

uppfattade som lättbegripligt. Av detta drog jag slutsatsen att jag, under mina kommande intervjuer, 

inte borde omformulera de frågor som fanns inskrivna i min intervjuguide.  

Under pilotstudien prövade jag att transkribera intervjuerna med hjälp av såväl en egen påhittad 

transkriptionsnyckel, en transkriptionsnyckel hämtad från en artikel publicerad på institutionen för 

nordiska språk vid Vasa Universitet samt en transkriptionsnyckel utformad av Gail Jefferson (2004). 

Jag valde i slutändan att använda delar av de transkriptionstecken som förekom i de båda publicerade 

transkriptionsnycklarna för att konstruera min egen – baserad på de behov som jag ansåg mig ha i 

förhållande till mina intervjuer (se bilaga 3).  

Urval  

Mitt krav vid urvalet av informanter var att personen i fråga skulle vara yrkesverksam musiklärare – 

helst med flera års yrkeserfarenhet. Vidare var det viktigt för mig att hitta informanter vilka jag inte 

tidigare hade träffat. Av erfarenhet från samtal med personer i min närhet kände jag att risken för att 

lägga mig i mina informanters utsagor genom inlägg och kommentarer var stor om informanterna 

skulle utgöras av personer vilka jag hade en personlig relation till.  

Eftersom min studie syftade till att ge en inblick i musiklärares syn på musikalitet samt de didaktiska 

komplikationer som musikalitetsbegreppet innebär kändes det naturligt att intervjua yrkesverksamma 

musiklärare. Jag beslutade att inte fokusera på andra aspekter så som kön, ålder, etnicitet eller andra 

diskrimineringsgrunder. Jag valde att bortse från dessa aspekter då jag ansåg det bli lättare för mig att 
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under min analys av lärarnas utsagor fokusera på deras upplevelser i egenskap musiklärare. De 

informanter som deltog i studien utgjordes av en kvinna och två män i åldrarna ca 30 – ca 50 år, med 

mellan 7 - 15 års yrkeserfarenhet.  

För att hitta informanter ringde jag runt till musiklärare på olika skolor i Stockholmsområdet och 

frågade om de var villiga delta i min studie. Telefonnumren till musiklärarna fann jag antingen via 

Stockholms stads hemsida eller via skolornas egna hemsidor. Många musiklärare hänvisade till hög 

arbetsbelastning och avböjde men jag hittade till slut tre informanter som var villiga att viga en dryg 

timme till intervjun. 

Etiska ställningstaganden 

Informerat samtycke 

Inför intervjuerna skickades ett mail till informanterna vilket beskrev studiens syfte, teman som skulle 

beröras under intervjun samt hur intervjun skulle gå till. Mailet innehöll även ett dokument vilket 

förklarade vilka etiska principer som jag skulle utgå från under min studie (se bilaga 2). Dokumentet 

innehöll en kortfattad (ca 1 A4) beskrivning av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

I samband med mina intervjuer tog jag med en utskriven version av samtyckesdokumentet vilket 

undertecknades av informanterna.  

Konfidentialitet 

Konfidentialitetsfrågan behandlar i vilken mån forskaren agerar för att skydda studiens deltagares 

identiteter (Kvale, 2009, s. 88). Under föreliggande studie tog jag en rad beslut i syfte att säkerställa 

deltagarnas anonymitet. Som ett första steg valde jag att överföra intervjuinspelningarna, från den 

mobiltelefon som jag spelade in intervjuerna på, till den dator med hjälp av vilken jag skrev ut 

intervjuerna, redan samma dag som den aktuella intervjun ägde rum. För att inte riskera att någon 

obehörig skulle få tillgång till informanternas namn valde jag att endast använda deras initialer då jag 

antecknade, transkriberade eller på annat sätt dokumenterade information om intervjupersonerna, såväl 

digitalt som på papper. Vid presentationen av informanternas utsagor i uppsatsens resultatdel 

anonymiserades informanterna ytterligare då jag valde att benämna dem som Lärare 1, 2 och 3.  

Vid ett par tillfällen under transkriberingen upptäckte jag utsagor som gjorde det möjligt att identifiera 

studiens deltagare. Vid dessa tillfällen kontaktade jag personen för att berätta om situationen och för 

att höra hur informanten själv ville att jag skulle hantera informationen. Vid samtliga tillfällen togs ett 

gemensamt beslut om att stryka eller att omformulera den information som ansågs kunna äventyra 

intervjupersonens anonymitet. 

Genomförande  

Intervjuerna ägde rum under vecka 16 och 17 våren 2012. Samtliga intervjuer ägde rum på 

informanternas arbetsplats. Då jag intresserade mig för informanterna i egenskap av musiklärare ansåg 

jag att skolmiljön var en lämplig plats för intervju.  

Inför intervjuerna skickande jag ut ett mail med information om min studie samt de etiska 

ställningstaganden jag ämnade göra i samband med intervjuerna (se nedan). I mailet bad jag även 

informanterna att inför vårt möte fundera över en elev som de tyckte hade misslyckats i musikämnet. 
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Syftet med att redan på förhand ställa denna fråga var att förmå informanterna att redan innan 

intervjun reflektera över de faktorer som påverkar elevers musikaliska utveckling.  

Under intervjuerna utgick jag ifrån en intervjuguide som jag formulerat och utvecklat under 

pilotstudien. Förutom den inledande frågan angående elevers eventuella misslyckande inom 

musikämnet bad jag, i enlighet med intervjuguiden, informanterna att berätta om en elev som de 

tycker har lyckats väldigt bra i musikämnet. På detta sätt önskade jag förmå informanterna att själva få 

syn på eventuella skillnader mellan de elever som misslyckats och de som lyckats. Vidare läste jag 

upp den text jag formulerat angående musikalitetsbegreppet i Lgr 11 (se sid. 5, Musikalitet i Lgr 11), 

varpå jag ställde frågor kring hur musiklärarna uppfattar musikalitetsbegreppet samt på vilket sätt 

begreppet påverkade deras bedömning av elever. Intervjuerna avslutades sedan med en diskussion 

kring två av mig påhittade fall (se bilaga 1). Fallen var kortfattade beskrivningar av elever som visar 

sin musikaliska förmåga på olika sätt. Den första eleven visade i tidig ålder en god förmåga att spela 

klassisk musik på piano och den andra visade genom engagerat lyssnande och beat-boxande sitt 

musikaliska intresse. Den senare eleven hade däremot svårt att lära sig att spela ackordsinstrument 

vilket är ett i Lgr11 formulerat kunskapskrav för elever i årskurs sex. Då jag delgett informanterna 

dessa fall följde en diskussion kring hur uppmuntran kan påverka elevers musikaliska utveckling samt 

vilken av dessa mer eller mindre typiska elever som informanterna trodde skulle få mest uppmuntran 

att utöva musik på bredare basis genom exempelvis den kommunala musikskolan.  

Innan jag lämnade mina informanter efter intervjun förklarade jag hur de kan få tag på mig utifall det 

skulle uppstå fler frågor.  

Databearbetning 

Samtliga intervjuer spelades in på en mobiltelefon med inspelningsfunktion från vilken jag överförde 

ljudfilerna till min dator under samma dag som den senaste intervjun genomfördes eftersom jag inte 

ville att ljudfilerna skulle hamna i orätta händer utifall min mobiltelefon på ett eller annat sätt skulle 

försvinna från min ägo.  

Efter att ljudfilerna förts över till min dator importerades de in i ett ljudredigeringsprogram med hjälp 

av vilket jag transkriberade samtliga intervjuer i samma ordning som jag gjorde dem. Det finns många 

sätt att skriva ut en intervju på (Kvale, 2009, s. 197). Eftersom det inte finns några standardsvar på 

frågan om hur detaljerat en intervju ska skrivas ut funderade jag länge och väl på hur grundligt jag 

skulle transkribera intervjuerna. 

När transkriberingen var klar skrevs samtliga intervjuer ut på papper. Anledningen till att jag valde att 

skriva ut intervjuerna var att jag, dels ville undvika risken att i för stor utsträckning använda digitala 

verktyg för att snabbt och effektivt hitta nyckelord och därmed förlora helheten i intervjutexterna, samt 

dels för att ha möjligheten att använda färgpennor vid den första kodningen av min empiri. Kodning är 

ett tidigt steg under analyser av intervjuer (Kvale, 2009, s. 217ff). Kodningen skedde under ett par 

dagar då jag noggrant läste igenom intervjuerna ett antal gånger. Under dessa första genomläsningar 

markerade jag nyckelord vilka hade anknytning till ämnen som musikalitet, bedömning och 

betygssättning. På den övre marginalen av varje sida av intervjutexterna markerade jag, högintressanta 

passager genom att markera sidorna med olika antal stjärnor och utropstecken. Genom kodningen 

bildade jag en ungefärlig uppfattning kring de teman som informanterna höll sig kring. Efter 

kodningen av empirin följde en kategoriseringsprocess under vilken jag, i enlighet med Kvale (2009, 

s. 219) färgkodade hela textavsnitt i syfte att markera textpassager där intervjupersonerna rörde sig 

kring de teman som framkom under kodningsarbetet. Vid de tillfällen som informanterna berörde flera 
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teman i sina utsagor gavs passagerna fler färger vilket tydliggjorde vilka teman som framkom i texten. 

Kategoriseringsprocessen avslutades med att högintressanta textpassager renskrevs för att lättare läsas 

och eventuellt presenteras i uppsatsens resultatdel. De renskrivna passagerna blev slutligen föremål för 

den analys som presenteras nedan.  

Tillförlitlighetsfrågor 

Eftersom jag valde att studera musiklärares upplevelse av fenomen knutna till deras yrke ansåg jag att 

en semistrukturerad intervjustudie var den metod som bäst skulle säkerställa validiteten av mina 

resultat. Validiteten i en kvalitativ studie behandlar frågan om perspektiv och metod verkligen 

undersöker vad forskaren avser att undersöka (Kvale, 2009, s. 264). Valet av metod kan motiveras 

genom att påstå att en intervjustudie belyser intervjupersoners synvinkel medan observation leder till 

ett resultat sett ur forskarens ögon. Däremot ska aldrig glömmas att man genom intervjuer får ta del av 

intervjupersoners intentioner och inte deras praxis. Det är alltså inte säkert att en intervjuad person är 

fullt medveten om hur dennes tankar kring, och uppfattningar av, fenomen tar sig uttryck i handling. 

En intervjuperson kan därtill välja att svara på intervjuarens frågor med förhoppningen att framstå som 

mer medveten och tillhörande den norm som dominerar i det undersökta fältet eller vice versa. Det 

vore med andra ord naivt att föreställa sig att alla intervjupersoner, under alla omständigheter väljer att 

uttrycka sin syn på ett fenomen utan att först utvärdera hur man som person framstår om man svarar på 

ett visst sätt. För att göra förutsättningarna så goda som möjligt i fråga om validiteten i min 

undersökning valde jag (1) att välja en plats för intervjun där intervjupersonen kunde tänkas känna sig 

trygg och som representativ för det undersökta fenomenet, (2) att under intervjuerna försöka bekräfta 

intervjupersonernas utsagor genom nickar och ”mm”, ”ja” och ”jaha” utan att värdera den mening som 

framhölls och således leda intervjupersonerna mot ”rätt” svar på frågorna, (3) att inte ”ta ordet” genom 

att låta frågorna styra samtalet, (4) att inte påverka lärarnas utsagor genom att ”lägga ord i mun” på 

informanterna, samt (5) att inte lämna intervjuerna utan att ha låtit informanterna klargöra eventuella 

tveksamheter.  

Under utskriften av intervjuerna lades stor vikt vid att textningen av det talade ordet skulle hålla så 

hög kvalitet som möjligt. Det är omöjligt att göra ett generellt uttalande om hur en valid transkribering 

ska se ut (ibid, s. 202). Forskaren måste i samband med sin studie ta ställning till vilken typ av utskrift 

som bäst lämpar sig för analys och presentation i skriven form. Jag valde att skriva ut 

intervjupersonernas utsagor ordagrant och med hjälp av en transkriptionsnyckel (se bilaga 3) som 

gjorde det möjligt att markera överlappande tal, skratt, pauser, dramatiseringar samt in- och 

utandningar för att under analysen ha tillgång till skiftande känslouttryck, tvekanden, ironiska 

uttalanden och andra utryckssätt som förekommer inom den muntliga traditionen och som kan vara 

svåra att få syn på i skriven text. En renskriven mer sammanhängande text kan dock göra det lättare 

för läsare att ta del av meningen i ett uttalande (ibid, s. 203). Jag valde därför att i mitt resultat 

presentera renskrivna utsnitt ur intervjutexterna.  
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Resultat 

Resultatet redovisas utifrån de teman som framkom under analysens kategoriseringsprocess. Under 

varje rubrik presenteras lärarnas utsagor först åtskilt för att sedan sammanfattas. Genom att dela upp 

redovisningen på detta vis vill jag göra det lättare för läsaren att först få en förståelse av de enskilda 

lärarnas uppfattning av de teman, fenomen, som framkom under analysen, för att sedan få syn på 

variationerna i utsagorna genom de avslutande sammanfattningarna. 

Vid de tillfällen som jag i syfte att göra informanters utsagor mer lättbegripliga i skriven form, har lagt 

till ord markeras dessa med klammertecken. Jag har också valt att, genom att noggrant lyssna och 

analysera informanternas tal, sätta punkt, komma och utropstecken. Citationstecken markerar de 

tillfällen som informanterna har dramatiserat eller på annat sätt iscensatt en persons agerande, tal eller 

dylikt. Då utsnitt ur intervjuerna presenteras benämns lärarna ”L” följt av siffran 1, 2 eller tre. 

Intervjuaren benämns ”I”.  

Presentation av informanterna 

Lärarna i min studie har gemensamt att de är verksamma inom grundskolan och undervisar 

mellanstadieelever. Lärare 1 är en man i fyrtioårsåldern som arbetat som musiklärare i cirka 15 år. 

Lärare 1 undervisar elever i åk 4-9. Lärare 2 är en kvinna som undervisar elever i åk 2-9. Lärare 2 är 

cirka 30 år gammal och har arbetat som musiklärare i cirka sju år. Lärare 3 är en man i fyrtioårsåldern 

som arbetar som tvåämneslärare. Förutom att undervisa elever i ämnet musik undervisar lärare 3 även 

i idrott. Lärare 3 undervisar elever i åk 1-6 sedan sju år tillbaka. Lärare 1 och 2 är utbildade 

musiklärare med inriktning mot grundskolans åk 1-9. Lärare 3 saknar musiklärarutbildning. 

Lärarna berättar om sin upplevelse av begreppet 

musikalitet 

Nedan presenteras resultatet av de beskrivningar som lärarna gjort rörande sin syn på begreppet musikalitet.  

Lärare 1 

Lärare 1 framhöll lyhördhet och lyssning som viktiga förmågor att utveckla. Vidare beskrev läraren 

vikten av en inre drivkraft och vilja.   

L1:  Just lyssnandet, lyhördheten och sen också en inre drivkraft av något slag. I musik är det ju väldigt 

viktigt att man har en drivkraft och en vilja. Eftersom att det är begränsat med tid som det förväntas 

hända väldigt mycket på. Saknar man den där inre drivkraften så räcker inte tiden till. Men sen ser 

man samtidigt de som har drivkraften och är fokuserade och som jobbar även om de inte har 

instrument hemma exempelvis eller spelar på fritiden så får de ändå väldigt mycket gjort under ett 

lektionspass.  

Lärare 1 poängterade att en god förmåga att lyssna till medmusicerande är grunden till ett fungerande 

musikaliskt utövande. Denna förmåga, menade lärare 1, hänger ihop med hur en klass fungerar socialt 

och gruppdynamiskt.  

I:  Det är åter igen det här med lyssningen och att man ska kunna fokusera sin lyssning? 
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L1:  Ja, alltså det är ju grunden till allting. Alltså lyssnar man inte ((slår ihop händerna)) ja, då är man borta. Då 

är man inte med. Då deltar man inte.  

I: hur övar man upp en sådan förmåga då? Lyssning?  

L1:  Alltså det… I grupp så har jag… Alltså, mycket av det där hänger ihop med hur det ser ut generellt på en 

skola, eller i en klass. Det jag märker genom året [är] att grupper som har det där fokuset i sin 

hemklassituation exempelvis, de presterar alltid bättre här.  

På frågan om huruvida det finns omusikaliska elever svarade Lärare 1;  

L1:  Alltså fröet finns där. Sen räcker ju inte tiden för mig här till att få den i mål men man vet, okej det finns en 

grundpotential där.  

Läraren menade att han aldrig stött på en elev som inte kan lära sig att sjunga; 

L1: Mycket handlar också om självbilden. En del ser sig själv inte som att de är något bra på att sjunga 

exempelvis. Eller bra på att spela och som att det inte kan bli något annorlunda. I alla fall i utgångsläget. 

[De] har den inställningen att, ”vadå, det går väl inte att öva sig till”? Men min erfarenhet är ju att jag har i 

princip inte träffat någon elev som inte skulle kunna lära sig att sjunga. Alltså sjunga någorlunda rent. 

Som synes förmedlade Lärare 1 en upplevelse av musikalitet som förmågan att, i ett socialt 

sammanhang, på ett närmast dialogiskt vis utföra en musikalisk handling. Att Lärare 1 hävdar att 

”lyssningen är grunden till allt” kan tolkas som att fokus ligger på den sociala process som kan pågå 

vid musicerande och att det under denna process pågår en musikalisk kommunikation, ett givande och 

tagande. De musikaliska förmågor som Lärare 1 beskrev i samband med vår intervju är något som, 

enligt läraren, likt ett frö är planterat i alla människor. Uppgiften för musikläraren blir, enligt lärare 1, 

att, inom de tidsmässiga ramar som styr musikundervisningen, ge utrymme för detta frö att utvecklas 

till en stor och frodig musikalitetsväxt. För att under musiklektionerna hinna få tillräckligt mycket ”sol 

och vatten” för att utveckla musikaliteten menade Lärare 1 att drivkraften och viljan är avgörande för i 

vilken mån eleverna lyckas i musikämnet.  

Lärare 1s beskrivning av musikalitet kan tolkas som hemmahörande den relativistiska skolan. Ur ett 

relativistiskt musikalitetsperspektiv, med anhängare som Bjørkvold (1989) och Small (1998), ses 

musikalitet som något som alla människor kan utveckla (Brändström, 1997, s.12ff). Här ligger fokus 

på kreativitet, upplevelse och förståelse. Den tekniska förmågan, eller skickligheten, att utföra 

musikaliska handlingar är inom detta perspektiv underordnat den musikaliska upplevelsen vilken ses 

som en del av människans sätt att skapa mening (ibid). 

Lärare 1 beskrev, i linje med det relativistiska musikalitetsperspektivet, att en god musikalisk förmåga 

innebär förtjänster utöver spel- och sångtekniska färdigheter; 

L1: Jag tycker att det tydligare borde ringas in vad exempelvis ett bra betyg står för i musik. Vilka 

kvalitéer står det här för? Så att om sen en arbetsgivare ser, ”okej det är A i musik här”, det står 

faktiskt inte bara för att, ”okej du kan sjunga bra”, utan det står också för att du är en god lyssnare. 

Att du har förmåga att koncentrera dig och fokusera på arbetsuppgifter och så vidare. Att man är 

kreativ och så vidare. [Har] förmåga att lösa problem.  

Här framhåller Lärare 1 en sångteknisk förmåga som underordnat egenskaper som kreativitet, 

koncentrationsförmåga, förmågan att lösa problem samt lyssningsförmåga. Vi kan tolka denna utsaga 

som att läraren anser att musikundervisningen fyller en viktig funktion som bidrag till elevers 

utveckling av egenskaper som kan hjälpa dem i det framtida arbetslivet, även inom yrken som inte 

explicit innehåller musikaliska moment.  
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Lärare 2 

Precis som Lärare 1 diskuterade Lärare 2 elevernas självbild i förhållande till musikalitetsbegreppet.  

L2: Under terminsuppspelen så blir ju eleverna osäkra ”bedömer du? Vad ska jag göra för att jag ska få 

högre betyg, för jag kan ju inte sjunga”, eller, ”jag kan inte spela gitarr”. Men då säger jag så här ”nej 

men kan du lira trummor då?”, för om en elev sätter sig bakom ett trumset, även om de bara kör så 

här höger-båda, och gör de det väldigt tajt, snyggt, man hör att den här personen har tempot och 

rytmen i sig. Det kan jag bedöma som musikalitet. En känsla för tempo och rytm. Då spelar det ingen 

roll om du är tondöv. Det finns väl tondöva trummisar ute i världen liksom.  

Lärare 2 poängterar att det finns fler än ett sätt att visa sin musikalitet på. Om en elev visar sig ha svårt 

för att sjunga med säkerhet försöker läraren förmå eleven att visa sin musikaliska förmåga på andra 

sätt, exempelvis genom trumspel. Här framhålls en känsla för rytm och att en person kan ha rytmen i 

sig. Lärare 2 framhöll även lyssningen och lyhördheten som viktiga musikaliska förmågor; 

L2: I varje ensemble så får alla prova på att vara ensembleledare. Även om eleven kanske inte har full 

känsla för alla instrument var för sig sådär, bara att en elev bryter och säger att ”här låter det fel”. 

”Här låter det inte som det ska, det låter inte så som vi spelade nyss… något som avviker”. Då är man 

också musikalisk tycker jag.  Att man liksom har en färdig bild av hur det ska låta och så fort som det 

blir en avvikelse, då är man ju lyhörd för det. Det tycker jag är musikaliskt. Att kunna höra det.  

Det är alltså, enligt Lärare 2, möjligt att uppvisa musikalitet utan att vare sig sjunga eller spela ett 

instrument med säkerhet. Förmågan att spela och sjunga är dock också musikaliskt enligt lärare 2; 

I:  Det låter mer som att du har en känsla av att det är sociala färdigheter och det här med lyssning och 

känna in och sådant där mer än det tekniska? 

L2:  Nej men det tekniska bedömer jag ju också in i det hela. För att det finns kanske en som inte har den 

förmågan som ensembleledare att höra att det avviker men som kanske är jätteduktig på gitarr det är 

klart att jag bedömer det då. Men då gäller det att jag kan sätta samma värde på det. Är det värt lika 

mycket att en elev är jätteduktig på att spela gitarr som att det är värt att det är en duktig 

ensembleledare? Har det samma värde? Vem är jag att bedöma det liksom? Och där av tvistar de 

lärde.  

Enligt Lärare 2 finns det alltså en mängd sätt på vilka en person kan vara musikalisk. Läraren upplever 

dock att problem uppstår när dessa olika aspekter av musikalitet ska värderas i relation till varandra. I 

samband med detta undrar jag om läraren någon gång känt frustration över att inte kunna förmå en 

elev att uppvisa musikalitet; 

L2:  Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Sen vet inte jag om jag är ovanligt generös men jag tror att det är 

för att jag bedömer så många olika delar. En lärare kanske skulle tycka att den här tondöva eleven är 

omusikalisk och känt sig frustrerad över att ”ja men den här ungen kan inte ta en ton”, men jag låter 

ju den ungen få prova på att göra någonting annat än att bara sjunga eller bara spela gitarr. Den ungen 

kanske är jätteduktig på piano plötsligt liksom. Många aha-upplevelser snarare. De elever som man 

har fått intrycket av okej, den här eleven har det inte i sig liksom, men att någonstans i musiksalen så 

hittar den eleven sin plats. Och kan ändå vara med. Även om det kanske går långsammare. Kanske 

inte kan så många ackord. 

Textutsnittet ovan bjuder på en rad intressanta detaljer i relation till synen på musikalitet. Läraren har 

en känsla av att hon möjligen bedömer ett bredare spektra av egenskaper som musikaliska än vad 

andra musiklärare gör och att detta bidrar till att hon inte känt sig frustrerad över elevers oförmåga att 

sjunga rent. Läraren förmedlar implicit att ”tondöva” elever förekommer och att dessa elever kan 

riskera att utpekas som omusikaliska om inte lärare bedömer andra aspekter som exempelvis 

instrumentspel som musikaliska. Läraren belyser också musikalitet som någonting mätbart i termer av 

mer eller mindre.  
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Seashore (1919) framskriver musikalitet, eller musikalisk talang, som avhängig en rad olika 

psykologiska musikaliska och mer generella färdigheter. Dessa färdigheter är olika fördelade hos olika 

människor, vilket i praktiken innebär att människor är musikaliska på olika sätt. Som exempel skulle 

en elev som testats enligt Seashores musikalitetstest, kunna identifieras som lämpad som trumslagare 

snarare än som sångare beroende av en god uppfattning av tid, intensitet i kombination med en god 

motorik, men med en sämre uppfattning av tonhöjd. Försöken att förmå varje elev att ”hitta sin plats i 

musiksalen” kan tolkas som ett mindre standardiserat sätt att söka sortera elever i enlighet med de 

musikaliska styrkor som eleven uppvisar.  

Lärare 2 beskrev, precis som lärare 1, att en stor del av musiklärarens uppgift består i att locka fram 

intresset för musik hos elever;  

L2:  Om man själv har en gedigen musikutbildning och man sen kommer till grundskolan så kan man ju 

inte förvänta sig… Man kan inte ställa de kraven på eleverna utan det handlar mycket om att bara 

väcka liv… Alltså väcka det musikaliska livet i eleverna. Att entusiasmera dem. För det är inte alla 

elever som har musikalitet hemifrån, så att det är ju min uppgift att få eleverna att upptäcka att de har 

en musikalitet. För det är väldigt många som säger såhär att ”nej men jag har inget gehör” eller ”nej 

men jag är tondöv” och så visar det sig att de inte är det. Och det måste jag säga till den eleven, ”du 

är inte tondöv för om jag spelar den här tonen och du sjunger den tonen… Det är… du har ett gehör. 

Du hör ju tonen, du sjunger exakt samma. Då är man inte tondöv. Tondöv det är om jag tar den här 

tonen. Jag tar D och du B. Då är man tondöv”! Och de bara ”jaha!”, så här ”åh”. 

I:  Vad spännande för det där är ju… Då har man ju på något sätt definierat en aspekt av musikalitet. 

L2:  Ja, men det är en aspekt!  

Lärare 2 påpekar att många elever har en känsla av att de inte kan sjunga med säkerhet. I 

sammanhanget betonas gehöret som starkt kopplat till förmågan att höra och producera toner med god 

säkerhet. I stycket lägger Lärare 2 till att inte alla elever ”har musikalitet hemifrån” men att man trots 

detta kan ”ha en musikalitet”, något som skulle kunna tolkas som en syn på musikalitet som en 

egenskap, påverkat av omständigheter i hemmet under barnens uppväxt, men som inte endast avgörs 

av dessa omständigheter.  

Mot slutet av min intervju med lärare 2 kom vi återigen in på musikalitetsbegreppet: 

L2:  Där kommer man ju in litegrand på det här med musikaliteten egentligen. Vad är musikalitet och hur 

blir man musikalisk? Föds man till det är det? Är det liksom det sociala? Alltså uppväxt, omgivning. 

Vad är det som gör att vissa blir musikaliska och andra mindre musikaliska? Men som sagt var, den 

här skådespelaren som jag pratade om som inte har vuxit upp med någon förälder eller något syskon 

som har haft intresse över huvud taget att gå på teater. Och ändå liksom bli yrkesskådespelare. 

Ganska intressant. Men då kan det vara gen… Alltså det kan ju finnas någon släktning långt tillbaka 

som… Alltså det vet man ju inte. Är det över huvud taget i genuppsättnigen som… Det är verkligen 

intressant. Och den som kommer på svaret där kan ju gärna utfärda en ny läroplan. 

Här påtalar Läraren både arv och miljö som möjliga faktorer som påverkar en människas musikalitet. 

Läraren visar en osäkerhet kring vad som faktiskt leder till att människor ”blir musikaliska och andra 

mindre musikaliska”. Läraren har dock, utifrån erfarenhet av en skådespelande vän, bildat en 

uppfattning av att genetiska anlag kan ligga till grund för en lyckad karriär som skådespelare och att 

det torde förhålla sig så även gällande musikalisk utveckling.  

Lärare 2 förmedlar en splittrad uppfattning av musikalitetsbegreppet, då hon talar i termer av såväl arv 

som miljö samt genom att använda ord som ”har” och ”är” i relation till musikalitet (vilket kan 

kopplas till en absolut syn på musikalitet) samtidigt som hon poängterar att alla elever kan ”hitta sin 

plats i musiksalen” (vilket närmast för tankarna till en relativistisk syn på musikalitet). Det kan te sig 

motsägelsefullt att under ett samtal uttala sig i termer av såväl absolut som relativistisk karaktär, men 
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detta är något som även Brändström (1997, s. 94ff) uppmärksammat då han talat med musiklärare om 

musikalitet. Även i Brändströms studie framkommer att lärare kan uppfatta musikalitet som något 

påverkat såväl av genetiska anlag som av miljömässig påverkan. En möjlig anledning till detta kan 

vara ett slentrianmässigt användande av termer som ”medfött” för att beskriva egenskaper som i själva 

verket är påverkat av miljön, så som en sjungande mamma eller pappa vilket innebär att barnet redan 

fosterstadiet befinner sig i en musikalisk kontext.  

Lärare 3 

Lärare 3 hade en mycket bestämd åsikt om vad han ansåg vara musikalitet; 

L3: Jag kan säga vad jag tycker är musikalitet. Det är otroligt, jag har ju sett jättemycket då eftersom jag 

har elever i musik. Det som de flesta, eller nästan alla som… Ja, föräldrar och så som kommer och 

ser våra avslutningar kan ju omöjligt se det som jag pratar om men jag ser det som musiklärare. Det 

finns ju till exempel elever som kommer, så har de börjat spela piano och så, och ett halvår senare 

kan de spela temat till Titanic. Och då kan ju vissa bli så otroligt imponerade när de spelar Titanic-

ledmotivet. Men jag kan se någonting annat: jag ser en papegoja som har lärt sig spela ett stycke som 

den kommer spela resten av sitt liv, och alla kommer tycka ”Åh, vad du kan spela”! Sen när man 

försöker repa med de här… För det gör jag, jag kör ju band. Det är en speciell tjej jag tänker på, hon 

går inte på den här skolan längre men hon kunde ju spela Titanic jättebra. Men det gick inte att spela 

med henne i orkester för hon kunde inte känna var ettan var. Hon visste inte vad en puls var. Hon 

visste ingenting. Och det för mig är musikalitet. De andra två killarna som jag pratade om förut, när 

du repar med dem, det bara finns där. Alltså kör en bluestolva, de vet vad en bluestolva är fast de inte 

vet vad en bluestolva är. Det är bara att köra.  

Lärare 3 beskriver musikalitet som en förmåga att känna och att lokalisera sig i musiken. Att lära sig 

att spela en låt på piano med gott flyt är enligt läraren endast ett tecken på att eleven är bra på att, likt 

”en papegoja”, ta till sig och återskapa ett musikaliskt verk. När Lärare 3 berättar om de elever som 

han upplever som musikaliska menar han att ”det bara finns där” och att ”det är bara att köra”. Detta 

kan tolkas som en syn på musikalitet som statiska egenskaper inom människan. Egenskaper som 

tillsynes är omöjliga att utveckla senare i livet. Den elev som beskrivs som en papegoja beskrivs som 

en person med brister i sin musikalitet eftersom att ”hon visste ingenting”.  

Den absoluta synen på musikalitet är den mest allmänt spridda uppfattningen av musikalitet i 

västvärlden (Brändström, 1997, s. 13). Ur detta perspektiv ses musikalitet som en förmåga att bland 

annat sjunga eller spela instrument med stor säkerhet samt att besitta en god känsla för rytm. Lärare 3 

talade nästan utan undantag om sång och instrumentspel då han gav exempel på musikaliska elever. I 

textutsnittet ovan kan vi konstatera att känslan för rytm framhålls som den kanske viktigaste aspekten 

av musikalitet. Läraren jämför musikaliska elever, vars förmåga att tidsmässigt lokalisera sig i 

musiken ”bara finns där”, med en mindre musikalisk elev som inte ”kunde känna var ettan var” och 

som inte visste ”vad en puls var”.  

Sammanfattning 

Under intervjuerna framkom en stor variation av perspektiv på begreppet musikalitet. Bland studiens 

tre deltagare kan de facto alla anses ha en unik syn på musikalitet. Lärare 1 beskriver en uppfattning av 

musikalitet ur ett relativistiskt, eller sociokulturellt, perspektiv medan Lärare 3 redogör för en absolut 

musikalitet vilken somliga elever har och andra inte. Någonstans där emellan, inspirerad av såväl 

relativistiska som absoluta musikalitetsaspekter, finner vi Lärare 2 som under slutet av vår intervju 

föreslog att den forskare som finner svar på frågan angående arv och miljö gärna får ”utfärda en ny 

läroplan”.  

Nedan följer en redogörelse för musiklärarnas exemplifiering av elever som lyckats väl i ämnet musik.  
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Lärarna berättar om elever som har lyckats väl i 

musikämnet 

Genom att nedan presentera lärarnas exemplifieringar av elever som lyckats väl i musikämnet önskar 

tydliggöra för läsaren hur lärarens syn på musikalitet spelar in när lärarna bedömer att en elev är 

musikalisk. 

Lärare 1 

Lärare 1 valde att inleda med en generell beskrivning av elever som lyckas i ämnet musik men kom 

snart med ett konkret exempel: 

I: Har du något bra exempel på en elev som har lyckats väldigt bra och vad det har berott på? 

L1: Ja, det finns ju många [elever] där intresset har väckts för att det har funnits bra förutsättningar 

exempelvis och som börjat kombinera musicerande på fritiden [med musikundervisning i skolan]. 

När man märker att de börjar spela på fritiden, då händer det ju riktigt mycket. Sen är det ju en del 

också som har lyckats som har varit lite doldisar och som helt plötsligt bara har klivit fram och visat 

någonting som ingen annan visste att de behärskade. 

I:       Har du något exempel? 

L1:  Ja, förra våren exempelvis. Vi har festival här med massor av olika aktiviteter och en öppen scen. Då 

var det en tjej i femman som frågade ”kan jag få spela någonting”. Och hon har ju bara suttit och 

sjungit med alla andra. ”Ja, vad är det för låt då? Kan du ackorden eller?”, ”ja, det kan jag”. Så tog 

hon sin gitarr och så stod alla andra tjejer såhär babbliga ”vad, vadå? Ska du spela? Vad ska du 

spela”? [De] stod ju runt omkring och bara tappade hakan. 

Läraren berättar att elever som musicerar mycket på fritiden generellt lyckas bra i musikämnet. Detta 

kan te sig uppenbart, men det faktum att Lärare 1 i första hand väljer att framhålla miljöns betydelse 

för elevers musikaliska utveckling är, som vi ska se i de andra lärarnas utsagor, mindre självklart. 

Lärare 1 beskriver hur goda förutsättningar (ekonomiska, miljömässiga och/eller sociala faktorer) 

spelar en viktig roll för elevernas intresse för att ägna tid åt musik. Den tid som läggs på att musicera 

får som följd att det ”händer riktigt mycket” med den musikaliska utvecklingen. Exemplet visar även 

att Lärare 1 upplever att det händer att elever, som läraren tidigare inte sett som särskilt musikaliskt 

kunniga, slår lärare och klasskamrater med häpnad då de plötsligt uppvisar en god musikalisk 

förmåga. Läraren framhåller även i exemplet med eleven i åk 5 att tid till att öva är avgörande för 

elevens goda resultat musikaliskt sett; 

I: Hade hon vart nere i replokalen då eller vart kom det ifrån? 

L1:  Nej, nej. Hon sjunger mycket hemma. Men [hon] har inte tagit några lektioner eller någonting. 

Verkligen naturlig. Ingenting konstlat. 

I:  Du tänker på det personliga uttrycket? Att det är ett naturligt uttryck? 

L1:  Ja, alltså avspänt. För att vara så ung. 

Lärare 1 berättar att eleven ”sjunger mycket hemma” då jag frågar vad som kan tänkas ligga bakom de 

musikaliska framsteg som eleven har tagit. Då jag sökte efter nyckelord under den tidiga analysen av 

intervjuerna fastnade jag för ordet ”naturligt”. Vid en första anblick kan ordet antas vara ett uttryck för 

en medfödd talang (naturbegåvning). Vid närmare analys kan dock lärarens användning av ordet 

tolkas som ett utryck för en oskolad sångstil. Läraren nämner att eleven ”inte tagit några lektioner” 

vilket kan antas leda till att sångstilen får en mer outvecklad karaktär vilken skulle kunna ses som 

naturlig. Inom det relativistiska musikalitetsperspektivet är sången en fundamental mänsklig egenskap 

som, oavsett om den enligt västerländska mått mätt är vacker, är naturlig och vacker till sin natur.  
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Lärare 2 

Lärare 2 valde att plocka fram en rad exempel: 

L2:  I den klassen så går det en elev som jag skulle säga att man skulle kunna placera i en vuxen 

ensemble. En proffsorkester eller proffsband. Och den eleven skulle fixa allt. En naturbegåvning 

skulle jag säga. Den här eleven har allt. Kan spela flera olika instrument. Hela eleven bara osar 

musik, har det ut i fingerspetsarna, in i själen. Både teoretiskt och praktiskt. Var det kommer ifrån har 

jag ingen aning. 

I:  Inte skolan eller? 

L2:  Nej det tror jag inte, det måste vara något medfött. Komma från familjen. Jag kan inte riktigt 

familjekonstellationen där. Men den här eleven har ju tagit sig in på ett gymnasium i [ett land]. Ska 

flytta dit till [en årstid]. Bara genom att skicka en video på sig själv, när eleven spelar upp. En social 

elev faktiskt men som garanterat sitter på kammaren och skapar. Skapar mycket eget också. 

Lärare 2 beskriver en elev som till synes redan har tillräckliga musikaliska kunskaper för att kunna 

prestera på elitnivå. Läraren fortsätter genom att beskriva eleven som en naturbegåvning som ”har 

allt”. Vad som menas med ”allt” klargörs något när läraren poängterar att eleven ”kan spela flera olika 

instrument” samt att eleven besitter goda kunskaper ”både teoretiskt som praktiskt”. Dessa kunskaper 

uppfattar läraren som medfödda. Läraren tillägger dock att eleven även lägger mycket av sin fritid till 

musikaliskt skapande. 

Den redogörelse som läraren gör kan tolkas som tillhörande den absoluta musikalitetens arena. Vi 

behöver knappas leta efter implicita indikeringar för att göra den tolkningen då läraren förklarar att 

elevens musikaliska förmåga ”måste vara något medfött”.  

Lärare 2 beskrev ytterligare en elev då hon reflekterade kring elever som lyckats väl i ämnet musik; 

L2: Den eleven har bara en talang. Så redan i årskurs tre så satt den eleven och spelade på flygeln en 

massa klassiska grejer. Resten av klassen tyckte att det var roligt också: ”åh kan du inte spela typ 

något snyggt”. Och så satte sig eleven och bara… jag blev ju chockad första gången. Det är ju ett 

riktigt underbarn.  

Eleven beskrivs som ett underbarn som redan i årskurs tre visade en musikalisk förmåga genom att 

spela klassiska stycken på en flygel. Åter framhålls en god spelteknisk förmåga som den faktor som 

skiljer agnarna från vetet. Det är, av lärarens beskrivning att döma, genom instrumentspel som de två 

”underbarnen” har utmärkt sig som exceptionellt musikaliskt kunniga. I stycket ovan redogörs för flera 

sociala och miljömässiga omständigheter vilka kan tänkas medverka till en, hos eleven, gynnsam 

musikalisk utveckling. Läraren nämner att ”resten av klassen” uppmuntrat eleven att spela piano, 

vilket kan anses vara att befinna sig i en stimulerande musikalisk social miljö. Personer i barns närhet 

har visat sig ha stor påverkan på barns musikaliska identitet (Hellgren, 2011, s. 62ff). Bland annat 

framhåller barn lärare, släkt och andra musikaliska förebilder som viktiga för deras syn på den egna 

musikaliteten. I Hellgrens studie nämns inte klasskamrater explicit som en ”viktig annan” men det är 

knappast långsökt att koppla samman värdet av ”viktiga andra” med uppmuntran från klasskamrater. 

Dessa omständigheter nämns dock inte av Lärare 2 som en tänkbar faktor till elevens musikaliska 

förmåga utan snarare som en effekt av uppvisandet av en redan befintlig musikalitet.  

Lärare 3 

Lärare 3 hade många erfarenheter av elever som lyckats väldigt bra i musikämnet. Lärare 3 inledde 

med att beskriva en elev som lärt sig spela gitarr. När vi ger oss in i berättelsen har Lärare 3 just 

berättat att eleven i fråga tidigare visat sig spela trummor med stor säkerhet; 
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L3:  Så började han spela gitarr helt plötsligt. Spelade en månad, och så spelar han Black Bird. Det kanske 

tog en vecka för honom [att lära sig spela ”Black Bird”] från att aldrig ha spelat gitarr. Med aldrig 

menar inte jag att han aldrig har hållit i en gitarr för han har väl suttit och plinkat på lektioner och 

sådär. Men inte tagit lektioner. Han lär sig det på en vecka. Att spela Black Bird. Och han spelar 

verkligen hela låten som ingenting. 

Lärare 3 nämner ovan två aspekter som fokuseras inom den absoluta musikalitetens arena. Dels 

berättar läraren att eleven visat sig kunna spela en speltekniskt avancerad låt (Black Bird) samt dels att 

eleven tycks kunna lära sig spela ett instrument under en väldigt kort tid. Seashore (1919, s. 211-252) 

beskriver förmågan att lära sig sjunga eller spela musik som avhängig, först och främst, människans 

ljudminne och förmågan att behålla minnet av ljud. Vidare spelar förmågan att ”höra” ljud genom att 

själv spela upp det ur minnet samt att koppla det ”uppspelade” ljudet till ett kroppsligt, kinestetiskt, 

uttryck stor roll. Seashore (ibid, s, 14-15) beskriver dessa psykologiska aspekter som kapaciteter 

snarare än förmågor. En kapacitet definieras som en medfödd styrka, till skillnad från förmågor som 

definieras som utvecklingsbara. I ljuset av detta resonemang kan tolkas att eleven som lärde sig spela 

Black Bird under en vecka inom den absoluta skolan skulle anses ha en god medfödd styrka vad gäller 

musikaliskt lärande.  

Att eleven lär sig snabbt är något som Lärare 3 menar får konsekvenser för andra elever;  

L3: Det är en annan kille i klassen som är väldigt duktig. Som har spelat gitarr jättelänge. Man märker på 

honom, han blir helt knäckt. /…/ Men gitarren för honom. Det är ju hans person. Han spelar gitarr 

och han är bra. Men här kommer en kille som lär sig samma grej på en vecka från att inte ha spelat 

gitarr alls. [Han] bara sitter och spelar som att det är ingenting.  

Läraren beskriver hur en tillsynes naturlig musikalisk talang hos en elev påverkar en annan elev 

negativt. Då den senare eleven upptäcker den förras lätthet för att lära påverkar det honom negativt i 

den mån att han antagligen känner sig mindre musikalisk i jämförelse med den elev som lär sig snabbt. 

Lärare 3 nämner sedan digitala kanaler som viktiga i den ”musikaliska” elevens utveckling; 

L3:  Men sen är det youtube. Det får man aldrig glömma. Det är youtube som gör att han kan spela den 

där Black Bird så där snabbt. Men det är nog väldigt ovanligt att man kan spela en så svår låt bara 

sådär. 

I: Men den här andra killen som har spelat länge, kollar han också på youtube? 

L3:  Ja, det gör han. Men han har ju inte den här samma. Alltså i det fallet så är det ju en talang det 

handlar om. Men det är ingen som har sagt att inte den killen kan bli bättre än den här i långa loppet. 

Det finns ju en massa andra faktorer. 

Läraren berättar att webbplatsen youtube.com antagligen spelar en stor roll i elevens lärande. Då jag 

frågar om den andra eleven också använder sig av youtube.com i sitt lärande svarar läraren att så är 

fallet. Läraren framhåller alltså inte youtube.com som en avgörande skillnad gällande elevernas 

lärande, den avgörande skillnaden är enligt läraren snarare en musikalisk talang hos den ena av 

eleverna.   

Lärare 3 fortsatte att problematisera erfarenheten av att ha ”musikaliska talanger” i klasserna; 

L3:  Det blir också konstigt när vi övar på musiklektionerna när några kommer och så ska de blåsa ”uiuh” 

låter det liksom. Och då kommer han och så spelar han stycken du vet och kan stämmor och allting. 

Det blir en konstig referensram för de andra. Det blir så här, ”Va? Vad var det här för någonting?” 

liksom. Det finns ju inte i deras planet. Så samtidigt är det jobbigt att ha sådana personer i klassen.  

Läraren beskriver alltså en känsla av att elever med en exceptionellt god musikalisk förmåga kan göra 

situationen i klassrummet besvärlig då övriga elever, enligt läraren, får en ”konstig referensram” 

genom att ta del av den ”talangfulla” elevens prestationer. Vidare berättar läraren att möjligheterna till 

en sådan musikalisk förmåga inte finns på den gemene elevens ”planet”. Åter belyser läraren en 
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förmåga att tillsynes utan större ansträngning prestera på en hög musikalisk nivå, en prestation som 

närmast tycks härstamma från en naturlig fallenhet för musikaliskt utövande. 

Sammanfattning 

Lärarna berättar med en viss variation om elever som lyckats väl i ämnet musik. Lärare 1 beskriver en 

uppfattning av att intresse, förutsättningar och miljö nämns som viktiga faktorer för att elever ska 

lyckas väl i ämnet. Lärare 2 och 3 framhåller snarare en medfödd talang som den avgörande faktorn i 

fråga om elever som utmärker sig som särskilt duktiga i musikämnet. Vad lärarna upplever att det har 

för konsekvenser i undervisningen skiljer sig mellan Lärare 2 och 3. Lärare 2 beskriver ”underbarnets” 

närvaro som lustfyllt för övriga elever. Lärare 3 förmedlar däremot en oro för att somliga elevers 

musikaliska ”talang” påverkar övriga elever negativt då de jämför sig med varandra. Läraren 3 menar 

att det ”blir en konstig referensram” för övriga elever.  

Lärarna berättar om sina upplevelser av 

musikalitetsbegreppet i relation till bedömning 

utifrån kursplanen i Lgr 11 

Under intervjuerna läste jag upp den text som jag formulerat angående användandet av 

musikalitetsbegreppet i Lgr 11 (se sid. 5). Därefter fick lärarna reflektera över begreppet musikalitet i 

relation till bedömningen av eleverna.  

Lärare 1 

Lärare 1 beskrev en uppfattning av kursplanen i musik som en i grunden välformulerad text som dock 

innehåller brister vad gäller definitioner av de värdeord och begrepp som förekommer; 

L1:  Ja, alltså någonting som egentligen är ganska rättsosäkert när det gäller likvärdigheten i bedömning är 

ju precis det som du är inne på nu här. När det gäller hur kunskapskraven är utformade.  Och det är… 

Det lämnar så mycket utrymme för tolkning. 

I:  Hur tänker du när du hör det? [refererar till texten angående musikalitetsbegreppet i Lgr 11] 

L1:  Kursplanerna i sig tycker jag är bra. Man fattar gången. Innehållet, vad undervisningen ska kretsa 

kring. Syftesdelen är också bra, de här centrala förmågorna som eleverna ska utveckla. /…/ Och det i 

kombination med kunskapskraven i ämnet gör ju att man får ganska bra koll på vad man ska göra och 

vad eleverna ska utveckla och öva upp för förmågor. Men sen när man läser kommentarsmaterialet så 

ställs det där i en lite annan dager. Exempelvis med sångbegreppet och musikalitet. I kunskapskraven 

står det ju sång, men i kommentarsmaterialet så står det att sång även kan vara andra saker än sång. 

Det står jojk och det står growl och det står allt möjligt. Men för E-betyget så tolkar jag det i alla fall 

som att då måste alla sjunga. Men det där med musikalitet, det förekommer ju många gånger och det 

är väldigt mycket som man kan tolka in i begreppet.  

Lärare 1 beskriver hur skolverkets försöka att definiera begreppet sång i kommentarmaterialet till 

kursplanen i musik (Skolverket, 2011) har gjort bedömningen av elevers sång svår. Läraren förklarar 

att han tolkar kursplanen som att eleverna för att nå det lägsta godkända betyget åtminstone måste 

sjunga. Här kan urskiljas en viss osäkerhet kring huruvida ”jojk” och ”growl” är ett tillägg till vad 

undervisningens sångmoment ska innehålla eller om det är en alternativ väg för elever att ta i syfte att 

nå ett godkänt resultat i momentet sång. Läraren lägger även till att begreppet musikalitet förekommer 

ofta i läroplanen och att detta är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt. I 

kommentarmaterialet till kursplanen i musik framgår att ”Skolverkets utvärdering av undervisningen i 

musik, NU-03, visade att lärarna i arbetet med den tidigare kursplanen upplevde att tolkningsutrymmet 
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var för stort” (Skolverket, 2011, s. 6). Kommentarmaterialet är alltså ett försök att råda bot på 

tolkningsproblematiken, något som enligt Lärare 1 verkar ha misslyckats.  

I:  Känner du att musikundervisningen kan, på egen hand, förmå alla elever att nå de högsta betygen 

eller krävs det något mer för att nå dit? 

L1:  I nuläget, att få A i betyg är ju väldigt svårt om man ska vara korrekt i sin bedömning. Det vill säga 

att de ska uppfylla A när det gäller samtliga kunskapskrav. Det är brett. /…/  Jag har svårt att se att, i 

nuläget, så som det ser ut på många skolor när det gäller resurser och så vidare, i kombination med 

otydligheten från skolverket när det gäller nivåer och kvalitet på de här värdeorden i kunskapskraven, 

hur man ska nå ända fram. (25) 

Citatet ovan kan tolkas som att Lärare 1 anser att de höga kraven på eleverna, resurserna som ges till 

undervisningen i musik samt kursplanens otydligt formulerade definition av bedömningsgrundande 

värdeord i slutändan innebär att musikundervisningen i skolan inte kan hålla den kvalitet som krävs 

för att alla elever ska ha chansen att nå de högsta betygen i ämnet.  

Lärare 2 

Jag frågade Lärare 2 om hon tycker att musikalitetsbegreppet är tillräckligt väl definierat för att 

fungera som grund för bedömning: 

L2:  Ja, alltså det var ju det som vi satt i nätverket och diskuterade. Vad är MVG? Vad ska eleven kunna 

prestera? Jag ställer ganska höga krav på mina elever. Med tanke på… Eller, det beror ju på också i 

vilken klass de går i. För om jag bedömer den klassen som jag har som är väldigt välfungerande och 

där jag har väldigt många MVG’are då är det klart att kraven på MVG där blir högre än i en klass 

som är lägre presterade. Så blir det ju. Jag kan ju inte mäta det här underbarnet, den här eleven som 

kom in i [ett land] nu på gymnasiet, ett MVG för den eleven kan ju inte jag bedöma likadant som en 

annan nia som jag har där det också finns en MVG’are men som ändå inte är det här underbarnet. 

Men jag kan inte ge högre betyg än MVG fast man skulle ge M, M, V, V, V, V, G liksom. Man får 

inte lägga till plus eller någonting. Så att det är svårt att vara riktigt rättvis. Det är det, jag känner den 

här icke-tillfredsställelsen att det aldrig går att få en exakt rättvis bedömning. För det är så abstrakt på 

något sätt. 

Läraren beskriver en frustration över att aldrig kunna ”få en exakt rättvis bedömning”. Denna 

omständighet grundar sig i ett resonemang kring huruvida det går att bedöma ett musikaliskt 

”underbarn” enligt samma kriterier som elever som inte kan klassas som ”underbarn”. Läraren ger 

uttryck för känslan av att betygsskalan inte är applicerbar på alla elever. Det tycks i resonemanget röra 

sig om en känsla av att betyget ”MVG” är ett för lågt betyg för elever med en exceptionell musikalisk 

förmåga. Resonemanget inleds och avslutas med något som skulle kunna tolkas som en kritik mot att 

bedömningsgrundande begrepp, bland annat musikalitetsbegreppet, är för dåligt definierade, eller för 

”abstrakta”. Detta visar sig ytterligare om vi ser på fortsättningen av resonemanget;  

I:  Jag har aldrig hör någon bra definition av musikalitetsbegreppet. 

L2: Inte jag heller. Och i läroplanen kan man ju inte ens läsa sig till en bra definition heller, utan… Jag 

jobbade på en annan skola i höstas och även där så träffade jag en annan musiklärare, och vi satt och 

pratade om det här att det inte finns någon som känner en hundraprocentig säkerhet inför 

bedömningen av ämnet liksom.  

Läraren uttrycker att osäkerheten inför bedömningen utifrån kursplanen i musik i Lgr 11 även 

förekommer hos andra lärare. Läraren menar att ”det inte finns någon” som känner sig säker på hur 

bedömningen ska gå till.  
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Lärare 3 

Lärare tre, som gett uttryck för en väldigt bestämd åsikt om vad musikalitet är (en absolut musikalitet), 

beskriver hur musikalitetsbegreppet spelar in i bedömningen;  

L3:  Men samtidigt, jag tycker inte att man kan titta för mycket på musikalitet. Det är min personliga 

åsikt. För grejen är att då har ju hon den här tjejen som har spelat Titanic ingen chans att få några 

jättebra betyg. Jag tycker inte att jag för mycket ska hålla på att peta i det. Där kan jag faktiskt tycka 

att… Men bara hon inte kör Titanic-ledmotivet hela tiden hon måste ju lära sig nya stycken. Om hon 

lär sig att köra papegoja-stilen i skolan tycker jag det räcker. Jag tycker inte man kan gå in för mycket 

på att de måste kunna… men det är klart, ska man vara en A-elev… Om man ska få betyg och ska få 

A då måste man nog känna var man [är] någonstans i låt… Eller det måste man göra. Man måste 

kunna känna var någonstans i låten man är så att man inte blir helt ute, men det är ju ganska stort krav 

alltså. 

Läraren ger i resonemanget ovan intrycket av att besväras av musikalitetsbegreppet i förhållande till 

bedömning. Läraren menar att man, i sin bedömning av eleverna, inte ska titta för mycket på 

musikalitet eftersom det skulle innebära att elever som lär sig genom ”papegojestilen” då riskerar att få 

ett lågt betyg trots att eleven visar en speltekniskt god förmåga. Vid fortsatt reflektion inser läraren 

dock att man ”måste kunna känna var någonstans i låten man är” för att nå de högsta betygen. Denna 

förmåga ser läraren, enligt den tolkning som gjorts i denna uppsats, som en förmåga som ”bara finns 

där”.  

Lärare 3 gick vidare genom att beskriva ytterligare en elev. Eleven visade enligt läraren en relativt god 

tonsäkerhet och ansåg sig själv vara ”jättebra på att sjunga”. Eleven visade däremot inte några tecken 

på ”musikalitet” i den bemärkelse som Lärare 3 tidigare beskrivit; 

L3:  Men återigen, var det någonting i låten, du vet, kom hon av sig så hade hon ingen aning om var hon 

var och sådana där saker. Hon själv hade ju otroligt gott självförtroende med sång och sådär och då 

vill ju inte jag på något sätt gå in… Jag tycker det är väldigt känsligt [att] gå in där och hålla på och 

säga ”nja, du får nog tänka”… Du vet sådär. Då är det väl bättre att låta det vara! Varför ska jag hålla 

på om det inte är jätteviktigt för henne? Det kommer hon upptäcka sen själv ändå! Varför ska jag 

trycka ner henne och säga ”ja men du är nog inte så bra som du tror”? Om hon tror att hon är bra… 

det är väl jättebra att hon tror det, då får hon fortsätta med det liksom. 

I:  Det låter som du trycker på någon sorts… Just också i din bedömning, en skillnad mellan någon sorts 

teknisk förmåga och någon sorts mer grundläggande? 

L3:  Exakt. Och jag måste vara så professionell att jag inte lägger in för mycket. Sen vet inte jag enligt 

läroplanen exakt var jag står någonstans egentligen, om jag ska vara ärlig. Men jag försöker att ha en 

bra balans där. En A-elev är ju verk… Alltså, A-elev… Det är ju ganska svårt att få ett A.  

Den observante läsaren har säkerligen noterat mängden utropstecken i stycket ovan. Under intervjun 

ökade lärarens intensitet i talet vilket resulterade i en nära på desperat framtoning då läraren 

diskuterade bedömning i relation till musikalitetsbegreppet. ”Varför ska jag trycka ner henne?”, frågar 

sig läraren. En tolkning som kan göras utifrån lärarens sätt att formulera sig är att läraren känner sig 

frustrerad över att en bedömning av elever utifrån den personliga synen på musikalitet kan innebära att 

elever känner sig kränkta. Då läraren fortsätter att reflektera över bedömning och musikalitet avslutar 

han med att konstatera att en elev som inte har vad läraren skulle definiera som god musikalisk 

förmåga ändå mycket väl skulle kunna nå betyget B; 

L3: Men en elev som är ganska mycket ute och cyklar, men som liksom kan sin grej och såhär, borde ju 

komma upp på B i varje fall och det är ju ett jättebra betyg. Tycker jag, som den här tjejen då som 

inte sjöng sådär vackert, jag kan ju inte ge henne bara godkänt. Det tycker jag blir jättekonstigt. För 

hon är ju så pass mycket bättre än vad… Om man tittar över lag vad elever brukar vara i den åldern.  

Och bara våga gå upp och sjunga på en avslutning, och sjunga ut betyder för mig jättemycket. 
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Sammanfattning 

Då lärarna beskriver sin uppfattning av bedömning utifrån kursplanen i musik framgår att samtliga, på 

ett eller annat sätt, känner viss osäkerhet inför hur bedömningen faktiskt ska gå till. Lärare 1 menar att 

Skolverkets definitioner (eller obefintliga definitioner) av värdeord och begrepp i kursplanen äventyrar 

”rättssäkerheten” vad gäller bedömning av elever i ämnet musik. Lärare 2 är delvis inne på samma 

resonemang. Problem uppstår, enligt Lärare 2, när musikaliska ”underbarn” ska bedömas enligt 

samma betygsskala som klasskamrater som inte visar samma musikaliska kompetens. De resonemang 

som Lärare 3 för grundar sig i en liknande problematik. Lärare 3 uttrycker en frustration över 

bedömningssituationen som grundar sig i problemet att som musiklärare ”vara tillräckligt 

professionell” för att se bortom elevers musikalitet. Risken är, enligt Lärare 3, att lärare bedömer 

elever som saknar vad som närmast kan tolkas som en grundläggande förmåga att känna musiken, 

men som i övrigt uppvisar goda kunskaper, utifrån sina personliga tankar och åsikter i högre grad än 

efter de kunskapskrav som uttrycks i kursplanen. 

Konklusion 

I resultatet kan vi se en stor variation vad gäller synen på musikalitet bland studiens deltagande lärare. 

Lärare 1 uttrycker sig i enlighet med det relativistiska musikalitetsperspektivet och Lärare 3 rör till 

stora delar kring resonemang som hör det absoluta musikalitetsperspektivet till. Där emellan finner vi 

Lärare 2 som tycks inspireras av båda traditioner.  

De tankar om musikalitet som lärarna uttrycker framträder även då de diskuterar elever som lyckats 

särskilt väl i musikämnet. Här betonar Lärare 1 åter intresse, förutsättningar och miljö som en 

avgörande faktor medan Lärare 2 och 3 väljer att lägga tonvikten på den medfödda talangen. Enligt 

Lärare 2 kan talangfulla elever vara en tillgång under lektionerna, något som Lärare 3 motsäger genom 

att hävda att de musikaliskt begåvade eleverna påverkar såväl andra elever som undervisningen 

negativt då övriga elever jämför sig med de begåvade eleverna.   

Samtliga lärare i studien uttrycker någon form av osäkerhet inför bedömningen av elever i ämnet 

musik. Detta tar sig olika uttryck beroende på vilket musikalitetsperspektiv som läraren har. Lärare 1 

problematiserar Skolverkets definitioner av värdeord och begrepp i kursplanen medan Lärare 2 och 3 

snarare framhåller svårigheten att göra en rättvis bedömning av ”underbarn” i relation till övriga 

elever.  

Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring de i studien deltagande lärarnas syn på musikalitet samt hur denna 

syn påverkar lärarnas bedömning utifrån kursplanen i musik i Lgr 11. Jag kommer att inleda med en 

diskussion kring lärarnas varierande uppfattningar av musikalitetsbegreppet och ställa dessa relation 

till den forskning angående musikalitet som presenterats i uppsatsens forskningsöversikt.  
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Skilda uppfattningar av begreppet musikalitet 

Lärarna som deltog i föreliggande studie uppvisar tre skilda perspektiv på begreppet musikalitet. 

Lärare 1 och Lärare 3 kan ses som representanter för två diametralt olika musikalitetsperspektiv, det 

relativistiska respektive det absoluta. Där emellan finner vi Lärare 2 som hämtar begrepp och tankar 

från båda traditionerna. 

Lärare 1 gav uttryck för en syn på musikalitet som något som alla människor kan utveckla. Läraren 

framhöll egenskaper som lyssning, lyhördhet, drivkraft och vilja som väsentliga för elever som vill 

utveckla en god musikalisk förmåga. Vidare var läraren av den uppfattningen att alla elever har en 

grundpotential som gör det möjligt att utvecklas musikaliskt. Alla dessa aspekter kan sägas härröra i 

den relativistiska musikalitetssynen. En annan framträdande aspekt i Lärare 1:s utsagor är självbilden. 

Läraren konfronteras ibland av elever som anser sig vara dåliga på att sjunga eller spela instrument, 

och att detta inte går att förändra. Detta stämmer, enligt Lärare 1, inte med de erfarenheter han gjort 

och han menar att han ”i princip inte träffat någon elev som inte skulle kunna lära sig att sjunga”.  

Lärare 3 uttalar vid flertalet tillfällen att vissa förmågor ”bara finns där” hos musikaliska människor. 

Vad som ”finns där” tycks vara en närmast intuitiv förmåga att lokalisera sig i musikens tid och rum. 

Läraren framhåller rytmkänslan som särskilt viktig då han beskriver sin syn på musikalitet, att känna 

”var ettan är” och att ”veta vad en puls är”. Läraren beskriver även hur elever, som av gemene man 

kanske skulle uppfattas som musikaliska, kan besitta en speltekniskt god förmåga utan att för den 

sakens skull vara musikaliska. Läraren talar om att lära sig spela likt en ”papegoja” vilket enligt hans 

mening inte har något med musikalitet att göra. Således gör läraren en skillnad på elever som kan 

känna musiken och elever som härmar ett musikaliskt uttryck.  

Lärare 2 ger en bild av musikalitet som något som påverkas av såväl arv som miljö. Läraren 

poängterar att hon aldrig stött på en elev som varit oförmögen att ”hitta sin plats i musiksalen”. 

Däremot frågar sig läraren om detta beror på att hon har en bredare syn på vad som kan vara 

musikaliskt än vad andra musiklärare har. Lärare 2 motsäger alltså inte att det finns elever som inte 

kan lära sig sjunga men hon drivs av en tro på att alla elever kan delta i musikaliska sammanhang på 

ett eller annat sätt. Genom att se exempelvis förmågan att leda en ensemble som en musikalisk 

egenskap menar Lärare 2 att alla människor kan delta i musikaliska sammanhang. Lärare 2 ger också 

uttryck för en tanke om att människor, trots att alla elever på ett eller annat sätt kan vara musikaliska, 

inte har samma förutsättningar att nå en exceptionellt hög musikalisk förmåga. Läraren menar bland 

annat att försök att bedöma ”underbarn” enligt samma vågskål som dess klasskamrater leder till en 

orättvis bedömning. Utifrån en tanke om att alla elever har förmågan att utveckla ett ”underbarns” 

färdigheter, förutsatt att förutsättningarna finns, skulle det resonemanget falla vilket föranleder min 

tolkning att Lärare 2 uppfattar ”underbarn” som innehavare av en medfödd musikalitet.  

Hur kan då dessa perspektiv på musikalitet betraktas i ljuset av den forskning som gjorts på området? 

En intressant upptäckt är att ingen av de deltagande lärarna i studien lägger stor vikt vid förmågan att 

uppfatta och producera toner med god säkerhet, något som varit ett dominerande inslag i forskning om 

musikalitet. Från Helmholzs (refererad till i Pio, 2005, s. 49ff) fysiologisk-akustiska resonansteori och 

Stumpfs (refererad till i Pio, 2005, s. 90ff) tonpsykologi i mitten av 1800-talet, till mer modern 

forskning rörande det absoluta gehöret (Fagius, 2001, s. 56ff). Hur det kommer sig att lärarna till synes 

bortser från denna förmåga som särskilt musikalisk kan jag endast spekulera i. Möjligtvis kan 

populärmusikens framväxt under 1900-talets andra hälft möjligen ha ett finger med i spelet då vi har 

kunnat se ett ökat intresse för ett personligt uttryck hos artister snarare än förmågan att sjunga ”pitch 

perfect”. Från popband och artister som Beatles och James Brown på 60-talet, punkband som Sex 
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Pistols och The Clash under 70-talet till populära band och artister av idag som Anthony And The 

Johnsons och Jay-Z, som i låten Death Of Auto-Tune sjunger med uppenbart svajig röst som en 

manifestation mot användandet av så kallad ”pitch correction”-mjukvara för att på digital väg 

korrigera en sångprestation så att den framstår som bristfri. Under samma period ökade även vikten av 

en tydlig och stadig rytm inom musiken. Genrer som rock, blues och funk karaktäriseras bland annat 

av den rytm och energi som rytmsektionen bidrar med. Under 1970-talet och framåt har även allt 

större del av populärmusikscenen fokuserat dansvänlig musik, från 1970- och 80-talens Disco fram till 

dagens House. Listan av genrer med en framträdande rytmsektion kan idag göras lång, något som 

knappast var fallet i 1800-talets Tyskland, där ovan nämnda forskare huserade. Fokus har alltså, inom 

populärmusiken, förskjutits från de melodiska inslagen (vilka självfallet ändå haft en viktig roll) mot 

den rytmiska sidan av musiken. Forskning på området om hur populärmusiken påverkar synen på 

musikalitet lyser med sin frånvaro men Johan Bergman, Mikael Byström och Nikolas Glover (2011, s. 

12-13) konstaterar att populärmusiken påverkar människors identitet samt hur människor ser världen 

vilket skulle kunna innebära att personer under de senaste femtio åren har gått mot att uppfatta det 

populärmusikaliska uttrycket som ett musikaliskt ideal.  

Istället för personers tonsäkerhet tycks fokus ligga på antingen sociala egenskaper, vilka underlättar 

det samspel och den kommunikation som musicerande innebär, eller på ett gott rytmsinne och 

förmågan att spela flera olika typer av instrument och att lära sig nya stycken snabbt. De förstnämnda 

egenskaperna, som framhålls som särskilt viktiga av Lärare 1 och till viss del av Lärare 2, rimmar väl 

med åsikter framskrivna av bland annat Bjørkvold (1989) och Small (1998). Enligt Bjørkvold ska det 

musikaliska uttrycket ses som en kommunikativ process vilken bland annat kommer till uttryck i barns 

spontansång och kommunikation genom lek (Bjørkvold, 1989, s. 29ff). Hos Small grundar sig tanken 

om musik som ett verb, något man gör, i relationen mellan människor och vikten att få ta del av en 

musikalisk interaktion jämställs med drivkraften att delta i all verbal kommunikation (Small, 1998, s. 

8ff).  

De sistnämnda förmågorna, som Lärare 2 (”Den här eleven har allt. Kan spela flera olika instrument”) 

och Lärare 3 (”Här kommer en kille som lär sig samma grej på en vecka från att inte ha spelat gitarr 

alls”) framhåller som signifikanta för elever med en särskild musikalitet är båda aspekter som är 

framträdande inom det absoluta musikalitetsperspektivet (Brändström, 1997, s. 13). Att se dessa 

förmågor (snabb inlärning av musikaliska verk och instrument samt förmågan att spela flera olika 

instrument) som tecken på musikalitet är knappast förvånande om vi ser till Seashores (1919) 

redogörelse för psykologin bakom en musikalisk talang. Att kunna spela på många olika instrument 

med säkerhet skulle kräva en hög kapacitet på de flesta punkter i Seashores musikalitetstest. En av 

grundtankarna bakom testet är att kunna identifiera musikaliska styrkor och svagheter hos personer 

(ibid, s. 6ff). Att behärska instrument som kräver god tonuppfattning såväl som instrument som kräver 

en god uppfattning av rytm och intensitet kan alltså, enligt denna teori, anses vara tecken på en 

exceptionellt hög musikalisk kompetens. Förmågan att lära sig snabbt hänger enligt Seashore ihop 

med ett gott musikaliskt minne och musikminnet är, som tidigare nämnts, snarare en kapacitet än en 

förmåga vilket innebär att förutsättningen att lära sig att spela nya musikstycken eller nya instrument 

snabbt ses som en till stor del medfödd kapacitet (ibid, s. 236).  

Jag har ovan diskuterat studiens deltagande musiklärares syn på musikalitet. Det blir genom analysen 

av intervjuerna tydligt att lärarna, åtminstone enligt deras utsagor, betraktar musikalitetsbegreppet på 

skilda vis. Vilka effekter kan dessa perspektiv på musikalitet få för lärarnas bedömning av elever 

enligt kursplanen i musik? Nedan kommer lärarnas skilda musikalitetsperspektiv diskuteras i relation 

till bedömning och betygssättning enligt kursplanen i ämnet musik. 
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Musikalitetsbegreppet och bedömning 

Musikalitet enligt kursplanen i musik 

Som nämndes i uppsatsens bakgrund och forskningsöversikt kan kursplanen i ämnet musik förstås 

som ett styrdokument vilande på det relativistiska musikalitetsperspektivets grund. Kursplanens syfte, 

så som det definieras i kommentarsmaterialet för ämnet musik (Skolverket, 2011, s. 7-10), grundar sig 

i en tanke om musik som central i människors sociala liv. De musikaliska färdigheter som 

musikundervisningen ska ge elever ska ses som medel för att kunna uttrycka sig och kommunicera 

med andra människor. Musik är, enligt Skolverket, alltid en kommunikativ akt oavsett om 

musicerandet sker i grupp eller individuellt. Musikämnet syftar även till att stärka banden mellan olika 

etniska, sociala och kulturella grupper vilket lämpligast görs genom att tillsammans reflektera över 

musikaliska erfarenheter och upplevelser. 

Musikämnet kan alltså ses som ett ämne som på många sätt hjälper elever i deras sociala liv. Det är 

även, enligt Skolverket (ibid. s. 7-8), varje människas rätt att få uttrycka sig musikaliskt.  

I ljuset av Skolverkets så tydligt framskrivna relativistiska syn på musikalitet kan det tyckas märkligt 

att elever alls ska bedömas i ämnet musik. Inom den relativistiska musikalitetssynen bör människors 

musikaliska uttryck inte värderas i termer av bättre och sämre då musikens viktigaste syfte är den 

subjektiva och gemensamma upplevelsen av, och uttrycket genom, musik (Brändström, 1997, s. 15). 

Som framgår i föreliggande studies resultat innebär bedömning enligt kursplanen problem såväl för 

lärare med en relativistisk syn som en absolut syn på musikalitet. Jag ska nedan, med utgångspunkt i 

resultatet belysa ett par olika faktorer som på ett eller annat sätt gör bedömningen i ämnet musik 

komplicerad. 

En relativistsikt grundad musikalitetssyn och bedömning 

utifrån Lgr 11 

Det kan tyckas självklart att en lärare som ger uttryck för samma syn på musikalitet som den som står 

formulerad i kursplanen också till fullo greppar hur bedömning utifrån detta perspektiv ska gå till men 

så tycks, enligt Lärare 1:s utsagor, inte vara fallet.  

Lärare 1 ger under intervjun uttryck för att kursplanen till stora delar är väl formulerad. Han framhåller 

att framförallt syftes- och innehållsdelen är tydliga vilket innebär att ”man får ganska bra koll på vad 

man ska göra och vad eleverna ska utveckla och öva upp för förmågor”. Däremot berättar läraren att 

”otydligheten från skolverket när det gäller nivåer och kvalitet på de här värdeorden i 

kunskapskraven” gör bedömningen svår. En tolkning av det kan vara att det är då Lärare 1 ska värdera 

elever som mer eller mindre säkra inom vissa ämnesområden som problem uppstår. Brändström pekar 

ut värdering som en stor problemfaktor för musiklärare med en relativistisk syn på musikalitet 

eftersom ”[b]arnets spontana sång ges här samma värde som den skolade musikerns framförande” 

(1997, s. 15). I slutet av åk 6 ska elever då de sjunger, enligt kursplanen i musik, kunna följa rytm och 

tonhöjd med säkerhet för att nå betyget A. För att överhuvudtaget få godkänt i ämnet måste eleverna 

med sin sång följa rytm och tonhöjd i någon mån. Man kan fråga sig om elever som, för att använda 

Bjørkvolds (1989) terminologi, brummar då de sjunger har en möjlighet att nå betyget A. Om ämnet 

musik motiveras som ett ämne där eleverna lär sig viktiga kunskaper för att kunna kommunicera och 

delta i en gemenskap, betyder då ett underkänt betyg att eleven inte kan delta i vissa gemenskaper eller 

kommunicera på samma villkor som klasskompisarna?  
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Ett absolut musikalitetsperspektiv och bedömning utifrån Lgr 

11 

Lärare 2 och 3 belyser en annan problematik rörande musikalitet och bedömning. I dessa lärares 

utsagor hamnar fokus på svårigheten att bedöma ”underbarn” eller ”talanger” utifrån samma kriterier 

som ”normalbegåvade” elever. Lärare 2 säger att ”Jag kan ju inte mäta det här underbarnet /…/ 

likadant som en annan nia som jag har där det också finns en MVG:are men som ändå inte är det här 

underbarnet”. Läraren uttrycker en frustration över att inte kunna ge ”underbarnet” ett ännu högre 

betyg, ett ”M, M, V, V, V, V, G”. Här kan tolkas att kursplanens kriterier inte lämnar tillräckligt med 

utrymme för att premiera elever med särskild musikalisk begåvning.  

Seashore (1919, s. 285) menade att ett musikalitetstest var nödvändigt för alla elever då skolorna 

skulle kunna använda testresultaten för att sortera elever och på så vis kunna anpassa 

musikundervisningen efter den kapacitet som en viss elevgrupp hade. Ett resultat av detta skulle kunna 

vara möjligheten att använda olika betygskriterier för ”normalbegåvade” barn och för ”underbarn”, 

något som möjligen skulle råda bot på Lärare 2:s uttalade osäkerhet inför bedömningen av 

”underbarn” i relation till ”normalbegåvade” barn. Genom testerna skulle även sällsynta talanger (se 

”rare talents”, ibid, s. 285) kunna identifieras och uppmuntras att söka sig till musikutbildningarna. 

Musikaliskt begåvade personer kunde på detta sätt identifieras innan de alls hunnit befatta sig med 

musikalisk träning, något som Seashore tog som evidens för att musikalisk talang är medfödd(ibid, s. 

6).  

Lärare 3 berättar att ”[m]an måste kunna känna var någonstans i låten man är så att man inte blir helt 

ute” för att få betyget A i musik. Denna egenskap har läraren sedan tidigare framhållit som en 

egenskap som ”bara finns där”. Ur detta kan vi tolka att betyget A är förbehållet elever som fötts med 

en musikalisk förmåga.  

Utbildningsnivå – en avgörande faktor för synen på 
musikalitet? 

Något som inte belysts särskilt noggrant under min analys är hur de tre musiklärarnas utbildningsnivå 

kan hänga ihop med synen på musikalitet. Som nämndes vid presentationen av lärarna saknar Lärare 3 

formell musiklärarutbildning. Lärare 3 är också den lärare som framstår som mest absolut i sin 

musikalitetssyn. Brändström (1997, s. 93ff) har visat att synen på musikalitet skiftar även bland 

utbildade musiklärare. Däremot syns en tydlig tendens att lärare som undervisar i förskola och/eller 

grundskola i allmänhet har en mer relativistisk inställning till musikalitetsbegreppet medan de lärare 

som undervisar på musikerutbildningar uppvisar störst förankring i det absoluta 

musikalitetsperspektivet. Detta kan tolkas som att musiklärarutbildningarna med inriktning mot 

grundskolan på ett mer tydligt vis anammar den relativistiska synen på musikalitet, en utbildning som 

Lärare 3 inte har. Denna studie har fokuserat lärarna i deras professionella roll, som musiklärare, och 

jag har därför valt att till stora delar bortse från denna aspekt. Detta öppnar dörren för vidare forskning 

att uppmärksamma hur synen på musikalitet skiljer sig bland utbildade och icke utbildade lärare.  

Konklusion 

Som synes beskriver samtliga i studien deltagande lärare en viss osäkerhet inför bedömning utifrån 

den rådande kursplanen i Lgr 11 vad gäller musikalitetsbegreppet. Vad denna osäkerhet grundar sig i 

tycks variera i förhållande till vilken syn på musikalitet läraren har. För Lärare 1, som vi tolkat som 

representant för det relativistiska musikalitetsperspektivet, uppstår problem då elevers kunskaper i 
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ämnet musik ska värderas. För lärare 1 och 2 tycks osäkerheten snarare grunda sig i bedömning av 

elever i relation till varandra. Lärare 2 tycks frustrerad över att betygstrappan inte räcker till för att 

bedöma särskilt musikaliska elever och hon tycks lösa problemet genom att reservera betyget A för 

elever som visar en särskild musikalisk talang.  

Vi kan alltså se en signifikant skillnad i hur problem i relation till bedömning utifrån kursplanen i 

musik uttrycker sig beroende på om läraren i fråga har en relativistisk eller absolut syn på musikalitet. 

Där den relativistiskt riktade läraren problematiserar värdering av elevers kunskaper i relation till 

normer beslutade av Skolverket, problematiserar lärarna med en mer absolut musikalisk utgångspunkt 

elever i relation till varandra.   

Metoddiskussion 

Musiklärares syn på musikalitetsbegreppet skulle kunna undersökas på en rad olika vis. För en 

kvalitativt inriktad forskningsansats skulle diskursanalys, fenomenografi samt fenomenologi vara 

lämpliga metoder. Dessa teoretiska perspektiv erbjuder olika tillvägagångssätt gällande metod och 

analys. Perspektiven resulterar därför också i olika resultat. Inom diskursanalys och fenomenografi ses 

intervjun som den mest gynnsamma metoden medan man inom fenomenologisk forskning även kan 

använda sig av observation som metod då fokus ligger på att förmedla forskarens slutsatser utifrån ett 

förstahandsperspektiv.  

Intervju som metod ger möjligheten att ta del av informanternas beskrivningar av deras syn på 

musikalitetsbegreppet. En informants beskrivningar av uppfattningar och upplevelser är inte 

nödvändigtvis detsamma som en informants uppfattningar och upplevelser. Intervjuer framhäver alltså 

intervjupersoners intentioner snarare än deras praxis. För att ta del av en persons praxis måste 

informanten observeras och en observation utgör då forskarens uppfattning av informantens praxis. 

Oavsett om forskaren använder intervju eller observation behövs ett teoretiskt perspektiv, vilket kan 

kasta ljus över de aspekter som forskaren anser sig behöva se för att undersöka ett särskilt område.  

I avsnittet om studiens teoretiska perspektiv (se s. 5) drogs paralleller mellan perspektiven 

fenomenologi och fenomenografi. Ovan har en aspekt berörts vilken skiljer dessa två perspektiv åt. 

Inom fenomenologi utgår forskaren från ett förstahandsperspektiv. Det är alltså fenomenen, eller 

essenserna, såsom de framstår för den studerade människan som beskrivs då forskaren utgår från ett 

fenomenologiskt perspektiv. Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv belyses istället informantens 

förklaringar av upplevelsen och forskaren gör då en så kallad andrahandsbeskrivning.  

Att göra både intervjuer och observationer av de deltagande lärarna hade gjort det möjligt att bilda en 

uppfattning av såväl lärarnas intentioner som praxis. Det hade dock varit svårt att inom den givna 

tiden angripa studiens syfte och forskningsfrågor genom både intervju och observation.    

Genom att undersöka lärares syn på musikalitet med ett diskursanalytiskt perspektiv hade jag kunnat 

analysera hur musiklärarna talar om musikalitetsbegreppet för att sedan göra en tolkning av vad som 

anses vara förgivettaget ifråga om fenomenet musikalitet genom att detta på vad som inte är explicit 

uttryckt i utsagorna. Utgångspunkten inom diskursteorin är att språket spelar en avgörande roll för hur 

människor konstruerar och omkonstruerar sanningar (Fejes et al, 2011, s. 81ff). Enligt denna teori 

utgår forskaren ifrån att musiklärare verkar inom en diskurs (den musikpedagogiska arenan) och att 

verksamma personer inom denna diskurs använder språket på ett särskilt sätt för att konstruera och 

upprätthålla sanningar. Således skulle fokus i föreliggande studie vara riktat mot hur verksamma 

musiklärare använder språket för att konstruera, eller konstituera, vad som är musikalitet. På sätt och 
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vis kan sägas att jag har gjort en analys av lärarnas sätt att tala om musikalitet. Med en 

fenomenografisk ansats kan dock enbart en tolkning göras utifrån informanternas utsagor. Genom en 

diskursanalys hade jag även kunnat ”läsa mellan raderna” och analysera vad som inte sades om 

musikalitetsbegreppet i en förhoppning att hitta evidens för vad som är förgivettaget då musiklärare 

diskuterar musikalitet. Om vi antar att musiklärare ses som kunniga på området, och därför besitter en 

rätt att uttala sig om vad musikalitet är, kan vi också anta att detta får konsekvenser för personer som 

påverkas av deras praktik dvs. elever. Således hade en diskursanalys kastat ljus över hur personer med 

definitionsrätt inom diskursen (musiklärare i musikundervisningen i skolan), utifrån sin maktposition 

skapar sanningar (vad är musikalitet) som personer utan definitionsrätt (elever) måste förhålla sig till.  

Jag har istället valt att, i linje med fenomenografin, analysera min empiri genom (1) kodning och 

kategorisering för att få syn på de teman som musiklärarna rörde sig kring då diskuterade musikalitet 

och bedömning, samt (2) genom att renskriva och göra ett urval i intervjumaterialet vilket resulterade i 

kortare utsagor vilka kunde ses som representativa för intervjupersonernas beskrivningar.  

Då mitt syfte var att undersöka på vilka skilda sätt musiklärare ser på musikalitetsbegreppet kan 

variationerna sägas vara det mest intressanta och med fenomenografi som utgångspunkt gavs jag 

möjlighet att belysa just variationerna i informanternas utsagor. Detta i sin tur avslöjade hur olika 

uppfattningar av musikalitetsbegreppet kan resultera i olika typer av problem vid bedömning i ämnet 

musik. Om studien belyst likheter i informanternas utsagor, exempelvis genom diskursanalys, hade 

kanske dessa upptäckter gått förlorade.  

Förslag till vidare forskning 

Föreliggande studie har fokuserat på musiklärares syn på musikalitet utifrån ett andrahandsperspektiv. 

En kompletterande studie, i form av en observationsstudie, vore relevant då det skulle kunna bidra till 

att ytterligare öka medvetenheten om hur musiklärares syn på musikalitet tar sig uttryck i den 

pedagogiska miljön. Genom en sådan studie skulle det kunna bli möjligt att studera musiklärares 

bemötande och uppmuntran till elever i relation till musikalitetsperspektiv. En intressant frågeställning 

skulle då kunna vara: leder ett absolut musikalitetsperspektiv till att somliga elever uppmuntras att 

sjunga och/eller musicera i högre utsträckning än andra? 

Som nämndes i diskussionsavsnittet (se sid. 27) saknar Lärare 3 formell musiklärarutbildning vilket 

kan ses som en möjlig förklaring till den musikalitetssyn som läraren ger uttryck för, som kan sägas 

strida mot den musikalitetssyn som kursplanen förespråkar. Därför vill jag föreslå en komparativ 

studie av utbildade och icke utbildade musiklärares syn på musikalitet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

 Beskriv ett fall då du upplever att en elev misslyckats med att nå målen i ämnet musik. 

o Vad upplevde du var orsaken till elevens misslyckande? 

 Undervisningen? Varför? 

 Elevens arbetsinsats? Varför? 

 Elevens ”talang”? Varför? 

o Vad hade krävts för att eleven skulle klara att nå målen i ämnet musik? 

o Hur upplevde du elevens musikaliska förmåga? 

o  En elev som lyckats? (skillnad?) 

 

 Hur upplever du begreppet musikalitet? 

o Har olika elever olika hög grad av musikalitet? 

o Finns det omusikaliska elever? 

o Finns det ett direkt samband mellan musikundervisningen i skolan och elevers 

musikaliska förmåga? Vilka andra faktorer tror du bidrar eller hindrar elevers 

musikaliska utveckling? 

o Innebär musikalitetsbegreppet att musikämnet har högre komplexitet än ex. 

samhällskunskap? 

 

 Vilken av eleverna (presenterade i fallen nedan) skulle du vara mest benägen att 

rekommendera ytterligare instrumentalundervisning i den kommunala musikskolan? 

 

o Fall ett: Redan i årskurs ett lägger du märke till Pelles entusiasm under 

musiklektionerna. I årskurs två ber Pelle om att få spela upp stycket ”für Elise” och 

slår klassen med häpnad då han spelar genom stycket med gott flyt. 

 

o Fall två: Kalle har under lågstadiet och början av mellanstadiet visat att han är 

intresserad av musik. Han tjatar ofta om att få spela upp favoritlåtar på Youtube.com 

under lektionerna och han har många gånger visat sig vara en riktigt skicklig ”beat-

boxare”. Kalle har dock aldrig lärt sig att spela en tre-ackordslåt på något 

instrument. Kalle går nu i femte klass och han visar fortfarande inga större framsteg.  

 

 Vilken av eleverna tror du, generellt sett, skulle få mest uppmuntran av sin 

musiklärare?  

 Hur kan det komma sig att elever har så olika musikalisk förmåga?  
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Bilaga 2. Informerat samtycke 

Jag kommer under vår intervju utgå från de forskningsetiska principer som fastställts av 

vetenskapsrådet. Du kan läsa om dessa principer här: 

http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kan indelas i två huvudkategorier; forskningskravet samt 

individskyddskravet. Forskningskravet utgörs av det krav som samhället ställer på forskarvärlden. 

Samhället behöver en forskning av god kvalitét som ständigt strävar mot att utveckla och fördjupa 

kunskaper och metoder. Individskyddskravet utgörs av de rättigheter individer har i relation till 

forskning och är alltså den aspekt som är aktuell inför vår intervju. 

Individskyddskravet delas in i fyra huvudkategorier; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet beskriver din rättighet till information rörande min studie och dess syfte. I enlighet 

med detta krav vill jag informera om att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta 

din medverkan. Jag har dock rätt att använda det material som samlats fram till det att du väljer att 

avsluta din medverkan. 

Samtyckeskravet beskriver kravet om att forskaren inhämtat ditt (informantens) samtycke. I de fall 

som personer under 15 år ska intervjuas krävs målsmans samtycke. Detta brev är ett led i uppfyllandet 

av detta krav då du, efter att ha tagit del av denna information, förväntas tacka ja eller tacka nej till att 

delta i min undersökning. Som nämndes tidigare har du rätt att avbryta din medverkan när du vill och 

samtyckeskravet lägger extra vikt vid din rätt att inte utsättas för påtryckningar av mig som forskare i 

ett sådant fall. Jag förbinder mig att inte söka påverka ditt beslut om att delta i undersökningen eller 

inte.   

Konfidentialitetskravet beskriver kravet om att forskaren behandlar all information av etiskt känslig 

karaktär med högsta konfidentialitet. Vidare beskrivs din (informantens) rätt att vara anonym genom 

hela undersökningen. Jag förbinder mig att säkerställa konfidentialiteten i min undersökning genom att 

1) använda fingerade namn 2) att inte ge information som gör det möjligt att identifiera den plats som 

studien genomförts på samt 3) att förvara min inhämtade information på ett sätt som gör det 

oåtkomligt för utomstående. 

Nyttjandekravet beskriver kravet om att de data som insamlas under studien endast används i 

forskningsändamål. Informationen får heller inte användas för beslut som direkt påverkar den 

enskilde. 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen och väljer att delta under intervjun: 

 

 

 

Namn:_________________________________  Datum:_________________________________ 

http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf
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Bilaga 3. Transkriptionsnyckel 

 

 (ord)   Transkription osäker 

 ((kommentar))  Transkriberarens kommentarer 

 Ord  Emfas 

 (h)  Hörbar kort utandning 

 (hh)  Hörbar lång utandning 

 (.h)  Hörbar kort inandning 

 (.hh)  Hörbar lång inandning 

 *ord*  Ordet sägs med skratt i rösten 

 (mt)  Smackljud 

 Or-  Plötsligt avbrott eller stamning 

 O:rd  Förlängt ljud 

 (.)  Paus kortare än en sekund 

 (1)  Paus uttryckt i sekunder 

 @ord@ Röstförändring, dramatisering 

 [ord]  Markerar överlappandet tal 
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