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 Abstrakt 
I denna studie har jag genom kvalitativa enkätintervjuer med en 

musikestetklass och intervjuer med lärare till klassen, visat på hur den 

pedagogiska processen konstrueras i förhållande till musikalisk bakgrund. 

Den innehåller även en explorativ undersökning på elevernas musikaliska 

bakgrunder samt aktuell forskning i ämnet för att få en bakgrund till min 

studie. Vad jag hittat är att skolan anpassar sig efter eleven. Elevens 

musikaliska bakgrund skapar förutsättningarna för elevens lärande i form av 

förkunskap och förståelse. Detta i sin tur avgör hur lärare anpassar sin 

pedagogiska process för att eleven ska utvecklas. Elever idag kommer till 

största del in i lärandet med informella kunskaper som skolan använder i 

undervisningen. I intervjuerna med lärarna har det visat sig att i 

undervisningen tillämpas till största del kognitivistiska och konstruktionistiska 

teorier där eleven ges ansvar för sitt eget lärande.  

Nyckelord: Musikpedagogik, Lärande, Elev, Lärare, Estetiska programmet  
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 Förförståelse  
Under min gymnasietid gick jag på musikestetiska programmet i Sundsvall. 

Jag hade under de senare grundskoleåren fått försmak för musik, både i skolan 

genom lektioner samt genom att jag började spela i band. Musik i detta läge 

var inget nytt för mig. Jag hade en starkt musikbunden identitet och den musik 

jag lyssnade på var mycket viktig för mig, redan från tidig ålder. Musiken har 

funnits i familjen då min far spelat både gitarr och trumpet i band. 

Musicerandet tog jag själv upp när jag gick i årskurs sex fram till och med 

årskurs åtta då jag spelade trumpet. Att jag valde ett musikprogram för mina 

gymnasiala studier var således inget konstigt. Men när jag började estetisk 

musik hade jag främst en vilja att lära mig allt om musik då musiken var så 

viktig. Jag var inte erfaren på något av de instrument som jag valde att spela 

men jag hade en passion för musiken. Den undervisning jag fick var på en 

nybörjarnivå. Vad jag hade med mig sedan tidigare var en hel del musikteori 

samt notläsning från mitt trumpetspel. Vad jag kunde se då var att det fanns 

väldigt stora skillnader i klassen på vilka förkunskaper eleverna hade. Vissa 

hade mindre förkunskaper än jag och andra hade spelat mycket musik innan 

gymnasietiden och var redan duktiga musiker. Det är olika hur 

gymnasieskolor hanterar intagningen de estetiska programmen. Vissa skolor 

har spelprov innan då de kanske har begränsat antal platser. Skolan jag gick i 

hade bara antagning med betyg som grund. Detta gjorde att egentligen vem 

som helst fick gå linjen och därför hade klassen allt från nybörjare till relativt 

erfarna.  

Det är mina iakttagelser från min gymnasietid som denna rapport är 

grundad på. Det intressanta är just kopplingen mellan uppväxten och 

gymnasietiden. Hur olika elever har förhållit sig till musik innan och vad är 

det är som fått dem att söka till ett musikestetiskt program. Är de nybörjare 

som tycker om musik och vill lära sig eller är det elever som hållit på med 

musik i flera år och vill utvecklas? Vad fick dem att tycka om musik på ett 

sådant sätt att de vill tillbringa sina tre år i gymnasiet med att utöva den? Har 

föräldrarna något med deras förkärlek till musik att göra? Det finns många 

frågor. Kort kan man specificera det så att jag vill se hur deras bildning och 

uppväxt sett ut med fokus på en musikestetisk gymnasieutbildning. Detta vill 

jag även koppla till den initiala kunskapsnivån, hur lärarna lägger upp sin 

undervisning och hur de upplever de varierande förkunskaperna i ett 

pedagogiskt arbete. Men man bör komma ihåg att det är bara något jag 

iakttagit och därför vill jag se närmare på dessa pedagogiska processer och se 

om det ligger något bakom iakttagelsen. 
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 Bakgrund 
I bakgrunden till denna studie täcker jag upp både elevers musikaliska 

bakgrund och musikaliskt lärande. Lärande från klassiska metoder och teorier 

till mer öppna idéer. I bakgrundens material är merparten från forskning som 

är gjord de senaste fem åren med några undantag. Detta för att få en aktuell 

bild över hur musikalisk bakgrund och lärande ser ut idag.  

Musikalisk bakgrund 

Musik är något som finns runt om oss, alltid. Det är lätt att se musik som något 

sammankopplat med instrument och sång men det är bara en del av vad 

musik kan vara. Musik kan lika väl vara ljudet av vinden som drar mellan 

träden i skogen som rösten från sina föräldrar för ett barn. Människan är så 

musisk att vilka ljud vi än må höra eller göra kan ses som musik (Bjørkvold, 

2005; Gould, 2012).  

Vår musikalitet börjar redan i livmodern. Från sjätte månaden börjar vi reagera 

på ljud som vi uppfattar. Detta har man avläst då våra hjärtslag ökar när vi hör 

ljuden. Ljuden som uppfattas och lärandet är sammankopplat redan i moderns 

mage. När försökspersoner har läst en dikt många gånger under graviditeten 

har man kunnat se, när barnet är fött, att just den dikten får barnet att reagera 

mer än en annan dikt som inte lästs upp. Till detta finns också en annan 

koppling. Vem som läser dikten är av stor vikt när man ser till vilken effekt det 

får. Om modern läser den är effekten större då barnet är van vid ljudet av 

hennes röst, tonen av hennes röst (Bjørkvold, 2005). Barnet tar även till sig 

andra delar av musiken i moderns röst, klangen, rytmen, dynamiken och 

tempot. I magen blir musiken ett verktyg för en tidig socialisering av världen 

utanför. Det är viktigt att se musiken som något naturligt och socialt. Musik är 

även rytm och därför rörelse. Det ofödda barnet är i behov av allt detta så när 

barnet väl föds är musiken en stor del av dess liv (Bjørkvold, 2005). Hur 

musiken är en central del av våra liv görs tydligt genom att se hur den finns 

med redan från det allra tidigaste stadiet av vår medvetenhet. Ett nyfött barn 

kommer till världen med ett behov av musiken. Relationen mellan barnet och 

föräldrarna utvecklar detta. Hur föräldrarna interagerar med sitt barn, hur de 

uppfostrar, avgör hur barnets musikaliska upplevelser ter sig under den tidiga 

uppväxten. Barnets behov av musiken kvarstår, som behovet av föräldrarnas 

röster (Bjørkvold, 2005). Uppfostran är en stor del i hur ett barn kommer i 

kontakt med musik. Men denna studie handlar inte om olika sätt att uppfostra. 

Jag har visat att musiken är en naturlig del av barnets tidiga uppväxt och 

hoppar nu fram i tiden till ett lite äldre barn som kommer in i skolvärlden.  

När barnet börjar i skolan, tillkommer skolans struktur på lärandet. 

Föräldrarna och barnets omgivning påverkar fortfarande hur individen 

utvecklas men barnet är här även styrt av vad samhället vill att vi som 

människor ska formas till, samhällets värderingar. Hur samhällets värderingar 
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ser ut varierar väldigt mycket beroende på var i världen man bor och därmed 

varierar även hur skolan använder sig av dessa förutsättningar. Hur skolan 

behandlar musikaliskt lärande återkommer lite senare i denna studie.  

Musiken är viktig i våra liv och vår musikaliska identitet står speciellt i 

förgrunden under tonåren. I en Amerikansk studie med femtiofyra 

svarsalternativ ville man undersöka vad som var viktigast under den 

svarandes tonårsperiod. Där kom musiken på första plats medan lärare och 

skola kom på femtiofjärde plats. Under tonårstiden blir musiken viktig då den 

står för frihet, uppror och drömmar med mera. Sådant som tonåringen söker i 

den perioden i sitt liv. Musiken har även en viktig funktion för tonåringens 

identitet (Bjørkvold, 2005).  

Växa upp med musik: ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden av 

Åsa Bergman (2009) är en studie om ungdomars musikvanor, bakgrund och 

identitet. Musiken har en betydande roll för en elevs bakgrund även om man 

inte väljer att bli musiker. Att elever påbörjar sin utbildning med förkunskaper 

är inget ovanligt. Vissa har spelat i kulturskolans orkestrar och kan därmed 

läsa noter medan andra elever har spelat i rockband eller liknande och har då 

börjat lära sig ta ut låtar med gehör. I båda fallen har de övat på sina 

instrument (Bergman, 2009). Kulturskolan är en avgiftsfri kulturutbildande 

verksamhet för elever i förskola, grundskola eller gymnasium. I min studie har 

jag koncentrerat mig på gymnasieutbildning. I Bergmans (2009) avhandling 

har hon lagt fokus på högstadiet, de tre sista åren i grundskolan. 

Avhandlingen grundar sig på ett sökande efter ungdomars musikaliska 

identitet och utveckling. I avhandlingen beskrivs uppväxten som viktig. 

Interaktionen med omvärlden och andra barn ger ungdomar uttrycksmöjlighet 

och stärkt identitet. Interaktionen med föräldrarna likväl som med kamrater är 

mycket viktigt men även pedagoger och lärare har betydelse för detta. 

Musiken man lyssnar på och har i sin omgivning innebär samma sak, ger 

möjligheten till utveckling när man hittar sin identitet i den. Därför är musiken 

viktig för identiteten (Bergman, 2009).   

Musikens roll kan göras synlig genom symbolisk interaktionism. Med det 

menas att det läggs ett värde i symboler när människor interagerar. Identiteten 

formas här genom hur man pratar, vilket kroppsspråk man har och även med 

hjälp av musik. Hur musiken används här är beroende på vilket värde man 

lägger vid musiken och vilken betydelse man finner i den. Detta är ett 

argument för musikens betydelse för identitetsskapandet. Men varför musiken 

är viktig grundar sig i samhället. Idag har vi väldigt lätt att ”få tag i” musik, 

den finns runt om oss hela tiden. Med det blir musiken viktig för vår identitet, 

speciellt i unga år. Med musiken som en stor del av vårt liv, vare sig vi tänker 

på det eller inte, har vi alla olika typer av förkunskaper och förförståelse samt 

erfarenhet som gör att vi lär oss olika. Som en del av vårt sociala liv är det 

också svårt att inte se till könsskillnaderna. De traditionella könsrollerna som 

finns påverkar musikutövandet. Inom rocken, som präglas av en maskulin 

identitet, kan det alltså vara svårare för en kvinna att ta plats (Bergman, 2009). 

I Bergmans (2009) avhandling, som huvudsakligen bygger på 

observationer, belyser hon många intressanta aspekter. Intentionen för 
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avhandlingen var att se hur ungdomars identitet och kunskap utvecklas och 

formas under högstadietiden. Vad man kunde se var att den sociala 

omgivningen var mycket viktig för den musikaliska utvecklingen. Vänner 

fungerade som kanaler till ny musik medan föräldrar var viktiga för att börja 

utvecklas med ett instrument. Man kan även se hur olika typer av genrer är 

viktiga för formandet av individen. Lyssnar man på rock och hårdrock 

premieras individualitet, lyssnar man istället på modern radiomusik ligger 

fokus på att vara ”inne” och veta vad som är nytt. Eleverna tillskansar sig 

kunskaper i sitt sociala liv genom att spela i band eller via musicerande i 

kulturskolan (Bergman, 2009). Musiken individen väljer är ett aktivt val för 

dennes känslor, passion, aggression med mera och fungerar som ett medium 

där känslor får utlopp. Om man ser till rockmusik till exempel, står den delvis 

för frihet. Det finns inga regler och gränser, musikerna spelar vad de vill. Som 

lyssnare känns friheten genom musiken och musiken kan manifestera sig 

fysiskt genom lyssnaren, om den väljer att börja spela (Bjørkvold, 2005). 

Även om denna studie fokuserar på elevens musikaliska bakgrund, kan det 

vara viktigt att se till lärarens musikaliska bakgrund. Som vi kommer se senare 

i studien finns det många olika sätt att hantera det musikaliska lärandet och 

det är i lärarens händer. Lärare som lär ut i en skolmiljö, arbetar utifrån en 

läroplan som fastställer mål och riktlinjer i utbildningen. Musikläraren har 

generellt en utbildning inom musik och de instrument han eller hon utövar. 

Men bakom detta, precis som hos eleverna, finns det en musikalisk bakgrund. 

I en studie gjord av Ballantyne och Grootenboer (2012) visas att en musiklärare 

ofta ser sig själv som något mer än en musiklärare, en musiker. Det är upp till 

var lärare att välja vad som är det främsta av de två. Men att vara lärare i 

musik är ganska speciellt. Att både hämta kunskap för det pedagogiska från 

utbildning och kunskap och erfarenhet från verkligheten är något positivt, 

generellt sett. De tidigare erfarenheterna inom musiken påverkar hur man lär 

ut och vad man lär ut. 

 

Lärande 

I Sverige har vi ”en skola för alla” (Skolverket, 2011). För att skolan 

kontinuerligt ska kunna vara för alla är det viktigt med social inkludering eller 

motverka social exkludering. Musiken är ett viktigt verktyg för social 

inkludering, speciellt i mångkulturella skolor. I musiken kan alla barn och 

ungdomar delta oavsett kultur, handikapp, ekonomi med mera (Burnard, 

Dillon, Rusinek & Saether, 2008). Hur lärandet utformas beror på var i världen 

man tittar. I Sverige arbetar man hårt för att skolan ska vara för var elev. 

Inkluderingen är viktig eftersom skolan har barn från många olika kulturer 

med många olika modersmål. Musikens plats är inte bara för lärandet och 

erfarenheten av musik utan även för den individuella utvecklingen, den 

sociala utvecklingen. I andra länder ser det annorlunda ut. I Spanien arbetar 

lärarna med att hålla eleverna motiverade då många elever hoppar av skolan. 

Då används musiklektionerna som motivationsämnen där eleverna ska må och 

känna sig bra. I Storbritannien har lärarna problem med att eleverna tappat 
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lusten att lära sig, där ligger en större vikt på läraren, att motivera och att 

lyssna på eleverna, vara en förebild. Det är olika hur skolor och lärare runt om 

i världen använder musik men en röd tråd är det sociala stärkandet (Burnard, 

Et al, 2008). 

I kontexten ”en skola för alla” (Skolverket, 2011) och 

inkludering/exkludering, är elevens sociala klasstillhörighet viktig att belysa. 

Med ”en skola för alla” arbetar man för att elevens bakgrund inte ska spela 

någon roll för dess undervisning. Problematiken kring elevens sociala 

klasstillhörighet är att god ekonomi lätt ger fördelar i en utbildning. Speciellt 

inom musikundervisning där ekonomin kan vara ett problem för familjer 

eftersom instrument potentiellt är mycket dyra.  I en familj där de ekonomiska 

förhållandena är goda får man då en fördel. Det är inte bara ekonomin som 

utgör en skillnad, det finns även kulturella skillnader mellan de sociala 

klasserna. Kulturen kan i sig bli ett problem då det förekommer fördommar 

och förutfattade meningar klasser emellan. Musiken i sig kan också skilja 

mellan sociala klasser. Där man i de högre sociala klasserna värderar klassisk 

musik och ser detta som något viktigt att arbeta med i skolan, befinner sig ofta 

musiken från den lägre klassen inom genrer som hiphop, rock med flera. 

Skolan har sedan anpassat sig för de högre klasserna och därefter får de lägre 

klasserna anpassa sig till skolväsendet. Problematiken med de kulturella 

skillnader som finns mellan klasserna är att det ofta är de lägre klasserna som 

får anpassa sig uppåt. Men detta är inte helt oproblematiskt då det är en kultur 

(Bates, 2012). I en amerikansk studie (Bates, 2012), visar man på att skolan bör 

gå åt ett håll där man motverkar detta genom att göra musikundervisningen 

jämställd och för alla. Att man inte ska bygga ett system runt vad elevernas 

familjer har för ekonomi. Att lära familjer och elever att respektera olika 

kulturer och med detta också vara uppmärksam på de sociala krafterna som 

lägger in falska värderingar om de sociala klasserna. Detta var en studie på 

Amerikanska skolor men klassproblematiken finns naturligtvis även i Sverige, 

men i och med läroplan 2011-s (Skolverket, 2011) fokus på ”en skola för alla” 

har vi kommit en bit på väg, även om problemet inte löses av en enkel citering. 

För en lärare finns det många verktyg att välja mellan och bemästra för att 

på bästa sätt utbilda en elev. Det är inte bara de olika teorierna, i sig, som 

spelar roll utan kunskapen om när man ska använda dem, och med det även 

upptäcka när en teknik inte fungerar. Några vanliga teorier som används inom 

musikaliskt lärande är behaviorism, kognitivism, konstruktivism och 

humanism. Fyra teorier som täcker in ett stort fält i hur en lärare tar sig an 

uppgiften att förmedla kunskap till en elev (Isbell, 2012).   

Behaviorismen bygger på att betinga beteenden med hjälp av belöning och 

bestraffning av önskvärda och icke önskvärda beteenden. I en klassrumsmiljö 

innebär detta att eleverna är passiva och följer de instruktioner som läraren 

sätter upp. När eleverna gör bra ifrån sig, belönas de, gör de dåliga saker, 

bestraffas de. Trots sina fördelar med tekniker som är lätta att applicera i 

lärandet har behaviorismen ett problem, det som fungerar bra med vissa elever 

kan lika väl inte fungera alls med andra. För att behaviorismen ska fungera väl 
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i klassrummet behöver läraren ha en förståelse i elevernas olikheter och 

anpassa lärandet därefter (Isbell, 2012). 

Kognitivismen som teori för lärande arbetar med osynliga lärandeprocesser 

där man ser på lärandet i form av kategorisering, organisering, lagring och 

återhämtning av det man lär in. I ett klassrum innebär detta att läraren finns 

tillgänglig för att hjälpa eleverna förstå den kunskap lärs ut, men varje elev 

använder sitt eget sätt att lära sig. Kognitivismen är ett brett begrepp som man 

kan se två tydliga sätt att förhålla sig till. I förhållandet mellan elev och lärare 

tar antingen eleven en passiv roll och inhämtar kunskap från läraren som lär ut 

i en ordnad och strukturerad kontext (reception method), eller är aktiv och 

använder sin egen förmåga att lära sig och läraren guidar eleverna i lärandet 

(discovery method) (Isbell, 2012).  

Konstruktivismen som teori förespråkar att eleverna interagerar med 

kunskapen och varandra för att lära sig på det sätt som är bäst för dem, som 

ger kunskapen mening för den individuella eleven. Läraren agerar här hjälp 

för eleven och ser till att ge dem mer utmaning. Eleven blir då mer involverad i 

lärandet och blir en aktiv del i det tillsammans med de andra eleverna. Det är 

en svår men viktigt del av lärarens roll att känna av när denne ska inta en aktiv 

roll och tillhandahålla kunskap respektive när denne ska stötta eleverna i det 

egna kundskapsuppbyggandet (Isbell, 2012).  

Humanismen är en teori som fokuserar på människans behov inför 

lärandet. Självförverkligande och naturlig utveckling är det viktigaste en elev 

kan uppnå i en lärandeprocess. Maslow (1943) skapade en behovshierarki där 

de mest grundläggande behoven för en människa finns i botten och allt 

eftersom olika behov uppfylls, förflyttar man sig närmare toppen i hierarkin. 

Inom humanismen menas att friheten att lägga upp sitt lärande på ett, för 

eleven, meningsfullt sätt, möjliggör att eleven själv kan förflytta sig uppåt i 

behovshierarkin. Når man toppen befinner man sig i det bästa läget för att lära 

sig (Isbell, 2012).   

De teorier som presenterats är populära i lärande mellan lärare och elev 

men det finns såklart många fler. En stor del av hantverket är att veta när och 

varför man ska använda olika teorier. Att förstå sig på dem och kunna anpassa 

sig till situationen är mycket viktigt då alla teorier fungerar mycket olika och 

har olika användningsområden (Isbell, 2012).  

Inom musikundervisningen finns det också plats för lite okonventionella 

metoder. I en artikel av Matthew Shippee (2010), en musiklärare från 

Massachusetts, USA, visar han på hur meditation och mindfullness kan vara 

en del av lärandet och förbättra det. Vad han vill visa med sin ”contemplative 

teaching” är att det finns fördelar med att söka sig inåt i sig själv för att lära sig 

att hitta musiken. Han menar att tystnaden och lugnet hjälper eleven att 

förbättra sitt gehör, improvisationsförmåga och även att hitta sig själv i 

musiken. Detta ska främja kreativiteten. För att finna lugn krävs inte 

meditation och mindfullness utan även avslappningsövningar eller yoga 

fungerar på samma sätt. Shippee (2010) utövar själv detta inom sin 

undervisning men det är inget jag påträffat i min studie. Denna 

okonventionella undervisningsmetod är dock viktig i helheten beträffande 
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undervisning i musik. Den visar ett annat spektrum som passar in i alla former 

av lärande även om det är ganska ovanligt.  

När en elev påbörjar en musikutbildning har denne oftast något i sin 

bakgrund som fått eleven att välja just detta. En del kommer såklart också in i 

musikutbildningen utan några förkunskaper över huvud taget mer än ett 

intresse för musik. De elever som besitter förkunskaper kan man delas in i fyra 

typer av lärande som lett till kunskap: formellt lärande, informellt lärande, 

icke-formellt lärande och de som haft en eller flera typer av de nyss nämna 

lärandetyperna (Feichas, 2010). Formellt lärande i detta sammanhang innebär 

att eleven hämtat kunskap från en lärare som följer en läroplan i en linjärt 

organiserad kontext. Lärandet är inte bara styrt av en läroplan utan bygger på 

regler och traditioner från kulturen. Formaliserat lärande är målorienterat med 

en tydlig struktur från lärosätets sida. Eleven lär sig av läraren och låter läraren 

styra förloppet. Hur lärandet ser ut pedagogiskt mellan lärare och elev kan 

variera. Informellt lärande i detta sammanhang är socialt lärande som bygger 

på samarbete. Lärandet ligger i den lärandes händer och följer inte en 

studieplan och blir inte heller linjärt på samma sätt som formellt lärande. Vad 

som är intressant att lära sig och varför är helt upp till var och en eller den 

sociala gemenskapen, till exempel ett band. Rollen som lärare axlas av alla då 

man lär sig av varandra, alternativt att gruppen delegerar ut ansvar för 

lärandet inom gruppen. Ett typiskt exempel på informellt lärande är hur ett 

band jobbar för att ta ut en låt från ett av deras favoritband för att spela den 

eller helt enkelt skriver en låt tillsammans. Inte helt ovanligt är att en elev 

besitter båda dessa. Att man började informellt, blev intresserad och sökte sig 

till formellt lärande, eller helt enkelt använder sig av båda metoderna, 

informellt med ett band och formellt med skolans undervisning (Feichas, 

2010).  

En tydlig distinktion mellan formellt och informellt lärande är att det 

formella lärandet handlar om att lära någon istället för att lära sig. Det är alltså 

mer fokuserat kring läraren medan det informella är fokuserat kring den 

lärande. De elever som har haft sin förkunskap grundad i formellt lärande 

besitter större kunskap i musikläran, notläsning och skrivande, harmonilära 

och musikhistoria. Mycket av lärandet ligger också på det individuella 

instrumentet man utövar, i vissa fall flera instrument. I motsats till detta har 

elever med bakgrund i det informella lärandet en större kunskap i det kreativa 

och sociala musiklärandet. Att spela i grupp, improvisera, gehörsträning och 

musikskapande är några typiska färdigheter. De färdigheter som eleven har 

med sig sedan tidigare har en påverkar hur eleven tillskansar sig ny kunskap. 

När man kommer med förkunskaper från formellt lärande är eleven ute efter 

det som informellt lärande ger och vice versa (Feichas, 2010).  

Det icke-formella lärandet är någonstans mitt emellan det formella och 

informella, med någon typ av lärare eller mentor men utan läroplan. För att 

förtydliga kan man säga att icke-formellt lärande är organiserat och 

systematiskt lärande utanför det formella systemet. Det formella systemet kan 

ses som skolan men att icke-formellt lärande inte finns i en skolmiljö är fel. Det 

icke-formella lärandet finns utanför läroplanen. Det är inte lika fritt som 
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informellt lärande, men planen är inte formell. När en elev bestämmer sig för 

att börja spela musik är det inte ovanligt att man väljer en privatlärare. Läraren 

kommer genom upprepade lektioner lära eleven det instrument som är 

aktuellt. Kravet här är att eleven lär sig att spela men det finns ingen formell 

läroplan som måste följas. Den som lär ut behöver såklart inte vara en utbildad 

lärare, utan kan vara en familjemedlem som för instrumentalkunskap vidare 

eller bara en vän har samma funktion. Där man vanligtvis hittar icke-formellt 

lärande är i kulturbunden musik. Kyrkan tillhandahåller en tydlig form av 

icke-formellt lärande i kyrkokören. Man lär sig läsa noter, man övar ofta inför 

uppvisningar men det är inte styrt av en formell studieplan. Icke-formellt 

lärande kan vara en stor del av en musikalisk bakgrund och är under skoltiden 

ett viktigt supplement till skolan (Mok, 2011).  

Det formella och informella lärandet är på två sidor av ett spektrum. Man 

kan se tydliga klassiska inslag i det formella och populärmusik i det 

informella. För de som tagit del av båda typerna av lärande är det mer vanligt 

att eleven gått från det klassiska till populärkulturella. En elev kan dock 

behålla båda, exempelvis genom sin musikutbildning och ett band på fritiden 

(Feichas, 2010).   

Den sociala processen som används vid informellt lärande har i sig gett 

mycket till grupplärande (peer-learning). Hur en grupp tar till sig kunskap är 

något som inte bara finns inom det informella lärandet utan likväl inom 

formellt och icke-formellt lärande. Att besitta förkunskaper vid starten av en 

musikutbildning ger fördelar som går bortom att vara kapabel på ett 

instrument. En elev har fördel av att kunna bedöma sin egen insats, lära i 

grupp, spela in och uppträda (Lebler, 2008).  Det är kvalitéer som en elev kan 

ha med sig från ett informellt lärande in i skolan. Värt att tillägga är att 

grupplärandet inte behöver ha hämtats från en musikalisk kontext.  

Informellt lärande har idag en plats i skolan trots att det formella lärandet 

också finns där. I samma anda som konstruktivistiska och humanistiska teorier 

vet man att elever lär sig bäst när de är en dominant del av undervisningen, 

när de har ett eget ansvar (McPhail, 2013). Som tidigare beskrivits skiljer sig 

det formella och informella tillvägagångssättet men de kan även ses som 

kompletterande delar som båda tillhör lärandet som det ser ut idag (Wright & 

Kanellopoulos, 2010). Att öka inflytandet över sin egen undervisning, även fast 

skolan följer en läroplan, möjliggörs genom att eleven väljer hur 

undervisningen ska gå tillväga både innan och på lektion. Detta med läraren 

som stöd och ansvarig för alla pedagogiska delar. Med det får man fördelar 

från både det formella och informella. Elever som har detta ansvar för sin 

utbildning trivs bättre i sitt lärande. Både läroplanen och pedagogiken är 

viktigt för elevens lärande men det är pedagogiken som ger motivationen för 

eleverna att lära sig. Därför menar man att pedagogiken måste komma före om 

läroplanen ska vara effektiv (McPhail, 2013). Pedagogiken i den här kontexten 

blir alltså elevens möjlighet till kontroll över sitt lärande, lärarens roll blir att 

styrka detta och se till att läroplanen följs. Inom musikutbildning finns det 

krav på att eleven utvecklar gehör, improvisation med mera. Inom det 

informella lärandet finns den kunskapen om man låter eleven eller eleverna, 
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vid en ensemblelektion till exempel, ta kontroll över sitt lärande. Lärarrollen 

har idag inte samma funktion som den hade förr. Dess jobb är inte längre bara 

att förmedla kunskapen utan snarare att ha kontroll över lärandet där han eller 

hon ansvarar (Wright & Kanellopoulos, 2010).   

Hur kunskap sprids från lärare till elev inom instrumentalundervisning är 

något Holgersson (2011) undersökt i en studie. Studien är gjord genom 

observationer under lektioner mellan elev och lärare. Resultatet av 

observationerna är uppdelade i tre huvudsakliga förhållningssätt som han 

kunde finna genom observation: reflekterande navigering, anpassning och 

indifferens (Holgersson, 2011). Med reflekterande navigering menar och fann 

han att när elever fick uttryck för sin kreativitet samtidigt som läraren 

respekterat och utvecklat detta, uppstod en ömsesidig respekt och dialog. 

Eleven använder de verktyg han eller hon skapat eller lärt sig och läraren 

stödjer eleven genom dialog. Det krävs en ömsesidig respekt för att få detta att 

fungera. Anpassning är den mer klassiska relationen där eleven lyssnar och tar 

till sig vad läraren lär ut. I detta fall ser man det som att läraren lånar ut sina 

verktyg för att eleven ska lära sig. På detta sätt är eleven mycket mottaglig för 

olika typer av kunskap men bidrar väldigt lite själv. Indifferens är när eleven 

inte bryr sig om de verktyg som läraren ger. Vissa verktyg tas emot, andra 

ignoreras, man kan se det som att dialogen inte fungerar (Holgersson, 2011).  

I denna bakgrund har jag visat på de element som ligger till grund för en 

elevs musikutbildning samt olika typer av teorier och idéer kring lärande. 

Fältet är mycket brett och min avsikt var att skapa en översikt över hur det ser 

ut idag.  

 

 

Centrala begrepp 

Musikalisk bakgrund: Musikalisk bakgrund i denna studie avser den 

musikaliska kunskap och erfarenhet eleven tillskansat sig innan estetiska 

programmet.  Musikalisk kunskap är det eleven lärt sig om musik, som gehör, 

notläsning, instrumentalkunskaper med mera. Musikalisk erfarenhet är musik 

som eleven lyssnar på, musikupplevelser, tankar om musik, 

konsertupplevelser eller andra sociala musikupplevelser.  

 

 Lärande: Lärande i denna studie avser den musikaliska bildning eleven 

tillskansat sig från sin musikaliska bakgrund, lärandet eleven får från 

undervisning i skolan samt det lärande som sker utanför skolan. I studien 

används även begreppet när eleven lär. 
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 Syfte 
”Mitt huvudsyfte är att skapa förståelse för hur lärare konstruerar den pedagogiska 

processen i förhållande till elevens musikaliska bakgrund för förstaårselever på ett 

musikestetiskt program. Ett delsyfte till detta är att skapa en överblick över 

musikestetelevers musikaliska bakgrund innan valet av musikestetiskt program.” 
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 Metod 
Första delen i denna studie är byggd utifrån en explorativ metod. En 

explorativ metod används för att få en översikt på ett område eller situation. 

Översikten används i sin tur för att besvara specifika frågor. (Monroe college, 

2011). Den explorativa metoden använder jag för att göra en kartläggning av 

musikestetklassens musikaliska bakgrunder och lärarnas sätt att undervisa den 

breda kunskapsbasen som finns, från relativt obevandrade elever till väl 

insatta. Min avsikt var att få material från annan forskning inom samma ämne 

och en bred bas för att kunna se sambanden mellan bakgrunden och hur 

lärarna väljer att undervisa eleverna (Yin, 2007). Det blir tydligt hur metoden 

används om man ser på bredden i min bakgrund och frågorna jag använt mig 

av i intervjuerna och enkäterna, mer om det senare.  

Studien hämtar inspiration från grundad teori. Den största anledningen till 

detta är dess grund i symboliskt innehåll inom sociala interaktioner (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Det symboliska innehållet täcker både de sociala 

kontakterna och musiken, som är av stor vikt för elevens identitet och 

musikaliska kunskap samt lärarens förståelse över elevens lärande och 

processen för utbildning. Till viss del är även min studie idiografisk, då jag 

studerar enskilda fall snarare än mängder. Jag säger delvis, då jag ser till en hel 

klass med elever, men mina intervjuer med lärare följer denna inriktning. Den 

explorativa metoden följer också ideografin genom att täcka upp en helhet 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Jag vill poängtera att jag låtit mig inspireras av 

grundad teori snarare än genomfört studien helt enligt dess riktlinjer, detta 

anser jag inte är möjligt med tanke på studiens storlek. Studien tar även en 

induktiv riktning där jag med hjälp av bakgrundsdata och ny data hittar 

samband och drar slutsatser därifrån. Induktionsmodellen är också till fördel i 

arbetet med enkät, intervju, litteratur och artiklar där ett påvisat samband blir 

trovärdigt (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

I studiens första fas används kvalitativa enkäter till elever och intervjuer 

med lärare. Intervjuerna sker med instrumentallärare på estetiska 

programmet. Urvalet har styrts genom att skolan som accepterat studien, valde 

klass och lärare för intervju. Jag har därför inte haft någon vetskap om vilka 

lärare jag ska intervjua innan de tog kontakt för att boka tid. Det fanns bara en 

klass med förstaårselever, jag hade ingen kontakt med eleverna och visste 

heller inte i förväg hur många som skulle delta i enkätundersökningen. Skolan 

valdes enligt ett bekvämlighetsurval. I intervjuerna användes öppna frågor. 

Med det menas att frågorna bara ska vara ledande initialt och låta svaren på 

dem leda intervjun i övrigt (Kerlinger & Lee, 1999). Den flexibiliteten öppna 

frågor för med sig under intervjun är mycket användbar i sökandet efter 

symboliska interaktioner mellan elev och lärare. De grundläggande öppna 

intervjufrågorna kommer att finnas bifogade i slutet av rapporten.   
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Min andra insamlingsmetod är enkäter, dessa är kvalitativa och besvarades 

av eleverna. Då jag vill samla information från en stor grupp, utan att 

processen blir allt för tidskrävande, valde jag att använda enkäter. 

Intervjumetoden ger förvisso mer information från varje person men tar 

betydligt mer tid i anspråk vilket skulle medföra att jag inte kunnat samla data 

från lika många av eleverna (Kerlinger & Lee, 1999). Mängden information är 

till gagn för min explorativa del. Enkätfrågorna kommer att finnas bifogade i 

slutet av rapporten.  

Enkätfrågorna var anpassade för att elever lätt skulle kunna svara på dem. 

Viktigt vid utformandet var att de skulle vara begripliga och lättbesvarade. 

Detta för att öka chansen att eleverna skulle vilja delta. För att försäkra mig om 

att enkäten skulle uppnå dessa mål och att den inte skulle ta för lång tid att 

besvara, gjorde jag en pilotenkät. Intervjufrågorna behövde inte vara lika enkla 

att besvara, där var det grundfrågan och mina stödfrågor som stod i fokus. För 

att försäkra mig om att frågorna uppfyllde mina kriterier, gjordes en 

pilotintervju. Både pilotenkäten och pilotintervjun testades på två olika 

personer med musikalisk bakgrund, utan anknytning till studien. 

Analysen på data gjordes genom att skapa huvudkategorier i den 

musikaliska bakgrunden med inspiration från Yins (2007) bok om fallstudier. 

Dessa kategorier ställdes sedan mot kvalitativa data som samlades in från 

intervjuer. Kategoriseringen av enkäterna bygger först på frågorna som 

ställdes i enkäten. När denna kategorisering var färdig, gjordes ytterligare en 

kategorisering på innehållet i varje fråga. Inom frågorna byggdes 

kategoriseringen på svaren. Svar som var likartade lades bredvid varandra för 

att få en överblick. Utöver detta gjordes även en översikt av könsfördelningen i 

klassen. Det kategoriserade materialet analyserades genom att ställa de olika 

kategorierna av svar mot bakgrunden och sedan mot delar av intervjuerna.  

Intervjuerna transkriberades först. Då intervjuerna var i ett öppet format, 

fanns information av varierande kvalité. Därför valde jag att transkribera 

ordagrant men korrigerat till korrekt skriftspråk, dvs. behålla ordflödet intakt 

men utesluta stakningar, upprepningar och dylikt. Därefter gjordes en analys 

där jag eftersökte data om elevens bakgrund och lärande som endera var i 

enlighet eller motsatte sig studiens bakgrund, samt att jag lade vikt vid frågor 

som alla lärarna hade svarat lika på. Tillsammans med denna analys 

kategoriserade jag data för att få en översikt och en möjlighet att arbeta med 

materialet bredvid elevernas svar och bakgrunden.   

Vid kategoriseringen användes allmänna kategorier för att se samband 

mellan enkäter och intervjuer. Dessa kategorier var musikalisk bakgrund, 

musik, lärande, teorier, familj och instrument.  

När data var insamlat, kategoriserat och analyserat, inledde jag en process 

för att svara på syftet. Syftet har ett huvudsyfte som diskussionen kommer att 

svara på och ett delsyfte som uppfylls av hela studien i sig.  

Inför en studie krävs att författaren preciserar vem eller vilka studien riktar 

sig till. Texten och informationen tar därför form för att passa dessa 

målgrupper (Yin, 2007).  Denna studie riktar sig främst till musiklärare och 

forskare inom musikpedagogik. Då studien till viss del är explorativ 
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presenterar jag även material som inte är direkt kopplat till mitt huvudsyfte, 

utan kan stödja framtida forskning. 

 

Etiskt ställningstagande 

Mina forskningsetiska ställningstaganden är i enlighet med Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Studien uppfyller de fyra huvudkraven 

(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet). Informationskravet uppfylls genom att elev och lärare får ett 

missiv där jag förklarar tillvägagångssättet och all information som behövs för 

mitt etiska ställningstagande. I missivet finns förklarat att deltagande är helt 

valfritt och eleven kan uteslutas ur studien om föräldrarna så önskar, 

därigenom uppfylls samtyckeskravet. För att täcka upp konfidentialitetskravet 

gör jag det klart i missivet att alla svar som eleverna bidrar med är anonyma, 

detta gäller även lärarnas missiv. För att säkerställa nyttjandekravet förklaras 

att informationen som samlas in under studien bara kommer att användas 

inom studien.  

Då data som samlas in från elever inte är av känslig typ, har jag genom 

konsultation med handledare kommit fram till att föräldrar inte behöver 

informeras innan eleven fyller i enkäten men de har rätt till att ta bort elevens 

svar från studien om de inte vill att denne ska medverka.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp för att beskriva tillförlitligheten och 

giltigheten i metoden och, i förlängningen, även studien. Reliabiliteten 

beskriver tillförlitligheten i instrumenten som används, att instrumenten 

konsekvent mäter lika (Bell, 2006). Med validitet ser man till giltigheten i 

instrumenten. Att de instrument som används, mäter det de ska mäta (Bell, 

2006., Kerlinger & Lee, 1999).  För att försäkra mig om att mina frågor i enkät 

och intervju kommer generera tillförlitlig och giltig data har jag använt mig av 

pilotenkäter och pilotintervjuer, som tidigare förklarat. För att visa och testa 

reliabiliteten, kan man använda sig av andra metoder såsom kontrollgrupper, 

där man gör samma test två gånger för att se om resultatet känns tillförlitligt, 

men med tanke på studiens storlek, räcker pilotintervjuerna och pilotenkäterna 

väl (Bell, 2006). För att stärka validiteten baserades intervjufrågorna på det 

centrala i studien och det som visat sig centralt i bakgrunden. Informationen 

från pilotenkäterna och pilotintervjuerna användes för att göra justeringar, 

korta ned, byta ut och skriva om frågor.  
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 Resultat  
I denna studie har jag undersökt elevers musikaliska bakgrund och lärande på 

musikestetiska programmet på en gymnasieskola i norra Sverige. I 

undersökningen ingår en enkätundersökning i en klass av musikestetelever 

som går första året. Klassen består av 32 elever. 31 elever svarade på enkäten, 

av dessa är 17 tjejer och 14 killar. 

När data var insamlat gjordes en analys och en kategorisering av analysen. I 

kategoriseringen användes följande kategorier för att strukturera data: 

 

 Bakgrund 

 Musik 

 Lärande 

 Teorier 

 Familj 

 Instrument 

 Genus  

 

Informationen från enkäterna kommer att presenteras för att ge en 

översiktsbild av vad som är vanligt i den undersökta klassen. Intervjuerna 

kommer att presenteras inom kategorierna efter enkätsvaren. Enkäternas 

resultat presenteras inte efter de kategorier de delats in i utan större kategorier 

har skapats till resultatdelen. Intervjuerna har transkriberats så att städat 

skriftspråk presenteras. Lärarna kommer i texten presenteras som Lärare, följt 

av ett nummer och kommer även att markeras i fetstil för att man lätt ska 

kunna skilja på vilken data som kommer från vilken lärare. Respondenterna i 

denna studie är elever men kommer i stort att kallas för respondenter då det är 

deras roll. Ordet elev kommer att användas när eleven inte är i en position som 

respondent.  

 

Elevernas musikaliska bakgrund 

Musikalisk bakgrund är ett brett begrepp som jag inte har försökt att 

förminska utan har haft för avsikt att ge möjlighet för eleven att utveckla själv. 

Elevens musikaliska bakgrund är en blandning av uppväxten, musikintresset, 

familjen och vännerna. 

 Av alla 31 respondenter svarade 19 uttryckligen att deras musikintresse 

började seriöst under låg eller mellanstadiet. Bland de andra var en vanlig 

förklaring att de ansåg att musiken alltid funnits med dem eller så länge de 

kan minnas. Endast två svarade att deras musikintresse vaknade i en ålder 

innan lågstadiet, bortsett från de som menade att det alltid funnits med. Hur 

än respondenten kom i kontakt med musik är deras svar likartade, om att 

musiken har betytt mycket för dem. 5 av de 31 respondenterna berättade att 
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deras musikintresse vaknade i samband med musik. 3 av dem kopplade det till 

någon specifik artist, en när han/hon började spela i band och en genom en 

musikupplevelse. 29 av de 31 respondenterna upplevde att musiken hade 

inverkan på vem de är idag. Vilken påverkan den har haft skiljde mycket 

mellan respondenterna. Återkommande beskrivningar är ökad glädje, 

inspiration, själförtroende, energi, men det finns även de som menar att 

musiken betyder allt, till och med vara livsavgörande. En del respondenter 

skriver om att musiken har förändrat deras liv i praktisk mening, att musiken 

både tar upp utrymme i skolan och på fritiden. Ingen utav de 17 respondenter 

av kvinnligt kön har svarat att musiken inte har haft någon påverkan. Två av 

respondenterna av manligt kön svarar att musiken inte har någon påverkan. 

Det är vanligare att tjejerna svarar att musiken har mycket stor betydelse, att 

självförtroendet stärkts eller att musiken har gett dem vägledning när det varit 

svårt. Hos killarna har svaren mer en generell innebörd där musiken har 

förändrat deras fritid, klädsel eller beteende. Med det sagt finns det några av 

killarna som talar om mer energi och att de skulle ha varit någon annan utan 

musiken men inte hur det skulle se annorlunda ut.  

Bakgrunden har också haft påverkan på vad de gör idag. 30 av 31 

respondenter anser att deras bakgrund har hjälpt dem i estetiska programmet. 

Svaren är inte specifika i hur det har hjälpt men vanligt är det att knyta an 

förkunskaperna till det musikteoretiska som notläsning och skalor. Några 

beskriver att deras familj har stöttat, uppmuntrat och i vissa fall undervisat 

dem och att detta har varit till respondentens favör. Även rent praktisk 

musikutövning såsom att spela i band eller körträning nämns som en 

bidragande faktor. 

Musikintresset har inte bara en generell betydelse i respondentens 

bakgrund. Musiken är en del av identiteten. I enkäten kan respondenten ha 

svarat flera inriktningar under samma svar. Av de 31 respondenterna svarade 

10 pop och 17 svarade rock som favoritmusik när deras intresse vaknade. Med 

rock inkluderar jag även svar som hårdrock och metal med olika 

genreindelningar. Det var bara 4 respondenter som inte svarade varken rock 

eller pop. Bland tjejerna fanns 6 svar med rock, 8 med pop och 7 med en annan 

musikstil. Bland killarna fanns det 11 svar med rock, två pop och 4 en annan 

musikstil. Det visade sig vara betydligt mer varierande musiksmak bland 

tjejerna. Killarna var huvudsakligen inriktade på rock.  

Hur musikintresset ser ut i dagsläget bland respondenterna är något 

annorlunda. 19 av de 31 respondenterna kände att deras musikintresse var 

blandat idag, det gick alltså inte att nämna en genre som musiksmak. Räknar 

man in alla 31 respondenter var det 22 som svarade rock antingen uteslutande 

eller som del i sin blandade musiksmak. Bland alla respondenterna var det 7 

som svarade pop eller ett band inom pop-genren som intressant idag. 

Fördelningen mellan de som har blandad musiksmak är jämn i jämförelse med 

hur många tjejer och killar det finns i klassen. 11 kvinnliga och 8 manliga 

respondenter svarade en blandad musiksmak. Men på rock och pop-området 

har det nu ökat till 13 tjejer som svarade rock och minskat till 8 killar. På den 

här frågan fanns en större spridning av musikstilar. När jag avläste detta var 
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det inte 19 som uttryckligen svarade blandad musiksmak, därför lade jag till 

blandat-etiketten när respondenten har svarat tre eller fler genrer. 

Musikintresset kan också ha en anknytning till specifika instrument. 9 av 31 

respondenter hade en koppling till ett specifikt instrument vid sitt musikaliska 

uppvaknande. Gitarr och trummor var de vanligaste svaren även om det var 

generellt blandat. En stor influens i elevens musikaliska bakgrund är familjen. 

7 av 31 respondenter härledde sitt musikaliska uppvaknande till familjen. 

Antingen en förälder som utövat musik och lärt dem eller att familjen varit 

allmänt musikintresserad och genom det har musiken varit en naturlig del av 

uppväxten. Familjen har också inverkan överlag på den musikaliska 

bakgrunden. 11 av 31 respondenter svarade direkt att familjen hade haft en del 

i deras musikaliska bakgrund genom hjälp eller stöttande både nu och då. 27 

av respondenterna berättade att de hade en familj som utövade, har utövat 

eller var intresserade av musik. 26 av 31 respondenter svarade att de hade 

någon inom familjen som spelade instrument. Det vanligaste instrumentet är 

gitarr men även här är spridningen stor.  

 

Lärarens syn på musikalisk bakgrund och förkunskaper 

Eleverna kommer in i estetprogrammet med olika musikaliska bakgrunder och 

därför många olika nivåer av förkunskaper. Bland lärarnas svar ser man att 

nivån av konkret förkunskap är det som påverkar lärandet mest. 

Lärare ett berättar att nivån är oerhört blandad. En del är kompetenta 

instrumentalister, redan från årskurs ett, medan andra inte just har några 

förkunskaper alls mer än att ha känt på instrument hemmavid, men som hyser 

ett intresse för musik. Men även elevens teoretiska kunskaper spelar in. Ett 

scenario där det är tydligt är vid brukspiano, där de flesta elever inte har spelat 

piano förut. Har eleven en bakgrund på kulturskolan kommer denne in med 

förkunskap i det musikteoretiska och har då potentiellt lättare att lära sig det 

nya instrumentet. Lärare ett berättar också att det är vanligare att killar 

kommer in i programmet som instrumentalister och tjejerna som vokalister, 

något som även lärare tre beskriver.  

Lärare två förklarar att då elevers bakgrund kan vara vitt skilda, är det 

viktigt att möta dem där de är. Vissa elever har haft en lärare inom sitt 

instrument, men de är få. Det finns en känsla av att de som kommer från en 

bakgrund med en lärare, t.ex. en kulturskola, ofta kommer från ett hem med 

högutbildade föräldrar. Även elever som spelat mycket i band tenderar att 

söka denna typ av utbildning. Studieförbund och ungdomsgårdar som låter 

band spela och öva i deras lokaler har hjälpt till i de fallen. 

Lärare tre berättar att det är få elever som haft någon skolning innan de 

sökte till programmet. Vanligare är att elevens kunskap kommer sig av att de 

spelat själva, med syskon eller med vänner i ett band. Det finns också en stor 

rock- och pop-tradition bland eleverna som kommer till utbildningen, speciellt 

i jämförelse med hur det såg ut förr. Trots att eleverna i stort saknar 

förkunskaper med lärare, t.ex. kulturskolan, är den generella nivån hög. 
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 "Sen måste man ändå säga att väldigt 

många är förvånansvärt duktiga. Med tanke 

på att de inte fått så mycket hjälp längst vägen 

så är det ju fascinerande tycker jag. Att de, 

vilka de än är, faktiskt har lärt sig mycket på 

sitt eget sätt och kommit ganska långt"- Lärare 

tre. 

 

Elevernas musiksmak är redan ifrån första början bred, dock är den 

fokuserad inom rock och pop. Bland instrumentalister är bredden på typer av 

rock och pop större än vad den är hos de som väljer sång som instrument. 

Elevens bakgrund inom musiken har påverkan på lärandet till den grad att 

om de spelat med lärare innan, t.ex. kulturskolan, har de goda teoretiska 

förkunskaper, då lägger man mer energi på gehörsdelen. Men om eleven 

kommer från en bakgrund med musiserande i band, ligger tyngden i lärandet 

på notläsande. Detta för att eleverna ska få med sig av båda delarna.  

Lärare tre berättar att den stora skillnaden i musikalisk bakgrund ligger i 

om de besitter förkunskaper om notläsning eller inte. Man mjukstartar med det 

som är nytt för eleven på låg nivå. Kan man noter, tränar man gehör och är 

man självlärd börjar man med noter. En bra metod är att arbeta utifrån elevens 

egna musikstil. 

 Elevens kunskapsnivå har inte någon betydelse i undervisningen när det 

handlar om att ta till sig kunskap utan det är inställningen som spelar roll. Den 

elev som är beredd att lära sig, lär sig. Det kan istället ibland vara ett problem 

med elever som känner att de redan besitter stor kunskap. Där kan problemet 

vara att de har svårt att ta till sig det läraren vill lära ut.  

 

Lärarens syn på elevens sociala kunskaper 

De sociala färdigheter eleven har tillskansat sig har även de en inverkan på 

lärandet, på så sätt är även elevens sociala bakgrund viktig. 

Lärare ett berättar att huruvida eleven tidigare lärt sig socialt ansvar har 

stor inverkan på lärandeprocessen. Detta sociala ansvar behöver inte vara 

musikaliskt utan lika väl som att ha spelat i ett band, kan eleven ha spelat 

fotboll. Att ha verkat i en grupp innan gör att eleven lättare känner ansvar 

inför andra. Detta visar sig främst i ensemblesituationer eller liknande. Man 

ställer upp för andra elever även om man är klar med sin del. Det finns även 

duktiga musiker som har spelat för sig själva innan utbildningen som inte är 

vana att spela med andra. Alltså är den sociala kontexten viktig för lärandet. 

Lärare två berättar att många elever som går i programmet nu, har haft en 

bakgrund där de blivit mobbade eller haft sociala problem. Men när man 

kommer in på programmet hittar man en annan gemenskap. De hittar någon 

att umgås med, spela tillsammans med. Att stå på scen utvecklar också 

elevernas känsla för ansvar och deras självförtroende. Den sociala aspekten av 

elevens liv styrks av musikprogrammet och det man får göra inom musiken.  
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Eleverna befinner sig i många samarbetsprocesser som finns där för att 

styrka elevens sociala färdigheter. Mycket av lärandet är byggt kring att 

samarbeta och ta ansvar.  

 

"En stor poäng med den här utbildningen 

är att det samarbete de gör här är på riktigt. 

Det är inte bara en skoluppgift utan i flera fall 

inför en konsert eller så ska det bli något på 

riktigt till konserten för betalande publik. Det 

är inte bara för att de ska göra något 

tillsammans, en liten klassrumsgrej. Utan de 

får lära sig att samarbeta i skarpt läge och får 

lära sig olika sociala mönster som de behöver 

för att få det att fungera"- Lärare tre.  

 

En iakttagelse av lärare två är att killarna tenderar att ha lättare att bilda band 

och få de sociala aspekterna därifrån. Det är alltså ingen skillnad på förmåga 

bland killar och tjejer men tjejerna hittar inte riktigt till banden. Lärare två 

förklarar även att det kan ha med förebilder att göra. Killarna tenderar att ha 

fler förebilder att hämta inspiration från än vad tjejerna har, men att det håller 

på att ändras, något som även lärare tre berättar.    

 

Elevens lärande 

På estetiska programmet befinner sig eleven i flera lärprocesser, både enskilda 

och i grupp. Fokus för denna studie är det lärande som har samband med det 

instrumentala och vokala. Vad respondenterna utövar för instrument beror 

delvis på deras bakgrund, som tidigare presenterats. När man ser 

respondenternas svar angående instrument, ser man tydligt vilka instrument 

som är mest populära. Man kan även se att många kan fler än ett instrument. 

När man ser till huvudinstrumentet, är gitarr populärast bland de 31 

respondenterna, 13 har gitarr som huvudinstrument följt av 7 på sång. 4 har 

trummor och 4 har piano och de tre sista eleverna har bas, sax och trumpet. 

Det är också tydligt att en stor del av respondenterna nämner sång som ett av 

de instrument som de behärskar. 17 av de 31 respondenterna nämner sång som 

ett instrument. Som jag skrev tidigare kunde många flera instrument. Tekniskt 

sett, är 2 instrument flera men i detta fall räknade jag flera som 3 eller mer. 

Detta är för att det är väldigt lätt för en gitarrist att säga att han eller hon kan 

spela bas också, då instrumenten är mycket lika. 11 av respondenterna kunde 

hantera flera instrument. Fördelningen mellan killar och tjejer här visar att 

bland de manliga respondenterna spelar absolut flest gitarr. 8 av de 

sammanlagt 14 manliga respondenterna har det som huvudinstrument och de 

resterande är utspridda med en liten topp på trummor med 3 respondenter. 

Om man istället ser till de kvinnliga respondenterna är det mer jämt utspritt 

över tre instrument. 5 på gitarr, 6 på sång och 4 på piano och de övriga 2 är 

utspridda. Man kan se att sång är mest populärt men med liten marginal. Där 
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man däremot kan se en sned fördelning är bland de som nämner sång som ett 

instrument de hanterar. Bland de 17 respondenter som svarar sång är 14 tjejer. 

Även bland de som anser sig själv hantera flera instrument är 8 tjejer av de 11 

respondenterna. 

När eleven påbörjar sin utbildning har de potentiellt olika ingångsnivå. Vid 

kategoriseringen av analysen på ingångnivån har jag gjort subgrupper 

baserade på deras svar. Alla svar som fanns i enkäten föll under: inga 

kunskaper, allmänt små kunskaper, medelstora kunskaper, allmänt stora 

kunskaper, praktiska kunskaper eller teoretiska kunskaper. Med allmänt små 

och allmänt stora menas två saker. Endera beskrev de inte vad de var bra på, 

utan gav ett allmänt svar där kunskapsnivån beskrevs, eller gav de direkt 

förklaring som har tolkats till allmänt stora eller små. Det är alltså när både de 

teoretiska och praktiska kunskaperna är på ungefär samma nivå. Av de 31 

respondenterna är det vanligaste svaret att de hade allmänt stora eller 

praktiska kunskaper när de började programmet. 9 av respondenterna svarade 

allmänt stora kunskaper och 11 svarade praktisk kunskap. 5 av 

respondenterna svarade allmänt små kunskaper. Resterande respondenter var 

utspridda bland de övriga kategorierna. 

Hur respondenten lär sig bäst varierar. Tillvägagångssätten är spridda och 

även om många respondenter har något gemensamt i hur de övar, skiljer det 

sig i regel i något avseende. Vanligt är att respondenten vill öva ensam, lyssna, 

repetera och även ”nöta”. Med ”nöta” menas att upprepa tills det sitter. Det 

skiljer sig även lite mellan de olika instrumenten. Bland gitarristerna är det lite 

vanligare att respondenten tar ut låtar på gehör, medan vokalister tenderar att 

skriva av texten för att lära sig låten. Några respondenter skrev att det var 

viktigt att ha kul eller spela det som är kul. Något anmärkningsvärt var att 

endast i enstaka fall nämndes läraren som en vital del av inlärningsprocessen. 

Hur respondenterna lär sig bäst under instrumentallektionerna är också 

individuellt. Det vanligaste som nämns är att eleven vill lyssna, och titta på 

vad läraren gör för att sedan härma det. Många vill bara lyssna och anteckna 

för att sedan öva hemma. Inom instrumentallektionskontexten ville många 

respondenter lära sig i ensamhet, det är ingen majoritet av klassen men 

tillräckligt många för att det ska vara av intresse. 

Det handlar inte bara om att man faktiskt lär sig något utan var elev har 

olika mål med sin undervisning. Vad respondenterna vill få ut av sin 

utbildning är precis lika individuellt som hur de lär sig bäst. Många skriver att 

de önskar förbättra sitt musikteoretiska kunnande, andra är mer intresserade 

av att utvecklas som musiker både tekniskt, ensam och i grupp. Många vill 

uppnå en ökad bredd i sitt musikkunnande överlag, andra skriver om att vilja 

lära sig bli framgångsrik eller vilja bli så bra som möjligt. Ett vanligt svar var 

att de ville ha bättre självförtroende. Detta var inte alltid uttalat utan kunde 

yttra sig genom en önskan att lära sig stå på scen eller att ”/…/ lära mig kunna 

lita på mina kunskaper och sluta mesa hela tiden”. En del respondenter var 

huvudsakligen intresserade av den skapande aspekten, det vill säga, skapa 

musik likväl som att spela in musik. 
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Lärarens syn på undervisning och elevens lärande 

De intervjuade lärarnas mest utförliga svar handlade om hur elevens lärande 

och undervisning går till.  

Lärare ett berättar att lärandet har tre nivåer: notspelande, teknik och 

gehörsspel. Inom notspelandet är fokus på att lära sig noter från elevens egen 

nivå. Även om eleven är på en hög nivå i sitt instrument kan notläsningen vara 

något nytt. Då väljs låtar som eleven med lätthet kan spela men fokus läggs på 

notläsningen. Teknikdelen som Lärare ett refererar till som ”ren gymnastik” 

har precis den funktionen. Spelar man gitarr övar man fingerfärdighet längs 

gitarrhalsen och spelar man piano är det fingerfärdighet över klaviaturet. Till 

sist är det gehörsspel där läraren spelar och eleven härmar det läraren spelar. 

 

 "/.../musiken har utvecklats och eleverna är 

ofta väldigt, väldigt bra på att härma. Mycket 

bättre på att härma än de var tidigare, då 

kunde de läsa not bättre”- Lärare ett.  

 

En anledning till detta, menar Lärare ett är tillgången till instruktionsvideos 

via internet, på t.ex. Youtube. Det har blivit ett välanvänt hjälpmedel för 

musiker men Lärare ett kommenterar:  

 

"Det enda jag gör där är att visa på att ni 

måste lyssna själva därför att det finns väldigt 

många låtar som är plankade fel". 

 

När en musiker ”plankar” en låt betyder det att han/hon använder sitt 

gehör för att ta ut hur man spelar ett visst instrument från en given låt. Den 

ökade möjligheten till instruktionsvideos ger eleven ett lättillgängligt 

läromedel som förut bestod av noter.  

 Det är en del av gehörsspelandet, att eleven får lyssna på ett original för att 

sedan lära sig ta ut låten själv. Hur man lägger upp undervisningen beror på 

vilken nivå eleven är. Olika delar bland de tre tidigare beskrivna nivåerna 

används olika mycket beroende på elevens förkunskaper berättar Lärare ett. 

Det behöver inte bara handla om förkunskaper utan det kan handla om 

ambitionsnivå också. Vissa elever siktar högt på en speciell utbildning andra 

siktar på att spela med ett band. Läraren behöver också jobba utifrån en 

kursplan som bestämmer att eleven ska klara av både enkla och komplexa 

notbilder, vilket inte är helt enkelt att tolka i en lärandesituation.  

 

 "/.../vem bestämmer vad är komplext och 

för vem? För tant Agda i kyrkokören så är ju 

komplex musik allting som har någonting 

annat än fjärdedelsrytm Medan det rytmiska 

är ju oftast jättelätt, upplever jag, för 

eleverna"- Lärare ett. 
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I situationer där en elev inte har övat på sina läxor eller helt enkelt tappat 

motivationen behöver man som lärare anpassa undervisningen därefter. 

Under instrumentallektioner, när det är lärare och enskild elev, pratar man om 

varför läxan är ogjord eller varför motivationen är borta och försöker lösa det. 

Men en viktig aspekt i lärandet är att ta små steg och kanske något steg tillbaka 

ibland för att hitta sin nivå igen berättar Lärare ett. I en ensemblesituation är 

det svårare. I en ensemble går det inte att backa för en elev, då man backar för 

alla. Situationen blir mer känslig.  

 

"/.../man vill inte utsätta eleverna för att 

misslyckas i ensemblesituation. Utan att börja 

på en enkel stämma, eller börja med en liten 

del /.../ känn in groovet. Och sen att man kan 

bygga på utifrån det"- Lärare ett. 

 

 Som lärare är det också viktigt att se till elevens självförtroende. Men det 

handlar inte bara om självförtroendet.  

 

"Det spelar ingen roll om du hade världens 

bästa självförtroende. Så det är ju hantverk 

också, /.../ det känner jag är en viktig grej att 

förklara för eleverna. För musikalitet är ju 

något som man på nått sätt vill ha. Man vill 

inte bli kallad omusikalisk. Det är ju 

jättekänsligt"- Lärare ett.  

 

Läraren bör också fokusera på att stödja eleven i en grupp när det går tungt. 

Eleven kan ha ett jättesvårt parti i låten och då behöver de andra i gruppen 

veta det så de har en förståelse för vad som är svårt för eleven. Det är vanligt 

att instrumentalisterna startar med en högre kunskap i lärandet och att 

vokalisterna har lägre kunskap. Vokalisterna har ofta jobbat med sången 

hemma genom att läsa texter och sjunga med. Det är alltså vanligare som 

vokalist att ha mindre kunskap om struktur och uppbyggnad i början av 

utbildningen. Detta är dock något som fort utvecklas i lärandet. 

När de börjar på skolan tenderar elever med lite kunskap att ha en mer 

gynnsam position gentemot de elever som har en del förkunskaper. Man börjar 

undervisningen från den absoluta grunden, således får elever med mer 

erfarenhet och kunskap repetera sina baskunskaper och ”vänta in” resten av 

klassen.  

 

"/.../oftast är det ju så här att man tänker att 

de som inte har så mycket bakgrund hamnar 

efter. Men problemet som uppstår i många 

ämnen /.../är att de som har kommit långt 

hamnar före"- Lärare ett. 
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Lärare två berättar att det viktigaste i lärandet är att få eleven självgående, 

för att efter utbildningen ha adekvata verktyg för vidare studier och klara av 

att ta ut låtar själv genom gehör. Noter är också viktigt men de måste kopplas 

an till musik så att man inte stänger av gehöret under inlärningsperioden.  

 

"/.../jag tror det finns många som slänger 

fram noter hela tiden och, jag tror, får du in 

musiken den vägen då måste du återge den 

vägen, då måste du ha noterna där för att 

kunna spela. Du stänger av öronen lite grann 

för att tryggheten sitter i det du har sett så att 

säga. Får du in det i öronen sitter tryggheten i 

det du hör och då blir det på ett annat sätt"- 

Lärare två. 

 

Gehöret är således en stor del av lärandet. När man börjar arbeta med en elev 

som är nybörjare och inte har ett tränat gehör behövs mer visuell 

kommunikation, för att över tid bygga upp gehöret. Om en elev besitter goda 

färdigheter inom sitt instrument, handlar det mer om att spela till musik och 

dra slutsatser från vad man lär sig av det.  

 

"Om jag får en riktigt duktig elev försöker 

jag se vilka svagheter den personen har (inom 

sitt musiserande) så att man får med det så att 

de blir en bred bra musiker"- Lärare två. 

 

 Mellan elever med hög och låg färdighet inom sina instrument finns det 

ingen skillnad på hur kemin mellan lärare och elev ter sig. Om 

kommunikationen och personkemin fungerar då fungerar lärandet. Om det 

inte skulle fungera jobbar lärare och elev med det. Alternativet är att byta 

lärare om det finns flera inom samma instrument. Ibland kan även ett byte 

vara nyttigt om en viss lärare kan mer om en specifik musikstil som eleven är 

intresserad av. Att ta hänsyn till elevens musiksmak är viktigt. Lärare kanske 

inte kan alla typer av musik som elever vill lära sig men de har en möjlighet att 

försöka ta ut hur man spelar låten och arbeta runt det. 

Om en elev har det svårt med läxor eller motivation, försöker läraren att 

öppna nya dörrar, nya infallsvinklar för att komma vidare. Kommunikationen 

med eleven där är viktig. Men eleven kan också bli självgående, något som 

uppmuntras, då sitter läraren med som stöd.  

Lärare tre berättar att en betydelsefull del i undervisningen är att 

tillhandahålla enkla verktyg men huvudsakligen låta eleven prova själv och 

utvecklas, ge eleven val som denne sedan får testa själv. Samma sak används 

under gruppspel i ensemble, där man ger eleverna en låt, låter dem testa med 

varandra och tänka själva. Blir något fel eller de behöver hjälp, stödjer läraren. 

Nivån på eleverna avgör hur fria tyglar de får. Om det är en elev med hög 
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kunskapsnivå får de prova sig fram fritt men har eleven lägre kunskapsnivå 

ser läraren till att ge det stöd och verktyg som denne behöver för att lära sig 

och utvecklas. Undervisning i grupp utvecklas vidare under nästa rubrik. 

Samma metod används på instrumentallektionerna. En elev med högre 

kunskapsnivå ges friare tyglar och en diskussion sker mellan lärare och elev. 

Har eleven en lägre nivå, blir det mer guidande.  

Kopplingen mellan teori och praktik är något som skulle behöva fungera 

bättre. Detta beror på att teorin är svårare än praktiken och därmed hamnar de 

på olika nivå. Men när man har samma elev i många olika kurser, är det lättare 

att jobba med den kopplingen.  

 

"/.../ om jag kan koppla en del musikteori 

när jag har kör då vet man om att vi har jobbat 

med just den här typen av notläsning eller av 

ackord material och så kanske något 

uppkommer i en mer praktisk situation (som 

kören). Då blir det både bra och naturligt och 

då kan man också landa på samma nivå 

tycker jag"- Lärare tre. 

 

Ett sätt att lära ut till elever är att använda sig av mallar. Men eleverna 

skiljer sig åt. Det är viktigt att känna av när mallar fungerar eller inte.  

 

"/.../det där är lite balansgång med att 

delvis ha mallar men också verkligen bara 

inse att mallarna inte fungerar hela vägen. 

/.../många elever sticker iväg på sitt eget sätt. 

Det handlar snarare om att bevaka, gör den 

där eleven på ett sätt som får det att funka 

eller blandar de bara ihop det för sig?”-Lärare 

tre. 

 

 I undervisningen tar läraren, med fördel, hänsyn till elevernas musikaliska 

preferens. Men i en ensemblesituation finns det många viljor. Att lyssna på alla 

elever om vad de vill spela är ett användbart verktyg för att hitta rätt musik till 

en ensemble. Vet man vad eleverna vill spela går det att hitta musik som ska 

passa så många som möjligt.  

Om en elev har svårt att lära sig eller tappar motivationen är det bra att 

kunna gå tillbaka till vad man gjort tidigare. Med det gamla materialet kan 

eleven se hur den har gått framåt och på så sätt få tillbaka lusten att lära. När 

det inte fungerar kan man behöva byta material. En taktik kan vara att byta 

mellan att lära sig enstaka saker, som ett ackord, och helheter, som en låt. 

Under intervjuerna pratade lärarna om vilka teorier de använde, hur de 

tänker kring lärandet mellan lärare och elev samt kopplingen mellan teori och 

praktik. 
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Lärare två berättar också att man måste försöka koppla an teori och praktik 

hela tiden, trots att det är svårt. Om man inte gör detta blir undervisningen 

väldigt abstrakt. 

Lärare tre berättar att musikpedagogiska teorier inte är särskilt viktiga och 

menar att musikpedagogikväsendet ligger lite efter idag. Inom undervisningen 

är det grundläggande att hitta balansen mellan fritt och styrt samt att 

växelspelet mellan kollegor är det som gör att man kommer framåt i lärandet. 

Lärare ett berättar att i lärandet behöver man anpassa till eleven, men även 

uppnå en avslappnad stämning. Ett ord som används för detta är Play.  

 

"/.../play, som det heter på engelska, där är 

både lek, leka och spela samma ord medan på 

Svenska är det spela och leka. Men jag gillar 

play bättre då på det sättet, man får till en 

sådan atmosfär där vi faktiskt spelar väldigt 

mycket. Jag spelar mycket, eleven spelar 

mycket, vi härmar varandra /.../Att moment 

för moment bygga på"- Lärare ett. 

 

 Lärandet sker i nivåer. Var elev börjar på en nivå som passar den specifika 

eleven och arbetar sig sedan uppåt. 

 

 "När det gäller musik för det handlar så 

mycket om självförtroende och välbefinnande 

för att må bra i ett musikaliskt sammanhang. 

Så att försöka få eleverna att lyckas hela tiden 

/.../"- Lärare ett. 

 

Lärarens syn på undervisning i grupp 

Som tidigare beskrivits befinner sig eleverna i sociala processer i 

musikestetiska programmet. De interagerar under flertalet lektioner, 

huvudsakligen ensemble. Det är inte ovanligt att elever med högre kunskap får 

agera lärare åt eleverna med lägre kunskap inom ett speciellt ämne. Detta är 

klasskamrater som hjälps åt, inte äldre elever som hjälper yngre.  

När lärande i grupp sker, vid t.ex. ensemble, måste man ta hänsyn till andra 

saker än i instrumentalundervisning, som sker bara mellan lärare och elev 

berättar Lärare två.  

 

"/.../när du är i en grupp då finns det ju 

många mer aspekter som du måste ta hänsyn 

till, sociala aspekter, statusen i gruppen o s v. 

Om någon elev är lite svagare och spela och 

att man inte slänger åt den eleven för svåra 

saker, alla måste ju kunna känna sig bekväma 

och trygga i ensemblen"- Lärare två. 
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 Svårigheten för en lärare är att skapa en trygghetskänsla i gruppen och att 

alla elever får något utmanande att spela utifrån deras nivå.  

En annan vital del i lärandet är att eleven och läraren får en god 

personkemi. Detta är något som, från elev till elev, måste växa fram med tiden. 

Denna kemi är viktigast under ensemblesituationer när det är många elever. 

Om en elev inte trivs med omständigheterna kan hela gruppen bli lidande.  

Hur man hanterar elevens ingångsnivå i en elev - lärare situation är 

generellt inget problem. Man anpassar undervisningen efter elevens nivå. Men 

i en ensemblesituation finns det flera ingångsnivåer som måste tillgodoses. Då 

bör läraren analysera nivån på eleverna och anpassa musiken därefter. En låt 

som är lätt för en elev kan vara svår för en annan.  

 

"Det där funkiga klavinettspelet, det är det 

ju Stevie Wonder som gör. Det kan inte lilla 

Lisa göra, hon kan hålla ackorden med 

orgelljud, så då håller vi ackorden. Så långt 

har vi kommit, och hon kan byta på rätt ställe 

i takten. Då får man ju som lärare då ha den 

professionaliteten, förhoppningsvis, och 

känna att den här låten kommer fungera ändå, 

den kommer fungera utan det där Funk-

klavinetten"- Lärare ett.  

 

Som lärare blir jobbet i en ensemble att se över eleverna, se till att alla får 

hjälp och att svårighetsgraden är på en nivå som klassen hanterar. Det är inte 

ovanligt att man måste hålla sig på en nivå som är för låg för elever med en 

hög kunskap inom sitt instrument. Därför försöker man fördela dem mellan 

flera ensemblegrupper där de kan hjälpa andra elever. De elever som har 

kommit lite längre i sitt instrument kan skapa en egen grupp på fritiden och 

spela.  
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 Diskussion 
I denna studie har jag undersökt hur elevers musikaliska bakgrund och 

lärande ser ut, genom en bakgrund baserad på aktuell forskning och genom en 

studie på ett musikestetiskt program i norra Sverige. I denna del för jag 

samman bakgrunden och studien för att svara på mitt syfte.  

 

”Mitt huvudsyfte är att skapa förståelse för hur den 

pedagogiska processen konstrueras i förhållande till 

musikalisk bakgrund för förstaårselever på 

musikestetiskt program. Ett delsyfte till detta är att 

skapa en överblick hur musikestetelevers 

musikaliska bakgrund sett ut innan valet av 

musikestetiskt program.” 

 

Tidigt i bakgrunden beskrev jag hur vi redan i moderns mage blir bundna 

till ljud och musik (Bjørkvold, 2005). Det här synsättet är inget man märker hos 

respondenterna förutom vid några enstaka fall. Merparten av respondenterna 

såg sitt musikaliska uppvaknande under låg och mellanstadiet. Uppvaknandet 

skedde genom musik de lyssnade på eller via instrument som de började spela. 

Att musiken kommer in väldigt tidigt har jag visat genom Bjørkvold (2005), 

men det är svårt att komma ihåg de tidigaste skedena i våra liv. Att spåra det 

till lågstadiet är rimligt, det är perioden då samhällets influenser börjar 

påverka vår uppfostran. Nästintill alla respondenter kände att musiken hade 

påverkat vem de är idag. I det inräknas all musik från uppvaknandet till 

stunden då enkäten skrevs. Vad säger detta om eleven? Till att börja med 

överensstämmer det med studien från USA där musiken visade sig vara det 

viktigaste under tonårsperioden. Men i Åsa Bergmans (2009) studie om 

ungdomars musikvanor, bakgrund och identitet, ser man även vilken inverkan 

musiken har i ungdomars liv, vare sig de vill bli musiker eller inte. Ungdomars 

identitet formas med symbolisk interaktionism, i det här fallet det värde eleven 

lägger på musiken.  Bjørkvold (2005) pekade på samma sak och menade att 

musiken man väljer är ett utlopp för något, lika väl aggression som glädje. 

Med musiken kommer också sociala aspekter. Lyssnar man på topplistemusik, 

premieras ofta trender och att ”vara uppdaterad” med vad som anses 

populärt. De som lyssnar på rock, söker istället individualitet (Bergman, 2009).  

Den musik som respondenterna lyssnade mest på när musikintresset väcktes 

är rock, följt av pop. Vad de lyssnar på idag ser lite annorlunda ut. Det 

vanligaste svaret är en blandad musiksmak men en majoritet av 

respondenterna svarade rock som huvudsaklig musikgenre eller del i sin 

blandade musiksmak. Lärare tre styrkte detta och förklarade att det inte har 

varit en lika stor rock- och pop-trend förr. Lärare två förklarade att det inte 

kommer så många elever från kulturskolan utan det är vanligare att elever som 
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kommer till skolan spelar i band t.ex. Det informella lärandet är alltså det 

eleverna använder mest innan de kommer in i utbildning. Att endera lära sig 

själv eller lära i grupp, ett socialt lärande, utan lärare och struktur (Feichas, 

2010). Återkommer till detta lite längre ned.  

Alla de intervjuade lärarna poängterar vikten av ett socialt lärande. När 

eleverna kommer in i utbildning är det olika vilken erfarenhet de har av det 

sociala. Lärare två berättade att många elever som går programmet kommer 

från skolor där de blivit utsatta för mobbing eller har en bakgrund med sociala 

problem. Lärare ett berättade att de som är vana att arbeta i grupp har det 

lättare att anpassa sig i programmet. Programmet som det är utformat idag 

använder sig av mycket eget ansvar i sociala processer förklarade Lärare tre. 

Detta kommer till fördel för de som är vana att arbeta i grupp men det hjälper 

även de som har vart utsatta i sitt sociala liv. Lärare två berättade vidare att de 

elever som har haft det tufft tidigare, nu är en del av en gemenskap där de har 

andra att spela med. Att det är mycket betoning på det sociala i skolan idag går 

hand i hand med ”en skola för alla” (Skolverket, 2011). I min studie hittar jag 

tecken på att inkludering i skolan inte är helt oproblematiskt. Med inkludering 

ska inte elevens bakgrund ha någon betydelse för dess skolgång men det är 

inte fullt så enkelt. Skolan tar hänsyn till elevens bakgrund och anpassar 

undervisningen därefter, alltså påverkar elevens bakgrund skolgången (Bates, 

2012; Burnard, Et al, 2008).   

När eleverna påbörjar lärandet har de olika nivåer av förkunskaper precis 

som de har olika bakgrund och relation till musik. Bland respondenterna ansåg 

en majoritet att de endera hade stor kunskap när de kom in eller endast 

praktiska kunskaper. Med stora kunskaper menas både det teoretiska och det 

praktiska. Det var få som svarade att de hade små eller endast teoretiska 

kunskaper. De kunskaper och färdigheter eleven har med sig in i lärandet 

stämmer väl överens med hur lärarna lär ut. Lärare ett berättade att 

undervisning till elev finns i tre nivåer: notspelande, teknik och gehörsspel. I 

dessa tre delar läggs vikten där eleven behöver kunskap. Elevernas känsla för 

gehör är bättre idag än det var förr menade Lärare ett vilket också bekräftar 

elevernas praktiska förkunskaper. Lärare två berättade att gehöret är bland det 

viktigaste de kan lära eleverna då det är det som får dem självgående, men 

andra delar som notläsning är också viktigt. Man behöver se var eleven 

behöver hjälp och styrka. Lärare tre arbetar med att ge eleven enkla verktyg 

men huvudsakligen med att låta eleven prova själv och sedan utvecklas. 

Elevernas ingångskunskaper och lärarnas sätt att lära ut går hand i hand. 

Eleverna behöver utvecklas och lärarna jobbar med att ge dem en musikalisk 

bredd, men de arbetar också med det eleven kan sedan tidigare och är van vid. 

Ett tecken på att man möter eleven där den är bekväm och utvecklas. I 

bakgrunden nämnde jag några teorier om hur lärande kan se ut idag inom 

musikundervisningen (Isbell, 2012). Ett behavioristiskt utövande är något som 

man mest hittar mellan raderna i lärandet i denna studie. Belöningar är inget 

som har yttrats mer än någon gång, där lärarna pratade om att man kan vara i 

behov av att gå tillbaka och titta på saker man klarat av för att få motivation 

för att fortsätta med det som är svårt. Även strukturen från behaviorismen, där 
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en lärare undervisar och eleverna följer lärarens instruktioner, är snarare något 

som nämns som nödåtgärd när de vanliga metoderna inte fungerar, dvs. att 

eleven får lära sig relativt fritt (Isbell, 2012). 

Ett kognitivistiskt lärande ser man huvudsakligen i form av discovery 

method, att eleven använder sin egen förmåga att lära sig medan läraren 

guidar eleven. Denna metod kan jag se i instrumentallärande mellan lärare och 

elev, när eleven besitter högre kunskapsnivå (Isbell, 2012). 

Konstruktivismen är den teori jag ser mest av i data jag samlat in. Under 

lärarintervjuerna lade lärarna fokus på problematiken i 

ensembleundervisningen. Detta för att det är en mer komplex lärandesituation 

än lärandet mellan elev och lärare. Det visade sig hos alla tre lärare att det 

optimala sättet för en lärare att agera under ensemblen var som stöd åt 

eleverna när de lär tillsammans. Det är en viktig uppgift, för läraren, att känna 

av när det inte fungerar och då ta kommandot (Isbell, 2012).  

Humanismen är en teori som lyser med sin frånvaro. Elevens 

självständighet uppmuntras till viss del, men sättet det används på stämmer 

inte överens med humanismen, läraren driver eleven framåt i utvecklingen 

snarare än eleven själv. Vissa elever har påvisat ett behov av den frihet 

humanismen tillför men studien har inte synliggjort något utövande av detta 

från lärare (Isbell, 2012). 

Lärare två berättade att dennes roll som lärare i en ensemblesituation 

bygger på att skapa en trygg känsla och se till att alla får någonting utmanade 

att spela utifrån deras egen nivå. Lärare tre förklarade att man börjar med att 

ge dem en låt, låter eleverna testa själva och ”känna på” låten. Fungerar inte 

det måste man kliva in och ta kommandot över undervisningen. När en lärare 

väl måste ta kommandot över lektionen, ändrar den form mot ett 

behavioristiskt synsätt.  

Som jag beskrev tidigare beror den aktuella teorin även på elevens 

kunskapsnivå inom sitt instrument. Vid instrumentallektioner utövas ett 

kognitivistiskt synsätt när eleven har hög kunskap men ett behavioristiskt 

synsätt om eleven är en nybörjare. Alla lärare förklarar på ett eller annat sätt 

att det handlar om att hitta rätt för eleven. Teorierna finns för att de förklarar 

olika typer av lärande men lärare hittar också egna sätt som förvisso har 

kopplingar till de tidigare nämnda teorierna men är utformade utan tanke på 

dem. I bakgrunden beskrev jag ”contemplative teaching”, hur en lärare 

använde sig av avslappningsövningar och mindfullness för att förbättra 

elevens gehör och improvisationsförmåga (Shippee, 2010). Även om jag inte 

fann några spår av just de metoderna, är den fria typen av lärande i tiden, att 

anpassa sig efter elevens behov. Lärare ett berättade att denne ville få lärandet 

att kännas som något kul med sin benämning ”play”. Att det både handlar om 

att spela och leka.  

Bland respondenterna spelar flest gitarr följt av sång. Antalet gitarrspelare 

vittnar om den tidigare nämnda rock- och pop-trend som finns på skolan. 

Precis som respondenternas musiksmak är det många som spelar fler än två 

instrument. Respondenterna lär sig sina instrument bäst genom att öva 

ensamma, lyssna, repetera eller liknande. Det är alltså fokus på den 
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individuella eleven. Att ta hjälp av vänner eller lärare nämns bara någon 

enstaka gång, något som borde vara allmänt förekommande om man ser till 

den grupplärande kultur inom rock och pop-musiken som respondenterna 

berättat om. De respondenter som spelade gitarr arbetade däremot mest med 

gehör vilket kopplar an till det informella lärandet, som jag går igenom mer 

längre fram. Under instrumentallektionerna ville de flesta respondenterna lära 

sig genom att lyssna och härma, alternativt anteckna och sedan öva hemma. 

Detta resultat är lite överraskande eftersom lärarna försöker låta eleven lära sig 

själv. Respondenten är då mer belägen att lära sig utifrån ett behavioristiskt 

perspektiv, något som lärarna använder sig lite utav. En felmarginal som finns 

är att alla de inlärningssätt som respondenten beskrev, även får plats inom de 

kognitivistiska och konstruktivistiska teorier som lärarna använder sig av i 

större utsträckning. Vad respondenterna däremot vill få ut av sin undervisning 

är ganska blandat men centrerat kring att öka kunnande, bredd, teknik och 

gruppspel. Vilket är precis vad lärarna inriktat sig på.  

Som jag beskrev i bakgrunden finns det många typer av lärande, formellt, 

icke-formellt, informellt och även en blandning av dessa. I lärandet jag 

beskrivit kan man se de formella processerna där läraren behöver följa en 

läroplan, och hela tiden föra eleven framåt i kunskap med hjälp av den, på ett 

organiserat och strukturerat sätt. Det som läraren tillför lärandet utöver 

läroplanen är informellt lärande, speciellt under ensemblelektioner. Det 

informella lärandet, som man vanligtvis hittar i vardagslivet för musiker i ett 

band där man lär av varandra, ger en ledtråd till varför lärare väljer att 

använda det (Feichas, 2010).  Elevers förkunskaper ligger oftast inom det 

informella lärandet med några undantag i icke-formellt lärande, att man med 

lärare lär sig men inte efter en läroplan (Mok, 2011). De elever som har en 

bakgrund inom det icke-formella lärandet är de som haft privatlärare eller till 

exempel gått på kulturskolan, vilket lärarna berättade var få. På 

instrumentallektionerna finns det en synligare relation mellan läroplanen och 

hur lektionerna ser ut. Där är alltså det formella lärandet tydligt, men ju mer 

eleven kan, ju mer ser man av det informella lärandet. Eleven får mer utrymme 

och läraren blir mer ett stöd. Vid ensemblelektionerna är det tydligast att det 

informella lärandet finns med. Ensembleundervisningen arbetar såklart även 

mot en läroplan men läraren låter eleverna lära sig själva och varandra i första 

hand och agerar bara när det är något som inte fungerar eller att det behövs 

hjälp. I en ensemblesituation är lärandet i grunden mycket likt ett informellt 

lärande. Lärare ett berättade att det inte är ovanligt att elever som kommit 

längre i sitt instrument lär de som besitter mindre kunskap. Här uppstår ett 

”peer-learning” där man lär eleverna att lära varandra men även sig själva, att 

kunna bedöma sin egen kunskap och utvecklas (Leber, 2008). Detta visar att 

det informella lärandet finns inom en formell kontext. Med olika fördelar 

använder sig lärarna av dem när det behövs, som kompletterande delar i 

lärandet. Det visar också på, som jag skrev i bakgrunden, att för att uppfylla 

läroplanens kriterier, som att eleven behöver visa upp improvisationsförmåga 

och gehör, kan inte en lärare hålla sig enbart till en metod, teori eller typ av 



  

 

30 

 

lärande utan pedagogiken måste komma först (Lebler, 2008; McPhail, 2013; 

Wright & Kanellopoulos, 2010).   

I bakgrunden beskrev jag även Holgerssons (2011) studie om olika 

förhållningssätt till lärande under instrumentallektioner. Under studien har 

dessa funnits i bakgrunden för lärande mellan elev och lärare. Bland 

intervjuerna kunde man inte hitta en tillstymmelse till indifferens, att elever 

inte bryr sig om de verktyg som läraren ger dem. Inte heller bland enkäterna 

gick det att se något som tydde på det, bortsett från någon enstaka respondent. 

Däremot var det lätt att hitta bevis på reflekterande navigering och 

anpassning. Från elevernas perspektiv var anpassningsmetoden det främsta 

sättet de ville lära sig genom, att läraren ger verktyg och eleven tar till sig dem. 

Men från intervjuerna såg man att det oftast användes reflekterande 

navigering, att eleven får utlopp för sin kreativitet och läraren guidar detta. 

Anpassningen användes bara till elever som var nybörjare eller elever som 

behövde hjälpen eller kört fast (Holgersson, 2011).  

 

Slutsats 

Det går inte att säga exakt hur den pedagogiska processen konstrueras men i 

denna studie har jag visat på hur det kan se ut. Under diskussionen har jag 

visat hur den pedagogiska processen konstrueras i förhållande till elevens 

bakgrund. Man kan se att det viktigaste i processen handlar om att anpassa sig 

till eleven, men inte helt och hållet. Man ser hur lärarna har läst av elevernas 

bakgrund och musikalitet inför både instrumentallektioner och ensemble. 

Inom instrumentallektionerna blir det tydligt att det är lätt att anpassa sig till 

eleven men det är vid ensemblesituationen det är viktigt att uppnå en balans 

då det är flera elever samtidigt. Undervisningen och klassen täcker upp både 

den kunskap och det sociala sammanhang eleverna behöver. Något som dock 

uppenbarar sig i studien är att eleven och läraren har olika syn på hur eleven 

lär sig bäst, trots att anpassningen är god. Det som inte framgår är om eleven 

uppnår sina mål trots att lärandesituationen inte är vad de eftersökte. 

Bakgrunden som jag framställde visar sig både vara relevant och stämma 

överens med min studie. Hur relationen mellan elev och lärare ser ut, går hand 

i hand med att pedagogiken kommer först om en elev ska kunna utvecklas 

enligt läroplanen (McPhail, 2013). Hur läraren utvecklar pedagogiken påverkas 

av elevens bakgrund och kunskapsnivå. Mitt delsyfte var att ge en överblick 

över musikesteters musikaliska bakgrund och den behövdes för att få svar på 

mitt huvudsyfte.  

 

Vidare forskning 

För att uppnå full förståelse i hur den pedagogiska processen konstrueras, 

behövs en större studie, med elevintervjuer och observationer under 

instrumentallektioner. Enkäterna gav en god överblick men för att komma 

djupare behövs mer utförlig kvalitativ forskning med eleverna. Med ett 

djupare fokus på eleverna kan man titta närmare på enskilda fall genom hela 
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förloppet, från den musikaliska bakgrunden till och med lärandeprocessen. En 

bredare variant av denna studie skulle också hjälpa till att fastställa om fler 

skolor agerar lika som den som undersöks i denna studie. Här är det intressant 

med fler lärarintervjuer på flera skolor. Något som också kom upp under 

studiens gång var en tydlig könsfördelning.  Skillnader mellan killar och tjejer i 

vad de valde att spela för instrument, hur de såg på sin egen kunskapsnivå och 

hur musiken påverkat dem. Den tydligaste skillnaden var att nästan alla tjejer 

hade sång som ett instrument de hanterade men de hade det inte som 

huvudinstrument, även om majoriteten av de som hade sång som sitt 

huvudinstrument var tjejer. Det finns utrymme för vidare forskning inom 

ämnet, varför denna könsfördelning finns och varför tjejer väljer sång i 

betydligt större utsträckning än killar.  
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BILAGA 1: Missiv  

Missiv till rektor 
Hej.  

Mitt namn är Fredrik Söderberg.  

Jag studerar på MIUNs beteendevetenskapliga program och är inne på sjätte 

terminen. Just nu gör jag mitt självständiga arbete (C-uppsats), där jag 

genomför en studie på musikesteters musikaliska bakgrund och lärande. Studien 

görs med enkäter till musikestetelever som går första året och intervjuer med 

musiklärare. Med detta missiv ber jag om tillåtelse att få göra denna studie på er 

skola.  

Skola, lärare och elever kommer vara anonyma i arbetet.  

 

För frågor kan ni kontakta mig på 

Telefon: ********** 

E-post: ********** 

 

Eller min handledere 

Lektor Jan Perselli 

Telefon: 0611-860 34 

E-post: jan.perselli@miun.se 

 

Med vänliga hälsningar  

Fredrik Söderberg 
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Missiv 
Hej.  

Mitt namn är Fredrik Söderberg.  

Jag studerar på Mittuniversitetets beteendevetenskapliga program och är inne 

på sjätte terminen. Just nu gör jag mitt självständiga arbete (C-uppsats), där jag 

genomför en studie på musikesteters musikaliska bakgrund och lärande. Studien 

görs med enkäter till musikestetelever som går första året och intervjuer med 

musiklärare. Både enkäterna och intervjuerna är helt frivilliga.  

Skola, lärare och elever kommer vara anonyma i arbetet. Anonymiteten 

kommer att ske genom nummerkodning och en förälder har rätten att neka deras 

barns inblandning i studien senast 9e maj genom att maila eller ringa mig. När 

studien är klar kommer den finnas offentligt tillgänglig.  

 

För frågor kan ni kontakta mig på 

Telefon: ********** 

E-post: ********** 

 

Eller min handledare 

Lektor Jan Perselli 

Telefon: 0611-860 34 

E-post: jan.perselli@miun.se 

 

Med vänliga hälsningar  

Fredrik Söderberg 
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 BILAGA 2: Elevenkät 

Enkät: Musikalisk Bakgrund och Lärande 

Några frågor om din musikaliska bakgrund: 

 

1. När föddes ditt musikintresse? 

 

2. Utövar någon i din familj musik och/eller har de bidragit till din 

musikaliska bakgrund? Beskriv hur. 

 

3. Vilken musik var du intresserad av när ditt musikintresse väcktes? 

 

4. Känner du att musiken har påverkat den du är idag och i så fall hur? 

 

 
Några frågor om din musikalitet idag: 

 

1. Vilken musik är du intresserad av nu? 

 

2. Vilka instrument spelar du och förklara vad som gjorde att du valde ditt 

huvudinstrument (Med instrument menas även sång): 

 

3. Upplever du att din musikaliska bakgrund innan estetiska programmet 

har hjälpt dig i estetiska programmet? 

 

4. Hur pass stora kunskaper upplever du att du hade när du började på 

musikestetiskaprogrammet? 

 

5.  
Några frågor om ditt musikaliska lärande: 

 

1. Hur lär du dig bäst när du övar på ditt instrument (även sång)? 

 

2. Hur lär du dig bäst under instrumentallektioner (även sång)? 

 

3. Vad, inom musiken, vill du helst lära dig från din undervisning? 
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      BILAGA 3: Intervjuunderlag 
 

Intervjuunderlag 
Under intervjun talar vi om elever som går första året. 

Förklara hur ser du på elevernas musikaliska bakgrund: 

(Hur skiljer de sig åt? Bredd? Genus? Motivation?) 

Förklara hur ditt lärande ser ut till elev: 

(Tillämpar du några speciella teorier? Balans mellan teori och praktik.  Upplever du en 

skillnad från elev till elev? Förklara olika typer av tillvägagångssätt som används, Tar 

du någon hänsyn till elevens musiksmak? Används lärandet på ett socialt styrkande 

sätt?) 

Förklara hur du arbetar med lärandet och elevernas olika nivå i instrumentet: 

Upplever du en skillnad i hur eleven tar till sig av kunskapen? Upplever du att elevens 

musikaliska bakgrund har någon synlig betydelse för hur undervisningen går till? Hur 

hanterar du situationer när eleven har svårt att ta till sig undervisningen eller har 

svårt att komma ”framåt” i undervisningen?) 

 

 

 

 


