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Abstract 
My research interest in the upcoming paper is the increased need for promotion of 
schools. I. e. the individual schooĺ s needs to be able to show its existence, in the huge 
flow and availability of information; schools and universities, study circles, streamed 
lectures on the Internet, public schools and private schools, different educational 
directions, et cetera. The schools’ needs to market itself, make good PR and sell their 
pedagogical idea, and that has become increasingly important. 

My purpose is to clarify how music teachers, in the Swedish primary and secondary 
school, skills and competences are used in outreach activities within but also outside, the 
school premises. With outreach activities I mean here the kind of official events that 
have cultural, tradition-bearing moves and where music teachers often have an 
additional responsibility for implementation, such as Speech Days, Lucia celebrations, 
“Open School days”, PTA meetings, et cetera. 

Research issues 
1) What is the significance of outreach activities expressed by music teachers and
principals? 

2) Which motives are expressed by the two occupation categories when it comes to
outreach activities arranged by the school and how they can be related to the current 
governing documents? 

3) To what extent are these activities and music teacher's work with these integrated in
music as a school subject? 

Results 
Outreach music activities play a big role in getting students to develop and demonstrate 
the basic knowledge and the breadth to which they dedicated themselves through the 
school’s music classes. As a consequence of that all students have been able to 
assimilate basic music skills outreach activities has been important to show the 
excellence of the pupils which they are happy to show, both for their own lifelong and 
life-wide learning and the school's ability to do PR for it’s well-functioning music 
activities. This allows the school to continue the good pedagogical work when new students 
secure the economic basis for the future. If outreach activities are used to give students 
control over their learning in the right way, it can additionally help to ensure that students 
stimulates to take an active part in school development at various levels, locally, nationally 
and internationally. 

Music Teachers' motives for carrying out outreach activities varied between 
unequivocally curriculum-related goals, didactic goals at the individual level as well as 
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PR and marketing-related reasons, with strong emphasis on the curriculum. A concrete 
motive for music teachers in the study was that all outreach activities are considered as 
good opportunities to "jam" with students, to gain experience through music situations 
similar to those that you can meet as a professional musician in the future, such as 
"master-apprentice" meetings. The strongest motive was to conduct outreach activities in 
relation to the substance in the curriculum, such as solo singing, choir, accompaniment, 
melody playing and to reflect on and discuss the importance of music, different genres, 
sound engineering, et cetera. For a couple of the principals the promotion of the school 
was of greater importance than for the others. They simply had to be so well performing 
that they each fall semester can attract a new first year class with students. Several of the 
principals in the study made a connection between the schools’ outreach activities and its 
work with values. 

 
There was an almost unanimous agreement that outreach music activities are an integral 
and very important part of school music education, both among music teachers and 
principals. However, there were a couple of principals and even music teachers, who 
argued that the very large outreach activities were not optimally timed opportunities for 
assessment. Especially the music teachers in the study were in this respect divided into 
half’s, where the majority on the contrary argued that outreach activities are very 
important formative and stimulating opportunities for assessment. Even in this respect, i. 
e. when it comes to how outreach activities can be integrated in music as a school 
subject, strong arguments can be made to have requirements of curriculum related issues 
like singing, ensemble playing, accompaniment, melody playing, sound engineering and 
really almost everything in the curricula. 

 
A polarization or loyalty conflict between prioritizing curriculum-related goals or PR did 
not seem to be verifiable, empirical data rather told that the participants in this study saw 
it as two activities in symbiosis. In contrast, some of the experienced music teachers 
spoke about the importance of "peeling off" unnecessary and costly project, and instead 
prioritize things that create greater opportunities for the student's musical learning. 

 
 
 
 
 
 

Keywords 
Music in school, music teacher, achievement of subject contents, music performance, 
music education, music didactics, public relations and school, free choice of school, 
promotion of schools. 
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1 Inledning 
Att dagens lärare har fått fler administrativa uppgifter med bland annat 
dokumentation, IUP, bedömning, betygssättning och KRM (kvalitets- och 
resultatmätning) kan delvis sägas vara en följd av de senaste decenniernas 
skolreformer, såsom kommunaliseringen av skolan, friskolereformen och det fria 
skolvalet (Dagens Nyheter, 2013-01-14). Lena Lindgren (2006:24) menar att 
dessa fenomen, med samlingsnamnet utvärdering, numera har institutionaliserats i 
Sverige och ytterligare några länder, och  därmed inte får ifrågasättas. De så 
kallade IUP (individuella utvecklingsplanerna) har utvecklats ur tanken på det 
livslånga och livsvida lärandet som står i centrum för en global kunskaps ekonomi 
(Vallberg Roth, 2010:52). Med bland annat konsultföretag som IUP-konstruktörer 
blev marknads- och näringslivskopplingen tydlig och barn och föräldrar beskrevs 
som kunder som mötte servicegivare (skolpersonal). Dessa politiska reformer har 
förutom de förmodade positiva effekterna även ett antal bieffekter av varierande 
karaktär. 

 
Det som intresserat mig inför detta självständiga arbete är det ökade behovet av 
reklam; PR, marknadsföring eller promotion om man så vill, inom skolväsendet. 
Det vill säga den enskilda skolans krav av att märkas och visa att man finns till, i 
det enorma flödet och utbudet av information; skolor och lärosäten, 
studieförbund, streamade föreläsningar på internet, kommunala skolor och 
friskolor, olika pedagogiska riktningar, et cetera. I detta sammanhang används 
ofta begreppet managerialism eller, på svenska, marknadsstyrning av skolan, men 
Blomqvist & Rothstein (2008:52 ff) menar att det är mera korrekt att tala om en 
kvasimarknad. Ett införande av ”marknadslik dynamik” i skolan (och i övriga 
offentliga sektorn) som är menad att främja valfrihet, kvalitet och effektivitet. 
Modellen med en kvasimarknad, både på skol- och vårdområdet, ger 
medborgarna samma frihet som konsumenterna på en marknad och ökad makt 
genom att exempelvis ett skolbyte innebär ekonomisk förlust för producenten i 
fråga. Eftersom staten står för finansieringen undviker sådana kvasimarknader 
samtidigt ofriheten på en vanlig marknad, nämligen att bara de som har råd kan 
göra val eller har råd med tjänsten över huvud taget (a. a. s 61). Det finns tecken 
på att den enskilda skolans behov av att marknadsföra sig själv, göra god PR och 
sälja in sin pedagogiska idé, har blivit allt viktigare inom denna kvasimarknad. 
Detta arbete, som jag fortsättningsvis benämner utåtriktad verksamhet, är 
musikläraren ofta delaktig i. 

 
För att begränsa omfattningen av denna studie vill jag koncentrera mig på en 
särskild del av den utåtriktade verksamheten; musikaliska evenemang och olika 
kulturella traditioner. Det vill säga traditionella evenemang med en ceremoniell, 
närmast rituell verkan och musikaliska inslag. Jag har genom min erfarenhet av 
samarbete mellan bland annat skolan, hembygdsföreningen och Svenska kyrkan, 
märkt  att  det  blivit  allt  svårare  att  dra  en  skiljelinje  mellan  å  ena  sidan 

8  



 

traditionella ritualer och å andra sidan reklam och PR, till exempel 
manifestationer för att marknadsföra skolans kompetens  och  pedagogiska 
innehåll. Traditionerna har i mina ögon alltmer blivit PR-verktyg för att visa 
skolans profil och inriktning, vilket också uppmärksammats och undersökts 
övergripande genom bland annat forskningsprojektet ”Gymnasiet som marknad” 
(Lundahl, Erixon Arreman, Holm & Lundström, 2014). 

 
Som blivande ämneslärare i musik har jag särskilt intresserat mig för 
musiklärarens roll i den utåtriktade verksamheten. Vissa traditioner upplevs som 
ett ”måste” för den lokala skolan att delta i, eller rentav att helt och hållet 
arrangera med egna medel, till exempel luciafirande. Ibland sker detta i skolans 
aula/gymnastiksal, men ofta även på en stor arbetsplats eller på ett äldreboende i 
samhället. Traditionerna ser vid  en första anblick väldigt lika ut mellan olika 
skolor har jag själv kunnat observera, genom mångårig erfarenhet av utåtriktad 
verksamhet i egenskap av kyrkomusiker, även om lokala variationer i mindre 
omfattning också är vanligt förekommande. Skillnader i utförandet  har  ibland 
med pedagogisk inriktning att göra, men oftast handlar det snarare om sociala och 
ekonomiska förutsättningar på den aktuella skolan. Dessutom divergerar den 
externa påverkan som är en följd av skolans och hela den offentliga sektorns 
marknadsanpassning. Kommunala grundskolor på landsbygden har till exempel 
helt andra förutsättningar att verka autonomt än fristående gymnasieskolor i en 
storstad och behöver förmodligen inte profilera sig lika tydligt genom reklam och 
utåtriktad verksamhet. De är helt enkelt inte lika konkurrensutsatta. 

 
Under uppsatsarbetet växte intresset av att veta mer om hur utåtriktade 
verksamheter påverkar vad som prioriteras inom skolan. Eftersom den största 
ökningen av fristående skolor skett inom gymnasieskolan är det sannolikt många 
exempel på utåtriktad verksamhet att undersöka inom denna skolform. Men det är 
minst lika viktigt och intressant, menar jag, att studera om gymnasieskolornas 
marknadsanpassning också har ”spillt över” på grundskolan. Rektorer och lärare 
har att följa skolans aktuella styrdokument, men en eventuell konflikt mellan de 
båda polariteterna - god PR för skolan och god måluppfyllelse – kan möjligen 
blottlägga ett lojalitetsdilemma för den enskilde rektorn respektive musikläraren. 
Ur dessa reflektioner växte denna studie så småningom fram. 
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2 Bakgrund 
Studien vill försöka ge en beskrivning och tolkning av utåtriktade verksamheters 
betydelse för den svenska grund- och gymnasieskolan och dess 
musikundervisning. Enligt grundskolans läroplan ska undervisningen i ämnet 
musik ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i 
musikaliska sammanhang (…)”, medan gymnasieskolans läroplan går ännu längre 
och betonar att ”Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att 
kommunicera med medmusicerande och publik”. Det kan ses som en progression 
av elevernas musikutveckling och med detta i åtanke blir det naturligt att resurser 
i musikämnet även läggs på utåtriktad verksamhet. Budgeten kan skolledningen 
givetvis disponera på olika sätt och mot olika typer av verksamheter så länge 
skolans dubbla uppdrag tillgodoses. Aspelin (2013:64-66) menar dock att 
förhållandet mellan hur kunskapsförmedling och social omsorg ska förstås inte är 
självklart. Det är framför allt musiklärarens roll som blir problematisk om dennes 
kompetenser används till annat än vad som ingår i de nationella styrdokumenten. 

 
Även om denna studie är musiklärar- och rektorscentrerad, reflekterade jag ytterst 
över i vilken utsträckning utåtriktad verksamhet påverkar eleverna på olika sätt. 
Det vill säga, när det gäller deras möjligheter att inhämta kunskaper och 
färdigheter i musik och uppnå ämnets mål. Min utgångspunkt är att skolledare och 
musiklärare har en positivt menad inställning till utåtriktad verksamhet och att 
motivet för att arrangera sådan verksamhet bottnar i styrdokumenten (Skolverket, 
2011a, Skolverket 2011b) och i grunden elevernas kunskapsutveckling. Genom 
ett flertal formuleringar i läroplanerna som exempelvis ”Musik som knyter an till 
(…) högtidliga sammanhang och ”Ljudets och musikens fysiska, tanke- och 
känslomässiga påverkan på människan” är det tydligt att det finns drivkrafter som 
talar för att skolan ska genomföra utåtriktad verksamhet. 

 
Ur samhällets synvinkel är det förstås viktigt hur skolans medel och resurser 
(både personella och materiella) disponeras för att få maximalt utfall i förhållande 
till kunskaps- och demokratiuppdragen. Jag reflekterar därför vidare, mot 
bakgrund av ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt, och anar att de som verkligen 
behöver öva på att till exempel sjunga eller spela inför publik är de som har liten 
eller ingen erfarenhet av tidigare uppträdanden. Är den verkliga orsaken till att 
uppträda offentligt däremot att ge ett professionellt intryck av skolan, finns det en 
uppenbar risk att det är de redan vana och förmodligen duktigaste eleverna som 
kommer i fråga. Eftersom utåtriktad verksamhet ofta innebär en kraftsamling av 
många inblandade utgår jag också från att musiklärare och/eller rektor tycker att 
det är viktigt att eleverna deltar i sådan verksamhet. Däremot är det sannolikt 
fokus på olika bevekelsegrunder inom och  mellan olika typer av  skolmiljöer. 
Exempel på motiv för att genomföra utåtriktad verksamhet skulle kunna vara PR 
för skolan, måluppfyllelse inom ämnet och eventuellt inom andra ämnen samt 
samverkan  med  övriga  samhället.  Det  är  inte  osannolikt  att  flera  orsaker 
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samverkar till varför rektor respektive musiklärare väljer att satsa på dessa 
verksamheter. Det är sannolikt också så att olika prioritering av musikläraren och 
rektorn skulle kunna skapa en lojalitetskonflikt. Antingen någon enstaka gång 
eller som ofta är fallet med traditionella uppträdanden, upprepade, årligen 
återkommande, tillfällen. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka vilken betydelse utåtriktade verksamheter har för den 
enskilda skolan och dess musikundervisning, enligt några musiklärare och 
rektorer i den svenska grund- och gymnasieskolan. Med utåtriktade verksamheter 
menar jag här den typ av officiella evenemang som har ett kulturellt, 
traditionsbärande drag och där musiklärare inte sällan har ett extra ansvar för 
genomförandet. Syftet bärs av tre forskningsfrågor. 

 
 
Forskningsfrågor: 

 

1) Vilken betydelse uttrycker musiklärare och rektorer att utåtriktad 
verksamhet har för skolan? 

 
2) Vilka uppfattningar uttrycker de båda yrkeskategorierna om  skälen till 

skolans utåtriktade verksamheter, samt gällande hur dessa relateras till 
skolans aktuella styrdokument? 

 
3) I vilken utsträckning är dessa verksamheter och musiklärarens arbete med 

dessa, integrerade i musikundervisningen? 
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4 Metod och teori 
4.1 Den kvalitativa intervjun som forskningsmetod 
Med föreliggande studie vill jag, vilket beskrivs i syfte och frågeställningar, skapa 
en djupare förståelse kring begreppet utåtriktad verksamhet genom att undersöka 
vilken betydelse musiklärare och rektorer anser att utåtriktad verksamhet har för 
skolan. Möjligen kan en fördjupning av frågorna blottlägga de viktigaste skälen 
till att sådan verksamhet bedrivs i skolans regi och av skolans personal och elever. 
Karaktären på det man i en studie bestämmer sig för att undersöka bör också 
bestämma metodvalet. Med tanke på detta anser jag att det är motiverat med en 
kvalitativ ansats i intervjuerna, eftersom de kvantitativa inslagen i 
forskningsfrågorna lyser med sin frånvaro. 

 
Jag har valt att använda mig av så kallade halvstrukturerade livsvärldsintervjuer 
(Kvale & Brinkmann, 2009:30) med musiklärare och skolledare (rektorer). 
Eftersom jag i denna undersökning har studerat skolans utåtriktade verksamhet, 
något som i stor grad är kontextuellt – och enligt Kvale & Brinkmann menar 
Karpatschof att sådana studier lämpar sig bäst för en kvalitativ ansats – föll valet 
på ett verktyg som behandlar människor som medlemmar av sociala grupper och 
inte som ”delar av en serie” (a. a. s 326). Ytterligare en viktig anledning var för 
mig att jag skulle kunna ställa följdfrågor för att följa upp potentiellt intressanta 
spår i intervjupersonernas svar utifrån min intervjuguide. 

 
Den djupa förståelse för företeelsen utåtriktad verksamhet, som jag här  vill 
försöka nå, i kombination med att forskningsfältet är relativt outforskat och 
otydligt kräver ett så kallat interpersonellt möte; mellan två subjekt. Den 
kvalitativa livsvärldsintervjun erbjuder ett samtal där det finns möjlighet att kunna 
ställa följdfrågor till respondenten, kunna betrakta kroppsspråk och minspel om 
det känns angeläget (Kvale & Brinkmann, 2009:44-45). Jag ville dock tillåta mig 
att i den halvstrukturerade livsvärldsintervjun flika in frågor av kvantitativ art för 
att snabbt kunna skaffa en överblick av den utåtriktade verksamhetens betydelse 
på den aktuella skolan. Därför står det i den intresseförfrågan som var min första 
kontakt med informanterna att sådan information gärna får delges vid 
intervjutillfället. (Bilaga A). 

 
För att kalibrera intervjufrågorna så att de interagerade med studiens syfte och 
frågeställningar, samt för att öva upp mina praktiska färdigheter och mitt 
personliga omdöme i fråga om intervjuteknik, gjordes två försöksintervjuer; en 
med en skolledare och en med en musiklärare. Detta var också ett sätt att få 
överblick över arbetet; ungefärlig tidsåtgång och hur mycket förberedelser som 
krävdes. Med andra ord ville jag öva upp min känslighet och lyhördhet inför 
informantens svar och beteende för att inte den asymmetriska maktfördelningen i 
intervjusituationen skulle påverka intervjukunskapen i alltför hög grad. Det är till 
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exempel intervjuaren som börjar och slutar samtalet, ställer frågorna och i regel 
har tolkningsföreträde av den kunskap som kommer fram av intervjun (a. a.:249) 
Enligt Kvale & Brinkmann (ibid) har intervjun flera specifika kvaliteter om man 
bara är medveten om och beaktar denna maktasymmetri. Även det sätt på vilket vi 
talar om vår verklighet och omvärld är beroende av sammanhanget, enligt ett 
interaktionistiskt perspektiv (Ryen, 2004:102 f). Forskaren bör betrakta intervjun 
som ett samtal och en förhandling om meningen mellan intervjuaren och 
informanterna. Detta är en form av objektivitet; att låta objektet opponera sig – 
allowing the object to object (a. a.:261). Vidare hävdar författarna att 
forskningsintervjuer innebär ett bedrivande av hantverk och inte är några 
mekaniska regler som ska följas: 

 
Konsten att intervjua lär man sig genom att utföra intervjuer, och kvaliteten hos 
intervjun bedöms efter styrkan och värdet i den kunskap som produceras. 
Föreställningen att intervjuandet är ett hantverk som man lär sig genom praktisk 
utövning står i kontrast till en inom samhällsvetenskapen förekommande 
metodologisk positivism och  uppfattningen att forskning är detsamma som att 
följa regler och förutbestämda steg i specifika metoder. 
(Kvale & Brinkmann, 2009:33) 

 
Eftersom jag inte ville att mina informanter skulle påverkas av huruvida det var 
en försöksintervju eller en intervju ämnad att ingå i analysen, gav jag samma 
information till alla intervjupersoner, både musiklärare och rektorer.  Jag 
ansträngde mig medvetet för att undersökningsmetod och analysteori skulle 
harmoniera med varandra så att analysarbetet underlättades väsentligt.  ”Den 
ideala intervjun är redan analyserad då bandspelaren stängs av” (Kvale & 
Brinkmann, 2009:206). 

 
4.2 Relationen mellan teori och verklighet 
I denna studie har jag valt en så kallad abduktiv forskningsansats, eftersom jag 
har velat tolka och sedan rekontextualisera enskilda företeelser utifrån ett särskilt 
sammanhang, nämligen det som jag valt att kalla musiklärarens utåtriktade 
verksamhet. Genom detta angreppssätt har jag velat försöka förstå fenomenet på 
ett nytt sätt genom att betrakta det i ett nytt idésammanhang (Linge, 2013:71). 
Patel & Davidson (2011:30) menar att hermeneutisk forskning ”har ett tydligt 
drag av abduktion just i och med att forskaren ska pendla mellan helhet och del 
och mellan olika synvinklar i tolkningsakten.” Detta med perspektivbyten fick 
mig att bestämma mig för hermeneutisk tolkningsanalys, trots att jag hade 
grundad teori och fenomenografi som två möjliga alternativ. Vad som ytterligare 
byggde på beslutet var att de båda så kallade empirinära ansatserna grundad teori 
och fenomenografi inte tar hänsyn till förförståelsen och stannar vid en 
beskrivning av fenomen, medan  jag ville försöka nå en djupare förståelse av 
syftet (a. a.:30). 
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4.3 Urval och avgränsning 
De individuella intervjuerna, halvstrukturerade kvalitativa  intervjuer, 
genomfördes med fem musiklärare och sex skolledare på kommunala grundskolor 
och gymnasieskolor i södra Sverige under mitten och början av december 2014. 
Jag gjorde icke-sannolikhetsurval (Larsen, 2009:77-78) genom att först välja ut 
skolor i ett geografiskt avgränsat område med olika pedagogik, socio-ekonomisk 
sammansättning och med elever på olika stadier i allt från förskoleklass till 
gymnasiets tredje år (godtyckligt urval). 

 
Efter att jag skickat ut inbjudningar till att delta i studien till berörda musiklärare 
och rektorer gjordes ett urval enligt självselektion genom att vissa tackade ja till 
erbjudandet, medan andra avböjde. I tredje ledet blev det slutligen ett bortfall 
genom tillfälligheter när några antingen var sjukskrivna eller tjänstlediga, vilket 
bör ha påverkat reliabiliteten negativt. I mitt inbjudningsmail som föregick 
intervjuerna (Bilaga A), framgick att jag gärna såg att intervjupersonerna hade 
varit anställda vid den aktuella skolan minst tre år. Detta för att öka deras 
möjlighet att svara på intervjufrågorna, särskilt de som handlade om skolans 
traditioner, vilket sannolikt påverkade reliabiliteten positivt. Villkoret uppfylldes 
med något undantag, men fördelen att ha med både rektor och musiklärare vid 
samma skola samt att få till en bättre geografisk spridning, tycktes väga upp detta. 
När det gällde rektorerna ansåg jag dessutom att detta kriterium inte var lika 
viktigt, eftersom det jag prioriterade hos dem var en pedagogisk överblick utan 
detaljer vad gäller musikmedverkan i utåtriktad verksamhet. 

 
Av de intervjuade musiklärarna var en anställd vid två utav de totalt sex skolorna, 
därav fördelningen med en färre i informantgruppen. 

 
 

Typ av skola Antal skolenheter 
Gymnasieskola 1 
Grundskola 7-9 1 
Grundskola F-9 3 
Grundskola F-6 1 

 
 

4.4 Tillvägagångssätt 
Totalt sett tog intervjuerna hela tio dagar i anspråk eftersom informanterna i stor 
utsträckning fick välja tid, främst på grund av den hektiska period för både 
musiklärare och rektorer, som december månad innebär. Jag genomförde 
intervjuerna på informanternas respektive arbetsplatser och i den mån det gick 
enskilt och ostört. Eftersom intervjuerna gjordes under skoltid var det inte alltid 
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önskvärda förhållanden, bland annat blev jag tvungen att intervjua en av 
musiklärarna i en lugnare del av skolans matsal, men informanterna tycktes vana 
och verkade inte nämnvärt störda. Det var trots allt tydligt att informanten även 
påverkas av situationen och av mig som intervjuare (Larsen, 2009:81). Bland 
annat kom plötsligt en elev in på rektorsexpeditionen, trots den lysande röda 
upptagetlampan, när intervjun med rektorn pågick på en av skolorna. En annan av 
rektorsintervjuerna fick av praktiska skäl genomföras som telefonintervju, vilket 
fick mig att fundera över studiens reliabilitet och validitet. Det var trots allt viktigt 
för inte minst reliabiliteten, alltså bland annat möjligheten att upprepa studien 
under liknande förhållanden, att intervjustudien försökte täcka både rektors och 
musiklärares synvinkel på de undersökta skolorna. 

 
För att förhålla mig förhållandevis fritt till intervjustrukturen och för att inte styra 
förloppet för mycket, använde jag en så kallad intervjuguide (se Bilaga  C) 
(Larsen 2009:84). Däremot var det viktigt för mig att redan inledningsvis förklara 
upplägget, ungefärligt innehåll och att informanten fick möjlighet att titta på 
intervjuguiden, som låg framme och tillgänglig under hela intervjun (Kylén, 
2004:20). Jag förklarade även för alla informanter att det var meningen att 
intervjun skulle vara dynamisk och flexibel inom ramen samt att det var viktigt att 
de ställde egna frågor om något var oklart. Alla intervjuer spelades in genom en 
inspelningsapp på min mobiltelefon och provinspelningar gjordes så att 
ljudkvaliteten skulle vara tillräckligt bra för att samtalen skulle kunna 
transkriberas i ett senare skede. 

 
4.5 Tillförlitlighet 
Att forskningsintervjun verkar enkel att genomföra är oftast en bedräglig tanke, 
menar Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009:31). Även om det finns många 
starka sidor som det interpersonella mötet erbjuder, som svårigheten  att 
undanhålla spontana reaktioner och därigenom bete sig politiskt korrekt  eller 
artigt, finns det också en risk för att informanten agerar utifrån den sociala 
kontexten och inte öppet svarar på intervjuarens frågor. Intervjuarens ålder, 
informantens utbildningsnivå och kön är några av de faktorer som påverkar, enligt 
Kylén (2004:24). Denna intervjueffekt har varit viktig för mig att medvetande- 
och explicitgöra genomgående i studiens alla delar; förberedelser, genomförande 
och transkribering av intervjuerna, analys- och skrivarbete. Larsen (2009:27) 
hävdar att denna effekt, som även kallas kontrolleffekt, är en av de mest 
uppenbara nackdelarna hos kvalitativa intervjuer. Det viktigaste för forskaren blir 
att medvetandegöra intervjupersonerna om de förutsättningar som råder för 
samtalet och vilken typ av kunskap som kan komma ut av det och slutligen hur 
det kan komma att tolkas och användas. 
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Enligt Larsson (2009:5) föreslår Hammersley & Atkinson i sin variant av 
perspektivmedvetenhet ”att man reflekterar över sina egna resultat och hur dessa 
är beroende av forskarens perspektiv, roll och hur forsknings-processen 
framskred”. Även om detta delvis är ett annorlunda angreppssätt än det 
hermeneutiska perspektiv som jag har valt för denna studie, ville jag ha det som 
ett komplement för att möjligen höja reliabiliteten i intervjuresultaten. I enlighet 
med hermeneutikerna vill jag ju även försöka explicitgöra min  förförståelse, 
vilket jag redovisar i början av resultatkapitlet. Hammersley & Atkinsons 
perspektivmedvetenhet handlar förenklat om att efter genomgång  av 
intervjusvaren fundera över vad som ligger bakom att resultaten ser ut på ett visst 
sätt. Detta återkommer jag till och reflekterar kortfattat över i diskussionskapitlet. 

 
En vanlig invändning mot kvalitativ forskning och i synnerhet mot 
intervjuanalyser är det som paradoxalt nog framstår som intervjumetodens 
verkliga styrka och som Kvale & Brinkmann beskriver: 

 
”Olika uttolkare hittar olika innebörder i samma intervju. Följaktligen är intervjun 
ingen vetenskaplig metod.” Olika  tolkningar av samma  intervjuavsnitt 
förekommer förvisso, fast förmodligen inte så ofta som man tror. I ovanstående 
invändning underförstås ett krav på objektivitet i den meningen att ett uttalande 
bara har en enda korrekt och objektiv mening, och uppgiften för en analys är att 
finna denna enda och sanna mening. (Kvale & Brinkmann, 2009:227) 

 
Denna invändning fick för min del motsatt effekt genom att jag ännu mer 
intresserat övervägde hermeneutisk teori som utgångspunkt för min intervjuanalys 
eftersom som hermeneutiken i strid med ett krav på entydighet tillåter en 
mångfald av legitima tolkningar. Musikalisk interpretation är ett synnerligen 
viktigt ämne på musikhögskolorna och jag menar att citatet ovan kan ge stöd för 
att närma sig ett musikstycke med ödmjukhet och förståelse för både en historisk 
kontext och den aktuella situationen vid framförandet. 

 
4.6 Etiska överväganden 
Jag hade de fyra grundläggande etiska principerna i åtanke när jag valde metod, 
formulerade frågor och gjorde urvalet av skolor och intervjupersoner, nämligen; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002:6). För mig är det viktigt att både metod, etik och teori 
drar åt samma håll och bidrar till att tydliggöra syftet med denna studie. 

 
Som jag alltså tidigare förklarat är syftet att undersöka vilken roll och betydelse 
musiklärare och rektorer uttrycker att utåtriktad verksamhet har för skolan. Av 
egen personlig erfarenhet, genom arbete och praktik på både grund- och 
gymnasieskolor, misstänkte jag att detta kunde vara lättare att få fram genom 
individuella intervjuer än genom gruppsamtal eller - intervjuer. Jag förstod redan 
innan jag påbörjade intervjuerna att det kunde komma fram en  del  brännbar 
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information angående hur musiklärares kompetenser används  i utåtriktade 
verksamheter. Sådan information hade sannolikt svårligen eller inte alls kommit 
fram i gruppintervjuer. Som jag nämnt under 2 Bakgrund så kan det vara känsligt 
både för musiklärare och rektor om de gör olika prioriteringar och att 
musikläraren möjligen gör annat än vad som beskrivs i styrdokumenten. 
Dessutom kan musikläraren komma i lojalitetskonflikt mellan att betona PR eller 
måluppfyllelse i ett visst sammanhang. Ännu värre blir det om kollegor har 
diametralt motsatta åsikter i frågan om vad som bör prioriteras. Samtidigt som 
dessa aspekter har väglett mig i valet av metod och sannolikt har relevans för 
informanternas svar, är det förmodligen till övervägande del inga särskilt känsliga 
frågor som tas upp i undersökningen. 

 
Eftersom jag ville vara noga med  informationskravet, det vill säga att det är 
frivilligt att vara med och att man när som helst kan hoppa av studien, skickade 
jag mail till deltagarna (Bilaga B) och informerade minst en vecka i förväg. Detta 
mail följdes upp med telefonsamtal där jag tog upp frågor som kunde behöva ett 
visst mått av förberedelse, till exempel de frågor som handlar om hur många 
evenemang av ett visst slag som anordnats av skolan där musikläraren varit 
engagerad. Vidare ges information i mailet om samtyckeskravet, det vill säga att 
respondenten när som helst kan ångra sin medverkan i studien utan några negativa 
konsekvenser. De uppgifter som kom fram under intervjuerna behandlades med 
största möjliga konfidentialitet och förvaras där obehöriga inte har tillgång samt 
används endast till forskningsändamålet (konfidentialitets- respektive 
nyttjandekraven), vilket också framkom i mailen och vid intervjutillfället. 

 
4.7 Hermeneutisk teori 
Jag har valt att använda så kallad hermeneutisk teori för denna studie av flera 
olika skäl, bland annat för att den innebär perspektivbyten mellan helheten och 
delarna av en text, observation eller intervju (Patel & Davidson 2011:29). 
Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse av ett fenomen eller en del av 
verkligheten. Eftersom jag inte trodde att det gick att undvika tolkning i denna 
undersökning, ville jag acceptera detta och snarare synliggöra och driva på 
tolkningsprocessen. Den grundläggande hermeneutiska frågan  är;  "Vad  är det 
som visar sig i undersökningen och vad är innebörden av det?". Med en 
hermeneutisk ansats är det avgörande att intervjuaren gör sig själv medveten om 
sina fördomar och redovisar dem öppet när det har betydelse för studien. En viss 
känslighet när det gäller den egna förförståelsen inför ett fenomen är också av 
vikt och visar på reflexiv objektivitet (Kvale & Brinkmann, 2009:260). 

 
Enligt en grundläggande hermeneutisk uppfattning är det den totala 
helhetsupplevelsen som ger den djupare förståelsen. När forskaren genom 
analysen delar upp företeelser i mindre enheter är det oundvikligen något som går 
förlorat. Helheten är med andra ord ”mer än summan av alla egenskaper som kan 
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analyseras fram, bland annat för att vi inte har ord och begrepp för att kunna se 
allt som finns i helheten” (Hansson, 2011:185 f). Larsson (2005) menar dessutom 
att delarna inte har några egna autonoma betydelser, utan måste knytas till 
helheten. 

 
Förståelse faller alltid, enligt hermeneutiken, tillbaka på att delen måste relateras 
till en helhet för att ge någon innebörd över huvud taget. Det finns så att säga 
alltid en tolkning i allt meningsfullt tänkande; "fakta" är alltid 
perspektivberoende. 
(Staffan Larsson, Om kvalitet i kvalitativa studier., 2005, Nordisk Pedagogik, (25), 1, 16-35.) 

 
 
Han hävdar vidare att vi redan i det första mötet med ett fenomen har en 
föreställning om vad det betyder; en förförståelse. Det är just denna förförståelse 
eller dessa för-domar som kontinuerligt förändras i tolkningsprocessen. 
Kontentan av detta blir att ”genom att ’explicitgöra förförståelsen’ gör man 
utgångspunkten för tolkningen tydlig.” 

 
 
Jag menar att det viktigaste analysredskapet i en empirisk studie över huvud taget 
är just tolkning och för att kunna dra slutsatser utan att generalisera bör studien, 
om möjligt, baseras på ett relativt stort underlag. I förhållande till omfattningen på 
denna kurs, 15 hp, menar jag att mina totalt tretton intervjuer (inklusive de 
förberedande) uppfyller detta önskemål. Målet med en hermeneutisk ansats är att 
nå en giltig, gemensam och djupare förståelse av fenomen som är skapade av 
människor, till exempel handlingar, yttranden och texter. Genom att använda 
hermeneutisk teori och metod vill jag belysa dialogen i intervjutexterna som ska 
tolkas, och tydliggöra processen där intervjutexterna tolkas. Min ambition har 
varit att närma mig processen som en dialog eller ett samtal med texten. 

 
 
Ett hermeneutiskt angreppssätt innebär också att beskriva perceptionens, det vill 
säga själva förståelsens, villkor. Inom hermeneutiken talar man om förförståelse, 
vilket Larsson beskrev i citatet ovan. Med det menas de kunskaper eller fördomar 
man som uttolkare redan har, bakgrunden till tolkningen av ett fenomen. Min 
strävan har varit att med en medvetenhet om min förförståelse (eller mina 
fördomar) försöka försätta mig i informanternas situation vid tolkningen av 
intervjutexterna, och med hjälp av denna inlevelse sedan jämföra med helheten av 
ett fenomen. På så sätt vill jag kombinera medvetenhet om betydelsen av 
inlevelse med intervjupersonen, vilket de tidiga hermeneutikernas betonade, 
(Hansson, 2011:183) med Gadamers påpekande om att våra tolkningar styrs av 
våra för-domar, vår förförståelse (a. a.: 188). 
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4.7.1 Den hermeneutiska spiralen 
Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är "den hermeneutiska spiralen", vilket 
syftar på att tolkningen växer fram i en spiralrörelse (Patel & Davidson 2011:30). 
Det blir ett växelspel mellan förförståelse och möten med nya erfarenheter, vilket 
blir förförståelse i mina kommande tolkningsansatser. Spiralmetaforen är tydlig 
på det viset att förståelsen förändras kontinuerligt och aldrig kan återgå exakt till 
en tidigare punkt. Förståelsen når förhoppningsvis nya höjder genom att rörelsen 
följer spiralen uppåt, alternativt stagnerar och dalar, om den nya informationen 
inte korresponderar med förförståelsen. Det blir så att säga en pulserande rörelse 
mellan ett inre reflekterande och en yttre dialog i utvecklingen av den 
individuella förståelsen; tolkningar bygger alltid på andra tolkningar. 

 
Som jag beskrev inledningsvis i detta kapitel fanns det ett flertal skäl till att jag 
valde en hermeneutisk ingång i detta självständiga arbete. För det första handlar 
hermeneutik alltså om att tolka och förstå en del av verkligheten. Onekligen har 
mitt intresse för musiklärarens utåtriktade verksamhet vuxit fram ur en vilja att 
förstå hur dessa aktiviteter integreras i en skolkontext. Det andra är att 
musikämnet som sådant inbjuder till att använda sig av en teori som är 
perspektivberoende eftersom förförståelsen och infallsvinklarna varierar mellan 
kulturer, genrer och individer. Vidare är musikämnet, för det tredje, i likhet med 
hermeneutiken, involverad i en oändlig transformeringsprocess där det i princip är 
omöjligt att komma tillbaka till en föregående punkt. Utifrån en hermeneutisk 
uppfattning ändrar perceptionen, eller förståelsen, innehåll och karaktär, vilket 
gör att den fördjupas hela tiden (Kvale & Brinkmann, 2009:265). En intressant 
jämförelse kan vara att medan en hermeneutisk textanalyseringsprocess i 
praktiken stannar upp när den är fri från inre motsägelser och har uppfyllt det 
sanningskriterium som inom filosofin kallas för koherenskriteriet (ibid), så 
fortsätter musiken att utvecklas. 

 
 
4.7.2 Hermeneutik som analysmetod 
Det är oklart om hermeneutik ska definieras som teori eller metod, men i denna 
studie får den tjäna båda syftena. Studien, som alltså har en hermeneutisk ingång, 
eller forskningsansats, lades upp på följande sätt. Genom att intervjua musiklärare 
och skolledare försökte jag klargöra hur informanterna såg  på  musiklärarens 
arbete med utåtriktade verksamheter och vilken betydelse dessa har för skolan 
och dess undervisning. Två försöksintervjuer gjordes för att få fram ungefärlig 
tidsåtgång och kalibrera intervjufrågorna så att de gav ett utfall i linje med 
studiens syfte och frågeställningar. 
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När samtliga intervjuer var genomförda läste jag igenom allt, transkriberade 
materialet och jämförde helhetsintrycket med min egen förförståelse. Genom 
läsningen fick jag en preliminär bild av innebörden i materialet varpå jag delade 
in materialet i först tre huvudkategorier, och  - sedan i åtta delkategorier som 
utgick från de förstnämnda. Sedan fick delkategorierna ligga till grund för åtta 
stycken deltolkningar, som jag försökte validera genom jämförelse med de olika 
kategori- och tolkningsnivåerna. Dessutom kunde jag jämföra kategoriindelningar 
och tolkningar direkt med mina olika intervjudata, både inspelningar, 
transkriptioner och anteckningar om yttre förhållanden samt andra förutsättningar 
vid intervjutillfällena. I detta skede ville jag ta konsekvenserna av det som 
Schleiermacher (enligt Hansson 2011:178) menar är en metod som innebär ett 
samspel mellan kreativitet och kritisk granskning eller divination och 
komparation. De kan också ses som två oskiljaktiga, närmast symbiotiska 
metoder, där den förra existerar genom inlevelse i en annan persons 
(informantens) medvetande (kanske snarare känslor) och den senare förhindrar 
osakliga utsvävningar genom jämförelser med andra situationer. Med  denna 
metod ständigt i åtanke fick slutligen deltolkningarna utgöra utgångspunkt för tre 
stycken huvudtolkningar av det empiriska materialet. 

 
Det visade sig vara lika mångfacetterade  intervjuer som antalet respondenter. 
Detta stärkte mig i att valet av teori och metod, en hermeneutisk ingång, var ett 
passande och rimligt perspektiv; att ändra från  helheten  till delarna när man 
betraktar arbetet med utåtriktad verksamhet. 
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5 Tidigare forskning 
En av anledningarna till att jag valde skolans utåtriktade musikverksamhet som 
ämne för mitt examensarbete var att det var ett relativt outforskat område, där det 
fanns möjlighet att eventuellt tillföra ny kunskap och väcka intresse för ytterligare 
undersökningar. Den tidigare forskning  som jag vill relatera till eftersom den 
nära tangerar syftet med denna studie, är framför allt politiskt, statsvetenskapligt, 
sociologiskt och (musik)pedagogiskt inriktad. Forskningsgenomgången är endast 
ett mindre urval av möjlig litteratur och inskränker sig till de resultat och begrepp 
som jag anser är relevanta för uppsatsens resultat- och diskussionskapitel. 

 
Claes Ericsson (2002) har undersökt ungdomars uppfattning om musikaliskt 
lärande när det gäller både musikundervisningen i skolan - och informellt lärande 
på fritiden. Det framkom i gruppintervjuer med ungdomar i klass 8 och 9 att de 
anser att musikläraren bör ge verktyg  för musikaliskt uttryck, spelteknik och 
möjlighet till en god miljö för musicerande, medan de själva i största möjliga 
utsträckning bör kunna välja när det gäller värderelaterade frågor som repertoar, 
genre och tolkning (a. a.:190 f). Enligt resultatet av  Ericssons  intervjustudie 
menar eleverna att musikundervisningen bör kunna presentera musikgenrer och 
tekniker som de inte hade kunnat tillgodogöra sig genom sitt musikaliska lärande 
på fritiden. Några av eleverna underströk vikten av att musikundervisningen i 
skolan är ett forum för att öva musikaliskt samarbete (ibid). På fritiden är 
ungdomars musikaliska lärande av mer slumpartad karaktär än i skolans 
systematiserade och formella undervisning, vilket bland annat kommer av deras 
strävan att i olika sammanhang söka efter identitetsskapande musik, musik som 
de kan kalla ”sin egen”. Ofta sker denna inlärning omedvetet genom exempelvis 
musiklyssning som bakgrundsaktivitet till något annat (a. a.:153 ff). Denna 
oreflekterade inlärning leder inte desto mindre till att ungdomarna gör analyser av 
musikaliska parametrar på ett omedvetet plan, framkommer det i undersökningen. 
Dessa och ytterligare inlärningsdimensioner befinner sig i ett spänningsfält 
mellan skola och fritid och Ericsson problematiserar därigenom det fundament för 
lärande varpå musikundervisningen bygger. Musiklärare behöver reflektera över 
dessa moderna villkor för musikaliskt lärande, menar Ericsson. Detta är sannolikt 
något för den lärare som vill utveckla pedagogiken till att involvera elevens 
vardagsverklighet att noga överväga i sin undervisning, även i utåtriktad 
verksamhet. 

 
I avhandlingen ”Musikundervisningens yttre villkor” avslöjar Ralf Sandberg 
(Sandberg, 2009:58 f) ”väsentliga brister i den musikpedagogiska 
klassrumsforskningen vad gäller samspelet mellan musikundervisningen[s] yttre 
villkor och inre verksamhet. Undervisningen i skolan får liv och mening i relation 
till de sociala och kulturella faktorer som konstituerar den pedagogiska 
situationen”. Av vad jag har kunnat konstatera håller jag med Sandberg att det är 
svårt att hitta forskning som gäller just musikundervisningen och yttre faktorer. 
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Det finns dock forskning som behandlar den allt starkare koppling mellan 
ekonomi, marknad och utbildning som utvecklats under 2000-talet i flertalet 
OECD-länder. I Sverige har förvandlingen varit snabbare och radikalare än i de 
flesta jämförbara länder (Lundahl et al., 2014:12). Ur ett statsvetenskapligt 
perspektiv kan man konstatera att svensk skola alltmer anammar de kunskaper 
som utvecklats inom näringslivet med bland annat marknadsstyrning (Blomqvist 
& Rothstein, 2008:57 ff). Parallellt med denna marknadsanpassning har 
värdegrunds- och demokratiarbetet betonats i både Lpo-94 och Lgr-11. Dessutom 
har en ökad tonvikt lagts på elevens inflytande i skolan ända sedan 1990-talet och 
denna individualisering genomsyrar idag hela samhället (Ericsson, 2002:2). Att 
samhället mer och mer vill låta individen bestämma över sig själv betyder för 
skolans del att eleven kommer att få allt större inflytande över innehåll och 
arbetsformer (ibid). 

 
De senaste decenniernas marknadsanpassning inom skolvärlden har polariserats 
mot det likaledes framväxande värdegrundsbegreppet av flera forskare (Irisdotter, 
2006, Habermas, 2007, se Irisdotter Aldenmyr, 2008:163 f) (Blomqvist & 
Rothstein, 2008:79). Enligt Sara Irisdotter Aldenmyr (2008:164) menar Habermas 
att den i skolkontexten alltmer utbredda marknadslogiken är det största hotet mot 
demokratin. Politisk konsensus om mångfald och värdighet överges till förmån 
för oreglerade marknadskrafter. Blir dessa marknadskrafter politiskt accepterade 
som en del av skolkontexten, integreras så småningom marknadslogiken i denna. 
En betydande del av skolornas resurser, framför allt när det gäller 
gymnasieskolorna, används till marknadsföring, hävdar (Lundahl et al, 2014:20). 
Skolornas PR-verksamhet bedrivs genom bland annat skolbesök, öppna hus, 
deltagande på mässor, hemsidor, medverkan i tidningar, trycksaker och genom 
sms, TV och radio. Elevrekryteringen kan även ske genom så kallade ”events” 
(som ligger nära min definition av utåtriktad verksamhet, men oftast inte är av 
traditionell karaktär), där en stor del av både personal och elever medverkar (a. 
a.:141). Musicerande har i olika tider haft en mer eller mindre extrovert karaktär, 
säg de konsertbesökare som inte låter sig hänföras av en musiker som är en riktigt 
skicklig virtuos på sitt instrument. Jag menar att denna extroverta del av musiken 
gör att även musikämnet i skolan blir ett naturligt ”ansikte utåt” när skolan och 
dess språkbruk marknadsanpassas. Därför blir frågan om språkets gradvisa 
marknadsanpassning också en viktig fråga för skolämnet musik, hävdar jag. 

 
 
Det ökade marknadstänkandet inom skolan kan problematiseras genom att 
synliggöra hur språket har anpassats och politiserats. Språkbruket, framför allt i 
media, men även i lagar och andra officiella texter, vittnar om en tydlig 
förskjutning mot marknadsanpassning. Framgångsfaktor är exempel på ett sådant 
begrepp som lånats in från näringslivet (Irisdotter Aldenmyr, 2008:171). I 
Skolinspektionens (2010:25) kvalitetsgranskning ”Språk- och kunskapsutveckling 
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för barn och elever med annat modersmål än svenska” konstateras att ”En viktig 
framgångsfaktor i arbetet med de flerspråkiga barnen är att de ges möjlighet att 
träna och använda samtliga sina språk”. I Skolverkets (2006:15) allmänna 
kommentarer kring Barn- och elevskyddslagen poängteras kunskap som den 
”avgörande framgångs-faktorn”. En sådan språklig koppling, mellan ordet 
framgångsfaktor och det faktum att ”marknadsvokabulären” nu har gjort sitt intåg 
i skolans värld, är inte alltid medveten, utan ”befinner sig på en subtil 
språkbruksnivå”, vilket troligen gör att introduceringen sker i det närmaste 
omärkligt (Irisdotter Aldenmyr, 2008:171). Inom skolan är det främst rektorerna 
som har anammat det marknadsinriktade språkbruket, vilket till och med 
framkommer i offentliga tal till personal och elever (Lundahl et al,:182). Andra 
återkommande begrepp (förutom framgångsfaktor) är ”varumärken”, ”vinst”, 
”profit”, ”förädlingsvärde”, ”konkurrensmedel” och ”målgrupper” (ibid). 

 
Skoldebatten har, alltsedan de så kallade ”valfrihetsreformerna” i början av 1990- 
talet, koloniserats av en mängd begrepp, också från andra delar av samhället än 
ekonomi och marknad. Ofta hämtas laddade, ibland tvetydiga ord, som t ex 
”värdighet” (vanligt i äldreomsorgen samt kyrkliga sammanhang). Irisdotter 
Aldenmyr (2008:161) menar i samband med denna likriktning och avtrubbning av 
språket att ”det finns skäl att ställa frågan om skolan samtidigt inte riskerar att 
göra avkall på vissa viktiga aspekter av sitt uppdrag, till förmån för de områden 
som syns utåt och som kommit att benämnas »kvalitet»”. Talet om resurser och 
ekonomi riskerar att bli centralt, vilket leder till att lärare förhåller sig strategiskt 
och instrumentellt gentemot sina elever. En orsak till denna paradoxala utveckling 
när media ständigt rapporterar om PISA-, TIMSS- och PIRLS-undersökningar 
och stora resurser avsätts till att öka kunskaps- och resultatutvecklingen kan vara 
det som Idvall & Schoug (2003:17 ff) kallar för ”kunskapens 
instrumentalisering”. 

 
Ökad kunskap uppfattas med andra ord gärna som en huvudingrediens i recepten 
på alla slags problem. (…) När kunskapen tillskrivs problemlösande funktioner 
innebär detta att den instrumentaliserats, det vill säga att kunskapen ska tjäna som 
medel för att uppnå syften som är externa i förhållande till den själv. 
(Idvall & Schoug, 2003:17) 

 
Använder vi detta resonemang om kunskap som parallell till skolans 
marknadsanpassning, kan man lite kallhamrat se lärarens relation till eleven som i 
huvudsak ett instrumentellt sätt att höja resultatnivån, öka antalet 
förstahandsansökningar och så småningom inkomster samt att på sikt säkra 
skolans fortlevnad. 

 
I och med att jag för denna studie har valt att använda halvstrukturerade 
livsvärldsintervjuer blir också begreppet livsvärld, som har sitt ursprung i 
fenomenologin, intressant att beskriva lite närmare. Jag har dock inte för avsikt att 
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använda fenomenologi som analysredskap, varför jag bara kortfattat berör 
begreppet. Livsvärlden markerar det livsnära och står för meningssammanhang 
utifrån vilka människan kan tolka och förstå sin situation och sin omgivning 
(Scheid, 2009:16). Begreppet är välbekant inom musikpedagogisk forskning och 
kan även relateras till kultur- och socialvetenskap. Livsvärlden står för den 
kulturhorisont där jag som intervjuare och musiker tolkar det som sker, med en 
förförståelse som inte alltid stämmer överens med elevens, musiklärarens eller 
rektorns. Anna Linge (2013:12) framhåller att barn och ungdomar har med sig ett 
kreativt, motivationsskapande musikaliskt lärande in i musikundervisningen, där 
kunskapen står i ständig förvandling. Deras musikaliska erfarenheter har många 
viktiga sociala och psykologiska funktioner, som också är identitetsskapande 
(Scheid, 2009:161) och ställer krav på oss att vara autentiska och unika. I 
samtalen med musiklärare och rektorer gavs uttryck för att denna autenticitet är 
en synnerligen viktig musikalisk egenskap som ofta strålar igenom i den 
utåtriktade verksamheten. 

 
Att det för en ung människa idag kan vara oerhört påfrestande att ta steget att 
delta i den utåtriktade verksamheten kan man förstå i Börje Stålhammars 
symbolisering av ungdomars musikanvändning. Musik och kunskap kring musik 
förvandlas ständigt i en mångfald av medier där olika estetiska uttryck går in i 
varandra. Stålhammar låter ungdomars musikanvändning symboliseras av det han 
kallar för det individuella, det interna och det imaginära rummet (Linge, 
2013:12). Omvärlden exkluderas i det individuella rummet med hjälp av musik 
och där kan tonåringen bearbeta sina problem och livsfrågor. I det interna rummet 
delas musikaliska upplevelser med vänner och i det imaginära rummet skapas 
identitet med musik, ofta utmärkande attribut och särskild klädstil. De tre rummen 
kan visa ungdomarnas sammantagna musikaliska erfarenhet och det är med denna 
de sedan värderar den musik de möter. Det kan vara intressant att ställa dessa 
symboliska rum av ungdomars musikanvändning i perspektivet av skolans 
utåtriktade musikverksamhet. 

 
När det gäller de rent pedagogiska aspekterna av utåtriktat arbete finns det i 
huvudsak två teoretiska modeller som jag anser kan ha viktiga funktioner att 
spela. För det första den så kallade omsorgsetiken, enligt vilken barn lättare 
tillägnar sig normer om de förmedlas av personer eller grupper ”som visar omsorg 
om dem eller tillfredsställer deras grundläggande psykologiska behov” (Colnerud, 
2004:87-88). Med det menas att eleven utvecklas som moralisk person i samspel 
med de sociala erfarenheter som erbjuds, vilket blir den psykologiska 
konsekvensen. Eleven accepterar alltså lättare sådana moraliska normer som 
överförs av de lärare och andra vuxna som ger eleven stöd, bekräftelse och 
uppskattning (ibid). Den andra teoretiska modellen är Scaffolding, där 
konstruktivisten Jerome Bruner föreslår ett utforskande samarbete mellan lärare 
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och elev, där läraren ska vägleda och instruera tillräckligt mycket om vad ämnet 
innehåller så att eleven blir självständig (Linge, 2013:19-20). 

 
Scaffolding innebär att läraren handleder och tillrättalägger 
undervisningsmaterialets svårighetsgrad och skapar utmaning på rätt nivå för 
eleven. På så sätt avancerar eleven sitt kunnande mer än vad den hade klarat på 
egen hand genom imitation, menar Bruner. Inom scaffolding är det viktigt att 
eleven själv har en uppfattning om riktningen mot en lösning innan lärarens 
handledning äger rum”.  (Linge, 2013:20) 

 
Jag kan se att det finns beröringspunkter mellan omsorgsetiken och scaffolding, 
eftersom den förra handlar om omsorgsburna normer och den senare handlar om 
alla de åtgärder som en lärare kan vidta för att stötta en elevs lärande. Dessa två 
teoretiska modeller kan också fungera som pedagogiska verktyg för de kursmål 
som musikläraren och eleverna arbetar med i den utåtriktade verksamheten. 
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6 Resultat 
Detta kapitel är en summering av de resultat jag fått fram genom empirin i mina 
kvalitativa intervjuer med musiklärare och rektorer. Kommentarer från den 
hermeneutiska analysen är invävda mellan citaten för att försöka belysa hur jag 
har arbetat metodologiskt. Referenser från kapitel 5 Tidigare forskning samt en 
del ytterligare hänvisningar, som uppkom ”längs vägen” och som antingen är av 
mer allmän natur eller gäller en mycket kortfattad jämförelse, finns också med. 
De empiriska mönster som framkom vid genomläsningarna och transkriptionerna 
av intervjuerna fick ligga till grund för den hermeneutiska analysen, det vill säga 
när min förförståelse förändrades av den nya helhetsbild jag skaffat genom 
intervjuarbetet. Min ambition var att, vilket jag berörde i metodkapitlet, föra ett 
samtal med den transkriberade intervjutexten, vara medveten om 
intervjukontexterna och förmedla dessa till läsaren. Kvale och Brinkmann 
(2009:229) menar att när intervjupersonernas olika perspektiv ”görs explicita, bör 
det också bli möjligt att begripa de olika tolkningarna. Subjektivitet i denna 
mångperspektiviska mening blir då ingen svaghet utan vittnar om 
intervjuforskningens rikedom och styrka.” 

 
Jag har lagt upp detta kapitel så att jag först beskriver förutsättningen för 
intervjuerna och sedan observationerna genom att gå från  helhet till del och 
tillbaka igen, i den ”hermeneutiska spiralen”. En noggrannare beskrivning av hur 
jag har pendlat perspektiv finns dels i delkapitel 6.3 Analysarbetet, samt i det 
horisontella träddiagrammet på sidan 29. 

 
Angeläget har också varit att konkretisera de generella tendenser som finns i 
materialet, men eftersom kvalitativa  metoder ofta  är vanskliga att generalisera 
utifrån, har mina viktigaste iakttagelser legat på vilka mekanismer som kan ligga 
bakom den aktuella förändringen, eller marknadsanpassningen, inom skolan och 
vilken del utåtriktad verksamhet har i detta. Vidare har förändringens 
förutsättningar, dess drivkraft och hur olika individer ser på denna förändring, 
varit viktiga bevekelsegrunder för min analys. Med mina reflektioner har jag en 
vilja att fånga relationen mellan teori och empiri, utan att för den skull tappa 
framtidsperspektivet. Detta sistnämnda perspektiv saknar per definition empiri, 
vilket gör att det blir svårbedömt. Men eftersom problembeskrivningen innehåller 
en rad av politiska reformer, vilka har påverkat möjligheten att vara pedagog i 
dåtid och samtid, är det naturligt att även ställa sig frågan vilken 
utvecklingspotential den utåtriktade verksamheten har. Att det sedan blir svårt 
eller omöjligt att avgöra om en viss utsaga blir formativ, blir för mig mindre 
viktigt än att ge informanterna frihet att formulera hur de tänker sig att utåtriktad 
verksamhet kommer att användas i deras skola i framtiden. 
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6.1 Genomläsning 
Vid första genomläsningen av empirin fick jag en viktig rekapitulation av den 
förförståelse jag skaffat mig av  det ackumulerande materialet under 
intervjuarbetets gång. Materialet var på  samma gång homogent, eftersom 
informanterna i ganska liten utsträckning avvikit från ämnet, och mångfacetterat 
på grund av pregnanta skillnader i förutsättningarna mellan skolorna. Därför 
behövdes ytterligare två genomläsningar för skaffa överblick och en ny 
förförståelse. Viktigt inför varje genomläsning, liksom inför varje moment i 
analysarbetet, var alltså den kontextförståelse som är så grundläggande inom 
hermeneutisk forskning. I linje med detta ville jag under genomläsningen, såväl 
som under hela analysarbetet, vara medveten om och släppa fram divergerande 
ståndpunkter eller diskurser och dessutom låta dem interagera med varandra. 

 
6.2 Förförståelse 
Min förförståelse bestod av två tydliga spår när det gällde syftet; vilken betydelse 
musiklärare och rektorer menar att utåtriktad verksamhet har för skolan. Dels 
anade jag att musikläraren kunde stå inför en lojalitetskonflikt mellan att göra god 
PR för skolan och att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar för att klara 
målen i musikämnet, dels hade jag uppfattningen att rektorerna förmodligen 
skulle förklara och försvara utåtriktad verksamhet i en glidande skala från rent 
traditionsbevarande till entydigt pedagogiska skäl, men förneka behovet av PR. 

 
6.3 Analysarbetet 
Den första huvudkategorin Elevcentrerat/-orienterat fick de tre delkategorierna 
’Ramar för utåtriktad verksamhet ur elevsynpunkt’, ’Grad av bedömning’ och 
’Individuella förutsättningar’ vilka gav upphov till lika många deltolkningar, 
nämligen ”Frivillighet vid utåtriktad verksamhet ökar deltagandet”, ”Olika typer 
av evenemang gör att fler kliver fram” och ”Måste inte visa att man är bra/ 
delaktighet viktigast”. 

 
Nästa huvudkategori; Lärarcentrerat/-orienterat gav de fyra delkategorierna 
’Formativ bedömning’, ’Utveckling av utåtriktat arbete’, Summativ bedömning’ 
samt ’Arbetsmiljö och -belastning’. Till dessa knöts sedan deltolkningarna 
”Elevens personliga läroplan i fokus”, ”Allt jag ser och hör är betygsgrundande”, 
”Mycket mer arbete än vad jag borde, men nöjd ändå” och ”Många ambitiösa 
evenemang i början blir färre realistiska”. 

 
Den tredje och sista huvudkategorin Relaterat till styrdokumenten genererade tre 
delkategorier; ’Centralt innehåll’, ’Demokratiaspekter’ och ’Individuella behov’. 
Till dessa knöt jag två deltolkningar; ”Först måluppfyllelse, sedan PR” och 
”Värdegrund blir utåtriktat arbete”. Alltså gav den förförståelse som jag redan 
hade  när  jag  påbörjade  intervjuarbetet  upphov  till  den  helhetsbild  som  jag 
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tillägnade mig genom reflektioner och under genomförandet av intervjuerna med 
rektorer och musiklärare. När sedan analysarbetet tog vid och jag alltså hittade 
mönster som bildade huvud- och delkategorier, jämförde jag dessa med den första 
preliminära bilden. Vidare lyfte jag ur alla delkategorier ur sin huvudkategori för 
att jämföra dem med  varandra. Min tanke var att de delkategorier som hade 
tydliga inriktningar eller teman fick bilda underlag för deltolkningar. Det visade 
sig att samtliga delkategorier, ibland genom att jag hämtade fakta från andra delar 
av materialet, växte fram till egna deltolkningar. Genom att kontrollera 
deltolkningarna mot mina intervjudata, kunde jag validera dessa. De åtta 
deltolkningarna fick bland annat genom sammanvägningar, konkretiseringar, 
omtolkningar och specifika vägval reduceras till tre huvudtolkningar. 

 
 

 
 
 

 
 

Jag gick således hela tiden tillbaka till intervjutranskriptionerna för att prova olika 
tolkningsmöjligheter i förhållande till syfte och frågeställningar. Detta prövande 
av huvudkategorier, delkategorier, deltolkningar och huvudtolkningar kan sägas 
vara strecken, eller grenarna, i träddiagrammet. 

Huvudkategorier Delkategorier Deltolkningar Huvudtolkningar 

Individuella 
förutsättningar 

Frivillighet ökar 
deltagandet 

Elevcentrerat/ 
-orienterat 

Grad av 
bedömning 

Delaktighet 
viktigast 

Utåtriktad 
verksamhet för 

att visa 
baskunskaper 

och bredd 

Ramar ur 
elevsynpunkt 

Olika forum = fler 
kliver fram 

Utåtriktad 
verksamhet för 

att visa 
spetskompetens 

Formativ Elevens "personliga 
bedömning läroplan" 

Förförståelse Helhetsintryck 
av intervjuerna 

Lärarcentrerat/ 
-orienterat 

Utveckling av 
utåtriktat arbete 

Summativ 
bedömning 
Arbetsmiljö/ 
-belastning 

Individuella 
behov 

Demokrati- 
aspekter 
Centralt 

innehåll 

Färre evenemang 
men realistiska 

 
Allt  jag ser och hör 
är betygsgrundande 
 
Mer arbete än vad jag 
borde men nöjd ändå 
 
Utåtriktat arbete som 

specialpedagogik 

Relaterat till 
styrdokumenten 

Värdegrund blir 
utåtriktat arbete 

 
Först måluppfyllelse, 

sedan PR 

Utåtriktad 
verksamhet för 

att ge elever 
inflytande över 

sitt lärande 

Horisontellt träddiagram över analysarbetet 
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Analysarbetet av intervjuerna i kronologisk ordning 
1. Förförståelse 

2. Förförståelse + intryck av intervjuerna ger helhetsintryck 

3. Analys av intervjuerna ger tre huvudkategorier 

4. Huvudkategorierna prövas mot helhetsintrycket och intervjudata 

5. Tre huvudkategorier genererar åtta delkategorier 

6. Delkategorierna jämförs med varandra 

7. Delkategorierna prövas mot helhetsintrycket och intervjudata 

8. Åtta delkategorier ger upphov till lika många deltolkningar 

9. Deltolkningarna prövas mot helhetsintrycket och intervjudata 

10. Åtta deltolkningar reduceras till tre huvudtolkningar. 

11. Deltolkningarna prövas mot helhetsintrycket och intervjudata 
 

Jag kommer i de två kommande delkapitlen, 6.3.1 Musiklärares perspektiv samt 
6.3.2 Rektorers perspektiv, att gå igenom deltolkningarna en och en med korta 
citat ur intervjuerna samt förklaringar och fördjupningar. På så sätt vill jag 
presentera det, i mitt tycke, mest intressanta i analysarbetet och även i korthet 
beröra det hermeneutiska arbetssättet. Genom att först låta musiklärarna få 
presentera sex deltolkningar och sedan rektorerna de två sistnämnda vill jag 
försöka ge en bild av de intervjudata som kanske tydligast kommenterar syfte och 
frågeställningar. Anledningen till att jag gjorde denna avvägning var att  jag 
märkte att det var en distinkt uppdelning mellan de båda grupperna och att de 
hade olika fokus i sina svar, samtidigt som jag ville begränsa mängden 
intervjudata och i första hand ta med det som jag anser är det mest relevanta för 
att besvara forskningsfrågorna. För att underlätta läsandet inflikar jag en 
delsummering i slutet av de åtta deltolkningarna. 

 
6.3.1 Musiklärares perspektiv 

 
1) frivillighet vid utåtriktad verksamhet ökar deltagandet 

 
Både de intervjuade musiklärarna och rektorerna betonade frivilligheten som ett 
viktigt fundament för att utåtriktad verksamhet ska fungera. Detta tycktes gälla 
både om den musikaliska nivån var hög och i viss mån exkluderande eller om 
”hellre än bra”-mentaliteten införlivades i uppträdandet och prestationen alltså 
underordnades deltagandet. En av de intervjuade musiklärarna menade att: 
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Mm, men allt sånt här, tycker jag, det bygger mycket på frivillighet. Alltså, jag 
har nu skolavslutningen här med högstadiet… Det är ju de som kommer till mig 
och ”jag skulle gärna vilja framföra det här och det här”. Mm, jättebra, säger jag. 
Så får de öva då ju, givetvis, och så försöker vi göra det till det bästa” 
(musiklärare 1, år 7-9) 

”Det bästa” i det här fallet tycks vara att anpassa sig efter situationen och lita till 
att det engagemang som eleven visar genom att föreslå sig själv bidrar till att 
eleven ”överträffar sig själv”. Tiden är nämligen knapp, särskilt om eleven vill ha 
enskild övning. Musiklärare 1 förklarar att förutom när det gäller att genomföra 
utåtriktad verksamhet räcker hans tid inte till för att jobba ”en-till-en”, utan att det 
är Kulturskolans uppgift. I så kallad dynamisk bedömning fokuseras det 
interaktiva och att hjälpmedel tillåts, däribland lärarens stöd och hjälp. Tyvärr 
medger inte den arbetssituation som musiklärare 1 beskriver en sådan 
musikpedagogik. Lev Vygotskij menade att den närmaste proximala 
utvecklingszonen (Lundgren, 2011:193 ff) är det gränsland där ny kunskap 
erövras, vilket skulle tala för ett sådant förhållningssätt inom 
musikundervisningen i stort. Bedömning av barnets potentiella utvecklingsnivå är 
minst lika viktig som bedömning av barnets aktuella utvecklingsnivå, hävdade 
Vygotskij (Jönsson, 2012:39 f). Den utåtriktade verksamheten kan alltså bli ett 
redskap för (ett steg på vägen mot) måluppfyllelse. 

Men frivillighet i utåtriktad verksamhet kan i sig (i motsats till en obligatorisk dito) 
bidra till att ämnet blir intressant och inspirerande, vilket gör att många vill vara 
med. I en sådan verksamhet ligger det nära till hands att det musikaliska 
framträdandet vill nå en publik och, så att säga ”söker sig utåt”. 

… det har lyckats bli en tradition. De vet om att det är frivilligt, men på något sätt
så har det här lyckats hålla kvar – att alla är med, vilket ju också gör att det syns 
utåt, alltså… Det är en ofantligt viktig del för musikläraren, även ifall vi inte är 
konkurrensutsatta, att marknadsföra skolan och ämnet och sig själv. Jag tror att 
det är en väldigt uppskattad bit och det är nånting som många musiklärare inte vill 
kännas vid hur viktigt det här är, tror jag. (musiklärare 2, år F-9) 

Värt att nämna här är att förutom att musiklärare 2 verkar tala om att en 
verksamhet som är genuint inspirerande också förtjänar stolthet gör en markering 
som Kvale och Brinkmann (2009:231) kallar ”sunda förnuftets kritiska 
förståelse”. Tolkningen går utöver musiklärarens självförståelse genom uttalandet 
”nånting som många musiklärare inte vill kännas vid”. Därigenom insinueras att 
en stor del av musiklärarkåren inte värdesätter och kanske egentligen inte vill 
genomföra utåtriktad verksamhet. En spekulativ tolkning skulle t o m kunna vara 
att läraren också är av den åsikten, men håller god min för att tillfredsställa 
allmänheten, skolan eller rektorn. I ett sådant fall hade läraren ytterligare ändrat 
tolkningskontexten till att innefatta en teoretisk ram, till exempel psykoanalysens 
”projicering”. En möjlig tolkning är här att läraren projicerar sin egen synpunkt 
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på kollegor, men förnekar det för egen del. Det skulle möjligen kunna förklaras 
med att läraren dignar under arbetsbördan, men är så mån om det goda 
förhållandet till rektor att det inte är värt att riskera det. 

 
 

 
Tolkningskontext Valideringsgrupp Valideringsform 

Självförståelse Intervjupersonen Deltagarvalidering 
Sunda förnuftets kritiska 
förståelse 

Allmänheten Publikvalidering 

Teoretisk förståelse Forskarsamhället Kollegial validering 
 

(Kvale och Brinkmann, 2009:230) 
 

Den tredje musikläraren uttrycker att med frivillighet så ökar deltagandet om det 
finns några ”pådrivare” i gruppen, om inte kan intresset stagnera. Det betyder att 
den musikaliska och didaktiska kvaliteten på arbetet varierat mycket, från år till 
år. 

… alltså förra året så hade vi ett luciaprogram på fredagen, då det inföll, och sen 
hade vi avslutningsprogram där jag gjorde Koppången och Himlen i min famn. 
Jag hade lite musikelever som kunde sjunga bra och då gick allt – och jag skrev 
lite fiolstämmor och allt det där. (musiklärare 3, gymnasiet) 

 
Alldeles på slutet inflikar musiklärare 3 att när arbetet med lucia förra året 
fortskred så bra, var det lättare att bemöda sig att skriva särskilda fiolstämmor. I 
likhet med musiklärare 2 markerar musiklärare 3 att ett  uppskattat  utåtriktat 
arbete förhöjer musiklärarens yrkesstolthet (jämför ”… marknadsföra skolan och 
ämnet och sig själv”). 

 

De två sista musiklärarna har av vad jag kan bedöma musikverksamhet på 
förhållandevis hög nivå, men man kan inte påstå att de ”elitsatsar”. Visserligen 
har de storslagna uppträdanden och en varierad och stor utåtriktad verksamhet, 
men det vägs upp av en minst lika stor ”basverksamhet”, som en av musiklärarna 
beskriver det som. Inte desto mindre är båda skolornas musikverksamhet så 
högklassig totalt sett, att man kan genomföra det jag skulle vilja kalla för 
musikalisk ”spetsverksamhet”. 

 
På den ena skolan görs parallellt med det stora luciatåget som är frivilligt och 
öppet för alla elever, ett mindre luciatåg med ca åtta elever från skolans 
”musikprofil” som besöker företag, äldreboenden och institutioner. Det lilla 
luciatåget har ca tio framträdanden under tre dagar och samlar in pengar till 
välgörenhet, i år var det till Barncancerfonden, förklarar musiklärare 4. Dessutom 
går en liten del av pengarna tillbaka till eleverna själva genom att de får ett 
presentkort eller går ut och äter tillsammans efteråt. 

Tabell över tolkningskontext, valideringsgrupp och valideringsform i textanalys 
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… musiker står ofta tillbaka, man förväntas ofta göra saker och det kostar inget… 
Så det försöker vi tuta i dem att de ska veta sitt värde, så vi tar lite betalt där… 
(musiklärare 4, år 7-9) 

 
I det lilla luciatåget är det tre-stämmig sång och provsjungning för att komma 
med, men det är viktigt, menar musiklärare 4, att man inte ska ”gå därifrån och 
vara röd i ansiktet, nej, du ska gå därifrån och vara stolt”. Det är mest elever i 
nian som deltar i det mer professionellt inriktade luciatåget, vilket är förståeligt då 
de har hunnit med mer av kursplanen i musik, men det går också att ana en annan 
orsak för elever att engagera sig i detta. Brytpunkten mellan högstadiet och 
gymnasiet är en oerhört viktig period i ungdomars liv där det handlar om att välja 
inriktning inför resten av livet, men också att identifiera sig med en livsstil som 
kan vara helt avgörande för framtiden. Att delta i vissa spetsinriktningar eller 
profiler kan göra att man positionerar sig och ”blir någon”; man styr upp den bild 
som visas inför andra (Lundahl et al., 2014:173 ff). 

 
För musiklärare 5 är detta med att alla deltar i utåtriktad musikverksamhet 
tämligen självklart, även om det i grunden är valfritt. Skolan, som är en F-9 skola, 
har estetisk profil och använder musik som ett didaktiskt förhållningssätt snarare 
än att  försöka producera en massa duktiga musiker. På den stora 
sommaravslutningen är det fest och även om det i grunden är frivilligt att delta 
mer än en gång i programmet, är det många som vill det. 

 
Vi flyttar det till Folkets Park, där finns det en scen och möjligheter och så. Det är 
för alla i hela skolan att vara med i programmet, beroende på hur mycket man 
själv väljer att man vill vara med. Men alla elever ska delta minst en gång i alla 
fall, det kan vara allt från att sjunga solo eller spela någonting själv till att spela 
med 40 andra. (musiklärare 5, år F-9) 

 
De två sistnämnda musiklärarnas (4 & 5) skolor skiljer sig från de andra genom 
att inte alls nämna frivilligheten som en förutsättning för deltagande. Här är den 
utåtriktade verksamheten naturligt inkorporerad i musikämnet och allt man gör 
här är också betygsgrundande. Låt mig göra en parallell till dessa båda 
musikprofilerade skolor. I USA finns det enligt Blomqvist & Rothstein (2008:98 
f) en tämligen ny skolform som kallas för Magnet schools eller magnetskolor. 
Dessa skolor drivs inom ramen för det offentliga skolsystemet, men ges en 
speciell ämnesinriktning för att locka elever från olika stadsdelar och därigenom 
bryta de segregerade bostadsmönster som avspeglas i det vanliga skolsystemet. På 
de båda musikprofilerade skolorna i min undersökning finns det också sådana här 
”desegregerande tendenser”, men det visar sig inte på samma sätt som i 
amerikanska Magnet schools. Eftersom det är blandad socioekonomisk struktur i 
de båda stadsdelarna så bidrar skolornas profil snarast till att fler av de utsatta 
ungdomarna boende i området söker sig till skolorna, snarare än att elever utifrån 
söker  sig dit.  Särskilt  tydligt  var  detta  på  skolan där  musiklärare 5  arbetar. 
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Uppträdandena används formativt i musiklärarens didaktik, men är också 
ofrånkomligen en kontaktyta utåt mot det övriga samhället. Det som skiljer dessa 
båda skolors utåtriktade musikverksamhet åt, är inte minst synen på vilken roll 
den spelar. Medan musiklärare 4 poängterar att ”man som skola måste visa att 
man är bra!” och ”Det kanske inte var det primära syftet, men vi vill visa; det här 
gör vi – det här är bra!” tonar musiklärare 5 ned betydelsen av den utåtriktade 
verksamheten och ser hellre att ”man använder musik som ett verktyg, musik som 
ett medel”. 

En summering av första deltolkningen ger resultatet att frivillighet i utåtriktad 
verksamhet verkar viktigt för de musiklärare och rektorer vars skolor inte 
använder sig explicit av musik som pedagogiskt verktyg eller har en musikprofil. 
Där musiken är integrerad i all verksamhet blir det ändå naturligt, men för de 
skolor där musiken fortfarande betraktas som ett ämne parallellt med övriga är det 
särskilt viktigt att utåtriktad musikverksamhet legitimeras med stort deltagande 
och helst ett antal ”pådrivande” elever. 

2) många ambitiösa evenemang i början blir färre realistiska

Flera av musiklärarna, oavsett pedagogisk inriktning, elevernas ålder eller 
ambitionsnivå, uttryckte att de från början varit överambitiösa eller satsat på, som 
de upplevde det, fel saker. I ett par fall har politikers uteblivna stöd eller 
omdisponering av resurser framtvingat en minskning av det utåtriktade arbetet. 
Här följer musiklärarnas egna reflektioner kring detta samt mina kommentarer 
utifrån syfte och tidigare forskning. 

Från början var jag rätt ambitiös, alltså (…) då hade vi uppträdande vid någon 
”skolskog” och försökte att öva in jättemycket till skolavslutningar och sånt där. 
Men jag har dragit ner på det nu, för jag kände att det var jättemycket… Om man 
hade räknat på den tiden jag lade ner där, så hade det varit rätt många timmar 
övertid som jag inte fick igen. Så jag har varit mer… dragit ner på det. 
(musiklärare 1, år 7-9) 

På frågan ”Har du olika typer av evenemang, som kanske fyller olika syften?”, 
svarade musiklärare 2: 

O, ja! Det finns ju dels lucia och så, men också för lite lägre stadier som typ FN- 
dagen och Öppna Hus. Men de har försvunnit hos oss, för nu ska vi ägna oss åt att 
göra det som politikerna säger. (musiklärare 2, år F-9) 

Jag tolkar detta som ett tydligt exempel på det Irisdotter Aldenmyr beskrev som 
att skolan och lärarna instrumentaliserats. För att kunna använda så kallad 
formativ eller lärande bedömning behöver lärarens planeringsarbete till stor del 
handla om att konstruera bra uppgifter (Jönsson, 2012:105). Här har det skett en 
förskjutning från traditionell undervisning där läraren går igenom och eleverna 
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relativt passivt tillägnar sig, till att eleven och uppgiften hamnar i fokus. Bra 
uppgifter i det här fallet innebär dels lämplig nivå för att elevens ska kunna klara 
av det, men med eleven och uppgiften i centrum betyder det också att klargöra 
vad som behövs för att kunna visa upp sin kunskap. Detta beskriver kort vad det 
innebär att tillämpa undervisning med vad man kallar för culminating 
performances, en inriktning mot förståelse snarare än minneskunskaper (a. a., s 
104). Även om man skönjer en raljant ton mot politiker i allmänhet, beskriver 
musiklärare  2  med  tydlig  frustration  den  så  kallade  instrumentalisering  av 
förhållandet mellan lärare och elev som Irisdotter Aldenmyr (2008:161) menar 
har sin grund i skolans marknadsanpassning1. 

För musiklärare 3 innebar utebliven upprustning av aulan i kombination med att 
fastighetsförvaltningen inte upplät ljudanläggningen att en del projekt aldrig blev 
av: 

Men det är jobbigt att jobba i aulan, lite grand, och jag har påtalat det för 
ledningen. Och det kan hända om vi får lite mer omsorg och upprustning utav 
aulan, så kanske vi kan jobba lite mer med det sceniska. (musiklärare 3, 
gymnasiet) 

Musiklärare 4, som genom ett målmedvetet arbete tillsammans med något så 
ovanligt som två (2) musiklärarkollegor har utvecklat den utåtriktade 
musikverksamheten enormt, har ännu inte behövt ta bort, möjligen bara 
omorganiserat sådan verksamhet. På frågan ”vad är det vi känner att vi inte hinner 
med?” kommer svaret blixtsnabbt: 

Jag skulle vilja säga att den verksamhet som sker här inne (stora musiksalen, min 
anm.), det är basverksamhet – den gör vi aldrig avkall på. Den känner jag mig… 
Jag står upp för, står för den verksamheten, jag är nöjd med den. (musiklärare 4, 
år 7-9) 

Musiklärare 4 faller alltså trots allt tillbaka på måluppfyllelsen och den så kallade 
”basverksamheten”, vilket också är musiklärare 5:s prioritering, tillsammans med 
en hängiven musikpedagogisk gärning; musik är ett pedagogiskt verktyg i hela 
skolans verksamhet. Tidigare hade även musiklärare 5 ett luciatåg som satsade på 
utåtriktad verksamhet och drog in pengar, men har gått över till ett större luciatåg 
där de istället satsar på att de som vill ska få vara med. 

Ja, tidigare har det varit någon klass eller årskurs som har gjort det. Och då har vi 
varit ute och lussat, tjänat pengar och visat oss lite kanske utåt. Men vi tycker inte 
att vi har plats med det… 
(musiklärare 5, år F-9) 

1 Se kapitel 5 Tidigare forskning, s 25. 
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Här visar musiklärare 5 på en medvetenhet om att man ibland måste prioritera i 
musikämnet samt i skolans övriga verksamhet. Det för oss fram till summeringen 
av denna deltolkning, som just handlar om prioritering. Flera av musiklärarna 
beskriver att de börjat överambitiöst med den utåtriktade  verksamheten  eller 
satsat på fel saker, för att sedan dra ner på vissa evenemang så att den personliga 
arbetssituationen och arbetsbelastningen blivit rimligare. Detta är givetvis oerhört 
viktigt för arbetsmiljön, men ska vägas mot att en formativ eller lärande 
bedömning bygger på att eleven får bra uppgifter. Sådana uppgifter är till stor del 
beroende av att eleven och uppgiften är i fokus och att läraren klargör vad som 
behövs för att visa upp sin kunskap och sina färdigheter i exempelvis den 
utåtriktade verksamheten. 

 
3) mycket mer arbete än vad jag borde, men nöjd ändå 

 
Många av musiklärarna talar om svårigheten om att få plats med den utåtriktade 
verksamheten i tjänsten utan att det blir övertid, eller att man först i efterhand 
förstår hur många arbetstimmar man har lagt ner på detta. Flera framhåller 
samtidigt att de är medvetna om att det inte är en självklarhet att musikläraren 
håller i t ex luciafirandet. Musiklärare 1-3 ger beskrivningar som korresponderar 
tämligen väl med hur Lundahl (et al, 2014:190) utifrån sin empiri beskriver hur 
utökade arbetsuppgifter i samband med marknadsföring (däribland utåtriktad 
verksamhet) gör att lärare upplever stress och att tid tas från den pedagogiska 
uppgiften. På frågorna; ”Är du nöjd med hur det ser ut? Eller kan du tänka dig en 
utveckling av någonting?”, svarar musiklärare 1: 

 
Det är mest tiden som det handlar om egentligen, då ju. Jag känner… Jag 
har inte mer timmar att jobba med, för då skulle man ju kunna ta det här på 
elevens val, som vi hade lagt lucia nu. Egentligen har ju inte jag det, utan 
det var den enda tiden där jag kände att där fanns det en lucka som jag 
kunde. Fast jag har egentligen planeringstid på den, för jag ligger så många 
timmar i USK då, så att… De brukar oftast lägga väldigt mycket på 
musiklärare, för de tycker inte att vi har något för- och efterarbete av det vi 
håller på med… (musiklärare 1, år 7-9) 

 
Musiklärare 2 pekar på en tyst överenskommelse med rektorn när samma frågor 
ställs; 

 
Rektorn vet att jag jobbar mer än vad jag behöver, det innebär att jag också kan, 
med rektorns goda minne, ibland tulla lite på andra hållet också. Fast jag jobbar ju 
ofantligt mycket mer än vad jag skulle göra… (musiklärare 2, år F-9) 

 
På den raka frågan om musiklärare 3 får de timmar som behövs i tjänsten kommer 
det diplomatiska svaret: 

36  



Nej, nej det är nog inte riktigt så att jag får det, men det funkar alltså… och man 
får uppskattning och man får en bra dialog med (rektorn), alltså. (Rektorn) är den 
mest förstående ledaren som jag har träffat i min karriär. (musiklärare 3, år F-6 & 
gymnasiet) 

En textanalytisk ram för de två senare uttalandena kunde vara en så  kallad 
teoretisk förståelse2, där man i båda fallen kan tänka sig marxistisk teori om 
lönearbete applicerad på musiklärarens lojalitet gentemot skolan (Kvale och 
Brinkmann 2009:231). Musiklärares orimligt stora lojalitet kan alltså vara del av 
en instrumentell bytesrelation, där vetskapen om att läraren alltid ställer upp när 
det gäller kan bytas ut mot t ex en konferensresa, med en för kort framförhållning 
för att rektorn egentligen skulle gå med på det. 

När det gäller tidsåtgången för vaden  ”normal”  omfattning på vad 
musikverksamheten och  musikämnet ska innehålla kontra den verkliga 
ambitionsnivån hos elever, lärare, rektor och kanske föräldrar (vad de förväntar 
sig av t ex den utåtriktade verksamheten) tvekar musiklärare 4 att berätta på grund 
av lojaliteten mot kollegor på andra skolor. Det märks att detta är en känslig 
fråga och jag anar att även de övriga musiklärarna har svårt att lägga ut texten 
inför mig som intervjuare3. Det är som sagt ett av den kvalitativa forskningens 
dilemman, att ”informanten påverkas av situationen och av intervjuaren och det 
kan då få viss betydelse för det som sägs där just då” (Larsen, 2009:27). I det här 
fallet   kan   lärarfackliga frågor vara  känsliga eftersom  jag   som   blivande 
ämneslärare i musik snart är ”en i kollegiet”. Till sist finner musiklärare 4 orden 
och berättar: 

Sen är det ju en facklig fråga att det är illojalt mot medarbetare om man arbetar en 
massa extratimmar och inte tar ut och så, va. Jag brukar faktiskt inte tala om, jag 
ligger lite lågt där. Men det är klart vi får ju inte ut allt vi lägger ner. Så är det ju. 
Jag lägger nog ner 30 timmar extra bara vid lucia, nu. 

Vidare förklarar musiklärare 4 att det delvis beror på att han och hans kollegor har 
högre ambitioner än vad som egentligen är nödvändigt. På frågan ”Men det finns i 
tjänstebeskrivningen någonstans?”, svarar musiklärare 4: 

Ja, Lucia gör det ju – men kanske inte omfattningen, men det är å andra sidan vad 
ledningen anser att omfattningen och kvaliteten bör vara. Vi kanske lägger den 
tiden och vill ha kvaliteten här uppe, så lägger vi extra trettio timmar på det. Men 
det är för vår skull och för elevernas skull. 
(musiklärare 4, år 7-9) 

Även musiklärare 5 nämner mjukare värden än lönearbete och ledighet som 
bevekelsegrund för sitt engagemang i utåtriktad verksamhet: 

2 Se Tabell över tolkningskontext, valideringsgrupp och valideringsform, s 32. 
3 Se ”intervjueffekten” i delkapitel 4.5 Tillförlitlighet, s 16-17. 
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Sen är jag alltid lite extra lycklig efter en lyckad konsert, såklart. När det blir bra 
och man får tillbaka väldigt mycket. Men då är det väl också för att man gör 
någonting tillsammans, att få framträda tillsammans på scen. (musiklärare 5, år F-9) 

Delsummeringen för denna tolkning blir att musiklärare är väl medvetna om att 
deras arbetsinsats i utåtriktad verksamhet överstiger den genomsnittliga 
tidsåtgång som kan läggas ner i den vardagliga musikundervisningen. Detta skulle 
om det endast handlade om marknadsföring inte vara försvarbart, men 
kompenseras på minst två plan. Ur en ämnesdidaktisk synvinkel kan det 
legitimeras med att musikläraren i, så att säga, ”skarpt läge” tvingas konstruera 
”bra uppgifter” (enligt Jönssons definition) som gör att eleven och uppgiften 
hamnar i centrum samt ur en arbetsmiljösynpunkt kan åtminstone lärarens 
merarbete och lojalitet kompenseras i ett utbyte av, med marxistiskt ordval, 
”varor och tjänster”. Även i de fall elevens insats överstiger det man kan förvänta 
sig blir en bytesrelation möjlig, men istället för till exempel 
kompensationsledighet, som skulle vara fallet för läraren, blir ett hägrande betyg 
den åtråvärda ”varan”. 

4) allt jag ser/hör är betygsgrundande

Här kunde jag upptäcka en tydlig skiljelinje mellan de musiklärare som betonar 
att bokstavligen allt som de ser/hör av eleverna är betygsgrundande och de som 
inte anser att det som görs i en konsertliknande situation, med allt vad det innebär 
av anspänning, ska få så avgörande betydelse för betyget. Den förstnämnda 
diskursen ska dock inte tolkas som att det som framförs vid sidan av skolans 
verksamhet ska kunna sänka elevens betyg, snarare att alla tillfällen där eleven 
visar en musikalisk utveckling tas till vara. En av musiklärarna distanserar sig 
från den förstnämnda diskursen med motiveringen att det inte krävs att man är 
med i utåtriktad verksamhet för ett bra betyg i musik. 

Ja, ja, alltså, för att få bra betyg i musik så behöver du ju inte vara den här som är 
med på lucia eller vara med på skolavslutningen eller sånt. Utan det kan ju vara 
att du har [en] jättebra redovisning för mig enskilt. Det står ju inte någonstans i 
kursplanen att du måste redovisa i en kyrka eller något liknande, ju. 
(musiklärare 1, år 7-9) 

Enligt vad jag förstår försöker musiklärare 1 vara väldigt tydlig med betygsmålen 
och helst informera om dem i en lugnare situation än vad utåtriktad verksamhet 
eller förberedelser för denna, kan erbjuda. Är det skillnad mellan information och 
utfall kan det troligen visa sig i en osäkerhet hos eleverna och en känsla av att de 
bedöms på orättvisa grunder. 
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Musiklärare 2 utgår från en tydligt pragmatisk syn  på musikundervisningen i 
allmänhet och även beträffande den utåtriktade verksamheten. Det vill säga att om 
basverksamheten med musikaliska grunder fungerar för alla, kommer även de 
som är duktiga att prestera bättre, på grund av att gruppen har ett gynnsamt 
klimat för lärande. Med det menas  bland  annat  att  de  elever  som  vet  bäst 
vad som förväntas av dem och som är nöjdast, är de som har en lärare som 
tydligt informerar dem om betygsgrunderna (på alla nivåer). 

… mitt önskemål är att ge dem så mycket basic-grund-grej att de känner att de
någon gång förstår vad det är. Plus att de någon gång ska få visa upp på den nivå 
de vill, vill de sjunga solo så ska de göra det om de klarar det. Det händer att jag 
får säga ”vi kanske ska vänta med det här ett år?”, men jag har aldrig sagt till 
någon att vara tyst. (musiklärare 2, år F-9) 

Jag tolkar nedanstående uttalande av musiklärare 4 som att all bedömning av 
utåtriktad verksamhet i skolans regi samt verksamheter helt utanför skolan, där 
läraren får lyssna till någon elev, är formativ till dess den når en summativ nivå. 
Båda dessa bedömningsformer utgår från samma mål, med den skillnaden ”att 
den summativa bedömningen bör ha högre krav vad gäller  tillförlitligheten”. 
Därför bör inte alltför stor vikt läggas vid enstaka bedömningar (Jönsson, 
2012:137 f). Däremot kan de vara ett värdefullt komplement för läraren i 
bedömningar där läraren tvekar mellan två betyg. 

Men betygsgrundande är egentligen allt  jag ser, det spelar ingen roll i vilket 
sammanhang jag ser det i. Jag hörde ju en elev som sjöng på en cancergala i… 
skolan i lördags och jag hade ett litet frågetecken på sång på henne. (…) För jag 
hade inte riktigt klart för mig på vilken nivå hon låg och det var precis det där lilla 
som behövdes för att komma upp ett snäpp. 
(musiklärare 4, år 7-9) 

Vanligast bland de intervjuade musiklärarna var ändå att den formativa 
bedömningen betonades, framför allt på de lägre stadierna. Enligt Jönsson 
(2012:117) är feedback som eleverna inte får möjlighet att använda meningslös, 
vilket betyder att återkopplingen  måste användas för att eleven ska kunna nå 
målet. Men för musiklärare 5 verkar det, i likhet med tanken att formativa och 
summativa bedömningar utgår från samma  mål, som att betygsgrundande 
bedömning också bör vara formativ och inriktad på livslångt lärande. På frågan 
om det som presenterades på ”Sommarfesten” också var en del av den 
betygsgrundande bedömningen, svarar musiklärare 5: 

Ja, det är det, både före och efter. Vi utvärderar och reflekterar när vi träffas igen 
på hösten. Det första vi gör [är] att vi tänker tillbaka på vad vi gjorde på 
Sommarfesten. Vi tittar på film och reflekterar, så. (musiklärare 5, år F-9) 

Eftersom man aldrig kan formulera exakt vad det är eleverna ska kunna, eller 
exakt hur målen ska uppnås bör målen istället bestå av vilka handlingar som är 
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centrala inom ämnet (Jönsson, 2012:40). Utåtriktad musikverksamhet är av 
nödvändighet en handlingsinriktad praktik. Med en sådan ingång till 
betygsättning och måluppfyllelse blir utåtriktad verksamhet, för mig, en viktig del 
av musiklärarens arbete. Detta får bli delsummeringen för denna deltolkning om 
vad som är betygsgrundande inom musikämnet. 

 
5) först måluppfyllelse, sen PR 

 

Oavsett bevekelsegrund för att satsa på utåtriktad verksamhet; om det anses som 
en naturlig del av musikämnet, en tradition som bör bevaras eller som ett viktigt 
tillfälle att visa att man är bra, så var musiklärarna helt eniga i 
prioriteringsordningen. Genom att målmedvetet arbeta mot kunskapsmålen, 
menade de att en vilja att visa upp föds och det i sin tur blir bra marknadsföring 
för skolan. Några uttryckte också att utåtriktad verksamhet bidrar till att uppfylla 
en del av det centrala innehåll som ska finnas med men inte bedömas, som till 
exempel musiklärare 1: 

 
Och det står ju faktiskt i kursplanen med att man ska sjunga traditionella låtar 
såsom psalmer, så då får man ju med det också. (…) ..ja i centralt innehåll, som 
man inte behöver bedöma i sig, men de har ändå fått uppleva psalmsång, om man 
säger så. (musiklärare 1, år 7-9) 

 
Precis som musiklärare 1 hävdar, så står det i det centrala innehållet i musik för 
årskurs 1-3; ”Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga 
sammanhang, däribland nationalsången och några av de  vanligaste  psalmerna 
(…)” (Skolverket 2011a:101). Denna anknytning till högtider och traditioner blir 
ännu mycket tydligare i gymnasieskolans läroplan, där det redan i kapitel  1 
Skolans värdegrund och uppgifter står; ”Förtrogenhet med Sveriges kultur och 
historia samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av 
skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i 
det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingsgrunder” (Skolverket 2011b:5). Här upphöjs alltså kunskap 
om kultur och tradition från ett centralt innehåll i årskurs 1-3 till att bli en del av 
kapitlet om värdegrunden, och därmed en demokratisk självklarhet, på gymnasiet. 
Genom skrivningen ”delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan 
att förstå och leva sig in i andras villkor” görs kunskap om traditioner också till en 
demokratisk skyldighet. 

 
Det var ett par av musiklärarna (2 & 5) som mer eller mindre uttalat berättade att 
utåtriktad verksamhet egentligen inte är så viktigt för musikundervisningen. Men 
medan musiklärare 5 intog ett perspektiv där musik är ett pedagogiskt verktyg i 
all verksamhet, menade musiklärare 2 att i brist på en kulturskola i samhället får 
musikundervisningen en viktig uppgift att göra eleverna allmänbildande inom, 
och intresserade av, musik. 
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Jag vill egentligen bara ge dem en sak eftersom det inte finns någon kulturskola i 
praktiken. Jag vill ge dem ett enkelt  basfundament, så att  de ska kunna spela 
gitarr, de ska kunna spela och se hur ackord fungerar på klaviatur så att de märker 
att (…) så kan jag ju faktiskt sjunga den låten till! (musiklärare 2, år F-9) 

Detta visar en inställning till musikämnet som det livslånga och livsvida lärandet, 
vilket jag berörde i kapitel 1 Inledning som centralt i en global kunskapsekonomi. 
Men kontrasten är stor till hur eleverna upplever att betyget egentligen är det enda 
som fortfarande ger lärande i skolan legitimitet (Ericsson, 2002:185 ff). 
Måluppfyllelse får alltså en underordnad funktion som instrument för att tillägna 
sig betyg i musikämnet. Det institutionella lärandet i skolan har fått så många 
utmanare att det som verkligen utmärker är möjligheten att få betyg och det är 
eleverna, enligt Ericsson, tämligen eniga om. Det som skiljer sig åt mellan 
eleverna är hur de förhåller sig till denna ”sanning”. Tre grupper kan urskiljas; de 
som tror och hoppas att betyget trots allt bekräftar kunskap inom ämnet, de som 
ser betyget som den mening som finns kvar när de ändå måste närvara på 
lektionerna och de som ser betyget som ett spel där det gäller att plocka högsta 
möjliga poäng (ibid). 

Att lärare fokuserar på måluppfyllelse först kan också vara ett sätt att hantera 
egen och elevernas nervositet, scenskräck, rampfeber och prestationsångest. 
Musiklärare 3 beskriver hur musiktillvalsklassen och tidigare estetiska 
programmet, musik, gått från en ren övningssituation till att stå i aulan. Genom 
progressiviteten i musikundervisningen som så småningom landar i ett 
musikaliskt framförande, kanske i en utåtriktad verksamhet, visar eleverna på ett 
professionellt förhållningssätt inom musik. Känslorna inför ett framträdande, som 
kan vara svåra att hantera, sätts inte i fokus utan musikaliska detaljer såsom att gå 
från att öva texten till att öva själva not-texturen till att öva mic-teknik. Vidare 
övas ensemblemusicerande från interna uppspel till att stå inför en liten publik 
och använda lite teknisk utrustning till att slutligen framföra låten i aulan, då inför 
en stor åhörarskara. 

… om det finns en viss mognad i hur långt man har kommit med, säg en låt. Då är
nästa steg att göra det i salen, alltså att börja ”repa på sig”, att börja stå inför 
mikrofonen, börja tänka på mikrofontekniken och allt det där. Och nästa gång blir 
alltså att vi gör det inför klassen. (…) Ibland går vi ut i korridorerna och spelar 
akustiskt bara för att vi vill det. (…) När vi kommer till aulan så är det fortfarande 
lite anspänning, alltså. 
(musiklärare 3, gymnasiet) 

Detta stegvisa arbetssätt skulle också, mot bakgrund av resonemanget kring 
elevers instrumentella förhållande till musikämnet och betyg, kunna vara  en 
brygga från elevers fritidsmusicerande i vardagen till kursplanernas 
måluppfyllelse. Med detta  menar jag att möjligheten att genomföra  utåtriktad 
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verksamhet ökar om den är förankrad i den enskilda elevens verklighet och 
genomförs med ett succesivt införande av teknik och repertoar. I Stålhammars 
”tre musikaliska rum”, det individuella, det interna och det imaginära rummet, 
ryms ungdomars sammantagna musikaliska erfarenhet och det är med denna de 
sedan värderar den musik de möter. Musikundervisningen i skolan behöver ta 
hänsyn till musikens funktion i elevernas liv och utåtriktad verksamhet kan vara 
ett viktigt redskap för detta (Linge, 2013:12). Musikläraren behöver alltså förstå 
var eleverna befinner sig för att sedan leda dem vidare. Bedömningar som ger 
nyanserad information om elevers prestationer i förhållande till kurs- och 
läroplanernas mål kan man konstruera genom att använda realistiska uppgifter i 
verklighetsnära situationer (Jönsson, 2012:43 f). Det Jönsson (ibid) kallar för 
autentisk bedömning och som innebär direkt och öppen bedömning under själva 
utförandet ger eleven fritt spelrum när det gäller sättet att lösa uppgiften på, vilket 
troligen skulle passa i den utåtriktade verksamhetens kreativa miljö. En relevant 
fråga blir då om det eleven lär sig i en autentisk bedömningssituation är 
applicerbar på olika områden. Genom att använda Kanes validitetsmodell (a. a.:48 
ff) kan man dra slutsatser om de kunskaper eleven tillägnats sig i en viss situation 
även kan antas vara valida i andra sammanhang. 

 

 
 

En schematisk bild av Kanes validitetsmodell (Jönsson, 2012:43) 
 
Musiklärarna på skolan har satt målet högt; att alla elever som vill ska kunna få 
godkänt i musikämnet, menar musiklärare 4. Den tiden är förbi när musikalitet 
sågs som en medfödd egenskap4, som man antingen hade eller saknade. Däremot 
hävdar  Linge  (2013:155)  att   fenomenet   groove  innebär   en   medfödd  och 
oemotståndlig vilja hos (alla) människor att synkronisera sina rörelser när de hör 
musik. Groove kan bekräfta lärandet och styrka elever i sin utveckling och är, 
som jag ser det, motsatsen till gamla tiders stämpling av vissa personer som 

 
 

4 Jmfr ”I min familj är vi omusikaliska - En studie av barns musikaliska identitet” Joakim Hellgren (2011) 

Generalisering 

Bedömning Extrapolering 

Kanes 
validitetsmodell 

•Observation 
av 
prestation 

• Omdöme på 
enskilda 
uppgifter 

• Flera 
likartade 
uppgifter • Mål 

42  



 

”omusikaliska” av naturen. Även scaffolding, som innebär att eleven får 
utmaningar på rätt nivå med handledning från läraren, erbjuder ett alternativ till 
den tidigare statiska föreställningen om kunskap som något överförbart (Linge, 
2013:20). Ett sådant omfamnande av samtliga elever kräver en helt annan 
musikpedagogik, givetvis, och musiklärare 4 beskriver hur de med extra 
stödundervisning har lyckats väldigt bra. 

 
Men sen är det ju så att det är oerhört individuellt hur man jobbar upp ett E med 
en elev. För vi jobbar väldigt målmedvetet med att ingen ska bli underkänd. (…) 
Jag har ingen som varit här… Jag har någon elev som inte har varit här en enda 
gång, givetvis som inte kan få E. Men jag tror (…) att vi inte underkänner en enda 
elev som går i sjuan i år. För de har varit här och vi har lyckats, med de här 
extrastöden på fredagar, se till att de [har] kommit upp. (musiklärare 4, år 7-9) 

 
Viktigt att poängtera här är att när stödundervisningen fungerar som bäst är den så 
angelägen att även så kallade ”högpresterande” elever (i musikämnet) vill komma 
och det blir då en ”smältdegel” eller ”workshop” där elever lär varandra. Om 
scaffolding ska används i undervisningen är det, som jag nämnt tidigare, delvis 
som en motpol till ”mästare/lärling-modellen” där läraren förevisar och eleven 
härmar. Jag menar att  det  ändå  är  viktigt  med  förebilder,  men  att  de  gärna 
ska utgöras av andra än läraren eftersom det främst är handledning och  stöd 
som är dennes uppgifter. 

 
När det gäller att lyfta fram PR som något odelat positivt är det svårt att hitta stöd 
för det i intervjumaterialet. Det är en tydlig markering från samtliga att lärande 
och måluppfyllelse prioriteras före PR för skolan, men musiklärare 4 sticker ut 
lite genom att i ett längre resonemang inflika: 

 
Ja, grundinställningen där är att man som skola (…) måste visa att man är bra. 
(…) så måste jag visa att vi har en bra musikverksamhet och det var väl därför jag 
och min kollega (kollegans namn) drog igång musikprofilen (…) 
(musiklärare 4, år 7-9) 

 
Denna deltolkning måste summeras genom ett konstaterande av att alla 
informanter, både musiklärare och rektorer, enhälligt betonade måluppfyllelse, 
men egentligen lärandet i synnerhet och endast tog upp PR och marknadsföring 
som ”bieffekter”. Detta är föga överraskande och säkert i linje med vad de flesta 
tycker, men jag tyckte mig också se uttryck för en stor stolthet över de stora 
evenemang där utåtriktad verksamhet blev till ett ”flaggskepp” för hela skolan 
och dess rykte som pedagogisk institution. Sådana uttryck av stolthet eller att 
”lyfta fram” vissa elever nämns bara mellan raderna eller i bisatser. 

 
Det finns klara beröringspunkter mellan deltolkning 5 & 6 i min hermeneutiska 
analysmetod och särskilt musiklärare 5 överbryggar dessa två i en framställning 
över hur de jobbar pedagogiskt på hennes skola för att få dem som verkligen 
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behöver träna på att framträda också skall få rätta förutsättningar att kunna ta 
steget. Hon beskriver den estetiska profilens trappstegsmodell där ett stort antal 
forum för att framträda på olika nivåer, först i mindre sammanhang, förbereder 
för eventuella större utåtriktade verksamheter. 

 
6) olika typer av evenemang gör att fler kliver fram 

 
Genom att den utåtriktade verksamheten och därtill hörande musikevenemang 
bildar ett brett spektrum av olika uppspelningstillfällen kan flera oönskade 
effekter undvikas. Dels blir sannolikheten att den enskilde eleven hittar ”sitt” 
forum större och eftersom lärarens arbete till en del handlar om att instruera när 
och hur man ska visa upp sina färdigheter kan initierande av olika typer av 
evenemang tillgodose båda dessa behov. Dels kan det vara betydelsefullt för att 
hindra den legitimitetskris som skolan utstår om det som lärs ut inte  är 
tillämpbart i vardagslivet (Ericsson, 2002:182 ff). Med ett större utbud av olika 
uppspelningar på olika nivåer eller konsertliknande situationer kan musik som 
skolämne bli mindre snävt och intresset för det stoff som behandlas kan bli en 
viktig motivationsfaktor. 

 
Många växer ju genom de här evenemangen, det är alltid några som oväntat kliver 
fram. (…) Ja, och ibland så uppträder vi bara inom klassen och för en del kan det 
vara ett stort steg. Så det finns nivåer för elever att framträda på. Ja, det ska finnas 
någonting för alla. För de som är duktiga och vill prestera, de har ju sin arena där 
naturligt. De andra behöver känna på det. Det är nog en liten käpphäst, tror jag, 
som jag har att alla ska få möjlighet – att kolla ifall det kan vara något i alla fall. 
(musiklärare 5, år F-9) 

 
Olika musikaliska forum lockar eleverna till nya inspirerande utmaningar, menar 
musiklärare 1. I ett web-sänt lokal-Eurovision lyckas musiklärare på tre skolor i 
kommunen få ungdomarna att skriva låtar och framföra dem på ett övertygande 
sätt. Det verkar som att flera av rektorerna förstått det som andra fått betala dyra 
”lärpengar” för (Lundahl et al, 2014:190). Nämligen att ska man köpa in externa 
musiker istället för att bedriva fungerande utåtriktad musikverksamhet blir det 
oerhört kostsamt och ger ingenting tillbaka. Flera av musiklärarna i studien 
berättar att de har åtminstone en stor händelse, ett ”flaggskepp” för den 
utåtriktade verksamheten som alla inblandade är tveklöst stolta över. I de flesta 
fall handlade de om större avslutningar med musikinslag eller konserter, men 
musiklärare 1 berättar om en annorlunda satsning, ett låtskaparprojekt: 

 
Ja, och sen har vi ju ännu mer, för vi har ju ett sådant här låtskapande, ett projekt 
på vårterminen. Och då går vi in i en tävling med (två andra orter inom 
kommunen) och så har man en sån här Song Contest, ja Eurovision kallar vi det, 
då. Där man först inom skolan röstar fram de bästa bidragen, alltså de har skrivit 
en egen låt. (…) Ja, det är faktiskt jättekul. För det finns ju faktiskt med där som 
låtskapande, så alla lyckas ju faktiskt hyfsat att skapa en låt. 
(musiklärare 1, år 7-9) 
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Med begreppet inkludering menas i en skolkontext att skolan bör anpassas efter 
den variation som finns bland barn snarare än att besvärliga och avvikande elever 
ska tvingas in i rigida strukturer (Nilholm, 2007:92). Enligt musiklärare 2 besitter 
musikämnet unika kvaliteter i en inkluderande praktik, ”utan det hade många 
elever inte hängt kvar i [skol]systemet”. På min fråga om det är ”rätt” elever som 
får chansen att uppträda i utåtriktade verksamheter, de som enligt kursplanen 
verkligen behöver öva färdigheter och kunskaper mot målen i musikämnet, får jag 
svaret; 

Kanske är ”duktiga Lisa” lite  överrepresenterad,  men  även  ”dyslektiker-Pelle” 
står där och gör nånting, väldigt mycket… Alltså, det ligger ju lite i vår profession 
också att göra det… 
(musiklärare 2, år F-9) 

En inkluderande praktik i musikämnet och i utåtriktad verksamhet i synnerhet kan 
emellertid visa sig svår att hantera. Eftersom hög- och lågpresterande elever i 
samma grupp behöver olika typer av återkoppling, kan det som hjälper den ena 
ibland stjälpa den andre. ”Medan högpresterande och motiverade elever är hjälpta 
av, och sporras av, små hintar eller att man bara bekräftar att de är på rätt spår, 
behöver lågpresterande och osäkra elever ofta stöd för att klara av uppgiften och 
bygga upp självförtroendet” (Jönsson, 2012:82). Musiklärare 3 berättar om 
”rangordningen” på ensemblelektionerna: 

De som har ett ”bagage” (lågpresterande, min anm.) kan antingen bryta igenom 
[det] genom att man upptäcker att det går att musicera med dessa som är duktiga 
eller också bär de med sig det här bagaget ”nej, jag duger inte, jag duger inte”… 
(musiklärare 3, gymnasiet) 

Marknadsföring och entreprenörskap är viktiga ”bieffekter” av att eleverna får 
erfarenhet av utåtriktad verksamhet, menar musiklärare 4, och menar att väldigt 
många delar av kursmålen som hade varit svårt att hinna med annars, nu faktiskt 
integreras i denna del av undervisningen. 

Ser man sammantaget på allt det här så är det klart [att] det finns en massa bitar i 
det här. Sätter man sig ner… Ofta gör man bara saker kanske, utan att tänka men 
tittar man på vad man får med för bitar i allt det här så är det enormt mycket med 
(välgörenhetskonserten), det är ju också den här marknadsföringsbiten. Kontakt 
med media, kontakt med kyrkan, ljudtekniker som ska bokas… 
(musiklärare 4, år 7-9 

I och med att Madonna och andra artister betraktar sig själva som varumärken 
(Idvall & Schoug, 2003:39) blir även musikundervisningen till sist en avspegling 
av detta. Istället för att drivas att söka kunskap och färdigheter av en nyfikenhet 
och längtan till personlighetsutveckling, leder det instrumentella sättet att se på 
musikalisk kunskap  hur man bäst ökar sin  kapacitet att generera ekonomiska 
värden (a. a.:18). 
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Jag vill summera denna deltolkning genom att sätta fokus på hur olika sorters 
evenemang inom ramen för utåtriktad verksamhet kan motivera eleven till 
lärande, genom att avståndet mellan musik så som den är i elevens vardagsliv och 
musik som skolämne minskas. Dessutom kan en bred utåtriktad verksamhet på 
detta sätt minska skolans legitimitetskris genom att det som angår eleverna också 
är det som lärs ut i skolan. Svårigheten att arbeta inkluderande med alla elever i 
musikämnet kan vara att det som hjälper någon elev motverkar en annan elevs 
möjligheter till lärande. 

6.3.2 Rektorers perspektiv 
Som jag skrev inledningsvis i förra delkapitlet delade rektorerna och musiklärarna 
samstämmigt åsikten att frivilligheten bör vara ett viktigt inslag i den utåtriktade 
verksamheten över huvud taget, och inte minst när det gäller musiken. De flesta 
rektorerna betonade vikten av ett pedagogiskt helhetsperspektiv, men paradoxalt 
nog angavs musiken ofta som en motpol till skolans övriga verksamhet. Det kan 
möjligen förklaras av det som Ericsson (2002:3) beskriver som ”kulturindustrins 
massiva påverkansmöjligheter” på musikämnet i skolan och att en risk finns att 
det uppfattas som ”mer än ett skolämne”. Det kan upplevas som en krock eller 
distorsion mellan skolans respektive elevernas förväntningar på begreppet musik. 
Trots att musikämnet både på de senare åren på högstadiet samt gymnasiet har en 
stor dominans av den så kallade ”rockbandsmodellen”, så kan det fortfarande 
finnas kvar en rest av tidigare ideologiska föreställningar i skolans organisation 
(ibid). I nya pedagogiska praktiker med riktning mot eleven och det som ska läras 
är det viktigt att man som skolledare kommunicerar de bärande idéer som man 
tillsammans formulerar för verksamheten. Detta arbetssätt skiljer sig tydligt från 
den traditionella rollen att implementera föreskrivna förändringar och syftar till 
fördjupad förståelse snarare än till att förbättra resultaten i olika typer av prov och 
mätningar (Thornberg & Telin, 2011:79 f). Eftersom jag i syfte och tidigare 
forskning har betonat skolans marknadsanpassning är det på sin plats att 
understryka att ett sådant kommunikativt ledarskap också skiljer sig från det 
kommersiella ledarskapet inom produktions- och tjänstesektorn. Här finns alltså i 
någon mening en inbyggd motsättning. 

Även när det gäller rektorsintervjuerna, skulle det kunna finnas ett mått av 
osäkerhet på grund av ”intervjueffekten” (Kvale & Brinkmann, 2009:90 ff), 
eftersom forskarens roll återigen påverkar både informanten i intervjusituationen 
och den kunskap som kommer ut av undersökningen. Eftersom jag även i det här 
fallet figurerade som en möjlig blivande lärarkollega kan det tänkas att 
intervjupersonerna kändes sig tvingade att uttrycka sig politiskt korrekt i 
förhållande till detta. Mot denna bakgrund försökte jag vara uppmärksam på vad 
som utmärkte de olika sociala mötena och hur jag själv framstod utifrån 
informanternas perspektiv (Ryen, 2004:102). 
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7) man måste inte visa att man är bra/delaktighet viktigast 
 

I Ericssons studie av gruppintervjuer med ungdomar angående musikaliskt 
lärande i skola och informellt lärande på fritiden lyfts musikens 
identitetsskapande, självförverkligande och terapeutiska egenskaper fram. Den 
musik som ungdomarna ägnar sig åt genom ett intresse, det vill säga  på 
fritiden är ofta genom lyssning, såväl aktiv som passiv, och ibland genom 
musicerande. Ungdomarna ger bland annat uttryck för att kreativitet flödar 
bäst i en lärarfri miljö, men att bland det viktigaste som den formella 
musikundervisningen har att erbjuda är tillfällen till att öva musikaliskt 
samarbete (Ericsson 2002:190 f). Detta perspektiv till hur  man  bäst 
tillgodoser kunskap och färdigheter i musik stöder tanken på deltagande i 
ensemblespel, körsång och inte minst deltagande i  utåtriktad 
musikverksamhet. Det handlar om att själv vilja delta, samarbete och 
frivillighet. 

 
… musiklärarna känner eleverna betydligt bättre än vad jag gör, men jag tror inte 
att… Jag upplever det inte som att vi har någon form av skönhetstävling när det 
gäller det, utan det handlar mycket om de som vill. Sen kan jag inte neka till att 
det finns dem som vi gärna lyfter fram. (Rektor 1, år F-9) 

 
I detta avsnitt finns återigen en möjlighet att inom den hermeneutiska ramen även 
använda textanalys enligt Kvale och Brinkmann (2009:230 ff). Vid en första 
anblick ser det ut som om rektor 1 stannar vid sin självförståelse eftersom hen 
uttrycker sig i jag-form. Sedan tog jag med slutet av meningen innan, eftersom 
jag såg att det lämnar en öppning för att inbegripa det ”sunda förnuftets kritiska 
förståelse”. Genom orden ”musiklärarna känner eleverna betydligt bättre än vad 
jag gör, men jag tror inte att…” lämnar rektorn ett frågetecken kring huruvida 
musiklärarna ser det som en ”skönhetstävling”. Med ordvalet ”skönhetstävling” 
distanserar sig rektorn möjligen ytterligare från den eventuella tävlingsaspekten 
eftersom det är uppenbart att det inte är utseendet det är frågan om i detta 
sammanhang. Min tolkning blir att även om det inte finns något explicit 
tävlingsmoment, så kan det finnas elever som är tävlingsinriktade och kämpar för 
att ofta få komma med i utåtriktad verksamhet. En möjlig tolkning skulle t o m 
kunna vara att det varit en sådan händelse nyligen, men att rektorn väljer att inte 
nämna det (mer än möjligen indirekt). 

 
Jag blev först lite förvånad över att rektor 2 som annars under hela intervjun 
regelmässigt uttryckte stolthet över vilken välfungerande utåtriktad 
musikverksamhet skolans musiklärare  åstadkom år efter år, plötsligt ändrade 
språkbruket abrupt (bara genom att använda ordet ”dålig”) och tydligt sänkte 
förväntningarna i svaret på huruvida några utvalda elever fick göra fler 
framträdanden än andra. 

47  



 
Och jag har inte upplevt att det är någon som är specifikt utplockad för att göra fler 
framträdanden, utan bra som dålig så gör de framträdanden om de törs… 
(Rektor 2, år F-9) 

 
Med lite eftertanke så är min tolkning att detta uttalande troligen är en projicering 
av egna olustkänslor inför att framträda offentligt. Möjligen kombinerad med ett 
ärligt engagemang för svagpresterande elever, vilket karaktäriserade rektorns 
hållning i de flesta frågorna. 

 
Rektor 4, som arbetar på en internationell skola med dubbla kursplaner, både den 
svenska och IB-kursplanen (International Baccalaureate), planerar att de 
assembleys som barnen genomför och som är ett slags offentliga redovisningar, 
oftast internt inom skolan, ska utvidgas med tio-minuters pass där vem som helst 
kan ”teckna” sig för att framträda med musik eller något annat, gärna kulturellt 
inslag. På frågan om det alltid är de redan duktiga eleverna som skall sjunga på 
assembleys eller annan utåtriktad verksamhet, svarar hon: 

 
Nej, det är faktiskt inte al ls så. Hellre än bra. (…) Men det är kanske så att de här 10 
minuterna skulle bli mer ”duktiga Lisa”, känner jag. Men vi har inte det än, för just nu är 
det alla är med på allting! 
(Rektor 4, år F-6) 

 
Väl medveten om att frågan var ledande ville jag ändå med en vänlig insinuering 
påminna om att det förmodligen bara är de modigaste och/eller duktigaste som 
vågar ”teckna” sig själv i ett sådant sammanhang. En glimt i ögonen och ett lite 
snett leende visade att det nog kunde vara så i en framtid, men i dagsläget är det 
inga sådana framträdanden. Jag fick ett kort erkännande i kroppsspråk och 
ansiktsuttryck att det nog var något att tänka på när de så kallade tio-minuters- 
passen ska introduceras. 

 
I Manfred Scheids (2009:86) intervjuforskning Musiken, skolan och livsprojektet 
framkommer ”att det som eleverna uppfattar som speciellt med musik i relation 
till andra ämnen i skolan är att det ger glädje, att det är kreativt, att 
samarbetsförmågan och gruppkänslan ökar”. Detta var en uppfattning som 
delades av rektorerna och som särskilt rektor 5 gav uttryck för. 

 
Ja, det får ju inte bara bli att musik är prestation för andra, utan musik ska kunna vara 
glädje bara för dig själv. Att du mår bra av att hålla på med musik. 
(Rektor 5, år 7-9) 

 
Scheid (2009:142) poängterar även musikens identitetsskapande kraft som 
livsstilsmarkör, ofta tillsammans med ett visst klädmode - men inte alltid. Kläder 
kan kombineras med musik både för att understödja och kontrastera varandra. 
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Att musik har en terapeutisk eller självvårdande dimension är något som Ericsson 
(2992:211 ff) understryker i sin forskning av ungdomars uppfattning om 
musikaliskt lärande. Det framstår här som om den musik som ungdomar tillägnar 
sig på fritiden har en större självvårdande funktion än exempelvis musik inom 
skolämnet. Viktiga begrepp som självkännedom, livskvalitet, självförverkligande 
och identitet nämns av ungdomarna i studien som självvårdande. Möjligen, 
summerar jag, kan den utåtriktade verksamheten i sin dubbla roll som både intern 
i musikämnet och extern i sin kontakt med en publik få en överbryggande roll. 

 
8) värdegrund blir utåtriktat arbete 

 
Begreppet värdegrund lanserades i och med läroplanen Lpo 94 och kan enligt 
Colnerud (2004:81) ses som ett försök av den sekulariserade skolan att återerövra 
de eviga värdena såsom respekten för människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet och alla människors lika värde. Ett problem är att begreppet 
med tiden urholkats och numera inbegriper mer eller mindre alla frågor som 
handlar om moral och etik. Det finns en uppenbar risk att innebörden av 
synnerligen viktiga fenomen och frågor kring dessa blir otydliga eller rent av 
förvanskas. Colnerud (ibid) menar vidare att lärarna ofta definierar 
värdegrundsbegreppet och moral- och etikfrågor pragmatiskt och ”operationellt”. 
Med det menas att alla moraliska och sociala problem kallas lite svepande för 
värdegrundsfrågor. Det stämmer synnerligen väl med rektorernas (i 
intervjustudien) uppfattningar om värdegrundsbegreppet när de kopplade den 
utåtriktade verksamheten till skolans styrdokument. Rektor 4 gjorde ändå genom 
att berätta om arbete med teambuilding och värdeord relativt tydliga kopplingar 
till det ursprungliga värdegrundsbegreppet. 

 
Jag införde assembleys för att jobba med teambuilding, vi är en skola, vi är en enhet, vi 
jobbar med våra värdeord och så har de en liten… Varje klass får ett tillfälle att uppträda 
per år. (Rektor 4, år F-6) 

 
Rektor 4 förklarade att en av de orsaker som gjorde att satsningen på så kallade 
”assembleys” (ett slags offentliga redovisningar) startade var att de, genom att de 
är inhysta i samma lokaler som gymnasieskolan, fick möjligheten att uppträda i 
den stora aulan. Detta påminner om ett amerikanskt fenomen; schools-in-schools, 
”ett sätt att skapa mindre och pedagogiskt nyskapande skolor utan att det krävs 
nya lokaler och därmed höjda kostnader” (Blomqvist & Rothstein, 2008:99 f). 

 
Sen kan jag ju se att själva framträdandet (…) det är kanske inte det som är 
målsättningen, men processen dit hänger ju ihop med musikämnet, men också kapitel 
två, tänker jag, mycket med elevers inflytande, elevers demokrati, ansvarsbiten och den 
vidgade kunskapen. (Rektor 6, år F-6) 
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När rektor 6 talar med självklarhet om att processen som leder fram till ett 
musikframträdande både relaterar till ämnesmålen i läroplanen, men också till 
elevers rätt till inflytande och demokrati som står inskrivet i kapital 2 i samma 
dokument, kan jag se en tydlig parallell mellan musikalisk kreativitet och barnets 
utveckling till en demokratisk individ. Linge hävdar att en musikpedagogik som 
fokuserar på teknisk kompetens förbiser elevens behov av kreativ utveckling. 
”Den enskilda individen får då inte välja hur den som individ socialiseras, vilket 
innebär att förutfattad mening reproduceras på ett odemokratiskt sätt”  (Sayer, 
1992, se Linge, 2013:66). Rektorns ord om att det inte handlar att producera ett 
framträdande, det är inte det som är målsättningen utan processen dit, får mot 
denna bakgrund större djup och trovärdighet. 

När relationen mellan utåtriktad verksamhet och värdegrundsbegreppet kom upp i 
samtalen begränsade sig ofta innehållet till att handla om trygghet, 
glädjespridande, god atmosfär, trevliga inslag och sådant som ger kraft till att 
återvända till (det vanliga) skolarbetet. Både rektor 1 & 3 illustrerar detta, nedan. 

Sedan är det naturligtvis ett mycket trevligt inslag överlag och det ger mycket glädje, det 
ger mycket energi tillbaka. (Rektor 3, gymnasiet) 

… att man visar utåt att vi är en bra och trygg skola, för dig och dina barn.
(Rektor 1, år F-9) 

Glädje och lust leder till intresse, vilket ungdomarna i Ericssons (2002:105 ff) 
studie uttrycker är absolut nödvändigt för musikaliskt lärande. Att bli tvingad att 
lära sig musik anses av de flesta som meningslöst, men successivt fördjupad 
kunskap kan också leda till fördjupat intresse. Med andra ord kan mottaglighet för 
att ta emot kunskap i musikundervisningen leda till utveckling av det 
musikaliteten, både i det formella och informella lärande. Lärande kan till och 
med i ett initialskede vara förknippat med tvång och det är därför som det är 
viktigt att eleverna via musikundervisningen exponeras för musik och begrepp 
som de inte kommer i kontakt med annars. Därför kan det på ytan självklara 
uttalandet av rektor 1 ovan rymma ett djupare resonemang. Nedanstående citat 
rymmer också glädje och lust, men avslöjar också att det är en vanlig föreställning 
att musikämnet inte är bärare av akademiska kvaliteter, utan uppenbarligen 
någonting annat. 

… att man har någonting och jag tycker ju att det är viktigt att framhålla inte bara
akademiska meriter, utan även andra meriter i livet, det är viktigt att ha balans på det. 
Det här är ju också någonting som är glädjebringande (…)  (Rektor 5, år 7-9) 

Några av ungdomarna i Ericssons undersökning menade alltså att fördjupad 
musikalisk kunskap också kan leda till fördjupat musikaliskt intresse, vilket jag 
vill påstå till viss del motsäger rektorns påstående. Förmodligen skulle uttalandet 
kunna ge intrycket av musik som ett av skolans ”rolighets-” eller ”låtsasämnen”. 
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Rektor 2 ger mig en helt annan uppfattning av hur värdegrunden kan bli utåtriktat 
arbete genom att musikläraren får i princip alla elever att medverka och dessutom 
känna en viss positiv press på sig att leverera en lika bra show som förra året. 

Och vår musiklärare här, (musiklärarens namn) lyckas ju få med alla elever, det är 
sällan det är någon som hoppar av eller inte går med. (…) Och det spär ju också 
på nästa årskull att ”nästa år är det vår tur, nu måste vi skärpa oss, nu måste vi 
göra något bra utav det här”. (Rektor 2, år F-9) 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 
2011a:15) står i kapitel 2.3 Elevernas ansvar och inflytande att ”elever ska ges 
inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 
arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som 
rör dem”. Detta är ett av de ställen där elevernas konkreta aktiva del i 
förändringsarbetet efterfrågas och här menar jag att den utåtriktade verksamheten, 
vare sig den genomförs som insamlingsprojekt till en skola i en vänort i Malaysia 
eller om det är en melodifestival med låtar av eleverna som direktsänds i 
närradion, har en stor uppgift att fylla. 

När ordet värdegrund förekommer i intervjuerna kan man tydligt se att ordet i 
likhet med engelska ”values” har ändrats från att beskriva företeelser till att mer 
och mer handla om känslor. Detta beskrivs tydligast av rektor 1, men förekommer 
även i flera av de andra citaten på olika sätt. Jag kunde dessutom, i fem citat, 
rörande musiklärarens utåtriktade arbete ur en värdegrundsaspekt, skönja lika 
många olika pedagogiska ansatser för moralisk normpåverkan (Colnerud, 
2004:86-88). Tidigare motsvarades moralisk normpåverkan snarast av begreppet 
fostran, men det leder tankarna till något auktoritärt och indoktrinärt, medan det 
egentligen handlar mer om positiv förändring, som till exempel karaktärsdaning 
och utveckling av goda sociala egenskaper. 

Pedagogisk ansats Innebörd 
Rektor 6 Regelfokuserad Eleven lär sig specifika beteenden och normer 
Rektor 5 Dygdernas utveckling Eleven   tillägnar   sig   klassiska   dygder   som   generositet   och 

självkontroll 
Rektor 4 Moralisk autonomi Eleven   intar  ett  självständigt  förhållningssätt  och  förmåga  att 

reflektera 
Rektor 2 Omsorgsetisk Eleven införlivar normer från vuxna som ger stöd, bekräftelse och 

uppskattning 
Rektor 1 Barnfrihetsmodellen Skolan ska inte lägga sig i eller avsiktligt påverka 

(Colnerud, 2004:86-88) 

Ur rektorernas uttalanden (se citat i denna deltolkning) kunde jag upptäcka en 
regelfokuserad ansats, vilken bygger på internaliseringen av  normer  och 
beteenden (rektor 6), en ansats som bygger på moralisk autonomi (rektor 4), 
barnfrihetsmodellen i Rosseauansk anda (rektor 1), en omsorgsetisk ansats som 
inbegriper stöd och bekräftelse från vuxna (rektor 2) och en ansats som betonar 
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dygdernas utveckling (rektor 5). När värdegrunden diskuteras och praktiseras 
saknas ofta denna dimension trots att den är avgörande för frågan och inte minst 
det pedagogiska handlandet (Colnerud, 2004:88). 

Sammanfattningsvis har begreppet värdegrund med tiden urholkats och inbegriper 
mer eller mindre alla etiska och moraliska frågor. Om utåtriktad verksamhet 
används på rätt sätt, kan den hjälpa till att stärka arbetet med värdegrunden så 
som den står uttryckt i Lgr 11, kapitel 2.3 Elevernas ansvar och inflytande. Där 
står bland annat att elever ska få inflytande över utbildningen och stimuleras att ta 
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla den. Det är viktigt att eleverna via 
musikundervisningen exponeras för musik och begrepp som de inte kommer i 
kontakt med annars bland annat för att fördjupad musikalisk kunskap också kan 
leda till fördjupat musikaliskt intresse. En sådan kreativ utveckling innebär att 
själv välja hur man vill socialiseras (Linge, 2013:66). 

6.4 Sammanfattning av resultat 
Resultatet av intervjusamtalen blev efter hermeneutiskt analysarbete till de 
deltolkningar som jag här ger en kort sammanfattning av. Jag visar också 
översiktligt vilka delar av materialet som så småningom gav upphov till de tre 
huvudtolkningarna. 

Frivillighet i utåtriktad verksamhet är viktigt för de deltagande musiklärarna och 
rektorerna i studien. Särskilt betonas det av informanter vars skolor inte använder 
sig explicit av musik som pedagogiskt verktyg eller har en musikprofil. På skolor 
där musiken är integrerad i all verksamhet blir det ändå naturligt att alla är med. 
Flera av musiklärarna betonar vikten av att välja vilka delar av den utåtriktade 
verksamheten man vill satsa på, för att arbetsbelastningen ska bli rimlig. Detta ska 
vägas mot att en formativ eller lärande bedömning bygger på att eleven får ”bra 
uppgifter” (enligt Jönssons definition). Sådana uppgifter är lämpade att 
genomföras i utåtriktad verksamhet eftersom de till stor del är beroende av att 
eleven och uppgiften är i fokus och att läraren klargör vad som behövs för att visa 
upp sin kunskap. 

Många musiklärare är väl medvetna om att deras arbetsinsats i utåtriktad 
verksamhet överstiger den genomsnittliga tidsåtgång som kan läggas ner i den 
vardagliga musikundervisningen. Detta skulle om det endast handlade om 
marknadsföring inte vara försvarbart, men legitimeras med att musikläraren får 
möjlighet att konstruera ”bra uppgifter” (enligt Jönssons definition). När 
musiklärarens insats överstiger det man kan förvänta sig blir en bytesrelation av 
”varor” möjlig, med exempelvis en hägrande kompensationsledighet mot en 
egentligen orimligt stor lojalitet (enligt marxistisk teori). 
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Eftersom man aldrig kan formulera exakt vad det är eleverna ska kunna, eller 
exakt hur målen ska uppnås bör målen istället bestå av centrala handlingar inom 
musikämnet. Med en sådan ingång till betygsättning och måluppfyllelse blir 
utåtriktad verksamhet, för mig, en viktig del av musiklärarens arbete. Det är här 
min huvudtolkning nr 1 infinner sig; Utåtriktad verksamhet för att visa 
baskunskaper och bredd. 

 
Alla informanter, både musiklärare och rektorer, betonade måluppfyllelse och 
lärande som det absolut viktigaste med att genomföra utåtriktad verksamhet och 
tog endast upp PR och marknadsföring som ”bieffekter”. Men jag tyckte mig 
också se uttryck för en stor stolthet över utåtriktad verksamhet som blev till ett 
”flaggskepp” för hela skolan och dess rykte som pedagogisk institution. Detta 
uttryck av stolthet får bli min huvudtolkning nr 2; Utåtriktad verksamhet för att 
visa spetskompetens. 

 
Utåtriktad verksamhet kan motivera eleven till lärande genom att avståndet 
mellan elevens musikintresse och musik som skolämne minskas. Den kan också 
minska skolans legitimitetskris genom att det som angår eleverna även är det som 
lärs ut i skolan. Svårigheten att arbeta inkluderande med alla elever i musikämnet 
kan vara att det som hjälper någon elev motverkar en annan elevs möjligheter till 
lärande. 

 
Musik har en terapeutisk eller självvårdande dimension och det framstår som om 
den är starkare hos den musik som ungdomar tillägnar sig på fritiden än 
exempelvis musikämnet i skolan. Möjligen kan den utåtriktade verksamheten i sin 
dubbla roll som både intern i musikämnet och extern i sin kontakt med publiken 
få en överbryggande roll. Begreppet värdegrund har urholkats och inbegriper mer 
eller mindre alla etiska och moraliska frågor. Om utåtriktad verksamhet används 
på rätt sätt, kan den hjälpa till att stärka arbetet med värdegrunden så att elever får 
inflytande över utbildningen och stimuleras att ta aktiv del i skolutvecklingen. 
Detta är enligt mig en av studiens mest intressanta observationer, vilket får bli 
min huvudtolkning nr 3; Utåtriktad verksamhet för att ge elever inflytande över 
sitt lärande. Detta ökade inflytande understryker hur viktigt det är att eleverna via 
musikundervisningen exponeras för musik och begrepp som de inte kommer i 
kontakt med annars bland annat för att fördjupad musikalisk kunskap också kan 
leda till fördjupat musikaliskt intresse. 
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7 Diskussion 
Kunskaper och färdigheter i musik är aldrig några förutsägbara och obestridliga 
fakta utan är likt den hermeneutiska spiralen ”i ständig förändring”. Eftersom 
musikideal är en så stor del av ungdomars identitetsskapande är det av yttersta 
vikt att den som undervisar i musikämnet visar respekt för vad musiken betyder i 
tonåringars vardag. En engagerad utåtriktad musikverksamhet är, liksom den 
formella musikpedagogiken, förankrad i elevernas liv och verklighet. Detta kan 
dock aldrig vara målet utan en fungerande musikundervisning är i sig, inklusive 
de delar som utgörs av utåtriktad verksamhet, framåtriktad och formativ (Linge, 
2013:12). Det handlar alltså inte bara om att bekräfta eleverna i det de redan 
känner till med att låta skolan närma sig elevernas verklighet, utan att tydliggöra 
och fördjupa den individuella och gemensamma kunskapen genom till exempel 
social interaktion och utåtriktad verksamhet. 

I den polarisering som jag tecknade i uppsatsens syfte finns måluppfyllelse och 
PR eller marknadsföring som diametrala motsatser. Jag ska försöka konkretisera 
vad jag menade med att sätta upp dem som motsatser genom att försöka teckna en 
bild av hur det politiska läget, men kanske framför allt bilden av det, har ändrats. 

Många av de kritiska röster som uttalar sig om hur skolan har marknadsanpassats 
menar att valfrihetens pris är att den konkurrens som följer i spåren av detta får en 
negativ påverkan på demokrati-idealen om  mångfald, inkludering och 
antidiskriminering. I rapporten Valfrihet och dess effekter inom skolområdet ställs 
liknande frågor, om inte med samma polemiska ton, utan med en mer öppen 
ingång. Texten låter oss ana en förskjutning i det politiska klimatet, där 
valfrihetsreformerna i mitten av 90-talet blev synonymt med demokrati och 
inflytande. En sådan sammanlänkning av valfrihet med demokrati, lyhördhet och 
inflytande var för många, i synnerhet på den politiska vänsterkanten, otänkbart 
tidigare (Skolverket 2003:41). 

I takt med att riskkapitalbolag, i likhet med danskägda Johan Bauer-koncernen, 
dragit sig ur den avreglerade, svenska skolmarknaden finns förutom svikna 
ungdomar som inte fick gå färdigt sin gymnasieutbildning, förvirrade skolledare 
och lärare endast kvar ett dualistiskt skolpolitiskt klimat. Detta när det annars 
råder konsensus mellan de politiska blocken i många av de andra viktiga politiska 
frågorna, såsom försvars- och säkerhetspolitiken, pensionssystemet och 
energipolitiken (i den så kallade decemberöverenskommelsen). Många artiklar i 
tidningar och tidskrifter, en växande mängd forskning och i otaliga inlägg på 
internet har kostnaden för valfrihetsreformerna i den svenska skolan reflekterats 
och debatterats. Vad som inte har debatterats på samma sätt, och knappast alls, är 
vad de ökade arbetsinsatserna för den enskilde läraren och rektorn kostar i form 
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av att elever inte får tillräckligt pedagogiskt stöd till att utveckla kunskaper, 
färdigheter och förståelse för demokratiska värderingar (Lundahl et al., 2013:222- 
229. Denna studie har gjort en blygsam ansats till att reflektera över denna, vår 
under senare år kanske största, samhällsförändring. 

Hermeneutisk filosofi betonar att all kunskap och all mänsklig förståelse är 
kontextuell. De generaliseringar som av nödvändighet måste göras i en kvalitativ 
studie är alltså vanskliga (Kvale & Brinkmann, 2009:71). Lika oundvikliga är 
ledande forskningsfrågor (a. a.:189), men det viktiga är vetskap om förförståelsens 
roll i sammanhanget och att erkänna den som en del  av  studiens förutsättningar. 
Detta har varit en del av mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 

I det ackomodativa lärandet gör eleven nya gränsöverskridande upptäckter genom 
att gå förbi sin tidigare förståelsesfär och blir belönad med nya perspektiv, enligt 
Piaget. Genom Illeris (2007:63 ff) utvecklas ackomodationen  till ett så kallat 
transformativt lärande (efter den amerikanske vuxenutbildaren Jack Mezirow) i 
en social utvidgning av perspektivet. Enligt Linge (2013:48) är ”den 
transformativa fasen, en kreativ fas som inte bara spränger de egna 
förståelsegränserna, utan även bidrar med något till det sociala sammanhanget”. 
Detta transformativa lärande kan för mig karakterisera förberedelserna, 
genomförandet och den formativa uppföljningen av den utåtriktade 
musikverksamheten i svensk skola, om den fungerar väl. Hur en sådan 
välfungerande utåtriktad verksamhet används är i högsta grad kontextberoende, 
men jag menar att den växlar fokus mellan de tre huvudtolkningarna i denna 
studie. Alltså en glidande skala mellan att använda: 
1) Utåtriktad verksamhet för att visa baskunskaper och bredd
2) Utåtriktad verksamhet för att visa spetskompetens
3) Utåtriktad verksamhet för att ge elever inflytande över sitt lärande.

Utan att lägga några värderingar över hur de olika skolornas verksamheter 
genomförs idag och på vilka sätt musiklärarens färdigheter och kompetenser 
används i utåtriktade verksamheter, kan jag ändå konstatera att det är 
mångfacetterade, över lag uppskattade och ständigt föränderliga evenemang som 
genomförs för att vara bland annat traditionsmässiga, didaktiska, och 
betygsgrundande. Det finns beräkningar från TNS Sifo som säger att 
gymnasiernas kostnad för reklam åren 2009–2011 ökade från drygt 20 miljoner 
till 42 miljoner kronor. Men professor Lisbeth Lundahl, som lett 
forskningsprojektet ”Gymnasiet som marknad”, menar att detta endast är en liten 
del av den verkliga kostnaden eftersom det tar tid från kärnverksamheten för både 
rektorer, lärare, elever och studievägledare, med flera (Skolvärlden, 2012-10-25). 
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8 Avslutning 
Jag vill sammanfatta med att kortfattat belysa de tre forskningsfrågor jag ställde 
upp som utgångspunkt för denna studie. 

Frågeställningar: 

1) Vilken roll uttrycker musiklärare och rektorer att utåtriktad verksamhet
har för skolan?

Denna fråga kan besvaras med det övergripande svaret att huvudanledningarna till 
att bedriva utåtriktad verksamhet, enligt musiklärarna och rektorerna i studien, 
står att finna i de tre huvudtolkningarna. Utåtriktad verksamhet spelar en stor roll 
för att få eleverna att utveckla och visa upp de baskunskaper och den bredd som 
de tillägnat sig genom skolans musikundervisning. I förlängningen av att alla 
elever kunnat tillgodogöra sig det förstnämnda har utåtriktad verksamhet stor 
betydelse för att visa den spetskompetens som delar av eleverna besitter och gärna 
visar upp, både för sitt eget livslånga och livsvida lärande och för skolans 
möjlighet att göra PR för en väl fungerande musikverksamhet. Därigenom kan 
skolan fortsätta det goda pedagogiska arbete som påbörjats genom att nya elever 
tryggar de ekonomiska förutsättningarna för framtiden. Om utåtriktad verksamhet 
används för att ge elever inflytande över sitt lärande på rätt sätt, kan den dessutom 
hjälpa till så att elever stimuleras att ta aktiv del i skolutvecklingen på olika 
nivåer, lokalt, nationellt och internationellt. 

2) Vilka uppfattningar uttrycker de  båda yrkeskategorierna om skälen till
skolans utåtriktade verksamheter, samt gällande hur dessa relateras till
skolans aktuella styrdokument?

Musiklärarnas bevekelsegrunder för att genomföra utåtriktade verksamheter 
varierade mellan entydigt kursplansrelaterade mål, didaktiska mål på ett 
individuellt plan (till exempel sång- och speltekniker som är så kallad överkurs) 
samt PR- och marknadsföringsmässiga orsaker, med stark tonvikt på det 
förstnämnda. Ett konkret motiv att arrangera utåtriktad verksamhet var för 
musiklärarna i studien att skapa ett bra tillfälle att ”giga” med eleverna. Att skaffa 
sig erfarenhet genom uppspelssituationer är mycket betydelsefullt, ett ”gig” som 
liknar dem som kan möta den professionelle musikern i framtiden, såsom ett 
”mästar-lärling”-möte. Allra starkast var motivet att genomföra utåtriktad 
verksamhet till det rent innehållsmässiga i kunskapskraven,  som  till  exempel 
sång, körsång, ackompanjemangsspel, melodispel och att reflektera över och 
resonera om musik, musikens betydelse, olika genrer, ljudteknik et cetera. 

Flera av rektorerna i studien gjorde en koppling mellan den utåtriktade 
verksamheten   och   värdegrundsarbetet,   liknande   den   som   jag   gjorde   i 
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huvudtolkning nr 3 med att elever bör stimuleras att ta aktiv del i 
skolutvecklingen, men mestadels med en inriktning på livskvalitet och 
självförverkligande. För ett par av rektorerna var marknadsföringen av större 
betydelse än för de övriga, och utåtriktad verksamhet motiverades som PR på 
grund av att dessa skolor inte hade något eget ”upptagningsområde”. Rektorerna 
hade därför inte hade några nya elever som ”per automatik” började på deras 
skola. De var helt enkelt tvungna att få skolorna att vara så pass attraktiva att de 
varje hösttermin kunde fylla en ny förstaårsklass med elever. För ett par av 
rektorerna var utåtriktad verksamhet ett verktyg för att skolan skulle ha ”god 
klang i folkmun, vilket framför allt gällde de skolor som inte hade någon 
egentlig konkurrens. 

 
3) I vilken utsträckning är dessa verksamheter och musiklärarens arbete med 

dessa, integrerade i musikundervisningen? 
 
Det rådde nästan total enighet om att utåtriktad musikverksamhet är en naturlig 
och väldigt viktig del av skolans musikundervisning, både bland musiklärare och 
rektorer. Däremot var det ett par av rektorerna och även av musiklärarna, som 
hävdade att just de större utåtriktade verksamheterna inte var ett optimalt tillfälle 
för betygsgrundande bedömning. De menade att arbetet fram till konsert var 
betygsgrundande, men att sedan var ju ”betyget satt”. Framför allt 
musiklärarkåren i studien var i detta avseende tudelade, där den övervägande 
delen tvärtom hävdade att utåtriktad verksamhet är ett mycket viktigt, formativt 
och stimulerande tillfälle till betygsgrundande bedömning. Precis som i 
forskningsfråga nummer två kan argumenten göras starka för att kunskapskrav 
som sång och körsång, ensemblespel, ackompanjemang och melodispel samt 
ljudteknik och egentligen nästan allt i läro- och kursplanerna i musikämnet på 
något sätt går att relatera till eller går att skapa utrymme för att redovisa inom 
ramen för utåtriktad verksamhet. 

 
När det gäller de arbetstimmar som musikläraren lägger ner på utåtriktad 
verksamhet är de generellt inte möjliga att ta ut i lön utan endast i form av 
kompensationsledighet när det, så att säga, har lugnat ner sig. Musiklärarens 
ordinarie lektioner fortgår under hektiska perioder i regel som vanligt, om det inte 
uppstår krockar. Detta gör att utåtriktad verksamhet inte kan sägas vara integrerad 
på ett fackligt plan, men däremot på ett ämnesdidaktiskt eftersom enigheten var 
total när det gällde nyttan och betydelsen ur ett lärandeperspektiv. 

 
En polarisering eller lojalitetskonflikt mellan att prioritera måluppfyllelse eller PR 
verkade inte gå att verifiera, snarare talade empirin för att deltagarna i denna 
studie såg det som två delar av samma mynt eller två verksamheter i symbios. 
Däremot talade de musiklärare som var erfarna och  hade ett stort antal olika 
utåtriktade musikverksamheter bakom sig om vikten av att ”skala av” onödiga 
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och resurskrävande projekt, för att istället prioritera sådant som hade möjlighet att 
skapa ökade förutsättningar för elevens musikaliska lärande. 

 
 
8.1 Vidare forskning 
Redan i planeringsstadiet av denna uppsats hade jag några förslag till vidare 
forskning eftersom jag förstod att det inte skulle vara möjligt att genomföra dem 
inom ramen för kursen självständigt arbete, 15 hp. Ett möjligt framtida 
forskningsprojekt skulle kunna vara att studera utåtriktad verksamhet genom 
strukturerad observation. Jag menar att detta skulle vara ett sätt ta reda på mer om 
korrelationen mellan utåtriktad verksamhet och innehållet i kursplanen och övriga 
styrdokument. Med fördel hade en sådan studie också kunnat kombineras med 
elevenkäter och ett mindre antal kvalitativa intervjuer med äldre elever. Det hade 
kunnat ge intressanta resultat ur ett elevperspektiv och eventuellt ge en indikation 
på relevansen av att genomföra utåtriktad verksamhet inom ramen för 
musikundervisningen i skolan. 

 
Ett annat möjligt undersökningsobjekt är kostnaden för utåtriktad verksamhet i 
form av allt uppenbart som utgifter för själva genomförandet, men också dolda 
kostnader som extra personalkostnader och kostnader i form av att annan 
verksamhet får skjutas på framtiden eller stryka på foten. Detta skulle kunna 
undersökas genom bredare enkätundersökningar med skolledare och lärare och 
genom att exempelvis analysera statistik av behovet av vikarier. 
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Bilaga A 
 
 
Hej! 

 
Jag heter Rickard Scheffer och studerar sista terminen på KPU, kompletterande 
pedagogisk utbildning, på Linnéuniversitetet i Växjö. Inom ramen för arbetet med mitt 
självständiga arbete (C-uppsats) kommer jag att intervjua skolledare och musiklärare på 
grundskolans senare år samt gymnasiet. Inom 1-2 veckor (v49-50) planerar jag att 
kontakta rektorer och musiklärare för en kortare telefonintervju, ca 15-20 min, där jag 
kommer att ställa frågor med fokus på ämnesdidaktik och utåtriktad verksamhet inom 
musik. 

 
Jag hoppas att du och din skola vill medverka i denna intressanta och angelägna studie, 
där det enda kriteriet för medverkan är att den/de anställda musiklärarna har arbetat på 
skolan i minst tre år. Detta är för att de ska vara medvetna om skolans traditioner när det 
gäller just skolans utåtriktade musikverksamhet. Om du eller musikläraren har telefontid 
eller vill hänvisa till någon annan tid för ev. intervju, vänligen meddela detta i ditt 
svarsmail så att min planering underlättas och jag kan vara mer effektiv när vi väl talas 
vid per telefon. 

Tacksam för snabbt svar. 

Vänliga hälsningar, 
Rickard Scheffer, lärarstuderande vid Linnéuniversitetet, Växjö 
Tfn 0736/588310 
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Bilaga B 
 
 
 
Hej! 
Jag vill skicka detta mail till dig som tackat ja till att vara med som 
respondent/informator i min studie om musiklärares utåtriktade verksamhet med ett 
varmt tack och lite kompletterande information. Många av er har fått information om 
vilka etiska principer som gäller för studien, men eftersom tiden i vissa fall var väldigt 
knapp i samband med de uppföljande telefonsamtalen vill jag vara väldigt tydlig och 
återigen berätta förutsättningarna. 

 
Jag har haft de fyra grundläggande etiska principerna i åtanke när jag valt metod, 
formulerat frågor och gjort urvalet av skolor och intervjupersoner, nämligen; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För 
mig är det viktigt att både metoder, etik och teorier drar åt samma håll och bidrar till att 
göra tydliggöra syftet med denna studie. 

 
Informationskravet innebär att jag som forskare/intervjuare ska vara tydlig när det gäller 
att det är frivilligt att vara med och att man när som helst kan hoppa av studien. I mailet 
som föregick telefonsamtalen berättade jag i korta drag vad studien gick ut på 
(ämnesdidaktik och utåtriktad musikverksamhet), så att det skulle vara möjligt att få en 
överblick och kunna ta ställning. Med samtyckeskravet menas att du som respondent när 
som helst kan ångra din medverkan i studien utan några negativa konsekvenser. De 
uppgifter som kommer fram under intervjuerna behandlas med största möjliga 
konfidentialitet och förvaras där obehöriga inte har tillgång samt används endast till 
forskningsändamålet (konfidentialitets- resp nyttjandekraven). 

 
Jag återkommer till var och en av er för att diskutera och bestämma individuella tider 
för intervjuerna. 

 
 
 
Vänliga hälsningar, 

 
Rickard Scheffer, lärarstuderande vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

 



 
Intervjuguide 

Bilaga C 

– individuell, semistrukturerad (telefon)intervju inför självständigt arbete 
”Musikämnet i skolan – måluppfyllelse och PR? 

 
A Bakgrund (Ålder, antal år i yrket & när personen bestämde sig för yrket) 

 
A Orsak till val av yrket och förväntningar på arbetet 

 
1) 
Mitt syfte är att klargöra hur musiklärares, i den svenska grund- och gymnasieskolan, 
färdigheter och kompetenser används i utåtriktade verksamheter inom, men också 
utanför, skolans lokaler. Med utåtriktade verksamheter menar jag här den typ av 
officiella evenemang som har ett kulturellt, traditionsbärande drag och där musiklärare 
inte sällan har ett extra ansvar för genomförandet, som t ex skolavslutningar, 
luciafiranden, öppet hus, föräldramöten, etc. 
Vilken roll och betydelse har utåtriktad verksamhet för dig som musiklärare/rektor? 
Eventuella likheter och skillnader i svaren från de båda kategorierna blir viktiga och kan 
bland annat kopplas till frågorna om måluppfyllelse samt vilka elever som bör delta i 
utåtriktade verksamheter. 

 
 
2) 
Vilket är de främsta skälen till att du engagerar dig i/arrangerar utåtriktad verksamhet 
och hur kan dessa relateras till skolans styrdokument, f a läroplanen och musikämnets 
kursplan? (Ev. även Skollagen och Skolverkets allmänna råd) 
Ev. följdfrågor: 

* Visserligen kan musikuppträdanden relateras till kursplanen, men hur många 
gånger är det rimligt att en viss elev visar att hon når upp till kunskapsmålen? 
* Vilka elever ska i första hand göra musikaliska uppträdanden – de som redan är 
skickligast eller de som behöver öva? 
* Ska samtliga elever redovisa sina kunskaper och färdigheter i denna form eller 
finns det andra redovisningsformer som gynnar kunskaps- och färdighetsmålen 
bättre (för somliga)? 
* Vad bör prioriteras - det som ger skolan bäst PR – eller det som ger bäst 
måluppfyllelse hos det största antalet elever? 
* Kan det finnas olika bevekelsegrunder som är lika giltiga? 

 
 
3) 
I vilken utsträckning är dessa verksamheter och musiklärarens arbete med dessa, 
integrerade i musikundervisningen och därmed en del av den betygsgrundande 
bedömningen – och i vilken utsträckning är de helt fristående aktiviteter? (så som du i 
din roll uppfattar det) 

 
• Ge  gärna  förslag  på  hur  utåtriktad  verksamhet  kan  användas  nu  och  i 

framtiden, med ungefär de resurser som finns på skolan idag (realistiskt). 
 
 
 
Ungefärlig tidsåtgång: 15-20 min  

III 
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