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Abstract 
Den här uppsatsen behandlar värdegrunds- och socialisations integrering i 

musikklassrummet på högstadiet och lyfter fram ämnets fördelar som social skolning. 

Den genomförda studien baseras på tre olika musiklärares erfarenheter gällande 

förmedlande av värden i enlighet med värdegrund, socialisation och demokratiska 

sådana som i enlighet med Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, 2011. Studien belyser musikämnets fördelar gällande integrationen av 

värdegrund, socialisationsfrågor och demokratiska värden och framhåller speciellt 

ämnesformen ensemblespel som ett forum för förmedlande av värden.   

Nyckelord 
Musik, musikundervisning, värdegrund, demokratisk fostran, socialisation, högstadiet. 

Tack 
Min tacksamhet riktas till min handledare Mats Runberg. Ett tack riktas även till bandet 

Eroded som har hållit mig i rätta sinnes lag i tider då humöret sviktat.  

!  i



Innehåll
1.Inledning _____________________________________________________________

1 
1.1 Problemformulering 1 ________________________________________________
1.2 Syfte och frågeställning 2 _____________________________________________

2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning _______________________________
3 

2.1 Värdegrunden 3 _____________________________________________________
2.1.1 Människolivets okränkbarhet och allas lika värde 3 _____________________

2.1.2 Individens frihet och integritet  4 ____________________________________

2.1.3 Solidaritet med svaga och utsatta 5 __________________________________

2.1.4 Jämställdhet mellan kvinnor och män 5 _______________________________

2.1.6 Summering och problematisering av värdegrunden 6 ____________________

2.2 Socialisation 7 ______________________________________________________
2.3 Musikämnets fördelar 8 _______________________________________________

3. Metod _______________________________________________________________
10 

3.1 Urval  11 __________________________________________________________
3.1.1 Undersökningens begränsningar 11 __________________________________

3.2 Intervjuernas utformning 11 ___________________________________________
3.3 Etiska överväganden 12 _______________________________________________

3.3.1 Information 12 __________________________________________________

3.3.2 Samtycke 12 ____________________________________________________

3.3.3 Konfidentialitet 12 _______________________________________________

3.3.4 Nyttjande 12 ____________________________________________________

3.4 Genomförande och databearbetning 13 ___________________________________
3.5 Kategorisering och analysering av intervjuer  13 ___________________________
3.6 Validitet och Reliabilitet 14 ____________________________________________

3.6.1 Validitet 14 _____________________________________________________

3.6.2 Reliabilitet  14 __________________________________________________

4. Resultat _____________________________________________________________
15 

4.1 Värdegrundens integration i musikklassrummet  15 _________________________
4.2 Socialisations integration i musikklassrummet 16 __________________________

4.2.1  Värdegrund- och socialisationsfrågor i fokus 17 _______________________

4.3 Musikämnet som social skolning 18 _____________________________________
4.3.1 Individens utveckling mot samhällsdugliga medborgare 18 _______________

4.3.2 Förmedlande av värderingar 19 _____________________________________

4.4 Resultatsammanfattning 19 ____________________________________________

!ii



5. Diskussion  ___________________________________________________________
22 

5.1. Insikter i resultatet 23 ________________________________________________
5.2 Studiens trovärdighet 24 ______________________________________________

Referenser _____________________________________________________________
26 

Bilagor ________________________________________________________________
I 

Bilaga 1 Intervjufrågor  I_________________________________________________

!iii



1.Inledning 

Musik är idag en ständig följeslagare för en stor del människor världen över. Historiskt 

sett så har musik i olika former och skepnader existerat kring oss genom tiden och på så 

sätt varit med och påverkat olika samhällen till hur de ser ut idag. Man kan gott påstå att 

musik påverkar oss vilket då även borde innebära att vi genom musik kan påverka andra 

och det i en rad av olika syften. Att lyssna på musik kan förstärka känslor så som 

ledsamhet, glädje, ilska eller lugn. Den kan även agera som minnesbank för människor 

man mött, platser man varit på eller dofter man upplevt. Det behöver dock inte vara 

själva lyssningen som är det centrala utan istället ett intresse för en specifik artist, grupp 

eller genre som kan göra musik till en gemensam nämnare människor emellan och på så 

sätt ge upphov till relationer i olika former. Dock så vore musik kanske inte mycket utan 

de som faktiskt utövar den, det vill säga musikerna själva. Som enskild musiker och 

deltagare i diverse bandkonstellationer och kortvariga ensembler genom åren har jag 

upplevt hur en melodi, ett riff eller ett enkelt grove mellan bas och trummor kan 

framhäva en känsla av kontakt och samhörighet mellan musiker som jag personligen 

inte känner av någon annanstans.  

Inför det här arbetet reflekterade jag kring musikens allmänna påverkan och om 

musikämnet i skolan med fokus på de senare åren i grundskolan. Jag började intressera 

mig för hur musikämnets omnämnda egenskaper ges utrymme i skolans undervisning 

av musiklärare i klassrummet och huruvida det till och med kunde finnas fördelar inom 

musikämnet gentemot andra ämnen. Dessa eventuella fördelar handlade för mig om hur 

(och om) skolans värdegrund och uppdrag integrerades i den befintliga 

musikundervisningen och vilka uttrycksformer dessa eventuellt skulle ha en fördel av 

att gestaltas igenom.   

1.1 Problemformulering 

Integrerandet av skolans värdegrund och uppdrag ur Läroplanen för Grundskolan, 

Förskoleklassen och Fritidshemmet (Skolverket 2011, LGR 11) samt dess underrubriker 

Grundläggande värden samt Förståelse och medmänsklighet är en utav flera 

grundpelare som det dagliga pedagogiska arbetet ska utgå ifrån. Dessa ska via ämnet 
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musik och utbildningen bland annat ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (LGR 11, s. 7) i form av en övergripande socialisationsprocess. Men 

hur ser musiklärare på den omnämnda integreringen av värdegrund och socialisation i 

sin egen praktik som verksamma musiklärare?  

1.2 Syfte och frågeställning 

För att finna viss klarhet i detta ämnar den här studien att söka svar hos ett antal 

musiklärare och deras syn på sin egen musikundervisning utifrån ett 

värdegrundsperspektiv men även hur de kan tänka sig en musikundervisning med fokus 

på värdegrund -och socialisationsfrågor i enlighet med LGR 11.  

Nedan följer studiens forskningsfrågor. 

• Hur beskriver musiklärare sin musikundervisning ur ett värdegrundsperspektiv i 

enlighet med LGR 11? 

• Hur beskriver musiklärare en möjlig musikundervisning med värdegrund- och 

socialisationsfrågor i fokus? 

• På vilket/vilka sätt anser musiklärarna i undersökningen att socialisering integreras i 

musikundervisning?  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Uppsatsens litteraturgenomgång kommer först att gå igenom begreppet värdegrund och 

socialisation för att på så sätt klargöra för begreppens olika innebörd och kontext. 

Slutligen belyses forskning som pekar på musikämnets effekter och fördelar i skolan 

och därigenom legitimitet. 

Hänvisningar till Nationalencyklopedin sker utan direkt hänvisning till webbadress 

för att på så vis skapa ett bättre flöde i texten. Vid hänvisning dit har sökord skrivits in i 

det angivna fältet på sidan varifrån de olika definitionerna är tagna.    

2.1 Värdegrunden 

Själva värdegrunden som ett begrepp myntades samtidigt som läroplansarbetet för det 

som senare skulle bli Lpo 94 (1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet) 

(Colnerud 2004, s. 81). En inledande definition av begreppet beskriver värdegrund som 

”de grundläggande värderingar som formar en individs normer och 

handlingar” (Nationalencyklopedin 2015). Dessa grundläggande värderingar (eller 

värden) finner vi i LGR 11 som behandlar värdegrunden i sin första rubrik Skolans 

värdegrund och uppdrag. Där uttrycker man bland annat att ”utbildningen ska förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på” (LGR 11, s. 7). Dessa riktlinjer i LGR 

11 ges ett ytterligare förtydligande i de så kallade oförytterliga värdena som också 

presenteras under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag. LGR 11 omnämner här 

begreppen människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta (ibid.). Denna samling av värden ses som grundläggande förutsättningar för 

ett demokratiskt samhälle. 

2.1.1 Människolivets okränkbarhet och allas lika värde 

Orlenius (2010) skriver att ”människolivets okränkbarhet och allas lika värde är 

grundläggande värden vilka utgör ett etiskt axiom som inte empiriskt kan beläggas” (s. 

150). En axiom syftar i vardagligt uttryck till ett påstående som antas vara självklart 
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sant utan vidare bevisning (Nationalencyklopedin 2015). Människolivets okränkbarhet 

samt principen om allas lika värde är befäst i dels den allra mest grundläggande etiken 

såväl som juridiskt förankrat och utgör i enlighet med människovärdesprincipen ett 

flertal slags grundval för individens frihet såväl som rättigheter i enlighet med svensk 

grundlag (Orlenius 2010, ibid.). Människovärdesprinicipen som begrepp uppkommer i 

samband med en av Statens offentliga utredningar (SOU) där man i samband med en 

diskussion angående rättvis fördelning av vårdresurser inom hälso- och sjukvården 

framhåller alla människors lika värde och idéer kring människovärde (SOU 1995:5, s 

117). Utredningens författare hävisar till Ingemar Hedenius som i rapporten ger ett 

förslag på formulerandet av begreppet människovärdesprincip enligt följande: 

Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma 
mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen människa i detta 
avseende är förmer än någon annan (ibid).  

Vidare skriver Orlenius (2010) att eftersom människan är född som en fri varelse har 

hon också ett ansvar (s. 188). Andersson (2008) omnämner detta på ett liknande sätt i 

sin rapport Demokratins Värden: några centrala begrepp, teorier, ämnesdidaktiska 

vinklar och problem där han menar att mänskliga rättigheter även medför skyldigheter 

(s. 9). Dessa skyldigheter syftar till människors förhållningssätt mot varandra i fråga om 

respekt och att ta hänsyn till var och en (ibid.) och kan relateras till Orlenius nyligen 

omnämnda uttalande gällande den fria människans ansvar.   

2.1.2 Individens frihet och integritet  

Autonomi är ett begrepp som omnämns av Orlenius (2010, s. 188-190) som ett 

moralfilosofiskt och viktigt begrepp i relation till förklaringen av individens frihet och 

integritet men kan ibland också ses som en grundprincip för människans okränkbara 

värde enligt tidigare. Nationalencyklopedin (2015) menar att begreppet autonomi syftar 

till egenskaper så som självständighet och oberoende men skriver även att begreppet har 

en latinsk översättning som betyder helhet, orördhet eller något som är oskadat. 

Autonomibegreppet tar uttryck, förutom i pedagogisk verksamhet, som även en 

grundpelare i form av autonomiprincipen som är en del i de etiska grundprinciperna 
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som gäller inom hälso- och sjukvården (Orlenius 2010). Vidare skriver Orlenius att 

autonomiprincipen kan motiveras utifrån individers uppfattning gällande respekt för 

människors värdighet och menar även att genom att inte respektera människans 

värdighet så kränks individens integritet.  Han skriver därefter att integritet har att göra 

med gränssättning som syftar till individers personliga bekvämlighetszoner.         

2.1.3 Solidaritet med svaga och utsatta 

Nationalencyklopedin (2015) definierar inledande begreppet solidaritet som ”…

sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med 

beredskap för inbördes hjälp” (Nationalencyklopedin 2015). Solidaritetsbegreppet 

härstammar ursprungligen från det franska rättsväsendet och syftade till det som då, 

men även ännu idag, benämns som solidariskt ansvar (ibid.). Uttrycket en för alla, alla 

för en är synonymt med begreppet solidaritet (ibid). I LGR 11 omnämns begreppet 

solidaritet ett flertal gånger och då först och främst som ett av de oförytterliga värdena 

under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag. Vidare omnämns solidaritet i 

underrubriken Skolans uppdrag där man i LGR 11 lyfter fram ett flertal övergripande 

perspektiv som all undervisning ska uppföras kring. Här pekar man på vikten av att 

kunna se på sin egen verklighet men även utifrån ett mer globalt perspektiv för att på så 

vis kunna skapa en internationell solidaritet och vidare förbereda för ett samhälle som 

går över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet syftar även till att 

utveckla en förståelse för kulturell mångfald. Begreppet solidaritet uppkommer senare 

under rubriken Normer och riktlinjer och då i de riktlinjer som skolans personal enligt 

LGR 11 är ämnade att följa. 

  

2.1.4 Jämställdhet mellan kvinnor och män 

Orlenius (2010) skriver att jämställdhet är ett exempel på värde som från och med det 

senaste sekelskiftet råder nationell såväl som politisk enlighet kring men som också är 

folkligt förankrat (s. 160). Det är en till övervägande del gemensam axiom. Orlenius & 

Bigsten (2010) menar att jämställdhet är ett etiskt värde med grund i den etiska 

grundprincipen som syftar till alla människors lika värde (s. 43). Detta i relation till den 

första omnämnda grundpelaren bland de oförytterliga värdena, dvs. människolivets 
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okränkbarhet och allas lika värde (se sidan 3). LGR 11 uttrycker att skolan har ett 

ansvar gällande motverkandet av traditionella könsmönster och menar vidare på att 

skolan därför bör ge utrymme i vilket eleverna har möjlighet att pröva och utveckla sina 

förmågor såväl som intressen oberoende av könstillhörighet (s. 8). Orlenius (2010) 

skriver att frågan om jämställdhet i högsta grad också är en fråga om människosyn och 

menar vidare att jämställdhet även integreras i frågan om individens frihet samt 

autonomi (s. 162). Detta utifrån ett västerländskt perspektiv där fokus ligger på ett jag-

perspektiv i relation till ett vi-perspektiv som syftar till en relation mellan kvinnor och 

män där jämställdhetsfrågan ses på annorlunda.     

2.1.6 Summering och problematisering av värdegrunden 

De oförytterliga värdena ses som självklara värden, de är inte förhandlingsbara menar 

Orlenius (2010, s. 16). Vidare omnämner författaren begreppen värdesubjektivism och 

värdeobjektivism. Begreppen är motsatser till varandra och där värdesubjektivism pekar 

på hur alla värdeomdömen är relativa och subjektiva men genom att flera individer kan 

vara överens om dem så framstår de som meningsfulla (ibid.). Värdeobjektivism 

innebär motsatsen och syftar till de värden som är accepterat goda av alla oberoende av 

individers syn eller värderingar. Orlenius (2010) menar här att värdegrunden kan ge en 

antydan till olika typer av värdegrunder, eller olika sätt att se på värden. Dels de 

oförytterliga värdena som framkommer ur de demokratiska värderingar som LGR 11 

grundar sig i. Samtidigt finns det värden som görs mer eller mindre framträdande 

beroende på gruppens normer och värderingar. Detta menar Orlenius (2010) leder till 

frågan om det faktiskt kan existera en gemensam värdegrund med människors olikheter 

i åtanke (s. 17).  

I Den värdefulla praktiken: yrkesetik i pedagogers vardag av Orlenius & Bigsten 

(2010) menar man att värdegrunden knappast är något homogent, stabilt över tid eller 

något som är gemensamt för alla (s.75). Författarna antyder att värden så som solidaritet 

och jämställdhet i läroplanen ges långt skilda innebörder men menar även att de angivna 

grundläggande värdena kan fungera som principer värda att eftersträva, dvs. ideal. 

Vidare framhåller Orlenius & Bigsten (2010) att olika individer har olika sätt att tolka 

och se på de framhållna värdena men menar också att det i en demokratisk kontext kan 

ha fördelar. Med detta menar författarna att man genom dialog och uppvisande av 
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respekt för varandras skilda uppfattningar så utvecklar man sig som individ. Andersson 

(2008) hävdar att ”den proklamerade och statligt sanktionerade värdegrunden innehåller 

strävansmål” (s. 7) vilka i verkligheten inte alltid uppnås och gör en distinktion mellan 

verklighet och idéer med en historisk hänvisning om hur det alltid har varit. Av detta 

drar författaren därefter slutsatsen att värdegrunden snarare är en grund för värden och 

även grund av värden (ibid. s. 8). I relation till detta menar Orelnius & Bigsten (2010) 

att värdegrunden inte kan ”…dikteras eller sänkas ned uppifrån” (s. 76) och menar att 

den snarare skapas ”…underifrån i en gemensam, utvecklande process” (ibid.).     

Värdegrunden är sammanfattningsvis en fundamental grundpelare i enlighet med 

demokratibegreppet som skolan bör jobba mot att förverkliga och förmedla (Orlenius 

2010. s.17, 27).  

2.2 Socialisation 

Bouij (1998, ss. 21-23) skriver att begreppet socialisation har en lång historia inom 

områdena antropologi, sociologi såväl som psykologi. Författaren redovisar för 

begreppets innebörd och tar hjälp av Moore som menar att socialisation involverar både 

kognitiv inlärning såväl som ett oreflekterat integrerande av normer och då både 

underförstådda såväl som klart uttalade och införstådda. Vidare skriver Bouij att 

socialisation är en pågående process under hela livet som bygger på att lära sig nya sätt 

att förhålla sig på. Detta kategoriseras i olika begrepp och underbegrepp men då främst i 

så kallad primär och sekundär socialisation samt formell och informell.  

Primär socialisation syftar till processen från spädbarn till social individ med erhållna 

kulturella grunduppfattningar. Barnet växer och tar in sin omgivning och utvecklar 

värderingar såväl som sociala koder för att passa in i samhället. Dessa attribut kommer 

främst från barnets familj och närmsta omgivning. Bouij skriver att primär socialisation 

till största del är informell vilket innebär att barnet egentligen bara härmar sin 

omgivning när det gäller rörelsemönster, miner, språk och dialekt exempelvis.  

Den sekundära socialisationen syftar till individens internalisering utanför familjen och 

då applicerande av andra normer och värderingar i en annan del av samhället som 

exempelvis skolan. Internalisering innefattar hur sociala normer (korrekta sätt att 

förhålla sig verbalt och kroppsligt i sociala sammanhang (ff. anm.) och värden samt sätt 
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att tänka och leva förmedlas till individen som naturliga och självklara. Motsatsen 

omnämns externalisering och syftar till när en samhällsmedlem förmedlar värden och 

normer vilket på så sätt influerar individen i frågas omvärld. Sekundär socialisation 

brukar ibland ses som formell socialisation. Detta eftersom den formella socialisationen 

syftar till ”…tillägnandet och inövande av speciella färdigheter som bärs upp av en viss 

grupp i ett samhälle” (s. 23). Detta som en fortsättning på den primära socialisationen 

då individen i ännu större utsträckning ska kunna anpassas in i samhället.        

2.3 Musikämnets fördelar 

Musik och musikämnets påverkan på den allmänna undervisningen argumenteras till 

och från som ett sätt att legitimera musik som ämne (Røyseng, Varkøy 2014, s. 101). 

Vidare menar man att argument som är för en prioritering av musikämnet i skolan pekar 

på dess positiva inverkan hos elever och deras allmänna förutsättningar. Med detta 

syftar författarna till att eleverna genom musikämnet utvecklar positiva egenskaper som 

i sin tur ger dem goda förutsättningar att utvecklas till samhällsdugliga medborgare. 

Røyseng menar dock i artikeln som är skriven tillsammans med Varkøy att trots 

forskares debatt kring musikämnets positiva inverkan så finns det lite bevis i 

forsknigslitteraturen som pekar på att konst och kultur genererar positiva effekter kring 

olika sociala problem (s. 109). Vidare pekar Røyseng på att den ”…existerande 

forskningen som faktiskt menar att konst och kultur genererar positiva effekter har blivit 

hårt kritiserad för metodologisk svaghet och brister såväl som ideologiska 

fördomar” (Existing research that indicates that art and culture actually generate 

positive effects has been heavily criticized for methodological weaknesses and 

inadequacies and for ideological biases , ibid.). Det finns alltså anledning att inneha ett 

kritiskt förhållningssätt till den forskning som berör musik och kulturs positiva effekter 

hos människor utifrån Røysengs antydande angående brist i forskningsunderlaget.  

Författarna menar även att ”bristen på undersökningsbaserad forskning gällande 

relationen mellan musikundervisning och dess yttre effekter betyder självklart inte att 

det inte finns en relation eller ett samband mellan musikämnet och positiva effekter 

därigenom utan snarare att musikutbildningspolicy såväl som kulturell policy inte 

baseras på den typen av kunskap” (the lack of research based knowledge on the relation 
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between music education and external effects does of course not mean that there is no 

such relation or causality, but it means that music education policy as well as cultural 

policy is not built on that kind of knowledge, s. 110). Detta kan relateras till det tidigare 

omnämnda citatet av Røyseng där brister i forskningen gällande musik- och kulturs 

positiva effekter framkommit och kan ses som ett ytterligare perspektiv på den gällande 

forskningens trovärdighet. I detta fallet syftar användandet av forskningens trovärdighet 

till Røyseng som menar att det finns brister den existerande forskningen som berör 

positiva effekter kring musik- och kultur. För att få en uppfattning gällande de begrepp 

som används av Røyseng & Varkøy så definieras begreppet policy som ”grundprinciper 

för ett företags eller en organisations handlande allmänt el. i visst avseende (ofta 

rörande yttre kontakter)” (Nationalencyklopedin 2015). En utbildningspolicy bör alltså 

syfta till skolväsendets styrdokument, dvs värdegrund och mål med utbildningen medan 

en kulturell policy snarare bör behandla kultur enligt dess grundprinciper. Detta 

ovanstående i relation till uppsatsens övergripande tema som utgår från musikämnet 

som ett socialiserande och värdegrundsförmedlande ämne.  

Cook (2003) menar att musik inte bara är en flykt från världen, utan ett sätt att lära 

sig vara i världen (s. 251). Vidare skriver han i sin artikel Writing on Music or Axes to 

Grind: road rage and musical community att musik representerar social interaktion 

(interpersonal relationships) mellan människor i sin mest allmänna och avskalade form 

vilket enligt honom innebär att ”…genom att lära sig olika sätt att se på musik lär man 

sig också också en repertoar av olika sätt att interagera med människor och hur man kan 

använda den med hjälp av sin relation till musik för att kunna fungera som 

framgångsrika sociala varelser” (…and to learn the ways of music is therefore to learn 

the repertory of social relationships and the knowledge of how to apply them if we are 

to function as successful social beings, s. 251). Författaren menar alltså att genom en 

delaktighet i olika musikaliska sammanhang kan vi som människor erfara en slags 

repertoar eller samling verktyg bestående av sätt att agera och förhålla sig till för att 

fungera på ett korrekt sätt som sociala varelser. Cook skriver därefter att det är just detta 

som gör musikalisk utbildning till inte bara en utbildning för musik, utan också en 

utbildning för livet (ibid.).  
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3. Metod 

Studiens empiriska material är insamlat genom ett flertal intervjuer med kvalitativ 

ansats. Utmärkande för en kvalitativ intervju är enligt Widerberg (2002) att man ”…

följer upp de delar av intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus över personens 

förståelse av temat ifråga” (s. 16). Starrin & Renck (1996) menar att den kvalitativa 

intervjun följaktligen är ”…en metod för att för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut 

beskaffenheten eller egenskapen hos någonting.” (s. 53). Vidare skriver Ahrne & 

Svensson (2014) att kvalitativa data inte mäts då det räcker med konstaterandet av dess 

existens samt hur de fungerar och i vilka typer av situationer de figurerar (s. 12).  

Valet av metod grundar sig i arbetets syfte, dvs vad uppsatsen ämnar att lyfta fram i 

fråga om insamling av data. Intervjuformen som metod med en kvalitativ ansats syftar 

till att försöka upptäcka företeelser, innebörder och egenskaper samt samt vad det är 

som händer (Svensson & Starrin 1996, s. 55). Valet av metod grundar sig därför i synen 

på vilken typ av data som lämpar sig bättre när det gäller redogörelsen av empirin i 

förhållande till arbetets initiala syfte. Den kvantitativa metoden, sett som intervjuform, 

är att föredra då målet för forskningen är att ”…bestämma omfattningen av på förhand 

definierade företeelser, egenskaper eller innebörder eller att studera samband mellan på 

förhand definierade företeelser, egenskaper eller innebörder” (ibid. s. 55.).  

Då syftet med studien var att undersöka huvudvida och om värdegrunden såväl som 

socialisation integrerades i musikundervisningen på högstadiet och hur detta uttrycktes 

så ansågs det lämpligast att nyttja en kvalitativ ansats i form av intervjuer. Studiens 

empiriska data ifrån de genomförda intervjuerna har behandlats utifrån en 

fenomenologisk ansats. Begreppet fenomenologi syftar till människan i egenskap av en 

tolkande och erfarande varelse och innebär att den som intervjuar söker den 

intervjuades uppfattning om hur något är, inte hur något är utan hur intervjupersonen i 

fråga uppfattar hur något är (Stensmo 2002, s. 15). Kvale & Brinkmann (2009) skriver 

att termen fenomenologi, i relation till kvalitativa studier, syftar till intresset att förstå 

sociala fenomen utifrån det synsätt som människor ser på sin omvärld och förstår sin 

verklighet på (s. 42).  
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Slutligen baseras studiens undersökning på en halv-strukturerad intervjuform vilket 

innebär att intervjun fokuseras kring ett eller flera olika teman med innehållande förslag 

till frågor (ibid. s. 43).   

3.1 Urval  

Då uppsatsens frågeställning behandlar värdegrunden och socialisations integration i 

musikämnet framkom det tydligt att intervjuobjekten skulle vara musiklärare. Detta 

eftersom lärare kan sägas agera som förmedlare av värden vilket torde innebära en 

integration av värden i musikklassrummet. I det absoluta närområdet fanns det två 

musiklärare på olika högstadieskolor och ytterligare en musiklärare i en angränsande 

kommun med närmast avstånd till den ort varifrån arbetet i fråga skrevs. Själva urvalet 

bygger alltså på ett så kallat bekvämlighetsurval vilket syftar till att den som gör en 

undersökning väljer de som för tillfället är tillgängliga för den som bedriver en studie 

eller forskning. Nackdelen med att genomföra ett bekvämlighetsurval är att de resultat 

som undersökningen ger inte är genrealiserbara (Bryman 2011, s. 194). Detta innebär att 

resultaten inte utgör något slutgiltigt resultat för en specifik frågeställning utan mer bör 

ses som ett flertal stickprov. 

3.1.1 Undersökningens begränsningar 

Då studiens urval skett enligt det så kallade bekvämlighetsurvalet och med det låga 

antalet intervjuade musiklärare bör det uppmärksammas att det empiriska materialet är 

begränsat. Dessa begränsningar syftar till de gjorda intervjuernas närhet till varandra 

samt det låga antalet intervjuade. 

3.2 Intervjuernas utformning 

De genomförda intervjuerna baserades på ett förberett frågeformulär (se Bilaga 1). 

Samtliga intervjuer förhöll sig till samma formulär med samma frågor i samma ordning 

med vissa följdfrågor och situationsanpassade frågor. Detta med syftet att leda den 

intervjuade till frågeställningens innebörd i händelse av oklarhet eller oklar tolkning av 

en viss frågeställning i det förberedda frågeformuläret. 
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3.3 Etiska överväganden 

Stensmo (2002, s. 26-27) skriver att den utbildningsvetenskapliga forskningen ska ske 

utefter Vetenskapsrådets etiska kodex och omnämner vidare de fyra krav som är att följa 

för att uppnå ett så kallat individskydd i forskningsarbetet. Dessa krav innefattar 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Den genomförda undersökningen 

har förhållit sig till dessa krav och ges här nedan en kort enskild sammanfattning utifrån 

de definitioner som ges av Stensmo (2002). 

3.3.1 Information 

Den intervjuade har rätt att veta under vilka villkor de lämnar uppgifter och ger data till 

forskningsprojektet eller undersökningen i fråga. Den deltagande ska också vara 

informerad kring sin roll i undersökningen eller forskningsprojektet sett till den 

intervjuades roll samt gällande villkor för deltagande. Den intervjuade i fråga ska också 

vara medveten om att deltagandet är frivilligt och att personen i fråga även har rätt att 

dra in sin medverkan under medverkans gång.  

3.3.2 Samtycke 

Kravet i fråga syftar till att den som intervjuar ska ha den intervjuades samtycke. 

Samtyckes-kravet bygger på att den som blir intervjuad har rätt att bestämma villkoren 

för intervjun i fråga sett till tid och under vilka villkor intervjun sker samt att den 

deltagande ska kunna avbryta intervjun utan några personliga följder.  

3.3.3 Konfidentialitet 

De uppgifter och data som ges utav informanten ska behandlas på ett sådant sätt som 

gör att personen i fråga inte kan kännas igen via sin delgivna information av 

utomstående. I den aktuella undersökningen har de deltagande informerats om att deras 

deltagande och deras svar kommer att behandlas anonymt.   

3.3.4 Nyttjande 

Nyttjande-kravet syftar till att den insamlade datan inte sprids till icke-vetenskapliga 

ändamål. Detta innefattar exempelvis att nyttja datan för kommersiellt bruk. Det 
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insamlade materialet får heller inte användas på ett sådant sätt som påverkar beslut eller 

åtgärder för den som delgivit information och data. 

   

3.4 Genomförande och databearbetning 

Den initiala kontakten med intervjuobjekten togs delvis utifrån ett utförligt 

textmeddelande i form utav ett SMS som beskrev mötets syfte och som hänvisade till en 

närmare kontakt via telefonsamtal för att bestämma tid och plats för intervjun. 

Anledningen till det här kontaktsättet var att inte råka störa de båda lärarna  under en 

lektion. Den tredje musikläraren kontaktades med hjälp av nätverkssajten Facebook och 

följde samma procedur som med de övriga två musiklärarna med ett utförligt skriftligt 

textmeddelande. I detta fallet skickades dock textmeddelandet via ett personligt 

meddelande över till musikläraren i frågas Facebook-konto. Dessa tre musiklärare 

benämns hädanefter som Mats, Eva och Olle.  

Skälet till detta urval av musiklärare att intervjua var just det relativt korta avståndet 

till deras arbetsplatser. Samtliga intervjuer ägde rum på respektive musiklärares 

arbetsplats varav två intervjuer skedde i musikklassrummet och en i ett personalrum. 

Valet av omgivning kring intervjuerna baserades på lokalens ljudnivå eftersom samtliga 

spelades in. Inspelningen skedde med hjälp av en laptop i ett mjukvaruprogram för 

musikproduktion där ljudet togs in direkt av datorn.  

3.5 Kategorisering och analysering av intervjuer  

Efter intervjun gjordes inspelningen till en separat ljudfil som därefter transkriberades 

samma dag som intervjun. Den rådata som bearbetats har sammanställts och 

kategoriserats utifrån studiens frågeställningar. Vid kategoriseringen sammanställdes 

datan utifrån de olika frågeställningarna i ett separat textdokument och delades upp 

inom respektive kategorier, dvs. i frågor gällande värdegrund, socialisation och 

musikämnets fördelar. Efter den indelningen påbörjades en sökning efter gemensamma 

eller liknande svar vilka markerades med separata färger beroende på kategori. Rådatan 

i det här fallet syftar till de transkriberade intervjuerna. Reducerad data innefattar 

utsagor kring intervjun som ansågs vara icke-relevanta för frågeställningen och har inte 

tagits med i studiens resultat. 

!13



3.6 Validitet och Reliabilitet 

Den genomförda intervjustudien är begränsad till tre olika intervjutillfällen. Resultatet 

av den insamlande datan speglar därmed enbart dessa tillfällen. Undersökningen sett till 

frågeställningen är dock homogen och har därmed behandlats likvärdigt. Detta innebär 

att intervjufrågorna har ställts i samma ordning under samtliga tillfällen. Jämförelsen av 

de givna svaren från de intervjuade visar på ett större antal likartade svar och kan 

därmed sägas ha ett samband. Dock så speglar empirin ett begränsat urval där de 

intervjuade dessutom är i relativt nära anslutning till varandra rent geografiskt.  

3.6.1 Validitet 

Studiens frågeställning har inriktat sig mot högstadiet och musikundervisningen. De 

intervjuade i fråga är alla musiklärare och har ett flertal års bakgrund som just 

verksamma lärare i ämnet musik. Deras delgivna svar kan därmed räknas som 

trovärdiga baserat på deras erfarenhet som verksamma musiklärare.  

3.6.2 Reliabilitet  

Då studiens omfattning enbart gäller ett antal om tre intervjuade musiklärare bör det 

empiriska materialet ses som begränsat enligt tidigare. Det bör dock nämnas att de 

genomförda intervjuernas data till större del överensstämmer med varandra i relation till 

de olika frågeställningar som ställdes under intervjusituationerna. Studiens stabilitet och 

likvärdighet är dock svår att fastställa baserat på det begränsade antalet data i relation 

till frågeställningen. Undersökningen har dock utformats utifrån ett samstämmigt 

frågeformulär som är i enlighet med homogenitet.  
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4. Resultat 

Undersökningens resultat kommer att redovisas i ett flertal underrubriker med 

anknytning till det frågeformulär som användes under de olika intervjuerna. Detta för att 

skapa en enhetlig sammanställning av det empiriska materialet tillsammans med den 

tidigare forskningen som omnämns i arbetet. De namn som används för att referera till 

de olika intervjuade musiklärarna är fiktiva men är i enlighet med dem intervjuades kön. 

4.1 Värdegrundens integration i musikklassrummet  

De musiklärare som har intervjuats är eniga och menar att värdegrunden, och de värden 

som är representerade där, integreras i musikklassrummet. Samtliga lärare är även 

överens om att värdegrunden är en samling av värden som till övervägande del aldrig 

omnämns i musikundervisningen. Dock så säger de att den existerar i integrationen 

mellan lärare och elever såväl som elever emellan enbart. Vidare menar Olle i relation 

till frågan om värdegrundens integration i musikundervisningen att den förhoppningsvis 

genomsyrar allt man gör och menar vidare att det inte är något man som musiklärare, 

eller lärare i allmänhet, uppmärksammar utan syftar istället till att den finns 

representerad i allt man gör.  

Eva håller med om att att värdegrundens integrering i musikämnet och 

musikklassrummet är ett faktum. Detta med motiveringen att ”den alltid är med” (Eva) i 

enlighet med tidigare resonemang från Olle som tillsammans med Eva menar att 

värdegrundens integrering i musikundervisningen inte är lika tydlig i jämförelse med 

andra ämnen som exempelvis Samhällskunskap eller Religionskunskap. Mats motiverar 

värdegrundens integration genom att säga att ”vi är alla olika och hjälper till att bygga 

upp varandra i till exempel en ensemble” (Mats). Vidare uttrycker han att ”man är 

beroende av varandra och att man måste vara lyhörd och lyssna in vad var och en har att 

säga” (ibid.) och pekar vidare på att musikundervisningen till största del består utav 

arbete i samspel och att arbetet sällan sker individuellt.  

Begrepp ur de oförytterliga värdena som omnämns som speciellt framträdande i 

musikundervisningen av de intervjuade är bland andra jämställdhet och solidaritet. Eva 

tar upp begreppet jämställdhet och pekar på antalet pojkar i relation till flickor som 

spelar gitarr, bas och trummor samt antalet bandkonstellationer med enbart pojkar 
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respektive konstellationer innehållande enbart flickor. Vidare menar hon att musikämnet 

här har en möjlighet att bidra till en ökad förståelse och främjande av jämställdhet. Olle 

uppmärksammar också jämställdhetsbegreppet under intervjun och pekar på att när det 

gäller praktisk musikundervisning så är pojkar i allmänhet väldigt framfusiga och tar 

gärna för sig medan flickor är mer försiktiga. Detta menar han gäller speciellt kring el-

instrument och trummor. Solidaritetsbegreppet framkommer enligt de intervjuade som 

tydligast i ensembleformen och behandlas vidare här under nästa rubrik. 

4.2 Socialisations integration i musikklassrummet 

Olle menar att socialiseringen i klassrummet pågår hela tiden i form av grupparbete 

inför en gemensam redovisning, ensembleform och uppspel eller i en gitarrgrupp där 

eleverna övar tillsammans. Eva menar att socialisationsbegreppet är bidragande till att 

stärka en grupp genom att spela tillsammans, lyssna på varandra och genom att man 

tränar på att vara tillsammans i exempelvis en ensemble. Detta resonemang delas även 

utav Olle som säger att eleverna måste lära sig att jämka för att uppnå ett samspel vilket 

innebär att man måste anpassa sig själv och göra kompromisser tills det att alla i 

gruppens viljor är inkluderade. Olle besvarar frågan angående musikämnets fördelar och 

förmedlande av demokratiska värderingar i relation till andra ämnen och ombeds då att 

ge exempel på moment inom musikundervisningen som är främjande.  

Ensemblespel över huvud taget är ju ofta väldigt demokratiskt. Att man måste ge och ta i 
gruppen och man då måste hitta någon typ av samarbete, att ha en socialisation och jobba i 
gruppen för att det ska funka. Så där är det ju viktigt med dem här värderingarna. Att det 
inte är någon som bara bestämmer och tar för sig, styr och ställer eller trycker på dem andra 
utan att de tillsammans får fram ett bra resultat (Olle). 

Gemensamt för de intervjuade lärarna är att alla i samband med redogörelsen för 

socialisation i musikämnet tar upp ensemblespel som en gestaltande form av 

socialisationsbegreppet. Detta motiveras genom att man i en ensemble tvingas att 

anpassa sig efter gruppens förkunskaper och ambitioner samt ta hänsyn till varandras 

åsikter. Något som Eva och Olle nyligen omnämnde och som Olle sammanfattade med 

att jämkxxa, dvs. att eleverna anpassar sig till varandra för att lösa situationen och nå 

lektionens mål med undervisningen. Detta mål skulle kunna vara en konsert i någon 

form eller en annan slags redovisning. 
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4.2.1  Värdegrund- och socialisationsfrågor i fokus 

Under de olika intervjuerna ombads de intervjuade att beskriva en möjlig 

musikundervisning med värdegrunds- och socialisationsfrågor i fokus. Alltså inte 

beskriva den egna, redan bedrivna undervisningen, utan hur man som musiklärare skulle 

kunna planera och bedriva en undervisning med fokus på värdegrundens innehåll och 

socialisation. Mats förklarar hur detta skulle kunna gå till. 

Jag kan väl tänka mig att man dels kanske mer medvetet väljer ut deltagarna i till exempel 
en ensemble. Att man är på två olika nivåer som jag som lärare vet om. Man vet också att 
man är från olika kulturer, man har med sig olika musikstilar i ryggsäcken och låter dem 
mötas eller tvingar dem mötas på en medelnivå som gör att den som är bättre måste kanske 
sänka sig för att hjälpa dem som har det tuffare så att säga. Där tror jag att man kan hitta 
ganska så bra möten. Dels kan man jobba med rytmövningar och det finns ju mycket i 
språket också. Att rytmisera olika ord och sådana bitar. Om man pratar om sångtexter så 
tror jag att många har rätt så lätt att ta till sig sångtexter om man har melodin med sig 
också. Och där kan man ju också få med sig mycket av språket, man läser melodier och sen 
lägger man på språket och sådana bitar också. Så det tror jag är mycket med socialisering, 
att man möts i spelet (Mats).  

Det centrala här är dels hur elevernas olikheter används för att skapa samhörighet 

genom anpassning till varandra. Detta med ett solidariskt synsätt vilket syftar till att ”…

den som är bättre måste kanske sänka sig för att hjälpa den som har det 

tuffare…” (Mats) enligt citat ovan. Mötet är också en central del i beskrivningen. Mötet 

mellan eleverna, mötet mellan olika erfarenheter, mötet som innebär ett solidariskt 

förhållningssätt och mötet som innebär att man måste anpassa sin förmåga samt 

färdigheter till gruppens gemensamma standard. Vidare omnämns sångtexter 

tillsammans med melodi såväl som rytmiseringar och fraseringar som ett medel för att 

bättre förstå språket.  

Eva menar att en möjlig undervisning med värdegrunds- och socialisationsfrågor 

skulle kunna bedrivas genom att medvetandegöra eleverna om värdegrunden och 

omtalar vidare ensemblesituationen som en gemenskap och socialisationsprocess. Här, 

menar hon, etableras och stärks en vi-känsla som uppnås genom att man måste lyssna på 

varandra och vara tillsammans samt anpassa sig. Avslutningsvis gällande 

frågeställningen syftar Eva till att skillnaden mellan en faktisk och en möjlig 
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musikundervisning med dessa frågor i fokus inte är så pass åtskilda utan att de är mer 

eller mindre desamma.  

4.3 Musikämnet som social skolning 

Musikämnet i jämförelse med övriga ämnen beskrivs av de intervjuade som ett praktiskt 

och gemenskapsbildande ämne. Mats menar att det är lättare att få med alla elever och 

att det inte handlar så mycket om individens bakgrund sett till kultur och politiska 

åsikter. Vidare menar han att alla i högstadiets början har en relativt likvärdig 

förkunskap vad gäller praktisk musikalitet, dvs. att spela. Musiken via musikämnet 

framhålls som ett gemensamt och internationellt språk och som ett ämne som ligger alla 

varmt om hjärtat. Olle menar att musikämnets positiva framtoning grundar sig i att alla 

har en vardagsrelation till ämnet på ett sätt som de inte har gentemot övriga ämnen 

vilket ger en fördel när det handlar om att nå fram till eleverna i undervisningen av 

ämnet. Vidare upplever Olle att det är ett upplevt mindre krav kring musikämnet om 

man jämför med exempelvis ämnet kemi men framhåller att musikämnet självfallet 

också består utav krav.  

4.3.1 Individens utveckling mot samhällsdugliga medborgare 

Mats menar att man kan jobba mycket med acceptans och lyhördhet i undervisningen 

för att på så sätt få eleverna att utvecklas till så kallade samhällsdugliga medborgare. 

Detta innefattar att eleverna måste lyssna på varandra och acceptera att man är på olika 

nivåer.  

Återigen pekas ensemblespel ut av samtliga intervjuade som det sammanhållande 

forumet för social fostran och förmedlande av värden. Detta i enlighet med 

värdegrundens olika delar tillsammans med demokratiformen när det gäller 

musikämnet. Eva svarar på frågan gällande musikämnets påverkan hos elever mot att 

utvecklas som samhällsdugliga medborgare och hur detta kan ges konkreta uttryck i 

musikundervisningen.  

Att man spelar i grupp. Det är en sak kanske. Där måste man ta hänsyn 
till varandra. Och det måste man göra i samhället också, man måste ta 
hänsyn till andra. Man måste lyssna på när andra pratar och det tränar vi ju hela tiden. Dem 
(eleverna, ff. anm.) måste lyssna på mig och jag måste lyssna på dem och dem måste lyssna 
på den som har ordet (Eva). 
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4.3.2 Förmedlande av värderingar 

Samtliga intervjuade menar att förmedlingen av värden inte är något som de tänker på 

att förmedla i egenskap av lärare till eleverna. De upplevs till en övervägande del som 

dolda samt omedvetna men som en integrerad del i det vardagliga livet och framför allt 

som aktiva inom läraryrket. De intervjuade menar att detta sker naturligt då de själva är 

fostrade runt demokratibegreppets innebörd och värdegrundens grundprinciper.  Mats 

uttrycker att de egna värderingarna, i egenskap av en samhällsduglig medborgare, blir 

en del av den bedriva undervisningen vilket även är ett svar som åtföljs av de övriga 

intervjuade. Vikten och ansvaret gällande förmedlande av värden understryks dock av 

Olle som framhäver det stora ansvar lärare har när det gäller formandet av elever. Han 

säger vidare att ”…man ju kan forma dem (eleverna, ff. anm.) hur man vill, om man 

vill” (Olle).  

4.4 Resultatsammanfattning 

Studiens forskningsfrågor syftar till att undersöka kring huruvida värdegrunds- och 

socialisationsfrågor integreras i musikundervisningen av musiklärare. Studien syftar 

också till att undersöka hur de intervjuade musiklärarna beskriver en faktisk 

musikundervisning utifrån värdegrunds-och socialisationsfrågor och hur de båda 

begreppen integreras i lärarens vardagliga pedagogiska arbete.  

Det som framkommer ur de genomförda intervjuerna är att värdegrundens olika 

beståndsdelar är integrerade i musikundervisningen. Dock så visar resultatet att 

integrerandet av värdegrund sker dolt och förmedlas övervägande omedvetet av de 

intervjuade. Detta med hänvisningar till sin egen redan integrerade värdegrund med 

inkluderade normer och värderingar. De intervjuade syftar till att värdegrunden är en 

naturlig samling värden och normer som genomsyrar det dagliga arbetet. Detta med 

hänvisning till sin egen uppfostran med integrerade värden och egna uppfattningar om 

rätt och fel i förhållande till de kvalitéer som en samhällsduglig medborgare ska 

uppvisa. Resultatet visar även att integrerandet av värdegrundfrågor inte är lika tydligt 

framträdande i musikämnet som i andra ämnen med hänvisning till exempelvis 
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religionskunskap och samhällskunskap. Vidare menar de intervjuade att 

musikundervisningen sällan sker individuellt utan i samarbete såväl som i samspel med 

andra i form av ensembler och andra typer av gruppaktiviteter. 

Gemensamt för de intervjuade är att samtliga i relation till redogörelsen för 

socialisation i musikämnet tar upp ensemblespel som en gestaltande form av 

socialisationsbegreppet. Detta motiveras med att man i en ensemble tvingas att anpassa 

sig efter gruppens förkunskaper och ambitioner samt ta hänsyn till varandras åsikter. 

Eva menar till exempel att socialisationsbegreppet är bidragande för att stärka en grupp 

genom att musicera tillsammans, lyssna på varandra och genom att man tränar på att 

vara tillsammans i exempelvis en ensemble. Vidare uttrycker Eva att det genom 

ensembleundervisning skapas en vi-känsla som grundar sig i att vara uppmärksam mot 

ensemblens medlemmar och lyssna på varandra och träna på att vara tillsammans och ta 

ansvar. Detta är för övrigt en uppfattning som samtliga intervjuade delar. I relation till 

den omnämnda vi-känslan framhålls musikämnet och musiken i sig av de intervjuade 

som ett gemensamt och internationellt eller gränsöverskridande språk och som ett ämne 

som ligger alla varmt om hjärtat. Olle menar att musikämnets positiva framtoning 

grundar sig i att alla har en vardagsrelation till ämnet på ett sätt som de inte har 

gentemot övriga ämnen vilket ger en fördel när det handlar om att nå fram till eleverna i 

undervisningen av ämnet. Sammanfattningsvis gällande ensembleformen menar de 

intervjuade att eleven i en ensemblegrupp ges utrymme att ägna sig åt demokratiska 

element som innefattar att lyssna på varandra, respektera varandras åsikter samt ta 

gemensamma beslut och samarbeta för att gruppen ska fungera effektivt. 

Gällande frågan kring hur de intervjuade skulle kunna bedriva en möjlig 

musikundervisning med fokus på värdegrunds- och socialisationsfrågor svarar Mats 

med att använda människors olikheter som en bidragande faktor till samhörighet. Detta 

med hjälp av ensemblesituationen. Mötet är ett begrepp som uppkommer frekvent i 

relation till den här beskrivningen. Mötet mellan eleverna, mötet mellan olika 

erfarenheter, mötet som innebär ett solidariskt förhållningssätt och mötet som innebär 

att man måste anpassa sin förmåga samt färdigheter till gruppens gemensamma 

standard. Slutligen uttrycks att en möjlig musikundervisning med fokus på värdegrund- 

och socialisationsfrågor skulle kunna bedrivas ”…genom att medvetandegöra eleverna 

om värdegrunden…” (Eva). Detta reflekteras kring gällande frågeställningen av Eva 

!20



som menar att skillnaden mellan en möjlig och en faktisk undervisning inte är så pass 

åtskilda utan snarare är liknande.  
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5. Diskussion  

Studiens resultat visar att värdegrunden såväl som socialisationsaspekten på olika sätt 

genomsyrar den faktiska musikundervisningen. Förmedlingen av värden och normer 

sker via musiklärarens dagliga interaktion med sina elever och utgår ifrån lärarens 

uppfattning om korrekta värden i enlighet med det som ska känneteckna en så kallad 

samhällsduglig medborgare. Detta är i linje med den inledande definition som ges kring 

värdegrunden utav Nationalencyklopedin (2015) som menar att begreppet innefattar de 

grundläggande värderingar som formar en individs normer och värderingar. I en 

skolkontext med grund i LGR 11 ska dessa värden även vara i linje med den 

gemensamma värdegrunden som ska delas utav alla som jobbar inom skolan. 

Interaktionen som består utav förmedlandet av värden och normer sker dock dolt enligt 

de intervjuade och är också en övervägande omedveten process som sker i det 

pedagogiska arbetet. Cook (2003) uttrycker och framhåller under flertalet tillfällen 

musik som ett ämne med sociala fördelar. Bland annat menar han att musik inte enbart 

är en flykt ifrån världen utan också ett sätt att lära sig vara i världen, alltså att förstå sin 

omgivning och sin roll i det hela. Vidare menar författaren att man genom ökat 

medvetande vad gäller sätt att se på musik även kan lära sig sätt att bemöta och 

interagera med människor som ett resultat ur utvecklandet av medvetenhet kring musik. 

I den genomförda studien framkommer dock att musikämnet som förmedlare av 

värdegrunden inte är lika framträdande i jämförelse med andra ämnen så som 

samhällskunskap eller religionskunskap. Musikämnet ges vissa fördelar i enlighet med 

Cooks resonemang men inte alls i den vida utsträckning som uttrycks. Vidare framhålls 

att en möjlig musikundervisning med värdegrunds- och socialisationsfrågor i fokus till 

övervägande del är i enlighet med den bedriva faktiska undervisningen.  

Resultatet visar även att ensembleformen, såväl som annan typ av aktivitet i grupp, 

är främjande för dels grundläggande värden, sätt att förhålla sig på samt införlivandet av 

demokratiska värderingar. Ensembleformens fördelar som en värdeförmedlande 

verksamhet syftar till formens behov av att samarbeta, att lyssna på varandra, ta hänsyn 

till var och ens åsikter och fatta gemensamma beslut därefter. Ensembleformen bidrar 

även till bearbetningen och tillämpandet av värden ur värdegrundens oförytterliga 

värden som till exempel individens frihet och integritet, solidaritet med de svaga och 
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utsatta, jämställdhet mellan kvinnor och män och alla människors lika värde. Detta 

innebär alltså att eleven genom ensembleformen aktivt får agera utifrån demokratiska 

grundvärden med utgångspunkt i den officiella värdegrund som det svenska 

skolväsendet vilar på. I relation till värdens integration i ensembleformen menar 

Orlenius & Bigsten (2010) att man har olika sätt att tolka värden vilket kan innebära 

problematik i enandet om en gemensam värdegrund men framhåller samtidigt att en 

fördel kring detta, utifrån en demokratisk kontext, kan vara att man genom dialog och 

respekt för varandras uppfattningar har möjlighet att utvecklas som individer (ibid.). 

Detta i relation till det citat av Mats (se sidan 17) som omnämner elevers olikheter som 

en styrka när det handlar om att skapa samhörighet.  

Musikundervisningens positiva inverkan för elevers allmänna förutsättningar 

beskrivs av Røyseng & Varkøy (2014) och syftar till att ämnet ger eleven förutsättningar 

att utveckla positiva egenskaper vilket i sin tur ger dem goda förutsättningar att 

utvecklas till samhällsdugliga medborgare (s. 101). Detta kan på många sätt relateras till 

den gjorda undersökningen med fokus på just ensembleformen. Syftet kring detta riktas 

till de omnämnda värden som ensemble enligt intervjustudien framhåller och aktivt 

inkluderar i sin praktiska form med hänvisning till det slutsatsen framhäver, att elever 

genom ensembleformen aktivt får agera utifrån demokratiska grundvärden som tillika 

består utav värdegrundens fundament.  

Ensembleformen bör sammanfattningsvis alltså kunna bidra till formandet av 

samhällsdugliga medborgare i enlighet med det beskriva implementeradet av värden 

som innefattas i en demokratisk fostran. 

5.1. Insikter i resultatet 
I den genomförda studien framkommer att musikämnets förmedlande av värden inte är 

lika tydligt som i andra ämnen vilket säger emot den uppfattning som erhölls vid 

formulerandet av forskningsfrågorna. Alltså att musikämnet har en fördel kring 

förmedlande av värden i enlighet med demokratibegreppet såväl som värdegrund- och 

socialisationsfrågor. Detta utifrån de delgivna uppfattningarna från de intervjuade. 

Vidare erhölls uppfattningen kring hur värden förmedlas av musiklärare i ämnet som 

dold och till övervägande del omedvetet baserat på lärarens uppfattning kring värden i 

enlighet med att vara en samhällsduglig medborgare. Ensembleformens gestaltande som 
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förmedlare av värden var en uppfattning som dock bekräftades under studiens gång och 

som baserades på de intervjuades enade svar.  

5.2 Studiens trovärdighet 
Det är viktigt att framhålla studiens reliabilitet vid redovisningen av resultatet vilket 

även speglas under denna rubrik. Studiens omfattning är begränsad och innehar även en 

relativt fokuserad frågeställning mot värdegrund- och socialisationsfrågor. För en högre 

nivå av reliabilitet skulle en mer omfattande studie krävas. Det redovisade resultatet 

sammanfattar dock och besvarar till större del studiens frågeställning. Dock så påpekas 

återigen vikten av att se till studiens reliabilitet före ytterligare läsning, tolkning och 

reflektion då antalet intervjuade är begränsat och då urvalet skett genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval.  

Det använda frågeformuläret som intervjuerna baserades på har även en likartad typ 

av frågeställning där vissa av frågorna gav svar som var i enlighet men andra frågor. 

Resultatet kan därför ha sett annorlunda ut om frågeformuläret utformats på ett sådant 

sätt som mer specifikt riktat sig mot valda delar. Frågornas karaktär är också liknande 

vilket kan ha varit en faktor till de olika frågornas enhetliga svar vid intervjustudien. En 

annan faktor som spelar in gällande resultatets begränsning är att begreppen 

värdegrund, socialisation och demokratiska värderingar är i enlighet med varandra. De 

är en del i varandra och är svåra av urskilja från varandra. Detta kan ha medfört att de 

intervjuade gav svar på olika frågor som påminde om varandra.  

5.3 Slutord 
Studiens frågeställningar har till övervägande del besvarats och bearbetats utifrån bästa 

möjliga analytiska förmåga. För att uppnå en större övertygelse gällande resultat utifrån 

den begränsade insamlingen av data bör dock mer omfattande studier genomföras och 

det med mer tydligt riktade forskningsfrågor som belyser ämnet. Den personliga 

uppfattningen är dock att musikämnets möjligheter till social skolning sett till 

förmedlandet av demokratiska värderingar är påtaglig och bör dras nytta av. 

Integrationen av värden i enlighet med värdegrund, socialisation och demokratiska 

värden sker självfallet inte bara via musikämnet utan ses som ett kollektivt ansvar av 

hela skolverksamheten att förmedla.  

!24



Dock vill jag mena på att musikämnets styrka gentemot många övriga ämnen i 

högstadiets undervisning är just utrymmet för unga individer att etablera samarbeten, 

förståelse och respekt för varandra oberoende av olikheter och att öva på att existera i 

samspel med andra i enlighet med den förespråkade fostran mot samhällsdugliga 

medborgare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor  

• Hur upplever du musikämnet i jämförelse med övriga ämnen? Fördelar och/eller 

nackdelar? 

• Hur kan man konkretisera dessa (extra)? 

• Fördelar och/eller nackdelar i relation till LGR 11’s övergripande mål och uppdrag? 

• Integreras värdegrunden i musikundervisningen? Konkretisera! 

• Hur kan man påverka individens utveckling mot samhällsdugliga medborgare genom 

musikundervisningen? 

• Medvetet eller/och omedvetet? 

• Hur skulle man kunna bedriva en musikundervisning med värdegrund -och 

socialisationsfrågor i fokus (extra)? 

• På vilket/vilka sätt tar socialisationsfrågor uttryck i musikundervisningen? 

• Hur förmedlas värden inom musikundervisningen i relation till värdegrundens 

innehåll? Beskriv och konkretisera! 

• Hur jobbar man med skolans uppdrag och värdegrund i musikundervisningen? 

Konkretisera (extra)! 

• Musikundervisning som ”social skolning”, ”bull" eller ”bång”? 

!  I


