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Sammanfattning		
	

Självständigt	arbete	2	–	musiklärare	
Titel:	”Ursäkta,	kan	jag	få	lite	hjälp?”	–	En	studie	i	hur	musikprofilerade	institutioner	kan	
bidra	till	grundskolans	musikundervisning	om	klassisk	musik.	
Författare:	Henrik	Bengtsson	
Termin	och	år:	Höstterminen	2016	
Kursansvarig	 institution:	Musikhögskolan	 Ingesund,	 Institutionen	 för	konstnärliga	 stu-
dier,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Daniel	Mateos-Moreno	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
Syftet	med	denna	studie	är	att	utforska	hur	musikprofilerade	institutioner	utanför	sko-
lans	värld	kan	bidra	till	musikundervisningen	om	klassisk	musik	på	grundskolan.	För	att	
uppnå	 syftet	 har	 fem	 kvalitativa	 intervjuer	 genomförts	med	 personer	 som	 arbetar	 på	
musikprofilerade	 institutioner.	 De	 teoretiska	 utgångspunkterna	 för	 detta	 arbete	 är	 in-
terpretativism,	 induktivt	 förhållningssätt	och	pragmatism.	 I	 resultatet	 framkommer	 två	
huvudteman:	Upplevelser	och	Utbildningsmoment.	 Under	det	 första	 huvudtemat	 redovi-
sas	hur	musikprofilerade	institutioner	kan	erbjuda	upplevelser	för	att	bidra	till	musik-
undervisningen.	 Under	 det	 andra	 huvudtema	 redovisas	 hur	musikprofilerade	 institut-
ioner	kan	vara	delaktiga	i,	eller	ansvariga	för,	vissa	utbildningsmoment	för	att	på	så	sätt	
bidra	till	musikundervisningen.	I	sista	kapitlet	diskuteras	resultatet	i	relation	till	de	teo-
retiska	utgångspunkterna	och	tidigare	forskning.	

Nyckelord:	musikprofilerade	institutioner,	klassisk	musik,	grundskola,	musikundervis-
ning,	pragmatism,	intervjuer.	
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Abstract		
	
Thesis	2	–	Music	Education	
Title:	”Excuse	me,	can	I	get	some	help?”	-	A	study	of	how	music	education	about	classical	
music	on	elementary	school	can	be	enriched	by	help	of	music	profiled	institutions.	
Author:	Henrik	Bengtsson	
Semester	and	year:	Autumn	term	2016	
Course	coordinator	 institution:	 Ingesund	School	of	Music,	Department	of	Artistic	Stud-
ies,	Karlstad	university	
Supervisor:	Daniel	Mateos	Moreno	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
The	purpose	of	this	study	is	to	explore	how	music	profiled	institutions	can	contribute	to	
the	musical	education	of	classical	music	in	elementary	school.	To	achieve	the	purpose,	
five	qualitative	interviews	were	conducted	with	people	who	work	on	music	profiled	in-
stitutions.	The	theoretical	starting	points	for	this	work	is	interpretativism,	an	inductive	
approach	and	pragmatism.	The	result	shows	two	main	themes:	Experiences	and	Training	
elements.	The	first	main	theme	shows	how	music	profiled	institutions	can	offer	experi-
ences	to	contribute	to	the	music	during	the	display.	The	second	main	theme	shows	how	
music	profiled	institutions	can	be	involved	in,	or	responsible	for,	certain	training	ele-
ments	in	order	to	contribute	to	music	education.	The	last	chapter	discusses	the	results	in	
relation	to	the	theoretical	points	and	previous	research.	
	
Keywords:	music	profiled	institutions,	classical	music,	elementary	school,	music	educa-
tion,	pragmatism,	interviews.		
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Förord		
Jag	skulle	vilja	tacka	min	underbara	fästmö	Emma	Uhlin	som	hjälpt	till	genom	att	stötta	
och	peppa	mig	under	hela	 arbetet!	 Ett	 stort	 tack	 till	min	handledare	Daniel	 som	visat	
prov	på	bra	tålamod.	Tack	till	mina	klasskamrater	och	ni	andra	som	suttit	i	biblioteket	
samtidigt	som	mig	och	gjort	att	det	blev	roligt	att	skriva.	Jag	vill	även	rikta	ett	stort	tack	
till	alla	intervjupersoner	som	gjorde	att	det	blev	något	av	denna	studie.	Ett	stort	tack	till	
examinator	Ragnhild	och	till	min	opponent.	Sist	och	absolut	inte	minst	ett	monsterstort	
tack	till	mina	stora	idoler	KISS	som	alltid	finns	där	på	ett	eller	annat	sätt	när	jag	behöver	
energi,	glädje	eller	motivation	i	mitt	liv!	
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1	Inledning		
Detta	 kapitel	 inleds	med	 en	 text	 där	mitt	 valda	 intresseområde	 presenteras.	 Därefter	
presenteras	studiens	problemområde	samt	dispositionen	i	arbetet.	
	

1.1	Inledande	text	
Jag	har	under	mina	år	på	Musikhögskolan	Ingesund	fått	upp	ögonen	för	vilka	brister	mu-
sikundervisningen	hade	då	jag	själv	gick	i	grundskolan	vad	gäller	klassisk	musik.	I	prin-
cip	fick	jag	lära	mig	vad	några	instrument	hette	och	namnet	på	de	vanligaste	kompositö-
rerna,	men	 inget	mer	än	så.	Vid	några	 tillfällen	då	 jag	hade	auskultation	under	musik-
högskoletiden	har	jag	upplevt	liknande	brister	även	under	dessa	lektioner.	Anledningen	
till	att	jag	värnar	om	undervisningen	i	klassisk	musik	och	önskar	att	den	ska	förbättras	
är	att	jag	befarar	att	den	musiken	annars	kommer	att	dö	ut.	På	konserthus	är	publikens	
medelålder	hög	och	vad	jag	förstår	ser	den	trenden	inte	ut	att	ändras,	snarare	tvärt	om.	
En	anledning	till	att	det	är	så	få	unga	som	går	på	klassiska	konserter	kan	vara	att	de	inte	
lärt	 sig	hur	de	 ska	 lyssna	på	klassisk	musik	och	på	 så	 sätt	 inte	kan	 ta	den	 till	 sig.	Om	
undervisningen	kan	göras	mer	intressant	och	innehållsrik	tror	jag	att	intresset	hos	ele-
verna	skulle	öka.	En	del	av	innehållet	i	Lgr	11	(Skolverket,	2011a)	som	kan	kopplas	till	
klassisk	musik	kan	säkerligen	göras	mycket	mer	intressant	i	undervisningen	med	utom-
stående	hjälp.	Därför	vill	jag	göra	denna	studie,	för	att	se	hur	utomstående	hjälp	kan	bi-
dra	till	undervisningen	om	klassisk	musik	på	grundskolan.	
	

1.2	Problemområde		
Problemet	som	jag	upplever	är	att	undervisningen	om	klassisk	musik	på	grundskolan	är	
alltför	innehållsfattig,	i	alla	fall	med	tanke	på	min	egen	undervisning	och	de	lektioner	jag	
har	auskulterat	under	mina	år	på	musikhögskolan.	När	exempelvis	instrumentgrupper-
na	i	en	symfoniorkester	presenteras	görs	detta	med	hjälp	av	bilder	och	i	bästa	fall	film-
klipp.	Eleverna	får	då,	enligt	mig,	inte	lika	bra	undervisning	om	dessa	instrument	som	de	
får	om	gitarr,	bas	och	trummor.	De	sistnämnda	instrumenten	finns	det	ofta	flera	stycken	
av	 i	musiksalarna	och	de	används	 flitigt	av	eleverna	genom	hela	skolgången.	Dessa	 in-
strument	 får	eleverna	en	naturlig	relation	till	medan	exempelvis	 flöjt	och	 fiol	bara	blir	
något	de	endast	får	se	på	bild	under	någon	eller	några	lektioner.	Detta	exempel	är	en	i	
raden	av	områden	där	jag	upplever	undervisningen	om	klassisk	musik	som	innehållsfat-
tig.	 Jag	vill	därför	göra	en	undersökning	om	hur	musikprofilerade	institutioner	utanför	
skolan	 kan	 bidra	 till	 undervisningen	 för	 att	 elever	 ska	 kunna	 få	 större	 kunskap	 inom	
området.	Med	musikprofilerade	institutioner	menar	jag	konserthus,	orkestrar	och	bok-
förlag.	 I	 denna	 studie	 vill	 jag	 intervjua	några	 som	arbetar	med	klassisk	musik	mot	 en	
yngre	 publik	 för	 att	 ta	 reda	 på	 hur	 de	 kan	 bidra	 till	 undervisningen	 på	 olika	 sätt.	 Jag	
skulle	kunna	välja	att	 intervjua	 lärare	och	elever	på	grundskolan	 för	att	kartlägga	hur	
det	ser	ut	i	verkligheten	med	avseende	på	detta	problemområde.	Jag	tar	istället	utgångs-
punkt	i	hur	de	utanför	skolan	kan	bidra	till	undervisningen	istället	eftersom	jag	tycker	
att	det	är	mer	intressant	eftersom	det	kan	bli	mer	konstruktivt	och	på	så	sätt	bidra	till	
musikundervisningen.	Detta	 eftersom	 jag	 tror	 att	 alla	musiklärare,	 oavsett	 hur	 under-
visningen	 ser	 ut,	 kan	 dra	 nytta	 av	 de	musikprofilerade	 institutionerna	 utanför	 utbild-
ningsvärlden.	
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1.3	Arbetets	disposition	
Examensarbetet	består	av	sex	kapitel.	 I	arbetets	 första	kapitel	ges	en	övergripande	 in-
ledning	och	en	mer	personlig	bakgrund	till	val	av	det	studerade	problemområdet.	Dess-
utom	 återfinns	 även	 denna	 disposition.	 I	 det	 andra	 kapitlet,	 bakgrunden,	 presenteras	
tidigare	forskning	inom	området	och	en	analys	om	vad	som	i	Lgr	11	(Skolverket,	2011a)	
kan	kopplas	till	klassisk	musik.	Bakgrundskapitlet	innehåller	även	mitt	syfte	med	arbe-
tet	och	dess	 frågeställning.	 I	arbetets	 tredje	kapitel	presenteras	de	 teoretiska	utgångs-
punkterna	 för	 studien.	 I	 metodkapitlet	 beskrivs	 mina	 metodval	 gällande	 urval	 av	 re-
spondenter,	datainsamling	samt	hur	jag	bearbetat	och	analyserat	datamaterialet.	Dessu-
tom	beskrivs	hur	jag	följt	de	riktlinjer	som	gäller	för	en	kvalitativ	studie.	Även	arbetets	
giltighet	 och	 tillförlitlighet	 diskuteras	 i	 detta	 kapitel.	 I	 det	 femte	 kapitlet	 presenteras	
studiens	resultat	uppdelat	i	13	underrubriker.	I	arbetets	sista	kapitel,	kapitel	6,	diskute-
ras	 arbetets	 resultat	 i	 förhållande	 till	 den	 litteratur	 som	 presenterades	 i	 bakgrunds-
kapitlet.	Avslutningsvis	ges	tankar	och	idéer	till	fortsatta	forskningsstudier	utifrån	mina	
resultat	i	detta	arbete.	
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2	Bakgrund	
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 några	 för	 studien	 viktiga	 begrepp,	 grundskolans	 kursplan	
med	fokus	på	innehållet	klassisk	musik,	relevant	tidigare	forskning	inom	det	valda	äm-
nesområdet	samt	studiens	problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor.	
	

2.1	Begreppsdefinitioner	
I	detta	avsnitt	ges	en	områdesorientering	där	först	för	studien	viktiga	begrepp	beskrivs.	
Därefter	presenteras	tidigare	forskning	inom	området.	Sist	presenteras	mina	tolkningar	
av	Lgr	11	(Skolverket,	2011a),	läroplanen	för	grundskolan,	och	vad	som	i	denna,	enligt	
mig,	kan	kopplas	till	klassisk	musik.	

2.1.1	Definitioner	av	klassisk	musik		
Klassisk	 musik	 är	 ett	 begrepp	 som	 förekommer	 i	 denna	 studie.	 Enligt	 Sohlmans	 mu-
siklexikon	(1977)	används	termen	klassisk	musik	 i	 flera	besläktade	sammanhang,	dels	
inom	musik	från	epoken	1750	till	och	med	Beethoven,	den	så	kallade	klassicismen,	dels	
inom	västerländsk,	eller	övrig,	konstmusik.	Termen	avser	också	musikverk	som	anses	ha	
ett	odiskutabelt	konstnärligt	värde	från	olika	tidsepoker	och	genrer.	Filmmusik	har,	en-
ligt	 Nationalencyklopedin	 (2017),	 som	 huvudfunktion	 att	 tillföra	 en	 känslomässig	 di-
mension	till	 filmer	som	inte	bild	och	ord	kan	förmedla.	Filmmusik	är	ofta	komponerad	
utifrån	den	klassiska	musikens	ideal	och	för	en	orkester	med	instrument	som	är	vanligt	
förekommande	inom	klassisk	musik.	På	så	sätt	kan	filmmusik	anses	ha	ett	konstnärligt	
värde	och	därmed	räknas	som	klassisk	musik.	Termen	klassisk	musik	har	på	senare	tid,	
enligt	Nationalencyklopedin,	blivit	en	synonym	till	konstmusik	 i	motsats	 till	 folkmusik	
och	populärmusik.	På	detta	sätt	ska	termen	betraktas	i	föreliggande	arbete.	

2.1.2	Definition	av	musikprofilerade	institutioner	
Ett	begrepp	som	förekommer	en	hel	del	i	denna	studie	är	musikprofilerade	institutioner.	
Med	det	menar	 jag	 institutioner	som	på	ett	eller	annat	sätt	är	specialiserade	på	musik	
och	 som	 inte	 finns	 inom	 utbildningsvärlden.	 Exempel	 på	 det	 är	 konserthus,	 operahus,	
konsertföreningar,	förlag	och	orkestrar.	Deras	huvudsyfte	är	att	främja	kulturlivet	i	Sve-
rige	och/eller	syftar	till	att,	i	någon	mening,	nå	ut	till	barn	och	ungdomar	med	musik.	I	
denna	studie	är	klassisk	musik	den	genre	som	är	intressant.	
	

2.2	Klassisk	musik	i	Lgr	11		
Det	dokument	jag	finner	mest	intressant	för	studien	är	Lgr	11	(Skolverket,	2011a),	det	
vill	 säga	 Läroplan	 för	 grundskolan	 från	 2011,	med	 anledning	 av	 att	 all	 undervisning	 i	
grundskolan	 ska	utgå	 från	 just	Lgr	11.	 Jag	 redovisar	här	mina	 tolkningar	om	vad	 som	
kan	kopplas	 till	klassisk	musik	utifrån	vad	som	står	 i	både	 läroplanen	och	Skolverkets	
(2011b)	kommentarsmaterial.	

2.2.1	Musikämnets	syfte	
I	musikämnets	syfte	 i	Lgr	11	(Skolverket,	2011a)	står	det	att	 "undervisningen	 i	ämnet	
musik	ska	syfta	till	att	eleverna	utvecklar	kunskaper	som	gör	det	möjligt	att	delta	i	mu-
sikaliska	sammanhang,	både	genom	att	själva	musicera	och	genom	att	lyssna	till	musik".	
I	kommentarsmaterialet	(Skolverket	2011b)	till	läroplanen	står	det	att	musik	”försätter	
människor	i	olika	sinnestillstånd	och	att	de	som	delat	en	musikalisk	upplevelse	tillsam-
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mans	kan	skapa	starka	känslor	och	gemenskap	med	varandra”.	Det	kan	alltså	vara	klas-
sisk	musik	som	eleverna	upplever	då	det	 inte	står	någon	specifik	musikstil	benämnd	 i	
kommentarsmaterialet.	Att	ha	kunskaper	för	att	kunna	delta	i	musikaliska	sammanhang	
kan	innebära	att	elever	lär	sig	spela	något	instrument	eller	utvecklar	en	kunskap	att	di-
rigera.	På	så	sätt	kan	elever	få	kunskaper	till	att	delta	i	ett	musikaliskt	sammanhang	som	
inkluderar	klassisk	musik.	Vidare	i	ämnets	syfte	i	Lgr	11	står	det	att	elever	ska	utveckla	
förmågor	 att	 uppleva	 och	 reflektera	 över	musik.	 Det	 står	 i	 kommentarsmaterialet	 att	
dessa	färdigheter	ligger	till	grund	för	att	lära	sig	lyssna	på	musik.	Elever	ska	alltså	bland	
annat	ges	förutsättningar	för	att	lära	sig	lyssna	på	klassisk	musik.		

2.2.2	Centralt	innehåll	i	årskurs	1-3	
I	 avsnittet	 om	musikens	 sammanhang	 och	 funktioner	 i	 läroplanen	 (Skolverket,	 2011a)	
står	det	att	undervisningen	skall	behandla	”associationer,	tankar,	känslor	och	bilder	som	
uppkommer	 när	man	 lyssnar	 på	musik”.	 I	 kommentarsmaterialet	 (Skolverket	 2011b)	
står	det	att	eleverna	ska	bli	medvetna	om	hur	musik	påverkar	människor.	Fokus	skall,	
enligt	kommentarsmaterialet,	 ligga	på	hur	varje	 individ	påverkas	av	musiken.	Klassisk	
musik	kan	användas	för	detta	ändamål	då	det	bland	annat	i	många	filmer	just	förekom-
mer	klassisk	musik	 för	att	 förstärka	 filmens	handling	eller	 för	att	 frambringa	önskade	
känslor	hos	tittaren.	Eleverna	kan	även	öva	sig	på	att	illustrera	de	känslor	de	upplever	
då	de	lyssnar	till	klassisk	musik	genom	att	teckna	eller	skriva	en	berättelse	som	knyter	
an	 till	 musiken.	 Undervisningen	 skall	 även,	 enligt	 det	 centrala	 innehållet,	 handla	 om	
olika	 instrument	 från	 instrumentgrupperna	 blås-,	 sträng-,	 tangent-	 och	 slagverksin-
strument.	Dessa	instrument	finns	representerade	i	orkestrar	som	spelar	klassisk	musik.	
På	 så	 sätt	 kan	 exempelvis	 en	 symfoniorkester	 komma	väl	 till	 pass	 för	 att	 visa	 upp	de	
olika	instrumenten.	Detta	kan	antingen	göras	genom	att	låta	eleverna	se	på	en	orkester	
på	film	eller	på	något	sätt	uppleva	en	levande	orkester.	

2.2.3	Centralt	innehåll	i	årskurs	4-6	
I	 det	 centrala	 innehållet	 för	musik	 för	 årskurs	 4-6	 under	 rubriken	 om	musikens	 sam-
manhang	 och	 funktioner	 (Skolverket	 2011a)	 står	 det	 att	 undervisningen	 ska	 innehålla	
musikens	 fysiska,	 tanke-	 och	 känslomässiga	 påverkan	 på	människan.	 Enligt	 kommen-
tarsmaterialet	(Skolverket	2011b)	handlar	det	om	att	göra	elever	medvetna	om	att	mu-
sik	kan	väcka	starka	känslor	och	bland	annat	kan	användas	för	att	framkalla	vissa	käns-
lor	när	vi	 tittar	på	 film.	 I	många	 filmer	 förkommer	 just	klassisk	musik	eller	nyskriven	
orkestermusik	som	på	så	sätt	kan	ge	plats	för	klassisk	musik	i	undervisningen.	Vidare	i	
kommentarsmaterialet	står	det	att	elever	i	årskurserna	4-9	ska	få	möta	musik	som	an-
vänds	 för	påverkan	 i	 specifika	 sammanhang	 som	begravningar,	 idrottsevenemang	och	
bröllop.	I	dessa	sammanhang	kan	mycket	väl	klassisk	musik	användas.	Vidare	i	det	cen-
trala	 innehållet	 för	årskurs	4-6	går	att	 läsa	att	undervisningen	skall	 innehålla	moment	
om	de	olika	 instrumentgrupperna.	En	symfoniorkester	har	alla	 instrumentgrupper	och	
kan	därmed	vara	ett	bra	hjälpmedel	för	elevers	lärande	inom	området.	Det	står	även	att	
elever	ska	få	undervisning	om	konstmusik	och	populärmusik	från	olika	kulturer	och	de-
ras	musikaliska	karaktärsdrag.	Med	detta	menas,	enligt	kommentarsmaterialet,	att	ele-
ver	ska	få	förståelse	för	hur	musikgenrer	vuxit	fram.	Det	går	att	koppla	till	klassisk	mu-
sik	dels	genom	musikhistoria	och	även	genom	att	visa	på	karaktärsdrag	 inom	klassisk	
musik.	
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2.2.4	Centralt	innehåll	i	årskurs	7-9	
I	det	centrala	innehållet	för	musik	för	årskurs	7-9	under	kategorin	musicerande	och	mu-
sikskapande	 (Skolverket,	 2011a)	 står	det	 att	 undervisningen	 ska	 innehålla	musikskap-
ande	 i	 olika	 genrer.	 I	 kommentarsmaterialet	 (Skolverket	 2011b)	 står	 det	 att	 eleverna	
bland	annat	kan	ljudsätta	en	filmsekvens.	Eleverna	kan	då	få	som	uppgift	att	komponera	
en	liten	musiksnutt	till	filmsekvensen	som	innehåller	genredrag	från	klassisk	musik	el-
ler	ljudsätta	med	inspelningar	som	eleverna	tycker	passar	till	filmen.	I	avsnittet	om	mu-
sikens	 verktyg	 framkommer	 att	 eleverna	 skall	 uppleva	 hur	 rösten	 kan	 varieras	 i	 fler-
stämmiga	 utryck	 inom	 olika	 genrer.	 I	 kommentarsmaterialet	 står	 det	 inget	 om	 vilken	
specifik	genre	som	skall	 ingå	i	undervisningen,	vilket	innebär	att	sånger	från	en	opera,	
musikal	eller	andra	verk	där	flerstämmig	sång	finns	representerad	kan	passa	mycket	väl	
för	 detta	 ändamål.	 Det	 står	 även	 under	 rubriken	musikens	 verktyg	 att	 elever	 ska	 få	
undervisning	om	musiksymboler,	notsystem	och	noter.	Det	momentet	kan	göras	genom	
att	eleverna	exempelvis	får	lära	sig	läsa	ett	partitur	ur	ett	klassiskt	verk	eller	utdrag	från	
någon	stämma	i	en	symfoniorkester.		
	
I	 avsnittet	om	musikens	 sammanhang	och	 funktioner	 (Skolverket,	2011a)	 framkommer	
att	undervisningen	ska	handla	om	ljudets	och	musikens	fysiska,	tanke-	och	känslomäss-
iga	påverkan	på	människor.	En	del	av	den	klassiska	musiken,	bland	annat	 inom	opera	
och	musikal,	har	som	funktion	att	 förstärka	och	framkalla	önskade	känslor	hos	 lyssna-
ren.	 På	 så	 sätt	 kan	 klassisk	musik	 bland	 annat	 användas	 i	 undervisningen.	 Det	 fram-
kommer	även	under	musikens	sammanhang	och	funktioner	att	eleverna	ska	lära	sig	hur	
musik	 används	 i	 olika	 medier,	 exempelvis	 inom	 datorspel	 och	 film.	 I	 kommentars-
materialet	(Skolverket	2011b)	står	det	att	mycket	av	den	musik	som	används	i	dessa	och	
andra	medier	är	hämtad	från	historisk	tid,	vilket	är	fallet	för	äldre	klassisk	musik.	Äldre	
klassisk	musik	har	på	så	sätt	en	naturlig	plats	i	detta	undervisningsmoment.	Instrument	
och	deras	funktion	i	olika	genrer	och	sammanhang	är	en	annan	del	som	skall	ingå	i	mu-
sikundervisningen.	I	det	centrala	innehållet	ges	exempel	på	att	momentet	kan	handla	om	
ett	rockband	eller	en	symfoniorkester.	Här	står	det	klart	och	tydligt	i	det	centrala	inne-
hållet	 att	 undervisningen	 kan	 handla	 om	 klassisk	musik.	 Avslutningsvis	 i	 det	 centrala	
innehållet	för	årskurs	7-9	står	det	att	undervisningen	ska	handla	om	framväxten	av	olika	
genrer	 samt	 betydelsefulla	 tonsättare	 och	musikaliska	 verk.	 Det	 kan	 innebära	musik-
historia	som	handlar	om	klassisk	musik,	några	av	de	mest	kända	tonsättarna	och	ett	ur-
val	av	deras	verk.	
	

2.3.	Forskning	inom	området	
I	detta	avsnitt	presenteras,	för	studien	intressant,	tidigare	forskning	inom	området.	

2.3.1	Effekter	av	klassisk	musik	och	Mozarteffekten	
Mozarteffekten	 är	 ett	 begrepp	 som	 myntades	 i	 början	 av	 90-talet	 av	 Don	 Campbell	
(1999)	efter	att	i	sina	studier	visat	att	människor	som	lyssnat	på	ett	speciellt	stycke	av	
Mozart	 (Piano	 concerto	 No.	 23,	 K.488) fick	 en	 ökad	 kognitiv	 förmåga	 under	 en	 kort	
stund.	Campbell	 (1999)	skriver	att	anledningar	 till	 att	 just	Mozarts	musik	gav	så	goda	
resultat	är	att	musikens	rytmer,	melodier	och	högra	frekvenser	stimulerar	hjärnans	kre-
ativa	och	motiverande	områden.	Mozarts	musik	har	även,	enligt	Campbell,	visat	sig	ha	
positiva	effekter	inom	medicin.	Bland	annat	så	visade	studier	av	patienter	på	St.	Agnes	
Hospital	 i	Baltimore	att	musiklyssning	av	Mozart	gav	liknande	lugnande	effekt	på	pati-
enterna	 som	10	gram	valium.	Campbell	 skriver	 även	att	 patienter	på	 ett	 sjukhus	bara	
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behövde	50	%	av	rekommenderad	dos	av	lugnande	medicin	under	tiden	de	fick	lyssna	
på	Mozarts	musik	i	15	minuter	om	dagen.	Denna	studie	visar	att	Mozarts	musik	kan	ha	
en	lugnande	effekt	på	människor.	Det	finns	studier	som	visar	att	Mozarts	musik	även	har	
positiv	inverkan	på	elever	i	grundskolan.	Ivanovs	(2003)	resultat	visar	att	barn	på	låg-
stadiet	får	mer	gjort	under	lektionerna	då	musik	av	Mozart	spelas	som	bakgrundsmusik	
än	om	de	inte	har	någon	bakgrundsmusik	alls.	
	
Enligt	Schellenberg	(2012)	är	det	inget	tvivel	om	att	musik	kan	användas	för	att	påverka	
människors	emotionella	 tillstånd.	 Schellenberg	menar	dock	att	Mozarteffekten	bara	är	
ett	 exempel	 på	 hur	musik	 kan	 användas	 för	 att	 påverka	människor	 och	 att	 den	 höjda	
kognitiva	förmågan	bara	är	ett	resultat	av	människornas	ändrade	emotionella	tillstånd.		
Annan	musik	 kan	 alltså,	 enligt	 Schellenberg,	 också	 ge	 liknande	 effekter	 på	människor	
som	Mozarts,	vilket	stärks	av	Ivanov	(2003)	som	menar	att	musik	som	är	komponerad	
av	Bach	ger	liknande	effekter	på	lågstadieelever	som	Mozarts	musik.	Klassisk	musik	vi-
sar	sig	i	Basagaoglu,	Kalkan	och	Saris	(2004)	studie	även	ge	lägre	puls	och	sänkt	blod-
tryck	hos	kvinnliga	skolungdomar.	Musiken	som	användes	 i	 studien	var	Vivaldis	Årsti-
derna.	 Schellenbergs	 (2012)	 studie	visar	att	 en	 lugnande	effekt	även	kan	 fås	av	musik	
komponerad	 av	 Schubert,	 något	 som	 kan	 relateras	 till	 Ståhlgrens	 (2004)	 studie	 om	
grundskolelärares	användande	av	klassisk	musik	under	skoldagen.	Resultatet	visade	där	
att	 klassisk	musik	 gav	 en	 lugnande	 effekt	 på	 de	 elever	 som	 fick	 lyssna	 till	 den.	 Ruud	
(2002)	skriver	att	klassisk	musik	kan	förändra	sinnestillstånd	hos	människor	och	på	så	
sätt	skapa	plattformar	för	möten	mellan	individer.	

2.3.2	Samarbete	mellan	skola	och	orkester	
En	studie	gjord	av	Abeles	(2004)	visar	att	skolungdomar	 i	USA	som	kommer	i	kontakt	
med	 en	 professionell	 orkester	 får	 ett	 ökat	 intresse	 för	 klassisk	musik.	 USA	 har,	 enligt	
Abeles,	en	lång	historia	om	samarbeten	mellan	orkestrar	och	skolor.	Orkestrar	åker	där	
ut	till	skolor	och	undervisar	om	klassisk	musik	och	orkesterspel.	Detta	görs	för	att	öka	
elevernas	förståelse	för	klassisk	musik	och	om	dess	repertoar.	Syftet	med	Abeles	studie	
var	 att	 undersöka	 i	 vilken	 utsträckning	 elevers	 lust	 att	 i	 framtiden	 arbeta	med	musik	
påverkas	av	att	 träffa	musiker	som	delar	med	sig	av	sin	kunskap.	Resultatet	visade	att	
många	elever	fick	upp	ett	intresse	och	en	dröm	om	att	i	framtiden	arbeta	som	profess-
ionell	musiker	 i	en	orkester.	Orkestermusiker	med	dess	kompetens	 inom	området	kan	
således,	enligt	studien,	ha	positiv	inverkan	på	elevers	intresse	för	klassisk	musik.		

2.3.3	Barns	upplevelser	av	klassisk	musik		
Det	har	gjorts	en	del	studier	på	hur	barn	upplever	klassisk	musik	och	hur	de	påverkas	av	
den.	Bland	annat	visar	en	studie	av	Slonimsky	(2008)	att	elever	i	förskolan	är	väldigt	bra	
på	att	verbalt	beskriva	klassisk	musik	som	de	lyssnat	på.	Intervjuerna	som	gjordes	med	
de	deltagande	eleverna	visar	att	de	har	svårt	att	förstå	innebörden	av	begreppet	klassisk	
musik,	men	att	de	finner	själva	musiken	intressant.	Studien	genomfördes	i	förskoleklas-
sers	hemklassrum	där	de	aktivt	fick	lyssna	till	klassisk	musik,	det	vill	säga	göra	aktivite-
ter	kopplad	till	musiken.	Förskoleeleverna	fick	därefter	beskriva	hur	de	uppfattade	mu-
siken	och	vilka	känslor	de	fick	inombords.	Resultatet	visade,	som	sagt,	att	eleverna	var	
bra	 på	 att	 verbalt	 förklara	 sina	 känslor	 och	 tankar.	 En	 studie	 gjord	 av	 Salblad	 (2008)	
visar	även	den	att	förskoleelever	som	får	lyssna	till	klassisk	musik	är	väldigt	bra	på	att	
med	ord	beskriva	sina	upplevelser	av	musiken.	Några	av	de	beskrivande	orden	som	an-
vändes	 av	 eleverna	 var:	magisk,	 vacker,	 avslappnande,	 spännande	och	 rolig.	 Eleverna	 i	
Salblads	studie	 fick	även	fundera	på	situationer	där	de	ansåg	att	klassisk	musik	kunde	



	 13	

användas.	 Exempel	 som	 framkom	 är	 när	 eleverna	 har	 gymnastik,	 pysselstunder	 eller	
vilostund.	Det	 tyder	på	 att	 eleverna	 finner	musiken	 intressant	då	de	kan	 tänka	 sig	 att	
lyssna	till	den	vid	flera	tillfällen	i	skolsammanhang.	

2.3.4	Unga	vuxnas	upplevelser	av	klassisk	musik		
I	Lamberths	(2012)	studie	undersöks	vad	universitetsstudenter	upplever	 från	ett	kon-
serthusbesök.	Resultatet	 visar	 att	 upplevelsen	 av	 en	 levande	orkester	underlättar	 stu-
denternas	förståelse	för	musiken.	En	av	de	starkaste	upplevelserna	som	framkommer	i	
resultatet	är	klangen	från	en	levande	orkester:	
	

Ljudbilden	som	skapades	gjorde	mig	överraskad	eftersom	det	gav	en	väldigt	
rik	klang/…../Mitt	första	intryck	under	konserten	var	vilken	enorm	skillnad	
det	var	på	att	uppleva	musiken	 live	 jämfört	med	en	 inspelning.	Framförallt	
dynamiken	upplevdes	på	ett	helt	annat	sätt.	(Lamberth,	2012,	s.	6)	

 
I	 citatet	beskriver	en	student	sina	upplevelser	av	orkesterklangen	som	väldigt	 rik.	Det	
framkommer	även	att	dynamik	upplevdes	på	ett	annat	sätt	i	konserthuset	än	på	inspel-
ningar.	 I	 resultatet	 framkom	även	 att	 det	 visuella	 som	 skedde	 på	 scenen	 var	 en	 stark	
upplevelse	för	en	student:	
	

De	 är	 så	 himla	 samspelta.	När	man	 tittar	 på	 stråksektionen	 till	 exempel	 så	
gör	alla	exakt	samma	rörelse	samtidigt,	hela	bunten.	En	helt	 synkroniserad	
rörelse,	 som	en	person.	Alla	har	 sina	 stråkar	på	precis	 samma	ställe	på	 in-
strumentet	samtidigt.	Det	allra	häftigaste	är	när	de	spelar	pizzicato.	Som	ett	
enda	 instrument.	 Inte	en	enda	av	dem	är	en	bråkdel	 för	 sen.	Detta	var	nog	
det	som	imponerade	mest	på	mig.		(Lamberth,	2012,	s.	7)	

	
I	citatet	beskrivs	en	upplevelse	av	att	alla	musiker	i	orkestern	var	synkroniserade,	vilket	
imponerade	på	informanterna.	I	resultatet	framkommer	även	att	romantisk	musik	före-
dras	före	andra	stilar	inom	klassisk	musik	hos	informanterna.	Lamberth	(2012)	förkla-
rar	att	det	kan	bero	på	att	 informanterna	är	omedvetet	förtrogna	med	den	romantiska	
stilen	då	de	ofta	upplever	den	i	filmer	och	dataspel.	Resultatet	visar	även	att	ett	konsert-
husbesök	är	positivt	för	studenters	motivation	till	att	 lära	och	uppleva	mer	av	klassisk	
musik:	”En	oerhört	positiv	erfarenhet	ser	jag	detta	som	och	jag	längtar	efter	mer”	(Lam-
berth,	2012,	s.	7).	Sammanfattningsvis	visar	resultatet	i	Lamberths	studie	alltså	att	upp-
levelsen	 av	 en	 levande	 orkester	 i	 ett	 konserthus	 kan	 vara	 en	 avgörande	 faktor	 för	 att	
förstå	sig	på	klassisk	musik,	och	att	den	verkar	vara	positiv	 för	studenters	 intresse	att	
lära	sig	mer	inom	ämnet.	
	

2.4	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Enligt	 Abeles	 (2004)	 studie	 kan	 elever	 som	 får	möta	 klassiska	 orkestermusiker	 få	 ett	
större	intresse	för	den	klassiska	musiken.	Många	av	de	elever	som	var	med	i	Abeles	stu-
die	berättade	att	de	kan	tänka	sig	att	arbeta	som	klassiska	musiker	efter	att	ha	mött	mu-
siken	på	ett	interaktivt	sätt.	Efter	att	ha	läst	Abeles	studie	blev	jag	nyfiken	på	vilka	andra	
sätt	musikprofilerade	 institutioner	kan	bidra	 till	undervisningen.	Lamberth	(2012)	på-
pekar	att	en	levande	orkester	kan	vara	en	viktig	del	i	elevers	lärande	om	klassisk	musik.	
Dessa	studier	visar	det	positiva	med	att	samverka	med	musikprofilerade	institutioner.	I	
Lgr11	(Skolverket,	2011a)	står	det	att	elever	ska	lära	sig	om	musikens	fysiska	påverkan	
på	människor,	vilket	elever	gör	i	Lamberths	studie	tack	vare	samverkan	med	en	musik-
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profilerad	 institution.	 Jag	vill	därför	undersöka	hur	musikprofilerade	 institutioner	kan	
bidra	till	undervisningen	på	grundskolan.	Jag	vill	ta	reda	på	intervjupersonernas	hand-
lingar,	tankar,	idéer,	visioner	och	teorier	om	vad	de	har	att	erbjuda	undervisningen	och	
hur	de	kan	samarbeta	med	grundskolor.	Dessutom	anser	jag	det	vara	intressant	för	stu-
dien	vad	intervjupersonerna	tycker	är	viktigt	för	att	få	upp	intresset	för	klassisk	musik	
hos	eleverna.	Genom	att	som	lärare	använda	deras	tankar	omkring	det	kan	chansen	öka	
att	eleverna	 finner	undervisningen	mer	 intressant.	Trots	att	det	 finns	en	del	 forskning	
om	hur	klassisk	musik	påverkar	människor	så	saknas	studier	om	hur	institutioner	kan	
bidra	till	undervisningen	på	grundskolor.	Förhoppningen	är	att	denna	studie	ska	ge	in-
tresserade	 konkreta	 tips	 till	 hur	 undervisningen	 om	 klassisk	 musik	 kan	 berikas	 på	
grundskolan.	

Syftet	 med	 denna	 studie	 är	 att	 undersöka	 hur	 musikprofilerade	 institutioner	 utanför	
utbildningsvärlden	kan	bidra	till	undervisningen	om	klassisk	musik	på	grundskolan.	Min	
forskningsfråga	är:	

• Hur	anses	musikprofilerade	institutioner	utanför	utbildningsvärlden	bidra	till	
undervisning	om	klassisk	musik	på	grundskolan?	
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3	Teoretiska	utgångspunkter		
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 de	 vetenskapsteoretiska	 utgångspunkter	 som	 föreliggande	
studie	vilar	på	samt	den	teoretiska	ram	som	genomsyrar	arbetet.	
	

3.1	Vetenskapsteoretiska	utgångspunkter	
Interpretativism	bygger,	enligt	Bryman	(2011),	på	förståelse	och	tolkning	av	handlingar.	
Det	relaterar	till	denna	studies	syfte	där	förståelsen	för	informanternas	uppfattningar	är	
i	fokus.	Den	förståelsen	ligger	till	grund	för	studiens	resultat	då	jag	som	forskare	har	för	
avsikt	att	tolka	informanternas	tolkningar	av	deras	verklighet	och	sammanställa	dem	till	
ett	resultat.	Resultatet	kommer	således	att	bestå	av	mina	tolkningar	av	informanternas	
verklighet,	 vilket	 Bryman	 skriver	 relaterar	 till	 interpretativism.	 Det	 insamlade	 data-
materialet	 kommer	 således	 att	 bestå	 av	 intervjupersonernas	 upplevelser,	 synsätt	 och	
erfarenheter.	Utifrån	detta	material	kommer	jag	sedan	att	beskriva	intervjupersonernas	
syn.	 Arbetet	 får	 på	 så	 sätt,	 enligt	 Thurén	 (1999),	 ett	 induktivt	 förhållningssätt.	 Enligt	
Bryman	(2011)	innebär	ett	induktivt	förhållningssätt	att	observationer	och/eller	resul-
tat	leder	till	teorier	inom	det	studerade	ämnesområdet.	Motsatsen	till	ett	induktivt	för-
hållningssätt	är	ett	deduktivt	 förhållningssätt	där	studier,	enligt	Bryman,	tar	avstamp	i	
hypoteser	eller	bygger	på	teoriprövning.	Denna	studie	utgår	ej	från	en	hypotes	utan	av-
sikten	är	snarare	att	försöka	skapa	någon	form	av	teoribildning	utifrån	det	datamaterial	
som	bearbetas	och	analyseras,	i	föreliggande	studie	hur	grundskolans	undervisning	om	
klassisk	musik	kan	berikas	av	musikprofilerade	institutioner.	Detta	gör	att	arbetet,	en-
ligt	Bryman,	genomförs	med	ett	induktivt	förhållningssätt.		
	

3.2	Pragmatism	
I	 detta	 avsnitt	 beskrivs	 pragmatismens	 kunskapssyn	 samt	 pragmatismens	 syn	 på	 lä-
rande	 och	 undervisning.	 Anledningen	 till	 att	 jag	 valt	 pragmatism	 är	 att	 teorin	 utgår	
mycket	 från	 ett	 praktiskt-	 och/eller	 upplevelsebaserat	 lärande.	 Utifrån	 vad	 tidigare	
forskning	visar	verkar	just	upplevelser	vara	en	central	del	i	lärandet	av	klassisk	musik.	
Därav	valet	av	pragmatism.	

3.3.1	Pragmatismens	kunskapssyn	
Enligt	 Säljö	 (2012)	 skiljer	 sig	 den	 pragmatiska	 kunskapsteorin	 från	 andra	 traditioner.	
Pragmatismen	 lägger	 fokus	på	hur	kunskaper	kan	användas	av	människor	 i	deras	var-
dag.	Sådant	som	gör	att	människor	kan	hantera	situationer	och	problem	de	möter	anses	
därmed	vara	kunskap.	Vetenskapsmän	och	filosofer	har,	utan	att	lyckats,	under	tusentals	
år	försökt	komma	fram	till	en	evig	sanning	om	vad	kunskap	är	på	ett	abstrakt	och	tidlöst	
sätt.	Enligt	Säljö	menar	pragmatiker	att	det	är	meningslöst	att	fortsätta	försöka	komma	
fram	till	vad	kunskap	är	på	det	sättet	då	det	fortfarande	inte	kommit	fram	någon	lösning.	
Pragmatiker	anser	istället	att	kunskap	är	något	som	existerar	på	individnivå	och	att	det	
inte	 finns	någon	generell	sanning	om	vad	kunskap	är.	De	menar	att	det	skiljer	sig	 från	
person	 till	 person	 vad	 kunskap	 är	 i	 och	med	 att	 alla	 har	 olika	 konkreta	 erfarenheter.	
Pragmatismen	skiljer	sig	dessutom	från	andra	teorier	på	så	sätt	att	den	tar	avstånd	från	
föreställningen	att	det	går	att	skilja	på	teori	och	praktik:		
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I	pragmatismens	syn	på	kunskap	ligger	istället	tanken	att	teori	och	praktik	är	
integrerade	aspekter	av	människors	handling.	Vad	vi	ofta	kallar	för	praktiska	
handlingar,	som	att	tillverka	eller	reparera	föremål,	är	 inte	möjliga	utan	re-
flektion	 och	 tänkande.	 En	 snickare	 kan	 inte	 sätta	 upp	 en	 vägg	 utan	 att	 ha	
mängder	av	insikter	i	hur	väggar	ska	byggas	för	att	vara	funktionella	ur	olika	
synpunkter:	 Vilka	material	 ska	man	 använda?	Hur	 är	 det	med	brandsäker-
heten?	Ska	väggen	vara	bärande?	(Säljö,	2012,	s.	177)	
	

Teori	och	praktik	finns	alltså,	enligt	Säljö	(2012)	i	allt	människor	företar	sig.	Denna	kun-
skapssyn	är	en	av	anledningarna	till	att	Dewey,	en	betydande	pedagogisk	forskare,	be-
tonade	 vikten	 av	 praktiskt	 lärande	 i	 skolan.	 Dewey	 var,	 enligt	 Säljö,	 kritisk	mot	 kun-
skapssynen	som	ansåg	att	rabblande	av	fakta	resulterade	i	kunskap.	Skolan	kunde	nöja	
sig	med	att	eleverna	återberättade	vad	som	stod	i	faktaböcker,	exempelvis	orsakerna	till	
kommunismens	 fall	 i	 Europa,	 utan	 att	 egentligen	 kunna	 sätta	 det	 i	 sitt	 rätta	 samman-
hang.	Eleverna	saknade	alltså	förståelse	för	sina	kunskaper	helt	enkelt.		

3.3.2	Pragmatismens	syn	på	lärande	och	undervisning	
Pragmatismen	gav,	enligt	Säljö	(2012),	förståelsen	för	lärandet	och	undervisning	en	ny	
vändning	 än	 tidigare	 teorier.	 Fokus	 lades	 nu	 på	 relationen	mellan	 individ,	 kultur	 och	
samhället.	Dewey	var	 	 ,enligt	Säljö,	en	framstående	forskare	inom	området.	Det	var	vik-
tigt	för	Dewey	att	erfarenheterna	eleverna	gjorde	i	skolan	hängde	ihop	med	de	erfaren-
heter	 de	 gjorde	 i	 vardagen.	 Detta	 eftersom	 erfarenheterna	 då	 kunde	 knytas	 ihop	 och	
därmed	 ge	 eleverna	 en	 fördjupad	 förståelse	 för	 sina	 vardagsupplevelser.	 Ett	 problem	
som	Dewey,	enligt	Säljö,	upplevde	med	den	traditionella	undervisningen	var	att	den	inte	
alls	hängde	ihop	med	elevers	vardag,	vilket	skapade	en	skolvärld	där	de	kunskaper	som	
lärdes	ut	inte	bidrog	till	utvecklingen	av	elevernas	vardagliga	kunskaper.	Deras	inlärda	
kunskaper	gjorde	mest	nytta	i	skolmiljön	och	inte	i	deras	”vanliga”	liv,	vilket	innebar	att	
undervisningsinnehållet	 inte	 främjade	 elevernas	 nyttiga	 lärande	 för	 livet.	 Dewey	 upp-
levde	det	som	att	eleverna	bara	matades	med	fakta	som	inte	utvecklade	elevernas	för-
måga	att	resonera	eller	använda	kunskaperna	på	ett	relevant	sätt:	”Det	man	lär	sig	blir	
isolerade	bitar,	ofta	utan	inbördes	sammanhang	eller	strukturer”,	skriver	Säljö	(s.	182).	
Det	var	alltså	viktigt	för	Dewey	att	skolan	skulle	ge	kunskaper	som	eleverna	hade	nytta	
av	i	sitt	vardagliga	liv.	Uttrycket	”learning	by	doning”	myntades	tack	vare	Deweys	prak-
tiska	pedagogik	och	syftar	till	att	man	som	människa	ska	ta	till	sig	kunskap	genom	hand-
ling.	För	Dewey	var	praktiskt	 lärande	en	central	del	 i	hans	syn	på	 lärande.	Enligt	Säljö	
ville	Dewey	även	”reformera	skolarbetet	och	göra	det	mer	elevcentrerat	och	anpassat	till	
elever	med	olika	förutsättningar”	(s.	176).	Detta	innebär	att	praktiska	inslag	varvas	med	
teoretiska	studier	för	att	underlätta	inlärningen	hos	eleverna.	Enligt	Säljö	ansåg	Dewey	
att	det	var	viktigt	att	uppgifterna	var	skapta	så	att	de	gav	ett	verklighetsförankrat	svar.	

Dewey	myntade,	enligt	Säljö	(2012),	en	princip	för	lärande	som	han	kallade	för	inquiry,	
vilket	ungefär	kan	översättas	med	praktiskt	problemlösande	uppgifter.	Inquiry	kan	även	
betyda	elevaktiva	undervisningsmetoder.	Genom	att	utgå	från	inquiry	i	undervisningen	
tar	uppgifter	avstamp	från	ett	problem	eller	undran	hos	eleverna.	Det	ger	en,	förhopp-
ningsvis	 tillfällig,	 oklarhet	 i	 vår	 samlade	 kunskap.	 Enligt	 Säljö	 reder	 eleverna	 ut	 den	
oklarheten	genom	informationssökande.	Den	informationen	eleverna	får	ut	organiseras	
så	att	problemet	eller	undran	 förstås	av	eleverna.	Eleverna	 får	på	så	sätt	 fylla	en	 liten	
lucka	mellan	sin	kunskap	och	den	frågan.		
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Dewey	 (1938)	ansåg	det	 även	viktigt	med	ett	upplevelsebaserat	 lärande.	 	 Läraren	har	
då,	 enligt	 Dewey,	 en	 viktig	 uppgift	 i	 att	 anordna	 verklighetstrogna	 upplevelser	 för	 att	
kunskaperna	 som	eleverna	 får	 ska	vara	användbara.	Det	 är	därmed	viktigt	 att	 läraren	
kontrollerar	att	upplevelserna	är	av	god	kvalitet	och	relevanta	för	det	lärande	ändamå-
let.	Dewey	förespråkade	även	att	skolan	bör	integrera	mer	med	världen	och	inte	endast	
ha	undervisning	på	skolan.		
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4	Metod		
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 studiens	metodologiska	utgångspunkter	 och	design	 av	 stu-
dien.	
	

4.1	Metodologiska	utgångspunkter	
I	detta	delkapitel	presenteras	studiens	metodologiska	utgångspunkter:	kvalitativ	forsk-
ning	samt	semistrukturerade	intervjuer.	

4.1.1	Kvalitativ	forskning	
Forskning	kan	delas	 in	 i	kvalitativ	och	kvantitativ	 forskning.	Kvantitativ	är,	enligt	Bry-
man	(2011),	en	mer	traditionell	 forskning	där	en	del	av	 forskningens	fokus	 ligger	 i	att	
mäta	 insamlade	 data.	 Inom	 naturvetenskapen	 är	 denna	 typ	 av	 forskning	 vanligt	 före-
kommande.	Vanliga	metoder	inom	kvantitativ	forskning	är	enkäter,	strukturerade	inter-
vjuer	 eller	 någon	 form	 av	mätning.	 Kvalitativ	 forskning	 riktar	 istället,	 enligt	 Bryman,	
fokus	mot	vad	som	sägs	i	insamlade	data.	Data	kan	i	kvalitativ	forskning	samlas	in	bland	
annat	genom	etnografi	och	kvalitativa	intervjuer.	Det	intressanta	för	den	sortens	forsk-
ning	blir	då	vad	som	sägs	i,	exempelvis,	de	kvalitativa	intervjuerna.	Med	tanke	på	denna	
studies	syfte,	att	undersöka	vad	informanterna	säger	om	hur	musikprofilerade	institut-
ioner	utanför	utbildningsvärlden	kan	bidra	 till	undervisningen	om	klassisk	musik,	blir	
kvalitativa	intervjuer	den	forskningsmetod	som	väljs.		

4.1.2	Semistrukturerade	intervjuer	
För	att	få	insikt	i	hur	de	musikprofilerade	institutionerna	anser	sig	kunna	bidra	till	mu-
sikundervisningen	 passar	 kvalitativa	 intervjuer	 bra	 som	metod	 för	 att	 samla	 in	 data.	
Bryman	 (2011)	 skriver	 att	 kvalitativa	 intervjuer	 riktar	 fokus	 mot	 intervjupersonens	
ståndpunkt,	vilket	är	 intressant	 för	denna	studie.	Den	 intervjuform	som	används	 i	stu-
dien	 är	 semistrukturerade	 intervjuer.	 I	 en	 semistrukturerad	 intervju	har	 forskaren	 en	
lista	över	teman	som	ska	beröras	under	intervjun.	En	sådan	lista	kallas	för	intervjuguide	
och	är,	enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2014),	ett	 slags	manus	 för	 i	vilken	ordning	de	 in-
tressanta	 temana	 skall	 beröras.	 Intervjuguiden	 innehåller	 även	 förslag	 på	 frågor	 som	
kan	ställas	vid	behov.	En	semistrukturerad	intervju	innebär	alltså	att	 intervjupersonen	
får	prata	kring,	för	studien,	intressanta	områden	snarare	än	att	bli	utfrågad	av	forskaren.	
Ordningsföljden	i	intervjuguiden	får	ändras	under	intervjuns	gång	ifall	det	skulle	behö-
vas.	Enligt	Bryman	(2011)	har	semi-strukturerade	intervjuer	fördelen	att	intervjuperso-
nen	får	större	frihet	att	utforma	svaren	på	sitt	egna	sätt	och	att	forskaren	får	möjlighet	
att	 ställa	 uppföljningsfrågor	 om	 så	 önskas.	 Forskaren	 får	 genom	 uppföljningsfrågorna	
möjlighet	 att	 få	mer	 fylliga	 och	 detaljerade	 svar	 inom	 ämnena	 från	 intervjupersonen,	
menar	Bryman.	En	nackdel	med	att	 välja	 semistrukturerade	 intervjuer	 som	metod	 för	
denna	studie	är	att	det,	enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2014),	krävs	erfarenhet	för	att	bli	
skicklig	på	att	 intervjua.	Detta	till	 trots	är	datainsamlingsmetoden	för	denna	studie	se-
mistrukturerade	intervjuer.	

	
4.2	Design	av	studien	
I	detta	avsnitt	redogörs	för	studiens	urval	av	intervjupersoner,	studiens	genomförande	
samt	dess	trovärdighet	och	giltighet.	
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4.2.1	Urval	av	informanter	
Ett	av	kriterierna	som	utgicks	 från	när	valet	av	 informanter	skulle	göras	var	att	deras	
institutioners	verksamhet	skulle	kunna	kopplas	 till	klassisk	musik.	 Institutionerna	 fick	
heller	inte	vara	en	del	av	utbildningsvärlden,	då	studien	syftar	till	att	undersöka	hur	sko-
lans	 undervisning	 kan	 berikas	 av	 institutioner	 utanför	 utbildningsvärlden.	 För	 att	 få	
olika	 infallsvinklar	 till	 institutionernas	 arbete,	 och	 förhoppningsvis	 även	 ett	 bredare	
resultat,	valdes	intervjupersoner	som	hade	olika	typer	av	anställning.	Varje	intervjuper-
son	kontaktades	genom	ett	telefonsamtal.	Då	några	av	intervjupersonerna	önskade	vara	
anonyma	har	jag	av	etiska	skäl	valt	att	tillskriva	samtliga	intervjupersoner	anonymitet.	
Av	denna	anledning	presenteras	de	inte	vid	namn	utan	istället	med	en	titel:	
	
Musikern:	En	ung	man	som	är	aktiv	musiker	 i	 en	professionell	orkester.	Han	har	erfa-
renheter	av	att	vara	delaktig	i	institutionens	arbete	med	barn	och	ungdomar.		
	
Projektledaren:	En	äldre	kvinna	vars	arbete	bland	annat	går	ut	på	att	skapa	nya	sätt	att	
nå	ut	till	en	yngre	publik.	Hon	har	anställning	på	ett	operahus.	
	
Marknadsföraren:	En	yngre	kvinna	som	är	anställd	av	ett	operahus	och	vars	arbete	inne-
bär	att	realisera	arbetet	med	barn	och	ungdomar	samt	att	marknadsföra	 institutionen,	
bland	annat	gentemot	skolor.	
	
Ordföranden:	En	äldre	herre	som	är	ordförande	 i	en	konsertförening.	Konsertförening-
ens	arbete	inkluderar	till	viss	del	elever	på	grundskolan.	
	
Illustratören:	 En	medeålderskvinna	 som	 bland	 annat	 arbetar	med	 att	 skapa	 litteratur	
som	kan	användas	till	musikundervisningen	på	grundskolan.	Hon	har	även	tidigare	varit	
aktiv	musiker	i	en	professionell	orkester	som	riktade	mycket	av	sitt	arbete	till	barn	och	
ungdomar.	

4.2.2	Datainsamling	
Tre	 intervjuer	 genomfördes	 vid	 intervjupersonernas	 arbetsplatser.	 Två	 intervjuer	 ge-
nomfördes	per	telefon	på	grund	av	stora	geografiska	avstånd.	Samtliga	intervjuer	spela-
des	in	med	hjälp	av	en	bärbar	dator	och,	för	säkerhets	skull,	på	en	inspelningsapparat,	
Zoom	H4n.		Inspelningen	på	Zoomen	fungerade	alltså	som	en	backup.	Endast	ljudinspel-
ningar	av	 intervjuerna	gjordes.	Varje	 intervju	 tog	mellan	30	och	45	minuter,	beroende	
på	hur	mycket	varje	 intervjuperson	hade	att	berätta	om.	Fokus	under	 intervjuerna	 låg	
på	 att	 få	 intervjupersonerna	 att	 prata	 så	mycket	 som	möjligt	 kring	 deras	 institutions	
arbete	med	barn	och	ungdomar	samt	hur	de	ansåg	sig	kunna	bidra	till	musikundervis-
ningen	på	grundskolan.	De	frågor	som	ställdes	var	övervägande	följdfrågor	för	att	få	så	
djupa	och	detaljerade	svar	som	möjligt.	Min	känsla	under	intervjuerna	var	att	intervju-
personerna	blev	glada	över	att	jag	var	intresserad	av	deras	arbete.	

4.2.3	Bearbetning	och	analys	
De	 inspelade	 intervjuerna	 transkriberades	 i	 efterhand.	 Detta	 var	 väldigt	 tidskrävande	
eftersom	 jag	 skrev	 ut	 samtliga	 intervjuer	 ordagrant.	 I	 och	med	 den	 ordagranna	 tran-
skriptionen	kunde,	i	enighet	med	Brymans	(2011)	syn	på	transkriptioner,	en	mer	detal-
jerad	analys	av	intervjuerna	göras.	För	att	enklare	kunna	höra	vad	som	sades	under	in-
tervjuerna	spelades	inspelningarna	upp	i	ett	program	som	heter	Amazing	slow	downer.	
Det	är	ett	dataprogram	som	kan	sänka	hastigheten	på	inspelningar.	Efter	att	intervjuer-
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na	var	transkriberade	började	jag	analysera	textinnehållet.	Detta	gjorde	genom	tematisk	
analys	som,	enligt	Bryman,	är	ett	av	de	vanligaste	angreppssätten	av	kvalitativt	insam-
lade	data.	Bryman	förklarar	att	forskaren	då	läser	igenom	texterna	noga	och	identifierar	
olika	teman	som	texten	sedan	delas	in	i.	Varje	tema	beskriver	då	olika	aspekter	som	in-
tervjupersonerna	lyfter	fram.	Rent	praktiskt	gick	analysen	till	så	att	 jag	under	flera	ge-
nomläsningar	 identifierade	 olika	 teman	 som	 texten	 delades	 in	 i.	 Utifrån	 dessa	 teman	
identifierades	 två	 övergripande	 huvudteman	 under	 vilka	 alla	 de	 identifierade	 temana	
kunde	 placeras	 som	 subteman.	 Alla	 subteman	 till	 ett	 huvudtema	påminde	 på	 ett	 eller	
flera	sätt	om	varandra	men	skiljde	sig	från	det	andra	huvudtemats	subteman.	Vid	vissa	
tillfällen	var	det	svårt	att	veta	hur	jag	skulle	dra	gränsen	mellan	ett	tema	och	ett	annat.	
Det	gjorde	att	några	teman	till	viss	del	påminner	om	varandra.	Analysen	bygger	således	
på	min	förståelse	av	de	handlingar	som	intervjupersonerna	berättar	om	i	 intervjuerna,	
vilket	 är	 kopplat	 till	 interpretativism	 som	 är	 en	 av	 studiens	 utgångspunkter.	 De	 olika	
subtemana	som	har	 framkommit	kan	 till	viss	del	 ses	som	teoribildningar	gällande	hur	
undervisning	kan	se	ut	i	klassisk	musik,	vilket	passar	bra	till	den	induktiva	ansats	som	
jag	har	i	denna	studie.	Varje	subtema	är	det	som	kommit	att	ligga	till	grund	för	resultatet	

4.2.4	Etiska	överväganden	
För	att	visa	respekt	och	hänsyn	för	intervjupersonerna	som	deltog	i	denna	studie	följde	
jag	Codex	(2016)	riktlinjer	inom	området.	Intervjupersonerna	blev	i	förväg	informerade	
om	forskningens	syfte,	deras	roll	i	forskningen,	de	metoder	som	skulle	användas,	att	del-
tagande	 i	 forskningen	är	 frivilligt	och	att	de	när	som	helst	kunde	avbryta	deltagandet.	
Intervjupersonerna	garanterades	anonymitet	i	studien	och	deras	personuppgifter	skyd-
das	 så	att	 inga	obehöriga	kan	 få	 reda	på	deltagarnas	 identitet.	 Intervjupersonerna	har	
därför	avidentifierats	i	resultatet	för	att	förbli	anonyma.	

4.2.5	Giltighet	och	tillförlitlighet	
Enligt	Bryman	(2011)	kan	kvalitativa	studier	bedömas	utifrån	graden	av	 tillförlitlighet	
och	 giltighet.	Tillförlitligheten	består,	 enligt	Bryman,	 av	 fyra	delkriterier:	 trovärdighet,	
överförbarhet,	pålitlighet	och	en	möjlighet	att	styrka	och	konfirmera.	Trovärdighet	hand-
lar	 om	 i	 vilken	 utsträckning	 studiens	 resultat	 stämmer	 överens	 med	 den	 undersökta	
verkligheten.	 Denna	 studie	 bygger	 på	 informanters	 utsagor	 vid	 intervjuer	 och	 mina	
tolkningar	av	den	verklighet	som	dessa	intervjupersoner	beskriver,	vilket	bör	kunna	ses	
trovärdigt.	 Det	 andra	 delkriteriet,	 överförbarheten,	 skriver	 Bryman,	 handlar	 om	
huruvida	en	annan	 forskare	med	samma	metod	kan	 få	 samma	resultat.	Enligt	Bryman	
ska	forskaren	kunna	redogöra	för	studiens	alla	faser	av	forskningsprocessen	för	att	stu-
dien	ska	anses	vara	pålitlig.	Det	är	det	 tredje	delkriteriet	 för	 tillförlitlighet.	Denna	stu-
dies	 pålitlighet	 förlitas	 på	 så	 sätt	 till	 beskrivningarna	 av	 arbetsprocessen	 i	 metodka-
pitlet.	Det	fjärde	och	sista	delkriteriet,	en	möjlighet	att	styrka	och	konfirmera,	 innebär,	
enligt	Bryman,	att	forskaren	försöker	garantera	att	inga	personliga	värderingar	påverkat	
studiens	resultat.	Jag	har	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	försökt	undvika	egna	värde-
ringar	i	analysen.	Fokus	har	istället	legat	på	att	försöka	identifiera	teman	i	intervjuper-
sonernas	svar	istället	för	att	tillskriva	värderingar	i	deras	uttalanden.	Graden	av	giltighet	
kan,	enligt	Bryman,	bestämmas	hur	väl	verkligheten	beskrivs	 i	 resultatet.	Studiens	gil-
tighet	 är	 därmed	beroende	dels	 av	 intervjupersonernas	 tydlighet	 i	 svaren	 och	dels	 av	
min	förmåga	att	göra	en	korrekt	analys	av	deras	svar.	För	att	få	så	hög	grad	av	giltighet	
som	möjligt	har	jag	under	intervjuerna	frågat	intervjupersonerna	ifall	 jag	uppfattat	det	
de	säger	korrekt.	Exempelvis:	”stämmer	det	att…”	och	”om	jag	förstår	det	hela	rätt	så…”.	
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5	Resultat		
I	detta	kapitel	presenteras	resultaten	av	de	analyser	som	har	gjorts	av	intervjuer	med	
Projektledaren,	Marknadschefen,	Ordföranden,	Illustratören	och	Musikern.	De	huvud-
teman	som	presenteras	handlar	om	upplevelser	och	undervisningsmoment.	
 

5.1	Upplevelser	
Under	 denna	 rubrik	 presenteras	 hur	musikprofilerade	 institutioner	 kan	 bidra	 till	mu-
sikundervisningen	genom	att	erbjuda	olika	sorters	musikbaserade	upplevelser	 för	ele-
verna.	

5.1.1	Uppleva	en	orkester	
I	ett	projekt	som	Projektledaren	kallar	 för	orkestern	runt	 får	 lågstadiebarn	sitta	 i	små-
grupper	kring	en	orkester	och	lyssna	på	varsin	instrumentgrupp.	En	av	stationerna	pla-
ceras	mitt	i	orkestern	för	att	barnen	ska	få	uppleva	hur	det	är	att	vara	i	en	levande	or-
kester:	"Tanken	var	att	barnen	skulle	få	en	riktig	wow-upplevelse	och	känna	sig	som	en	
del	av	orkestern",	säger	Projektledaren.	Han	berättar	också	att	det	föll	väl	ut	och	var	ett	
uppskattat	 inslag	bland	 lågstadiebarnen	som	i	och	med	upplevelsen	 fick	en	öppen	och	
nyfiken	inställning	till	orkestern.	Projektledaren	menar	att	detta	bådar	gott	inför	framti-
den	då	de	vid	flera	tillfällen	på	olika	sätt	ska	få	uppleva	orkestern	igen:	"I	och	med	att	de	
är	öppna	för	det	så	blir	det	lättare	att	dela	med	sig	av	kunskap	och	vetskap	till	barnen".		

I	 intervjun	med	Ordföranden	framkom	det	att	det	är	viktigt	 för	deras	institution	att	ge	
grundskoleelever	chansen	att	möta	en	levande	orkester	i	någon	form.	Detta	eftersom	det	
är	 först	 då,	 enligt	Ordföranden,	 som	 eleverna	 kan	 få	 en	 rättvis	 chans	 att	 skapa	 sig	 en	
uppfattning	kring	klassisk	musik:	"När	de	får	känna	musiken	blir	det	en	helt	annan	grej	
än	att	lyssna	via	datorn.	Då	får	de	vara	med	om	en	upplevelse	och	känna	musiken	i	hela	
kroppen	 då	 tonerna	 vibrerar".	Detta	 är	 en	 bra	 anledning,	 enligt	 Ordföranden,	 att	 låta	
grundskolebarn	få	uppleva	en	levande	orkester.		

Både	Projektledaren	och	Ordföranden	berättar	om	vikten	av	att	uppleva	en	levande	or-
kester.	Det	är	enligt	Ordföranden	en	viktig	del	för	att	eleverna	ska	få	en	chans	att	lära	sig	
om	klassisk	musik.	Projektledaren	menar	att	en	tidig	upplevelse	av	en	levande	orkester	
kan	göra	 att	 elever	 är	mer	öppna	 för	 klassisk	musik	 även	när	de	blir	 lite	 äldre.	Deras	
tankar	stämmer	överens	med	pragmatismens	idéer	om	vikten	av	upplevelsebaserat	lä-
rande.	

5.1.2	Föreställningar	på	skolor	
Marknadschefen	berättar	i	intervjun	att	orkestern	i	hennes	institution	ibland	åker	ut	till	
skolor	för	att	ge	föreställningar	åt	grundskoleelever.	Då	handlar	det	oftast	om	lågstadie-
elever	 som	 får	uppleva	en	 föreställning.	Anledningen	 till	 att	orkestern	åker	 till	 skolan,	
och	inte	tvärtom,	är	av	logistiska	skäl:		

Då	finns	det	 inga	hinder	för	att	barnen	ska	få	uppleva	en	levande	orkester.	Då	
kan	 inte	skolan	säga	att	de	 inte	har	några	bussar,	att	det	blir	 svårt	med	 lunch	
och	 så	 vidare.	Utan	då	kommer	vi	 ut	 till	 dem	och	gör	 en	 liten	konsert	 i	 deras	
gympasal	eller	liknande	där	det	finns	plats.	(Marknadschefen)	

På	 så	 sätt	 bidrar	 orkestern	 till	 undervisningen	 genom	 att	 göra	 deras	 verksamhet	 till-
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gängligt	 rent	praktiskt	 för	 grundskolan.	Även	Musikern	beskriver	 i	 sin	 intervju	om	de	
logistiska	 fördelarna	med	 att	 besöka	 en	 skola	 och	 genomföra	 föreställningar	 där.	 Det	
gör,	enligt	Musikern,	klassisk	musik	mer	 lättillgängligt	 för	grundskolorna.	En	annan	av	
fördelarna	som	Marknadschefen	ser	med	detta	koncept	är	att	det	för	vissa	barn	säkert	
kan	vara	en	mer	positiv	upplevelse	att	uppleva	detta	i	hemmiljö	istället	för	i	ett	konsert-
hus	eftersom	de	 i	skolan	kan	känna	sig	 trygga.	Marknadschefen	menar	att	vissa	barn	 i	
och	med	detta	kan	känna	sig	mer	avslappnade	och	på	så	sätt	 ta	 till	 sig	musiken	på	ett	
bättre	sätt.	Dessutom	genomförs	föreställningen	i	lokaler	som	eleverna	känner	igen	och	
detta	 kan	 hjälpa	 eleverna	 att	 ha	 fullt	 fokus	 på	 musiken,	 enligt	 Marknadschefen:	 "Det	
finns	inga	häftiga	fönster,	häftigt	tak	och	snygga	färger	som	tar	deras	fokus.	Utan	de	kan	
istället	koncentrera	sig	på	musiken	 fullt	ut".	Det	 framkommer	alltså	 flera	 fördelar	 i	 in-
tervjun	med	att	orkestrarna	tar	sig	ut	till	skolan.	

Marknadschefens	och	Musikerns	institution	åker	ut	till	grundskolor	för	att	ge	elever	en	
upplevelse	 av	 en	 levande	 orkester.	 Båda	 intervjupersonerna	 berättar	 i	 sina	 intervjuer	
om	fördelar	med	att	göra	på	det	sättet	 istället	 för	att	bjuda	in	eleverna	till	konserthus.	
Klassisk	musik	blir	på	så	sätt	mer	lättillgängligt	vilket	gör	det	möjligt	för	fler	elever	att	
uppleva	en	levande	orkester.	Upplevelser	ses	inom	pragmatism	som	positivt	för	lärande	
och	 institutionernas	konserter	på	skolor	kan	därmed	kopplas	till	 idén	om	vardagsnära	
kunskap.	

5.1.3	Föreställningar	i	konsertlokaler	
Projektledaren	 berättar	 i	 intervjun	 att	 de	 på	 hennes	 institution	 bland	 annat	 erbjuder	
föreställningar	som	riktar	sig	till	grundskoleelever	på	låg-	och	mellanstadiet:	"För	ett	tag	
sen	spelade	vi	Peter	och	vargen	av	Sergej	Prokofjev.	Då	visade	vi	den	animerade	filmen,	
som	fick	en	Oscar	för	inte	så	länge	sen,	på	duk	bakom	orkestern.	Det	var	uppskattat	av	
eleverna	som	var	där".	En	föreställning,	som	gestaltar	musiken,	kan	alltså	vara	till	hjälp	
för	att	barnen	ska	få	uppleva	musiken	och	orkestern.	Filmen	var	uppskattad	av	barnen	
och	de	fick	även	se	musiken	i	ett	sammanhang.	Peter	och	vargen	har,	enligt	Projektleda-
ren,	fördelen	att	instrumenten	i	orkestern	blir	så	bra	presenterade:	"Prokofjev	har	kom-
ponerat	väldigt	väl	så	att	instrumentens	karaktär	får	komma	fram".	Den	föreställningen	
bjöd	alltså	även	på	en	del	utbildning	i	instrumentkännedom	för	grundskoleeleverna	som	
var	på	plats.	

Även	 Illustratören	berättar	att	när	hon	spelade	 i	en	professionell	orkester	anordnades	
ofta	föreställningar	i	en	konsertlokal	för	barn	i	alla	åldrar	på	grundskolan.	Enligt	Illust-
ratören	pågår	dessa	föreställningar	fortfarande	frekvent	i	den	staden.	Under	dessa	före-
ställningar	uppmärksammas	att	den	levande	musiken	trollbinder	eleverna	i	publiken:	

Det	är	uppåt	tusen	barn	som	är	där	samtidigt	och	så	klart	är	det	stimmigt	när	de	
går	in	i	konsertlokalen	och	upptäcker	allt	häftigt	inne	där.	Det	är	stort,	högt	i	tak	
och	häftiga	lampor	bland	annat.	Men	så	fort	musiken	kommer	igång	tystnar	alla,	
det	är	som	om	att	musiken	trollbinder	dem.	Jag	har	aldrig	träffat	ett	barn	som	
inte	tycker	livemusik	är	en	häftig	upplevelse.	(Illustratören)	

I	 citatet	 blir	 det	 tydligt	 att	 levande	musik	 ger	 starka	 upplevelser,	 enligt	 Illustratören.	
Hon	berättar	också	om	hur	viktigt	det	var	under	hennes	 tid	 i	 orkestern	att	 interagera	
barnen	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	i	sådana	föreställningar:	

Vi	frågade	om	barnen	kände	igen	denna	melodi	och	spelade	upp	en	liten	snutt	
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ur	 Beethovens	 9:e	 symfoni.	 Det	 var	 det	 många	 som	 gjorde	 på	 grund	 av	 den	
barntext	som	finns	till.	Då	bad	vi	barnen	vara	med	och	sjunga	medan	vi	i	orkes-
tern	spelade.	Det	var	riktigt	maffigt	att	höra	800	barn	sjunga	medan	man	själv	
spelade.	När	vi	spelade	Blinka	lilla	stjärna	och	alla	sjöng	blev	jag	till	och	med	lite	
rörd.	Det	var	jättevackert	verkligen!	(Illustratören)	

Utöver	att	sjunga	fick	lågstadiebarnen	i	publiken	klappa	enkla	rytmer	till	musik	som	or-
kestern	spelade	på	scenen	och	även	lära	sig	danser	att	dansa	till	livemusiken.	Genom	att	
lågstadiebarnen	var	så	aktiva	under	konserten,	som	till	stor	del	bestod	av	originalmusik,	
fick	de,	enligt	Illustratören,	en	väldigt	positiv	upplevelse	av	klassisk	musik:		

Det	 var	 första	 gången	 som	många	 var	 i	 en	 konsertsal	 och	 fick	 uppleva	 detta.	
Tänk	vad	det	måste	vara	häftigt	att	som	barn	vara	med	om	en	sån	rolig	fest	som	
det	blev.	Utan	tvekan	finns	det	något	att	bygga	vidare	på	i	framtiden	där	och	de	
flesta	kommer	ha	positiva	minnen	från	gången	innan	när	de	nästa	gång	möter	
oss	eller	en	annan	orkester.	Men	det	kommer	 just	 från	att	de	 fick	vara	såpass	
aktiva	under	 föreställningen	och	att	det	 är	mycket	musik	 som	de	känner	 igen	
sen	tidigare.	(Illustratören)	

Illustratören	beskriver	ovan	att	en	viktig	del	till	att	barnen	får	en	trevlig	upplevelse	är	
att	 de	 är	 så	 aktiverade	 under	 föreställningen.	 Ibland	 hinner	 inte	 institutionen	 som	
Marknadschefen	 arbetar	 på	 att	 producera	 egna	 barnföreställningar.	 Det	 som	 de	 gör	 i	
sådana	situationer	är	att	de	istället	hyr	in	en	föreställning	utifrån	som	institutionen	kan	
erbjuda	grundskolor	att	ta	del	av.	Detta	gör	de	för	att	det	alltid	skall	finnas	en	föreställ-
ning	att	erbjuda	de	skolor	som	önskar	det.	
	
Exemplen	som	beskrivs	i	delkapitlet	går	att	koppla	till	pragmatiska	tankar	om	att	inte-
grera	 undervisningen	 mer	 med	 omvärlden.	 I	 de	 nyss	 nämnda	 exemplen	 får	 eleverna	
uppleva	klassisk	musik	i	olika	typer	av	konsertlokaler	istället	för	i	skolmiljö,	vilket	där-
med	kan	kopplas	till	en	pragmatisk	syn	på	lärande.		

5.1.4	Föreställningar	i	form	av	sagostunder	
I	 intervjun	med	Musikern	framkommer	det	att	den	orkester	han	spelar	i	till	viss	del	är	
uppdelad	i	mindre	ensembler	som	en	eller	två	gånger	per	termin	åker	ut	till	grundsko-
lor.	På	grundskolorna	framför	de	en	konsert	med	originalmusik,	det	vill	säga	musik	som	
är	skriven	för	orkester	och	inte	exempelvis	orkestrerade	barnvisor,	som	de	ramar	in	i	en	
barnsaga:		

För	ett	tag	sedan	körde	vi	Tummelisa	av	H.C.	Andersen	där	vi	bara	spelade	mu-
sik	av	Beethoven	till.	Då	hade	vi	en	sagotant	som	läste	sagan	för	barnen	och	vi	
spelade	musiken.	Det	var	utdrag	ur	några	av	hans	symfonier	och	det	var	upp-
skattat	av	alla	barnen.	(Musikern)	

Enligt	Musikern	fungerar	det	mycket	bättre	med	att	de	spelar	originalmusik	än,	som	de	
gjort	innan,	orkestrerade	barnsånger	eller	visor.	Musiken	hjälper	då	till	att	försätta	bar-
nen	 i	 en	 stämning	 som	passar	 för	 sagan	och	ger	berättelsen	 en	 till	 dimension.	Genom	
sagan	kommer	musiken	i	ett	sammanhang	som	gör	att	den	får	en	konkret	betydelse.	Ori-
ginalmusiken	 framförs	därmed	genom	en	konstform	som	barnen	känner	 sig	hemma	 i.	
Upp	till	årskurs	tre	brukar	de	använda	sig	av	ganska	korta	sagor	så	att	konserten,	 till-
sammans	med	musiken,	blir	30-35	minuter	lång.	På	så	sätt	får	eleverna,	enligt	Musikern,	
en	 stor	 dos	 klassisk	musik	 per	 automatik.	 Allt	 detta	 positiva	 om	detta	 koncept	 pratar	
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Musikern	om	i	intervjun.	I	intervjun	med	Musikern	framkommer	det	även	att	barnen	tar	
åt	sig	musiken	på	ett	bra	sätt:	"Min	erfarenhet	är	att	barn	tar	åt	sig	musiken	lättare	än	
vad	man	 tror.	Barn	är	även	vana	vid	moderna	klanger	spacead	musik	så	den	 tar	de	 in	
jättebra	 också".	Med	 spacead	musik	 menar	 Musikern	 i	 detta	 fall	 musik	 med	 komplex	
rytmik	och	harmonik.	Det	visar	på	att	valet	av	musik	som	presenteras	för	grundskolee-
lever	även	kan	vara	komplexa	kompositioner	istället	för	mer	lättlyssnad	musik.	

Marknadschefen	 berättar	 i	 sin	 intervju	 att	 hennes	 institution	 erbjuder	 föreställningar	
som	också	kretsar	kring	en	sagostund.	Ett	exempel	som	hon	ger	är	när	de	satte	upp	Pett-
son	och	Findus.	Då	klädde	en	herre	ut	sig	till	Pettson	och	en	ung	flicka	till	katten	Findus.	
Föreställningen	byggde	på	 att	 Pettson	berättade	 om	händelser	 ur	 böckerna	 som	 finns	
om	honom	och	Findus,	exempelvis	då	räven	kom	och	hälsade	på	i	hönshuset	på	gården.	
Musikerna	i	orkestern	var	under	denna	föreställning	utklädda	till	hönor	och	hade	då	lite	
fjädrar	och	annan	rekvisita	på	sig.	Dirigenten	var	utklädd	till	tupp.	Enligt	Marknadsche-
fen	blev	detta	koncept	en	 lyckad	helhet	 som	barnen	 tog	 till	 sig	väl.	Under	denna	 före-
ställning	spelades	 ingen	originalmusik,	utan	 istället	barnsånger	och	visor.	Barnen	blev	
på	så	sätt,	enligt	Marknadschefen,	mer	delaktiga	i	föreställningen,	eftersom	de	då	kunde	
vara	 med	 och	 sjunga	 tillsammans	 med	 Pettson	 och	 Findus.	 Marknadschefen	 berättar	
även	i	intervjun	om	när	hennes	institution	satte	upp	en	föreställning	som	kretsade	kring	
sagan	Tre	små	grisar:	

Sångnumren	var	operaarior	men	med	svenska	barntexter	till	som	passade	 in	 i	
handlingen	på	sagan.	Vargen	kom	in	och	sjöng	Toreadorarean	ur	Carmen	till	ex-
empel.	 Det	 blev	 ett	 sätt	 att	 leka	 in	 operan	 i	 en	 given	 historia	 som	 barnenen	
kände	till	sen	innan.	(Marknadschefen)	

I	citatet	ovan	ser	vi	hur	barnen	fick	med	sig	originalmusik,	men	inte	originaltext,	genom	
sagan	om	de	tre	små	grisarna.	Detta	var	också	syftet	med	föreställningen,	det	vill	säga	
att	 ge	 prov	 på	 operamusik	 till	 grundskoleelever	 på	 ett	 lekfullt	 sätt.	 I	 undersökningen	
framkommer	 alltså	 att	 det	 finns	 olika	 sätt	 att	 lägga	 upp	musiken	 till	 en	 föreställning.	
Bland	annat	genom	att	använda	barnvisor,	originalmusik	och	originalmusik	med	barn-
text	 till.	 Av	 vad	 som	 framkommer	 under	 intervjuerna	 tycks	 institutionerna	 tycka	 att	
dessa	sätt	fungerar	bra.	
	
Musikern	institution	beger	sig	vid	några	tillfällen	ut	till	skolor	för	att	framföra	en	musi-
kalisk	 saga.	Genom	att	 spela	originalmusik	ges	eleverna	möjlighet	att	uppleva	klassisk	
musik.	Inom	pragmatismen	förespråkas	upplevelser	som	en	del	i	lärande	så	de	musika-
liska	 sagostunderna	Musikern	 talade	 om	 går	 således	 att	 koppla	 till	 pragmatism.	 Även	
Marknadschefen	beskriver	hur	dennes	institution	jobbar	för	att	ge	elever	upplevelser	av	
levande	klassisk	musik.	Ett	exempel	är	 föreställningen	Pettson	och	Findus	där	eleverna	
även	får	vara	aktiva	genom	att	sjunga	barnvisor	ackompanjerade	av	den	levande	orkes-
tern.	Att	eleverna	är	aktiva	i	föreställningen	går	att	koppla	till	pragmatism,	eftersom	ak-
tivt	lärande	är	en	viktig	del	för	pragmatismen.		

5.1.5	Studiebesök	hos	en	orkester	
Musikern	 berättar	 i	 intervjun	 att	 den	 orkester	 han	 spelar	 i	 anordnar	 studiebesök	 för	
skolklasser	i	olika	åldrar.	Vid	dessa	studiebesök	delas	klassen,	eller	klasserna,	de	gånger	
som	det	är	två	klasser	samtidigt,	upp	i	små	grupper	som	får	gå	runt	till	de	fyra	stationer	
som	förberetts.	Musikern	förklarar	hur	stationerna	ser	ut:			
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Orkestern	delar	upp	sig	och	går	ut	till	varsin	station:	stråkar	i	ett	rum,	träblås	i	
ett	 annat,	 slagverk	 och	 brass	 i	 ett	 tredje	 och	 ett	 rum	 där	 dirigenten	 finns.	 På	
dessa	stationer	presenteras	och	spelas	instrumenten	så	att	eleverna	får	lära	sig	
vad	de	heter	och	höra	lite	hur	de	låter	var	för	sig.	Varje	station	tar	ungefär	åtta	
minuter.	(Musikern)	

I	och	med	de	olika	stationerna	får	eleverna	uppleva	varje	instrumentgrupp	för	sig.	Musi-
kern	berättar	även	att	det	 i	några	 fall	är	så	att	eleverna	 får	 lov	att	prova	några	 instru-
ment	på	vissa	stationer.		Efter	elevernas	rundtur	på	de	fyra	stationerna	bjuder	orkestern	
på	fika	i	form	av	saft	och	bullar.	Under	tiden	som	eleverna	fikar	och	pratar	med	varandra	
om	det	som	de	nyss	upplevt	förflyttar	sig	orkestern	från	sina	stationer	till	en	stor	sal	där	
de	efter	 fikapausen	gör	en	 liten	konsert	på	cirka	20	minuter.	Enligt	Musikern	är	dessa	
studiebesök	 uppskattade:	 "Jag	 har	 aldrig	 varit	 med	 om	 någon	 som	 inte	 tycker	 det	 är	
bra".	Musikern	berättar	även	om	när	en	klass	var	på	väg	från	studiebesöket	och	en	elev	
säger	 följande	 till	 sin	 lärare:	 "Det	är	bättre	 live".	Dessa	 fyra	ord	sammanfattar,	 i	Musi-
kerns	tycke,	hela	essensen	med	denna	del	av	deras	arbete	mot	barn	och	ungdomar.	Även	
orkesterns	repetitioner	är	öppna	för	skolklasser	som	får	komma	dit	och	lyssna.	De	be-
höver	bara	anmäla	sig	lite	i	förväg	så	att	orkestern	är	beredd	på	det.	Men	i	de	fallen	görs	
ingen	rundvandring,	som	nyss	har	beskrivits,	utan	besöket	syftar	endast	till	att	eleverna	
ska	få	uppleva	klangen	från	en	levande	orkester.	

Ur	ett	pragmatiskt	synsätt	är	det	positivt	att	eleverna	får	provspela	vissa	instrument	när	
de	går	på	rundturen	hos	Musikerns	 institution.	Detta	eftersom	praktiskt	 lärande	är	en	
viktig	 del	 för	 lärande	 utifrån	 ett	 pragmatiskt	 perspektiv.	 Under	 rundturen	 hos	 Musi-
kerns	institution	får	eleverna	även	med	sig	lite	teori	i	form	av	instrumentens	namn	och	
hur	de	låter.	Genom	dessa	två	moment,	det	praktiska	provandet	och	den	teoretiska	ge-
nomgången	förenas	teori	och	praktik,	vilket	hör	samman	i	ett	pragmatiskt	synsätt.	Upp-
levelserna	 eleverna	 får	med	 sig	 från	 studiebesöket	 kan	 kopplas	 till	 pragmatismen	 ef-
tersom	upplevelsebaserat	lärande	är	en	viktig	del	inom	teorin.	

5.1.6	Konserter	med	film-	och/eller	TV-spelsmusik	
Musikern	och	Projektledaren	berättar	båda	att	de	emellanåt	gör	konserter	där	de	bara	
spelar	musik	från	TV-spel	och	filmer.	Dessa	konserter	brukar	vara	välbesökta	och	ha	en	
stor	del	yngre	 i	publiken.	Fördelen,	 som	Musikern	 ser	det,	 är	att	de	yngre	då	 får	höra	
musik	de	känner	igen	och	att	den	upplevelsen	kan	vara	en	inkörsport	till	annan	orkes-
termusik.	Projektledaren	sa	 i	dennes	 intervju	att	hon,	bara	en	vecka	 innan	vi	 träffades	
vid	intervjutillfället,	hade	varit	med	och	anordnat	en	konsert	med	endast	TV-spelsmusik.	
Publiken	där	bestod	av	grundskoleelever	från	mellan-	och	högstadiet:		

Det	 var	hela	1600	personer	 i	 publiken	och	de	 skötte	 sig	 exemplariskt	 allihop.	
Det	var	en	folkfest,	en	riktig	folkfest	och	det	kändes	som	att	alla	hade	det	jätte-
roligt.	Det	blev	jubel	vid	flera	tillfällen.	Det	var	många	som	var	fascinerade	över	
att	höra	orkestern	 spela	musik	 som	de	kände	 igen.	 Så	det	 lär	vara	en	konsert	
som	de	kommer	att	minnas.	(Projektledaren)	

Fascinationen	av	att	höra	musik,	som	många	elever	känner	igen,	framföras	av	en	levande	
orkester	 tror	 Projektledaren	 är	 en	 upplevelse	 som	 kan	 väcka	 ett	 intresse	 hos	många	
grundskoleelever.	Projektledaren	sa	även	att	det	inte	var	någon	filmvisning	under	tiden	
som	musiken	framfördes	på	denna	konsert	utan	fokus	var	endast	på	musiken	i	sig.	Ge-
nom	denna	typ	av	konserter	är	Projektledaren	övertygad	om	att	de	i	hennes	institution	
når	ut	till	en	målgrupp	de	annars	 inte	hade	nått.	Även	Musikern	tror	att	musik	som	är	



	 26	

känd	för	eleverna	är	en	lämplig	inkörsport	till	klassisk	musik.	Han	är	övertygad	om	att	
en	sådan	musik	då	blir	lättare	att	ta	till	sig	och	att	upplevelsen	därmed	blir	mer	positiv.	
Både	Musikern	och	Projektledaren	ser	denna	typ	av	konserter	som	ett	bra	komplement	
till	 sitt	konsertprogram.	Film-	och/eller	TV-spelsmusik	kan	alltså	vara	ett	sätt	att	göra	
klassisk	musik	intressant	för	elever	på	grundskolan.		

Både	Musikern	och	Projektledaren	berättar	 att	 film-	och/eller	TV-spelsmusik	 används	
för	att	ge	en	upplevelse	av	en	 levande	orkester.	Den	musiken	gör	det	möjligt	att	nå	en	
annan	publik	och	alltså	ge	dem	bättre	förutsättningar	för	lärande	kring	klassisk	musik.	
Upplevelser	är,	ur	ett	pragmatiskt	synsätt,	en	viktig	del	för	människors	lärande.	Konser-
ter	då	en	orkester	spelar	film-	och/eller	TV-spelsmusik	kan	alltså	kopplas	till	pragmat-
ismen	tack	vare	upplevelsen	som	publiken	får.	Eftersom	publiken	känner	igen	musiken	
som	framförs	ger	det,	enligt	Projektledaren,	en	större	upplevelse.	

5.1.7	Låta	eleverna	fantisera	
I	 intervjun	med	 Illustratören	 säger	 hon	 även	 att	 lärare	 kan	 använda	målning	 som	 ett	
praktiskt	moment	för	grundskoleeleverna	att	illustrera	de	känslor	de	får	av	klassisk	mu-
sik	 som	de	 får	 lyssna	 till.	Hon	menar	att	oavsett	om	elever	har	någon	musikalisk	bak-
grund	eller	ej	kan	de	ändå	delta	 i	detta	moment,	eftersom	alla,	enligt	Illustratören,	har	
känslor.	Det	 finns	 i	detta	 fall	 inget	universellt	 svar	 som	är	 rätt,	utan	det	 som	eleverna	
själva	känner	är	rätt	för	dem.	Illustratören	beskriver	här	hur	dessa	moment	kan	gå	till:	

Läraren	kan	till	exempel	be	eleverna	måla	någonting	från	rymden	och	spela	upp	
filmmusik	 från	Star	Wars.	Eller	be	eleverna	måla	något	som	har	med	dinosau-
rier	att	göra	och	spela	upp	musik	 från	 Jurassic	Park.	Då	blir	eleverna	kreativa	
kan	jag	lova.	Det	handlar	helt	enkelt	om	att	låta	elevernas	fantisera	kring	musi-
ken,	som	ju	många	gånger	är	väldigt	målande,	och	på	så	sätt	få	in	dem	i	klassisk	
musik.	(Illustratören)	

Illustratören	beskriver	i	citatet	ovan	fördelar	med	att	låta	grundskoleelevers	fantasi	och	
inre	bilder	vara	en	 inkörsport	 till	 klassisk	musik.	Hon	 säger	också	 i	 intervjun	att	mål-
ningarna	som	eleverna	skapar	kan	förstärka	känslorna	som	de	får	av	musiken.	På	så	sätt	
kan	upplevelsen	bli	ännu	större	än	om	de	bara	hade	fått	lyssna	till	klassisk	musik.	

Inom	pragmatismen	förespråkas	praktiska	moment	för	lärande.	Illustratören	beskriver	
ovan	hur	elever	får	vara	kreativa	och	praktiska	för	att	illustrera	känslor	de	får	av	klas-
sisk	musik.	På	så	sätt	går	det	att	koppla	Illustratörens	idé	till	ett	pragmatiskt	synsätt	på	
lärande.	Eleverna	får	även	en	upplevelse	av	musiken	vilket	kan	ses	som	upplevelsebase-
rat	lärande,	vilket	är	en	viktig	del	inom	pragmatismen.	

	
5.2	Undervisningsmoment	
Här	presenteras	hur	musikprofilerade	institutioner	kan	bidra	till	musikundervisningen	
genom	att	hålla	i	olika	undervisningsmoment.	

5.2.1	Lära	eleverna	att	gå	på	konsert	
Enligt	Projektledaren	är	det	viktigt	att	elever	får	lära	sig	hur	de	skall	bete	sig	på	en	kon-
sert.	Med	detta	börjar	hennes	 institution	arbeta	med	elever	redan	då	de	går	på	 lågsta-
diet.	Projektledaren	vill	att	alla	grundskoleelever	skall	lära	sig	var	stadens	konsertloka-
ler	finns	och	att	de	ska	känna	till	en	konserts	olika	procedurer.	De	exempel	som	hon	ger	i	
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intervjun	är:	att	det	ofta	är	en	paus	i	mitten	av	konserten,	att	det	ringer	in	ifrån	den	pau-
sen	och	att	besökarna	inte	applåderar	mellan	olika	satser.	I	intervjun	med	Projektleda-
ren	framkommer	det	även	att	hennes	institution	vill	erbjuda	alla	elever	på	varje	stadie	
att	få	en	konsertupplevelse	på	deras	skola,	för	att	året	efter	åka	till	en	riktig	konsertsal	
och	uppleva	en	konsert	där.	Konserten	som	genomförs	på	elevernas	skola	ser	Projektle-
daren	som	ett	sätt	för	eleverna	att	träna	sig	på	att	gå	på	en	konsert.	De	är	då	i	hemmiljö	
och	kan	därmed,	bekanta	sig	med	musiken	och	de	procedurer	som	har	beskrivits	 tidi-
gare	i	stycket.	Detta	gör,	enligt	Projektledaren,	att	eleverna	har	lättare	att	ta	till	sig	det	
som	sker	i	konsertsalen	när	de	besöker	den.	Då	är	nämligen	förhoppningen	att	eleverna	
är	 lite	 bekanta	med	vad	 som	händer	och	 varför.	 I	 intervjun	med	Projektledaren	 säger	
hon	att	hon	önskar	att	alla	högstadieelever	får	uppleva	en	fullskalig	föreställning:		

Målet	är	att	de	ska	få	se	en	riktigt	stor	uppsättning	i	högstadiet	som	en	stor	final	
och	då	är	det	bra	om	de	lärt	sig	hur	det	funkar	för	att	kunna	få	ut	så	mycket	som	
möjligt	av	det	besöket.	(Projektledaren)	

Projektledaren	menar	 att	 elevernas	 upplevelse	 förhoppningsvis	 blir	 positiv	 då	 hennes	
institution	 under	 en	 lång	 tid	 arbetat	med	 att	 förbereda	 dem	 inför	 den	 stora	 föreställ-
ningen.	Projektledaren	fortsätter	i	intervjun	med	att	berätta	om	hur	representanter	från	
hennes	institution	ibland	åker	ut	till	skolor	och	förbereder	elever	för	föreställningar.	Ett	
exempel	som	tas	upp	är	när	yngre	elever	ska	på	en	barnföreställning.	Inför	en	sådan	får	
eleverna	lära	sig	några	av	sångerna	som	förekommer	i	föreställningen.	Detta	görs,	enligt	
Projektledaren,	 för	 att	 lågstadieeleverna	 skall	 integreras	 så	mycket	 som	möjligt	under	
föreställningens	 gång.	Om	 institutionen	 av	 någon	 anledning	 inte	 kan	 ta	 sig	 ut	 till	 sko-
lorna	och	förbereda	lågstadieeleverna	så	skickar	de	noter	till	en	lärare	på	skolan	som	då	
kan	lära	barnen	sångerna.	

Marknadschefen	pratar	i	sin	intervju	också	om	att	förbereda	eleverna	på	vad	de	ska	få	
lyssna	till	eller	se	på.	Då	elever	ska	gå	på	opera	eller	musikal	brukar	någon	eller	några	
från	hennes	institution	besöka	skolan	och	gå	igenom	handlingen	och	även	spela	upp	lite	
musik	ur	föreställningen:	

När	de	ska	på	musikal	går	vi	igenom	handlingen	mycket	så	att	de	kommer	förstå	
vad	som	händer	och	på	så	sätt	få	en	bättre	upplevelse	i	och	med	att	de	hänger	
med	 i	det	 som	sker	på	scenen.	Vårt	arbete	med	att	 förbereda	eleverna	gör	att	
våra	skolföreställningar	verkar	bli	bättre	än	genomsnittet	i	landet	vad	vi	förstår.	
Eleverna	som	kommer	är	oftast	väldigt	 lugna	och	skötsamma.	Men	det	är	nog	
tack	vare	att	vi	jobbat	med	dem	så	mycket	och	att	de,	om	vi	tar	musikaler	som	
exempel,	 förstår	 sig	 på	 handlingen	 och	 har	 då	 lättare	 för	 att	 ta	 den	 till	 sig.	
(Marknadschefen)	

Att	förbereda	eleverna	inför	föreställningar	gör	alltså	att	eleverna	blir	mer	lugna	i	stols-
raderna,	eftersom	de	är	med	i	handlingen	på	scenen.	Arbetet	med	att	lära	eleverna	gå	på	
konsert,	 som	Marknadschefen	pratade	om,	 tycks	därmed	ge	bra	 resultat.	Ordföranden	
säger	även	han	i	intervjun	att	det	är	viktigt	att	berätta	för	yngre	hur	det	går	till	på	kon-
sert.	På	så	sätt	kan	de	känna	sig	avslappnade	och	ta	till	sig	musiken	på	ett	bättre	sätt.	Ett	
exempel	han	tar	upp	är	att	ett	stycke	ibland	kan	bestå	av	olika	satser	som	tillsammans	
bildar	en	helhet.	När	alla	satser	är	framförda	av	orkestern,	det	vill	säga	hela	helheten,	så	
applåderar	publiken	först	då:		

Men	det	är	viktigt	att	få	eleverna	att	förstå	att	det	inte	handlar	om	att	klassiska	



	 28	

musiker	är	snobbiga	utan	att	de	behöver	koncentrera	sig	såpass	mycket	att	ap-
plåder	mellan	satserna	förstör	deras	koncentration.	Dessutom	kan	det	behövas	
koncentration	 för	de	som	lyssnar	på	musiken,	så	de	vill	 inte	heller	bli	störda	 i	
sin	upplevelse.	Både	musiker	 och	 åhörare	 vill	 stanna	 i	 den	bubbla	 eller	 stäm-
ning	 som	musiken	 sätter	 dem	 i.	 Applåder	 förstör	 den	 stämningen.	 (Ordföran-
den)	

Ordföranden	 säger	 i	 citatet	 ovan	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 förklara	 för	 skolungdomar	 att	
publiken	 inte	 skall	 applådera	mellan	 satserna	 under	 en	 konsert,	 eftersom	 applåderna	
förstör	stämningen	som	musikerna	byggt	upp	och	att	det	dessutom	stör	både	åhörarna	
och	musikerna.	I	intervjun	med	Ordföranden	säger	han	att	det	ibland	är	någon	som	be-
rättar	om	detta	innan	konserten	starar.	På	så	sätt	sprider	de	kunskap	om	att	inte	applå-
dera	mellan	två	satser	exempelvis.		

Projektledaren	 och	Marknadschefen	 berättade	 i	 sina	 intervjuer	 att	 deras	 institutioner	
gör	besök	på	skolor	 för	att	 förbereda	eleverna	för	besök	på	konsert-	och	operahus.	De	
kunskaper	 eleverna	 får	 av	 dessa	 förberedande	 träffarna	 kommer	 till	 användning	 vid	
deras	besök	på	konsert-	och	operahusen.	Eleverna	har	då,	till	exempel,	fått	kunskap	om	
att	det	ibland	är	paus	i	mitten	och	att	man	som	besökare	inte	applåderar	mellan	satser	i	
stycken.	 Teori	 och	 praktik	 hör	 på	 så	 sätt	 ihop,	 vilket	 är	 något	 som	 förespråkas	 inom	
pragmatismen.	

5.2.2	Lära	elever	att	komponera		
Ett	projekt	som	Musikern	berättar	om	i	intervjun	innebär	att	en	representant	från	hans	
institution	åker	ut	till	skolor	och	håller	i	kompositionskurser.	Detta	görs	för	elever	från	
sex	år	och	ända	upp	till	gymnasiet	i	mindre	grupper	om	sex	till	åtta	elever	åt	gången.	I	
grupperna	 förs	ett	samtal	kring	att	skriva	musik	och	eleverna	 får	 tips	 från	orkesterre-
presentanten	för	att	komma	igång:	"Ofta	börjar	man	med	två	toner	som	de	får	testa	med	
och	därefter	 läggs	det	 till	 ton	 efter	 ton".	När	 eleverna	 skrivit	 en	melodi	 så	 arrangeras	
melodin	snabbt	upp	för	en	symfoniorkester	i	ett	notskrivningsprogram	och	eleverna	får	
då	 höra	 på	 resultatet	 genom	datorn.	 Eleverna	 brukar,	 enligt	Musikern,	 bli	 chockerade	
över	hur	bra	det	låter:		

Även	om	det	är	små	enkla	och	korta	melodier	brukar	det	bli	rätt	häftiga	grejer	
när	det	arrats	för	orkester.	När	eleverna	fått	höra	på	det	lilla	arrangemanget	får	
de	vara	med	och	tycka	till	om	vad	de	vill	ändra.	Det	kan	vara	allt	från	att	de	vill	
ha	 ett	 annat	 tempo,	mer	 trummor	 till	 att	 de	 vill	 ha	 en	helt	 annan	 känsla.	 Typ	
mer	lugnt	och	sånt.	(Musikern)	

Musikern	beskriver	 i	citatet	ovan	att	elevernas	klingande	resultat	kan	bli	bra	med	väl-
digt	små	medel.	I	kompositionerna	får	eleverna	ofta	ta	avstamp	i	någon	historia	eller	ett	
ämne	som	deras	låt	ska	passa	till	när	de	ska	börja	skriva	sina	melodier.	Det	menar	Musi-
kern	gör	att	de	kommer	 igång	 lättare.	Musikern	säger	även	att	han	 inte	märker	någon	
större	skillnad	på	slutresultatet	mellan	sexåringarna	och	gymnasieeleverna:	"Gymnasie-
eleverna	har	ju	lite	mer	förklarande	ord	för	hur	de	vill	att	det	ska	låta.	Men	de	små	me-
lodierna	brukar	vara	rätt	 lika	varandra.	Förkunskapen	om	att	komponera	brukar	dock	
vara	ungefär	likadan	oavsett	ålder".	Eleverna	är	mycket	aktiva	i	processen	så	att	de	får	
känna	att	det	är	deras	låt.	Förutom	att	de	lär	sig	skriva	en	melodi	så	kommer	eleverna	
även	 i	kontakt	med	en	orkester.	Även	om	det	 inte	är	 i	 fysisk	 form	utan	endast	genom	
notskrivningsprogram	får	de	ändå	lyssna	på	ungefär	hur	det	skulle	 låta	om	en	levande	
orkester	framförde	det.	Det	är,	enligt	Musikern,	en	bra	inkörsport	till	symfoniorkestern	
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och	på	så	sätt	även	klassisk	musik.	Projektet	upplevs	som	positivt	hos	eleverna	utifrån	
Musikerns	erfarenheter:	"Elever	som	gjorde	detta	 för	 tio	årsdan	kommer	fram	och	be-
rättar	 om	 det	 för	 oss.	 Så	 de	 har	 verkligen	 fått	 en	 hang-up	 till	 vår	 orkes-
ter".	Kompositionskurserna	 har	 alltså,	 enligt	 Musikern,	 haft	 en	 positiv	 inverkan	 på	
grundskoleeleverna.	

Eleverna	lär	i	detta	exempel	genom	att	testa	sig	fram	med	praktiska	uppgifter.	Det	hör	
ihop	med	det	pragmatiska	uttryck	 ”learning	by	doing”,	 som	 innebär	praktiskt	 lärande.	
Till	en	början	beskriver	Musikern	att	eleverna	får	till	sig	lite	tips	de	kan	ha	nytta	av	i	sitt	
komponerande,	men	sedan	sker	all	inlärning	genom	att	de	själva	får	skriva	egen	musik.	

5.2.3	Undervisa	elever	i	instrumentkännedom	
Projektledaren	berättar	i	intervjun	om	att	deras	institution	ibland	bjuder	in	klasser	från	
olika	 stadier	 till	 föreställningar	 där	 huvudfokus	 ligger	 på	 att	 visa	 upp	 instrumenten.	
Detta	görs,	enligt	Projektledaren,	 för	att	eleverna	ska	få	en	grundläggande	instrument-
kännedom	 för	 att	 lättare	 förstå	 sig	 på	 klassisk	musik.	 Ett	 exempel	 på	 en	 föreställning	
som	gjorts	är	Från	piccola	till	kyrkorgel	där	fokus	från	institutionen	låg	på	att	presentera	
de	olika	blåsinstrumenten	för	de	besökande	lågstadieeleverna.	Eleverna	fick	då	komma	
till	en	kyrka	där	föreställningen	hölls.	Projektledaren	skrev	manuset	till	Från	piccola	till	
kyrkorgel	och	ville	att	föreställningen	i	stor	utsträckning	skulle	interagera	med	eleverna.	
Den	enda	 skådespelaren	 i	 föreställningen	var	en	kyrkråtta	 som	genom	ett	 lekfullt	 sätt	
guidade	barnen	genom	föreställningen.	Dels	ställde	den	 frågor	om	orkesterns	olika	 in-
strument	och	dels	busade	den	för	att	föreställningen	skulle	bli	mer	lätt	att	ta	till	sig	för	
lågstadieeleverna.	Exempel	på	frågor	som	kyrkråttan	ställde	var	hur	musikerna	höll	i	de	
olika	instrumenten,	hur	musikerna	gjorde	för	att	få	ljud	i	dem	och	hur	instrumenten	lät.	
Lågstadieeleverna	fick,	därmed,	enligt	Projektledaren,	uppleva	en	pedagogisk	föreställ-
ning	med	fokus	på	instrumentkännedom.	Inför	denna	föreställning	hade	inte	Projektle-
daren	lämnat	ut	något	material	för	att	förbereda	eleverna.	De	fick	istället	lära	sig	om	de	
olika	 instrumenten	 under	 föreställningens	 gång.	 Projektledarens	 institution	 har	 ändå	
gjort	ett	kompendium	där	de	olika	instrumenten	presenteras	som	de	gärna	delar	ut	till	
lärare.	Detta	 kompendium	användes	 bland	 annat	 i	 ett	 koncept	 som	kallades	Orkestern	
runt:		

Då	 satte	 vi	 orkestern	 i	 mitten	 och	 placerade	 barnen	 i	 olika	 smågrupper	 runt	
omkring	så	de	 fick	 lyssna	på	en	 instrumentgrupp	åt	gången.	Så	orkestern	spe-
lade	lite	för	dem	och	därefter	roterade	barnen	så	de	kom	till	nästa	station	och	
jobbade	sig	orkestern	runt,	därav	namnet.	Så	genom	detta	ville	jag	visa	upp	de	
olika	 instrumenten	 i	 orkestern	 och	 att	 barnen	 skulle	 lära	 sig	 känna	 igen	 dem	
både	i	hur	de	ser	ut,	heter	och	låter.	(Projektledaren)	

Genom	detta	koncept,	Orkestern	runt,	 fick	eleverna	en	 introduktion	till	de	olika	 instru-
menten	och	på	så	sätt	en	grund	till	 instrumentkännedom.	Även	Illustratören	berättade	
om	barnföreställningar	 för	 lågstadieelever	där	 syftet	 var	 att	 presentera	orkesterns	 in-
strument:		

Vi	höll	upp	en	trumpet	och	frågade	om	barnen	hade	sett	det	instrumentet	innan	
någon	gång.	 JAAAAA!	 skrek	barnen	 i	kör.	 Så	 fick	en	 trumpetare	 spela	 lite	 solo	
för	publiken.	Men	sen	var	det	många	instrument	inte	många	kände	igen.	Oboe,	
fagott,	trombon	och	så	vidare.	Då	fick	musikern	presentera	instrumentet	genom	
att	berätta	hur	man	spelar	på	det,	hur	ljudet	blir	till	och	så	klart	även	spela	lite	
solo	så	barnen	fick	höra	hur	det	lät.	(Illustratören)	
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Illustratören	menar	alltså	att	eleverna	fick	en	grundläggande	genomgång	av	orkesterns	
instrument	med	detta	koncept.			
	
Både	Projektledarens	och	Illustratörens	beskrivningar	om	hur	deras	institutioner	arbe-
tar	 för	 att	 lära	 ut	 om	 instrumentkännedom	 går	 att	 koppla	 till	 pragmatismens	 syn	 på	
praktiskt	 lärande.	 Eleverna	 är	 delaktiga	 och	 aktiva	 i	 föreställningarna	 som	 bidrar	 till	
deras	 lärande	 om	 instrumentkännedom.	 Föreställningarna	 som	 Projektledaren	 och	 Il-
lustratörens	 berättar	 om	 innehåller	 både	 teoretiska	 och	 praktiska	 inslag	 som	 går	 in	 i	
varandra	vilket	stämmer	överens	med	en	pragmatisk	kunskapssyn.	

5.2.4	Bidra	till	undervisningen	genom	läroböcker	
I	 intervjun	med	Illustratören	berättade	hon	om	sina	tankar	i	början	av	hennes	process	
som	ledde	fram	till	en	lärobok	om	klassisk	musik.	Enligt	Illustratören	ville	hon	skapa	en	
lärobok	som	gav	kunskap	på	ett	lustfyllt	sätt	till	elever	på	lågstadiet	och	till	viss	del	även	
mellanstadiet.	Resultatet	blev	en	lärobok	som	består	av	diverse	uppslag	där	ett	eller	två	
besläktade	instrument	presenteras	 i	 form	av	en	serietidnings-liknande	målning	där	 in-
strumentet	har	en	central	del.	På	uppslagen	 finns	även	en	 liten	dikt	som	knyter	an	 till	
instrumentet.	Till	varje	uppslag	hör	även	musik	som	finns	inspelad	i	bokens	medföljande	
CD.	Illustratören	säger	i	intervjun	att	hon	försökt	visa	på	instrumentens	karaktär	även	i	
bilderna.	Detta	 har	 hon	 gjort	 för	 att	målningen	 skall	 bilda	 en	 helhet	 tillsammans	med	
musiken	som	hör	till	varje	instrumentuppslag.	Detta	beskriver	Illustratören	i	citatet	ne-
dan:	

Musiken	har	jag	valt	ut	för	att	presentera	instrumenten	i	klingande	form	också.	
Instrumentet	som	presenteras	på	ett	uppslag	i	boken	ska	ha	en	central	och	vik-
tig	del	i	musiken	på	det	spåret	på	skivan	som	hör	till	boken.	Alltså	när	tuban	ska	
presenteras	så	ska	man	lyssna	på	Wagner	och	på	bilden	syns	en	stor	drake	som	
ska	symbolisera	tuban.	Musiken	får	bilderna	att	leva	upp	och	får	barn	att	börja	
fantisera	kring	dem.	(Illustratören)	

Illustratörens	bok	kan	alltså	användas	för	att	ge	instrumentkännedom	till	elever.	Musi-
ken	som	följer	med	boken	framförs	av	Göteborgs	Symfoniker	vilket,	enligt	Illustratören,	
gör	att	kvalitén	på	framförandet	är	hög.	Till	denna	bok	har	Illustratören	skapat	en	lärar-
handledning	där	det	 står	exempel	på	hur	 lärare	praktiskt	kan	arbeta	med	materialet	 i	
boken.	Dessutom	har	hon	skrivit	in	historier	om	varje	kompositör:	"Jag	försökte	komma	
med	något	nytt	så	det	 inte	blev	samma	historier	som	man	hört	 jämt	förut,	 typ:	Mozart	
var	ett	underbarn	och	Beethoven	var	sur	och	döv.	Så	i	lärarhandledningen	står	det	andra	
intressanta	saker".	Genom	den	tillhörande	 lärarhandledningen	kan	 läraren	alltså	 få	 in-
tressanta	och	roliga	berättelser	om	olika	kompositörer.		

Illustratören	har	även	varit	med	och	skapat	en	annan	bok	som	dock	inte	är	lika	inriktad	
mot	klassisk	musik.	Uppslagen	i	boken	handlar	där	om	månaderna	istället	 för	olika	in-
strument.	På	bilderna	finns	det	dock	flertalet	instrument	som	barnen	kan	leta	efter	och	
namnge.	 Varje	månad	har	 i	 boken	 fått	 en	nykomponerad	 visa	 som	även	 finns	med	på	
noter	i	boken	med	tillhörande	ackordsanalys.	Det	gör	att	 läraren	kan	ackompanjera	på	
ett	 ackordsinstrument	 och	 sjunga	 tillsammans	 med	 eleverna.	 Illustratören	 beskriver	
även	i	intervjun	ett	annat	sätt	som	musiken	kan	framföras	på:	

Vi	 har	 spelat	 in	 visorna	 med	 en	 professionell	 symfoniorkester.	 För	 musiken	
finns	 även	 med	 symfoniorkesterarrangemang.	 Det	 låter	 riktigt	 mäktigt	 och	
också	väldigt	bra.	Det	kan	också	göra	att	eleverna	blir	 intresserade	av	klassisk	
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musik	när	de	hör	den	musiken.	Det	blir	som	en	till	möjlig	 inkörsport	 för	dem.	
(Illustratören)	

Illustratören	beskriver	i	citatet	ovan	att	musiken	finns	arrangerad	för	en	symfoniorkes-
ter.	Vidare	i	 intervjun	berättar	hon	att	det	har	anordnats	en	föreställning	med	Norrkö-
pings	symfoniorkester	där	de	spelar	musiken	från	boken.	I	konsertlokalen	fanns	det	väl-
digt	många	grundskoleelever	som	lärt	sig	sångerna	i	boken	och	sjöng	med	till	musiken	
som	framfördes	av	orkestern.	Det	visar	att	hennes	material	i	den	boken	kan	användas	på	
flera	sätt.	
Illustratören	berättar	om	handledningsboken	som	hör	till	den	förstnämnda	boken	i	del-
kapitlet	där	 läraren	 får	 tips	om	hur	den	kan	arbeta	praktiskt	med	materialet.	Att	både	
läsa	 om	 instrument	 och	 kompositörer	 och	 samtidigt	 arbeta	 praktiskt	 med	 materialet	
innebär	en	samverkan	mellan	teori	och	praktik,	vilket	förespråkas	inom	pragmatismen.	

5.2.5	Utbilda	om	operagenrens	byggstenar	
I	intervjun	med	Marknadschefen	berättar	hon	att	då	grundskoleelever	ska	på	ett	besök	
på	en	operaföreställning	åker	en	representant	för	hennes	institution	ut	till	deras	skola.	
Där	förklarar	representanten	bland	annat	storheten	i	att	det	är	en	levande	orkester	som	
framför	musiken	under	hela	föreställningen:	

Det	är	viktigt	för	oss	att	de	förstår	att	det	inte	är	någon	förinspelad	musik,	utan	
att	det	 är	35	personer	 som	sitter	och	 spelar	 allting.	Det	 som	 låter	händer	där	
och	då	 i	orkesterdiket.	En	annan	del	som	är	viktig	att	vi	berättar	om	är	varför	
sångarna	sjunger	som	de	gör.	Målet	med	det	är	att	de	ska	lära	sig	om	olika	röst-
typer	så	de	förstår	svårigheten	med	att	sjunga	opera.	På	så	sätt	lär	de	sig	även	
varför	sången	låter	så	som	den	gör	och	kan	då,	 istället	 för	att	kanske	tycka	att	
det	låter	skrikit	och	att	det	skär	sig	i	öronen,	imponeras	över	hur	de	kan	höras	
trots	att	en	orkester	spelar	samtidigt.	(Marknadschefen)	

Marknadschefens	institution	ser	det	som	viktigt	att	eleverna	förstår	sig	på	lite	av	opera-
genren	då	de	ska	på	en	operaföreställning.	Av	egna	erfarenheter	berättar	Marknadsche-
fen	att	elever,	innan	de	fick	lära	sig	varför	operasångare	låter	som	de	gör,	tyckte	det	var	
svårt	att	 lyssna	på	opera.	Eleverna	 tyckte	ofta	att	sången	bara	skar	 i	deras	öron	då	de	
inte	hade	någon	kunskap	om	varför	operasångarna	sjunger	som	de	gör.	Marknadschefen	
märker	en	viss	skillnad	i	hur	eleverna	tar	till	sig	opera	nu	mot	hur	det	var	förr.	Det	är	
fler	som	förstår	det	stora	i	att	sångarna	kan	överrösta	en	levande	orkester	och	blir	där-
med	imponerade	av	sångarna	som	står	på	scenen.	Att	utbilda	kring	operagenren	under	
förberedelseträffen	på	skolan	har	därmed	gett	ett	positivt	resultat	enligt	Marknadsche-
fen.	

Marknadschefens	institutions	förberedande	besök	på	skolor	inför	elevernas	operabesök	
kan	ses	som	pragmatiska	på	så	sätt	att	de	teoretiska	bitarna	i	 lärandet	om	opera	kom-
mer	till	användning	då	de	besöker	operahuset.	Kunskaperna	blir	inte	bara	en	liten	kun-
skapsbit	i	sig	utan	får	betydelse	under	elevernas	operahusbesök,	vilket	är	positivt	ur	ett	
pragmatiskt	synsätt.	Eleverna	kan	med	hjälp	av	dessa	kunskaper	få	positiva	upplevelser	
av	 operamusik.	 Inom	 pragmatismen	 anses	 upplevelser	 vara	 en	 viktig	 ingrediens	 för	
människors	lärande.			

5.2.6	Anordna	workshops	på	skolor	
Produktionsledaren	berättar	att	hon	 för	 institutionens	 räkning	varit	ute	på	 skolor	och	
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hållit	i	workshop	för	6-åringar.	Workshopen	gick	ut	på	att	visa	hur	det	går	till	på	en	tea-
ter	 då	 sångare	 och	 dansare	 förbereder	 sig	 inför	 en	 föreställning.	 Produktionsledaren	
hade	tagit	med	ett	sminkbord	samt	lampor,	fond	och	en	strålkastare	till	scenen:	

Barnen	 fick	 lära	 sig	 en	 sång	med	 en	 dans	 till	 som	 tog	 ungefär	 3	 minuter	 att	
framföra.	Vi	övade	lite	och	när	det	var	konsertdags	kom	resten	av	dagis	dit	och	
tittade.	Tanken	är	att	det	ska	bli	en	slags	inkörsport	till	vår	verksamhet	och	att	
de	ska	tycka	det	är	roligt	nästa	gång	vi	träffar	dem.	(Produktionsledaren)	

Produktionsledaren	beskriver	i	citatet	hur	en	workshop	på	en	skola	kan	gå	till.	Förutom	
att	eleverna	får	lära	sig	delar	av	hur	det	går	till	på	en	teater	får	de	alltså	även	visa	upp	ett	
dans-	och	sångnummer	för	deras	kamrater.	Enligt	Produktionsledaren	uppmuntras	ele-
verna	att	ställa	frågor	under	hela	workshopens	gång.	Förhoppningen	från	produktions-
ledaren	 är	 att	 dessa	 elever	 efter	workshopen	 ska	 ha	 en	 positiv	 inställning	 till	 hennes	
institution.	Enligt	Ordföranden	borde	grundskolor	kunna	ta	dit	gästande	musiker	för	att	
dela	med	sig	av	kunskaper	och	erfarenheter	genom	workshops.	Ett	exempel	som	ges	är	
att	 visa	 upp	olika	 instrument	 och	 låta	 elever	provspela	 lite.	 Eleverna	 kan	då	 även	 ges	
tillfälle	till	att	ställa	frågor	till	musikern.	Ordföranden	säger	i	intervjun	att	han	inte	kän-
ner	en	enda	musiker	som	inte	är	öppen	och	intresserad	av	att	dela	med	sig	till	andra:		
	

Det	är	på	så	sätt	de	kan	hålla	musikgenren	vid	liv	att	de	gör	den	intressant	för	
yngre	så	att	inte	publiken	dör	ut.	Så	frågar	man	musiker	kan	de	säkert	tänka	sig	
att	gästa	skolor	och	sprida	kunskap	och	visa	upp	sina	instrument.	Så	får	elever-
na	möjlighet	att	ställa	frågor	och	kanske	testa	något	instrument	eller	så.	(Ordfö-
randen)	

	
Enligt	Ordföranden	finns	det	alltså	god	chans	att	musiker	är	villiga	att	hålla	i	workshops	
på	grundskolan.	
	
Elevernas	 lärande	sker	 i	Produktionsledarens	exempel	genom	olika	praktiska	aktivite-
ter,	 viket	 kan	 ses	 som	 en	 form	 av	 learning-by-doing	 som	 är	 ett	 viktigt	 begrepp	 inom	
pragmatismen.	 Eleverna	 får	 även	 ställa	 frågor,	 vilket	 kan	 kopplas	 till	 det	 pragmatiska	
begreppet	inquiry	där	elevernas	undran	blir	utgångspunkt	för	lärandet.		

5.4	Sammanfattning	
Resultatet	 visar	 att	 de	musikprofilerade	 institutionerna	 kan	 bidra	 till	 musikundervis-
ningen	på	grundskolan	genom	flera	olika	sätt.	Jag	har	i	resultatet	valt	att	dela	upp	dessa	
sätt	 i	två	kategorier:	upplevelser	och	undervisningsmoment.	Upplevelserna	kan	använ-
das	främst	för	att	väcka	ett	intresse	för	klassisk	musik	hos	eleverna.	Således	kan	det	in-
tresset	bidra	till	att	elever	får	ökad	motivation	till	att	lära	sig	ännu	mer	inom	ämnesom-
rådet.	Exempel	på	upplevelser	som	framkommer	i	undersökningen	är	att	de	får	besöka	
en	föreställning	på	ett	konserthus,	göra	ett	studiebesök	hos	en	orkester,	uppleva	en	fö-
reställning	där	klassisk	musik	har	bakats	in	i	en	saga	eller	att	låta	eleverna	fantisera	och	
måla	upp	både	inre	och	fysiska	bilder	medan	de	lyssnar	på	klassisk	musik.	I	undersök-
ningen	 framkommer	 även	 att	 institutionerna	 kan	 hålla	 i	 olika	 undervisningsmoment.	
Exempel	på	dessa	är	att	 lära	eleverna	gå	på	konsert,	 lära	eleverna	att	komponera	och	
lära	eleverna	om	olika	instrument.	En	institution	kan	även	bidra	till	undervisningen	ge-
nom	 läromedel.	Gemensamt	 för	 samtliga	 intervjupersoner	är	 att	de	anser	att	 ett	möte	
med	en	levande	orkester	underlättar	lärandet	för	eleverna,	eftersom	undervisningen	då	
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anses	bli	mer	konkret	och	för	att	de	tror	att	eleverna	då	verkligen	ges	en	chans	att	förstå.	
sig	på	klassisk	musik.		 	
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6	Diskussion		
I	detta	kapitel	belyses	resultaten	i	relation	till	tidigare	presenterad	litteratur	och	valda	
teoretiska	perspektiv.	Därefter	presenterar	 jag	en	metoddiskussion,	arbetets	betydelse	
och	yrkesrelevans	samt	idéer	om	framtida	forsknings-	och	utvecklingsarbeten.		
	

6.1	Resultatdiskussion		
Resultatdiskussionen	 har	 grupperats	 in	 i	 två	 rubriker	 utifrån	 det	 som	 framkommer	 i	
resultatkapitlet.	De	teman	som	lyfts	fram	berör	de	övergripande	teman	som	användes	i	
resultatet,	nämligen	upplevelser	och	undervisningsmoment.	

6.1.1	Upplevelser	
Resultaten	visar	att	upplevelser	på	olika	sätt	kan	bidra	till	elevers	 lärande	om	klassisk	
musik.	Upplevelser	kan	dels	vara	till	för	att	väcka	ett	intresse	hos	elever	och	dels	för	att	
elever	lättare	skall	kunna	förstå	musikgenren.	

Möte	med	en	orkester	kan	ge	förståelse	för	klassisk	musik	
Resultatet	 visar	 att	 de	 musikprofilerade	 institutionerna	 på	 olika	 sätt	 kan	 bidra	 till	
undervisningen	på	grundskolan	genom	att	erbjuda	möten	med	orkestrar.	Grundskolee-
lever	får	en	förståelse	för	klassisk	musik	när	de	bland	annat	får	känna	vibrationerna	från	
instrumenten	och	samtidigt	se	musikerna	när	de	musicerar.	Genom	att	elever	får	en	för-
ståelse	för,	och	blir	intresserade	av,	klassisk	musik	kan	det	bli	enklare	för	lärare	att	dela	
med	sig	av	kunskap	och	vetskap	till	eleverna	inom	musikämnet.	Detta	relaterar	till	Abe-
les	(2004)	som	skriver	att	grundskoleelever	som	möter	en	orkester	får	en	ökad	förstå-
else	för	klassisk	musik.	Mötet	med	en	orkester	ger	även,	enligt	Abeles,	elever	lust	till	att	
lära	sig	mer	om	musikgenren.	Upplevelserna	eleverna	får	av	orkestrarna	har	positiv	in-
verkan	på	deras	 lärande	 inom	klassisk	musik,	vilken	hänger	 ihop	med	Deweys	 (1938)	
tankar	kring	ett	upplevelsebaserat	lärande.		

Föreställningar	kan	ge	förståelse	för	klassisk	musik	
I	resultatet	framkommer	att	föreställningar	kan	bli	en	såpass	positiv	upplevelse	för	ele-
ver	 att	 de	 får	 lust	 att	 lära	 sig	mer	 om	 klassisk	musik.	 Detta	 eftersom	 upplevelsen	 att	
känna	 en	 levande	 orkesters	 musik	 fysiskt,	 enligt	 resultatet,	 är	 så	 speciellt.	 Lamberth	
(2012)	beskriver	också	vikten	av	att	få	uppleva	klassisk	musik	från	en	levande	orkester.	
Han	menar	att	upplevelsen	av	ett	besök	i	ett	konserthus	är	en	avgörande	faktor	för	att	
grundskoleelever	ska	 förstå	sig	på	klassisk	musik.	Lamberths	 tankar	stämmer	överens	
med	Deweys	(1938)	idéer	om	att	upplevelser	är	viktiga	för	lärande.	I	det	centrala	inne-
hållet	 för	årskurs	4-6	i	Lgr	11	(Skolverket,	2011a)	står	att	elever	ska	få	undervisning	i	
hur	musik	kan	påverka	människan	 fysiskt.	Musikprofilerade	 institutioner	bidrar	gärna	
till	detta	genom	olika	sorters	 föreställningar,	visar	resultatet.	 I	 resultatet	 framkommer	
även	att	de	musikprofilerade	institutionerna	gärna	ser	att	grundskoleelever	får	uppleva	
föreställningar	 i	 konsertsalar	 för	 bästa	möjliga	 upplevelse.	 Dock	 åker	 institutionernas	
orkestrar	i	vissa	fall	ut	till	grundskolor	istället	med	sina	föreställningar.	Enligt	resultatet	
beror	detta	på	att	 institutionerna	annars	kanske	 inte	 fått	 chans	att	bidra	 till	undervis-
ningen	 på	 grund	 av	 logistiska	 hinder	 för	 skolan.	 Institutionernas	musicerande	 ute	 på	
skolor	bidrar	också	till	uppfyllande	av	innehållet	i	Lgr	11,	om	än	inte	i	samma	grad	som	
om	elever	fått	åka	till	den	klassiska	musikens	hemmiljö.	Institutionernas	besök	på	skolor	
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ger	däremot	fler	elever	möjlighet	att	uppleva	klassisk	musik,	vilket	kan	kopplas	till	upp-
levelsebaserat	lärande	som	Dewey	(1938)	håller	som	en	viktig	del	i	lärande.	

Klassisk	musiks	påverkan	på	människor	
Resultatet	pekar	på	att	bilder	kan	vara	en	hjälp	för	att	förstärka	musiken	hos	yngre	barn.	
Genom	 böcker	med	målningar	 och	medföljande	 CD	 kan	 elever,	med	 hjälp	 av	 lärarens	
handledning,	bli	medvetna	om	hur	klassisk	musik	kan	påverka	människors	 tankar	och	
känslor.	Enligt	det	centrala	innehållet	i	Lgr	11	(Skolverket,	2011a)	skall	undervisningen	
behandla	associationer,	tankar,	känslor	och	bilder	som	uppkommer	när	man	lyssnar	på	
musik.	Resultatet	visar	att	elever	är	bra	på	att	uttrycka	känslorna	de	får	när	de	lyssnar	
till	klassisk	musik	igenom	bland	annat	bilder.	Detta	bekräftas	av	Slonimskys	(2008)	stu-
die	där	det	framgår	att	yngre	barn	är	väldigt	bra	på	att	verbalt	beskriva	vad	de	känner	
då	de	lyssnar	till	klassisk	musik.	Resultatet	visar	även	att	klassisk	musik	kan	vara	väldigt	
användbar	för	att	framkalla	känslor	hos	människor.	Detta	relaterar	till	Campbell	(1999)	
som	menar	att	viss	musik	komponerad	av	Mozart	har	en	lugnande	effekt	på	människor.	
Schellenberg	 (2012)	 hävdar	 dock	 att	 även	mycket	 annan	 klassisk	musik	 har	 liknande	
effekt.	I	resultatet	framkommer	även	att	elever	som	får	uppleva	en	levande	orkester	i	ett	
konserthus	 ges	möjlighet	 att	 uppleva	musikens	 fysiska	påverkan	på	människor.	Bland	
annat	får	grundskoleeleverna	känna	vibrationerna	från	instrumenten	då	musikerna	spe-
lar.	 Den	 rika	 klangen	 från	 en	 levande	 orkester	 är,	 enligt	 Lamberth	 (2012),	 en	 av	 de	
starkaste	 upplevelserna	 hos	 unga	 konserthusbesökare.	 Upplevelser	 är,	 enligt	 Dewey	
(1938),	en	viktig	del	för	lärande,	vilket	visar	att	konsertbesökarna	i	Lamberths	studie	får	
förutsättningar	för	lärande	om	klassisk	musik.	Eleverna	i	Lamberths	studie	får	på	så	sätt	
utforska	musikens	påverkan	på	dem	själva	när	de	är	i	ett	konserthus.	Att	låta	eleverna	
utforska	musikens	 fysiska	påverkan	 i	 ett	 konserthus	har	 sina	 fördelar.	De	 får	då	både	
uppleva	ljudbilden	och	de	fysiska	vibrationerna	från	instrumenten.	Skulle	de	istället	fått	
lyssna	till	olika	 instrument	genom	inspelningar	 i	klassrummet	skulle	de	fysiska	vibrat-
ionerna	gå	 förlorade	och	därmed	även	stora	delar	av	upplevelsen,	eftersom	de	 fysiska	
vibrationerna	endast	går	att	återskapa	av	en	levande	orkester.	Kunskaper	om	musikens	
fysiska	påverkan	kan	på	så	sätt	konstrueras	 i	sin	rätta	 fysiska	miljö.	Det	står	 i	det	cen-
trala	 innehållet	 för	årskurs	4-6	 (Skolverket,	2011a)	att	eleverna	ska	 lära	sig	om	musi-
kens	fysiska	påverkan	på	människor.		

6.1.2	Undervisningsmoment	
Genom	att	låta	musikprofilerade	institutioner	stötta	undervisningen	i	olika	lektionsmo-
ment	kan	elevers	musikundervisning	berikas.	Ett	skäl	till	att	låta	institutioner	hålla	i	di-
verse	moment	är	att	de	kan	få	moment	mer	konkreta	och	påtagliga	för	eleverna.	

Kompositionskurser	
Resultatet	 visar	 att	musikprofilerade	 institutioner	 kan	 bidra	med	 kompositionskurser	
för	elever	på	grundskolan.	Eleverna	ges	då	möjlighet	att	utveckla	kunskaper	om	en	sym-
foniorkester	 genom	att	 lära	 sig	 viktiga	 beståndsdelar	 inom	genren.	Detta	 relaterar	 till	
det	centrala	innehållet	för	musik	för	årskurs	7-9	i	Lgr	11	(Skolverket,	2011a).	Där	står	
det	 att	musikundervisningen	 ska	 innehålla	musikskapande	 i	 olika	 genrer,	 vilket	 alltså	
görs	genom	kompositionskurserna.	Eleverna	får	under	kompositionskursen	tips	om	hur	
de	kan	komma	vidare	i	sitt	komponerande,	vilket	kan	kopplas	till	det	Säljö	(2012)	skri-
ver	om	hur	teori	och	praktik	hör	ihop	ur	ett	pragmatiskt	synsätt	och	att	kunskap	är	så-
dant	 som	 kan	 användas	 i	 praktiken.	 Eleverna	 får	 direkt	 användning	 av	 de	 teoretiska	
kunskaper	de	får	av	de	tips	som	ges	under	kursen.	Detta	stämmer,	i	enlighet	med	Säljö,	
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överens	 med	 en	 pragmatisk	 kunskapssyn.	 Kompositionskursen	 kan	 även	 kopplas	 till	
Deweys	 uttryck	 ”learning	 by	 doing”,	 då	 eleverna	 till	 största	 del	 är	 aktiva	 under	 deras	
lärandeprocess.		

Instrumentkännedom	
Intervjuerna	 visade	 att	musikprofilerade	 institutioner	 kan	 bidra	 till	 undervisning	 i	 in-
strumentkännedom.	Detta	kan	ske	på	olika	sätt,	dels	genom	pedagogiska	föreställningar	
och	workshops	men	även	genom	litteratur	av	olika	slag.	I	det	centrala	innehållet	för	års-
kurs	1-3	i	Lgr	11	(Skolverket,	2011a)	står	att	undervisningen	i	instrumentkännedom	ska	
handla	 om	 olika	 blås-,	 sträng-	 och	 slagverksinstrument.	 Institutionerna	 är	med	 deras	
kompetens	 inom	området	perfekta	 för	detta	ändamål.	Under	de	workshops	som	besk-
rivs	i	resultatet	är	eleverna	aktiva	i	sitt	möte	med	instrumenten.	Resultatet	visar	att	barn	
under	barnföreställningar,	med	syfte	att	presentera	 instrument,	kan	få	 instrumentkän-
nedom	på	ett	lekfullt	sätt.	Att	eleverna	är	aktiva	då	de	lär	sig	om	instrumenten	är	posi-
tivt	utifrån	det	Säljö	(2012)	skriver.	Han	framhåller	att	praktiskt	lärande	ses	som	en	cen-
tral	del	 inom	pragmatismen.	 I	 resultatet	 framkommer	även	att	undervisningen	kan	bli	
mer	intressant	och	innehållsrik	med	hjälp	av	musiker.	Detta	fenomen	tar	Abeles	(2004)	
upp	 i	 sin	 studie	när	han	beskriver	hur	upplevelsen	av	musiker	 som	visar	upp	sina	 in-
strument	har	god	effekt.	Detta	 styrker	att	musikprofilerade	 institutioner	kan	bidra	 till	
undervisningsmomentet	om	instrumentkännedom.	

Musikhistoria	
Resultatet	 visar	 att	musikprofilerade	 institutioner	 kan	 bidra	 till	 undervisningen	 i	mu-
sikhistoria	inom	klassisk	musik.	I	det	centrala	innehållet	för	åk	7-9	i	Lgr	11	(Skolverket,	
2011a)	står	det	att	elever	skall	lära	sig	om	framväxten	av	olika	genrer	samt	om	betydel-
sefulla	tonsättare	och	musikaliska	verk.	Detta	kan,	enligt	resultatet,	ske	bland	annat	ge-
nom	historiebeskrivningar	i	läroböcker.	Läraren	kan	därmed	applicera	dessa	historiebe-
skrivningar	i	sin	undervisning.	Institutionerna	kan	också	bidra	genom	de	förberedelse-
träffar	 som	representanter	 från	 institutioner	kan	göra	på	 skolan	 inför	en	 föreställning	
som	eleverna	ska	på.	Genom	träffarna	får	eleverna	kunskap	om	betydelsefulla	tonsättare	
och	musikaliska	verk,	precis	som	Lgr	11	föreskriver.	Resultatet	visar	även	att	musikpro-
filerade	institutioner	kan	visa	upp	betydelsefulla	tonsättares	verk	genom	föreställning-
ar.	Eleverna	får	i	båda	ovannämnda	exempel	lära	sig	om	musikhistoria	genom	upplevel-
ser,	 vilket	Dewey	 (refererat	 i	 Säljö,	 2012)	beskriver	 som	en	viktig	del	 i	 läroprocesser.	
Institutionernas	 sätt	 att	bidra	med	musikhistoria	 går	 alltså	 att	 koppla	 till	 pragmatiska	
idéer.	

Elever	lär	sig	gå	på	konserter	
I	 resultatet	 framkommer	 att	 några	 arbetssätt	 från	 institutionerna	 kan	 lära	 elever	 på	
grundskolan	hur	man	som	besökare	beter	sig	och	gör	på	ett	konserthus.	Det	som	exemp-
lifieras	 i	 resultatet	 är	 dels	 att	 berätta	 att	 publiken	 inte	 applåderar	mellan	olika	 satser	
samt	att	eleverna	får	höra	om	de	olika	processerna	med	paus	och	klockringning.	Detta	
anknyter	till	musikämnets	syfte	som	beskrivs	i	Lgr	11	(Skolverket,	2011a).	Där	står	att	
elever	ska	utveckla	förmågor	att	uppleva	musik	och	i	resultatet	bekräftas	att	musikprofi-
lerade	 institutioner	 kan	 bidra	 till	 undervisningen.	 Genom	 att	 i	 praktiken	 få	 erfara	 en	
klassisk	konsert	 i	 ett	 konserthus	 får	 elever	 en	 fördjupad	kunskap	om	vad	det	 innebär	
och	hur	man	beter	sig.	Detta	tack	vare	de	musikprofilerade	institutionerna	som	arbetar	
mot	barn.	Eleverna	får	på	så	sätt	uppleva	klassisk	musik	i	sin	rätta	miljö	också.	Exemplet	
som	beskrivs	kan	kopplas	till	en	pragmatisk	kunskapssyn	där	kunskaper,	enligt	Dewey	
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(refererat	 i	Säljö,	2012),	är	något	som	kan	användas	 i	vardagliga	 livet.	Resultatet	visar	
även	att	elever	blir	mer	avslappnade	av	att	vara	förberedda	på	hur	ett	konsertbesök	går	
till	och	kan	på	så	sätt	få	en	mer	positiv	upplevelse	av	föreställningen,	en	positiv	upple-
velse	som	enligt	resultatet	kan	väcka	lust	hos	elever	att	lära	sig	mer	om	ämnet.	

Introducera-	och	utbilda	om	opera	
I	resultatet	framkommer	att	representanter	ur	musikprofilerade	institutioner	kan	gästa	
skolor	och	förklara	och	visa	operasångares	sångteknik	och	hur	sången	används	i	operan.	
Detta	 relaterar	 till	det	 centrala	 innehållet	 för	årskurs	7-9	 i	Lgr	11	 (Skolverket,	2011a)	
där	det	står	att	elever	ska	uppleva	hur	rösten	kan	varieras	i	flerstämmiga	uttryck.	Inom	
opera	 kan	 detta	 förekomma	 och	 erfaras.	 Resultatet	 visar	 även	 att	 institutionerna	 kan	
hjälpa	till	att	introducera	en	föreställningens	handling	för	elever	inför	deras	besök	på	ett	
operahus.	Detta	med	tanke	på	att	 fler	elever	skall	kunna	 följa	med	 i	handlingen	under	
föreställningen	och	på	så	sätt	få	en	mer	positiv	upplevelse	av	besöket.	I	och	med	att	ele-
verna	erbjuds	upplevelser	av	opera	går	institutionernas	arbete	att	koppla	till	upplevel-
sebaserat	 lärande,	 vilket	 är	 något	 som	Dewey	 (1938)	 förespråkar.	 Att	 institutionerna	
kan	förbereda	elever	inför	ett	operabesök	relaterar	till	musikämnets	syfte	där	det	går	att	
läsa	att	elever	ska	utveckla	förmågor	att	uppleva	musik.	Institutionerna	kan	även	under-
visa	 om	 opera	 för	 att	 berika	 elevernas	 kunnande	 inom	 området.	 I	 intervjuerna	 fram-
kommer	att	många	elever	inte	har	en	positiv	inställning	till	opera	just	för	att	de	saknar	
kunskap	om	genren.	Eleverna	saknar	vetskapen	om	storheten	i	att	en	sångare,	med	den	
speciella	sångtekniken,	kan	höras	även	då	en	stor	orkester	spelar	samtidigt.	Att	institut-
ionerna	på	så	sätt	utbildar	eleverna	kring	opera	kan	även	det	relateras	till	musikämnets	
syfte	angående	att	elever	förmåga	att	uppleva	musik	skall	utvecklas.	

	
6.2	Metoddiskussion		
Utifrån	studiens	syfte	föll	det	sig	naturligt	att	välja	kvalitativa	intervjuer	som	metod	för	
denna	studie	eftersom	kvalitativa	intervjuer,	enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2014),	lämpar	
sig	då	syftet	är	att	belysa	olika	aspekter	av	mänskliga	erfarenheter.	De	skriver	även	att	
kvalitativa	 intervjuer	är	 till	 för	att	 få	 fram	nyanserade	beskrivningar	av	 intervjuperso-
nens	 livsvärld.	Bryman	(2011)	 framhåller	att	kvalitativa	 intervjuer	har	 fördelen	att	de	
riktar	fokus	mot	intervjupersonens	ståndpunkt.	Dessa	argument	talar	för	att	kvalitativa	
intervjuer	var	lämplig	som	metod	för	denna	studie.	Genom	kvalitativa	intervjuer	fick	jag	
fram,	 för	studien,	 intressanta	beskrivningar	om	musikprofilerade	 institutioners	arbete.	
Semistrukturerade	 intervjuer	utgår,	enligt	Bryman	(2011),	 ifrån	 förbestämda	områden	
och	ger	 intervjupersonerna	 frihet	att	utforma	svaren	på	det	 sätt	de	önskade.	 Intervju-
personerna	fick	även	genom	den	semi-strukturerade	formen	möjlighet	att	föra	in	inter-
vjun	 på	 sidospår	 som	 i	 vissa	 fall	 ledde	 till	 innehållsrika	 svar.	 Enligt	 Bryman	 (2011)	
skulle	dessa	sidospår	inte	kunna	ske	ifall	studien	istället	genomförts	med	strukturerade	
intervjuer.	Genom	semistrukturerade	intervjuer	gavs	jag	som	forskare	chansen	att	ställa	
följdfrågor	under	 intervjuernas	gång.	Detta	gjorde	 jag	vid	ett	 flertal	 tillfällen	under	 in-
tervjuerna.	 Dessa	 följdfrågor	 ledde	 till	 djupare	 svar	 från	 intervjupersonerna	 och	 för-
hoppningsvis	också	till	mer	intressanta	resultat.	En	svårighet	med	metoden	har	varit	att	
jag	ej	är	en	van	intervjuare.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	menar	att	kvalitén	på	intervju-
erna	 till	 stor	del	 är	beroende	av	 intervjupersonen.	Ett	 exempel	 som	ges	är	hantverks-
skickligheten,	som	innebär	i	vilken	grad	frågetekniken	behärskas.	Av	transkriptionerna	
att	döma	har	min	frågeteknik	vissa	brister.	Men	det	kan	förklaras	med	att	jag	som	sagt	
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inte	är	någon	van	intervjuare.	Resultatet	relaterar	till	induktivt	förhållningssätt	då	datan	
från	intervjuerna	resulterat	i	teorier.	
		

6.3	Arbetets	betydelse		
Resultatet	i	studien	visar	på	hur	musikprofilerade	institutioner	kan	bidra	till	undervis-
ningen	på	grundskolan	om	klassisk	musik.	Enligt	 intervjupersonernas	 synpunkter	kan	
musiklärare	med	denna	information	berika	sin	undervisning.	Genom	denna	studie	anser	
jag	mig	ha	visat	prov	på	att	hjälp	utanför	utbildningsvärlden	på	olika	sätt	kan	bidra	till	
undervisning	på	grundskolan.	Jag	hoppas	att	det	kan	ge	inspiration	till	både	musik-	och	
andra	 ämneslärare	 att	 på	 egen	 hand	 söka	 hjälp	 utifrån.	 Personligen	 kommer	 jag	 utan	
tvekan	 att	 försöka	 berika	 min	 undervisning	 med	 utomstående	 hjälp.	 Institutionerna,	
eller	vad	det	kan	tänkas	vara,	kan	erbjuda	en	expertis	som	kan	vara	svår	att	skaffa	på	
egen	hand.	I	denna	studie	var	det	endast	ett	fåtal	som	intervjuades,	men	de	visar	prov	på	
att	 institutioner	utanför	utbildningsvärlden	vill	hjälpa	 till	att	bidra	 till	undervisningen.	
Jag	ser	resultatet	som	en	liten	handbok	med	tips	i	hur	lärare	kan	få	hjälp	med	att	berika	
undervisningen.	Jag	kommer	antagligen	använda	en	del	av	det	som	står	i	resultatet	eller	
ta	avstamp	i	det	och	finna	liknande	sätt	att	berika	undervisningen	på.	Musikprofilerade	
institutioner	kan	kanske	med	hjälp	av	detta	arbete	finna	andra	sätt	att	bedriva	sin	verk-
samhet	på.	De	kan	även	eventuellt	få	idéer	till	hur	kan	bidra	ännu	mer	till	grundskolans	
musikundervisning.	
	

6.4	Fortsatt	forskning		
Det	vore	intressant	att	 intervjua	fler	musikprofilerade	institutioner	för	att	på	så	sätt	få	
ett	 ännu	 bredare	 resultat.	 Alla	 institutioner	 som	 intervjuades	 i	 denna	 studie	 arbetade	
var	och	en	på	olika	sätt	jämfört	med	varandra.	Även	om	deras	arbeten	i	vissa	områden	
påminner	en	del	om	varandra	blev	deras	svar	olika	på	frågan	angående	hur	de	kan	bidra	
till	musikundervisningen	i	grundskolan.	Detta	gör	det	troligt	att	det	finns	ännu	fler	sätt	
som	musikprofilerade	 institutioner	kan	bidra	när	det	gäller	undervisning.	Något	annat	
som	skulle	vara	intressant	att	undersöka	är	hur	institutionerna	kan	bidra	till	förskolans-,	
särskolans-	och	gymnasiets	utbildningar.	Det	vore	även	 intressant	att	 i	 framtida	 forsk-
ning	be	intervjupersonerna	läsa	igenom	musikämnets	syfte	och	dess	centrala	innehåll	i	
Lgr	11	(Skolverket,	2011a)	och	berätta	hur	de	anser	sig,	genom	sina	institutioner,	kunna	
bidra	till	dessa	punkter.	En	annan	möjlighet	vore	att	intervjua	musiklärare	i	grundskolan	
och	utforska	deras	idéer	inom	detta	område	och	sedan	kontrastera	detta	med	resultaten	
utifrån	denna	studie.	
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