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Sammanfattning 

 

Studiens syften är att undersöka musikens inverkan på människan i skolan och livet. 

Dessutom att undersöka de möjligheter musik och musikämnet skapar i skolsammanhang. 

Metoden är en komparativ litteraturstudie, och det finns texter representerade från ett antal 

olika områden, exempelvis medicinska, neurologiska, pedagogiska, sociologiska, och 

terapeutiska. Utifrån fem böcker som ingått i kurslitteratur, utkristalliserade sig fyra 

kategorier, ”Musik och intelligens”, ”Musik och människa”, ”Musik och hälsa” och ”Musik i 

skola”. Efter fördjupning i dessa kategorier finns tjugotre böcker representerade i studien. 

Resultatet visar att musik har en bred inverkan på människor. Musik har både en fysiologisk 

och psykologisk påverkan och är en viktig del av det samhälle vi lever i. Musikaktiviteter har 

en inverkan på hjärnans utveckling, människors sociala färdigheter och människors 

hälsotillstånd. Dessutom har musik en identitetsskapande funktion. I skolan har musik 

möjlighet att skapa gemenskap och bättre skolmiljöer, utveckla olika intelligenser såsom 

motoriska, logiska, emotionella, språkliga och utveckla elevers självkännedom och 

självkänsla. Detta förutsätter regelbundenhet, det vill säga att musikämnet är återkommande 

genom hela skolgången. Andra förutsättningar är att ämnet är prioriterat och att det finns tid 

utsatt för progression i ämnet. Regelbundenhet tas även upp som en viktig faktor för att 

främja god hälsa. 
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Inledning 

Jag studerar till musik och matematiklärare vid Umeå Universitet. Uppvuxen som 

jag är med det finska skolsystemet har jag känt att musikämnet inte är speciellt 

prioriterat. Det är viktigare att fokusera på teoretiska ämnen som matematik, 

biologi, språk. I det finska skolsystemet är det betydelsefullt att få ett högt 

medelbetyg för att kunna söka vidare till högskolor och även på ett tidigare stadie 

till gymnasie- och yrkesskolor. Det finns något som heter läroplikt, utöver 

skolplikten. ”Det innebär plikten att inhämta den grundläggande utbildningens 

lärokurs, vilken fastställs i lagen om grundläggande utbildning och i 

läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen”.
1
 Det måste finnas bevis, 

i form av betyg, på att man lärt sig det som skall läras. Det som händer är, enligt 

mig, att många som är musikintresserade blir uppmanade att istället fokusera mer 

på ”viktigare” ämnen, som leder till ett ”riktigt” arbete, istället för att satsa på 

musiken. Musiken blir något man gör på sidan om efter skoltid, en hobby. 

Musikämnets status hänger med i många olika nivåer av dagens utbildning. 

Legitimering av läraryrket är något vi diskuterat mycket under min utbildning. 

Det har känts som en stor fråga inom lärarutbildningen, och kanske ännu mer 

inom musiklärarutbildningen, än i de så kallat teoretiska ämnesområdena, 

eftersom de teoretiska ämnena redan har en viss status som viktiga ämnen, medan 

musikämnets status är mera tvetydig, det vill säga förutom legitimering av yrket, 

behöver själva ämnet legitimering. I matematikdelen av min undervisning har vi 

även diskuterat legitimering, men då av läraryrket, inte av själva ämnet. 

Det intressanta är kanske vad man anser vara kunskap, något som har 

diskuterats fram och tillbaka under de år jag gått på lärarutbildningen. Lena Aulin-

Gråhamn och Jan Thavenius har problematiserat kunskapsbegreppet och kommit 

fram till följande.  

Kunskap utvecklas, liksom kulturer, i sociala sammanhang, i möten mellan 

människor och deras olika kunskaper och erfarenheter. Kunskap handlar om 

förmåga att se och urskilja mönster och sammanhang om relationer, förhandling 

och samtal. Kunskap är inte bara logiska fakta eller rationell analys, det handlar 

också om känslor, upplevelser och erfarenheter som måste bearbetas och bemötas 

och det är med estetikens hjälp känslor och analys kan hållas samman.
2 

I styrdokument som Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94, lyfts fram 

att kunskap skall vila på de fyra f:n, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet
3
. 

Fakta är information, förståelse är att veta, förstå vad denna information innebär. 

Färdighet är att kunna något, att kunna utföra något, och förtrogenhet är att med 

                                                 
1
 http://www.oph.fi/utbildning_och_examen/grundlaggande_utbildning/laroplikt_och_skola 

2
 Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan (2003). Kultur och estetik i skolan.  Malmö: 

Reprocentralen Malmö Högskola. s 13 
3
 Studentlitteratur (2008). Lärarens handbok. Danmark: Narayana Press. s 62 

http://www.oph.fi/utbildning_och_examen/grundlaggande_utbildning/laroplikt_och_skola
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gott omdöme kunna använda sig av den kunskap som innehas. Enligt Nationella 

utvärderingen 2003, Nu03, anges att läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

(Lpo94) betonade den funktionella kunskapen. Alltså att kunskapen skall värderas 

utgående från användbarhet för personlig utveckling, medborgarskap och grund 

för fortsatt utbildning.
4
 Kunskapernas kontextuella, konstruktiva och funktionella 

egenskaper betonas.
5
 Att kunskap är kontextuellt innebär att kunskapen är satt i ett 

sammanhang, att kunskapen är konstruktiv innebär att den ger möjlighet till 

vidareutveckling och att kunskapen är funktionell att den är användbar. Vid 

tolkning av läroplanen kan slutsatsen dras att alla ämnen är likvärdiga, men den 

timfördelning som finns indikerar något annat. I Nu03 framkommer att 

förändringen i timfördelningen har lett till en minskning av bland annat bild-, hem 

och konsumentkunskap och musik.
6
 Tidstillfördelningen i de olika ämnena görs 

på basis av vilka mål som skall vara uppnådda i slutet av femte och nionde klass.
7
 

Jag har fokuserat på gymnasieskolan, men eftersom kunskapssynen är allmänt 

spridd från grundskolan till gymnasieskolan, har jag också tittat på Nu03, även om 

den utvärderar grundskolan. Även de nationella proven visar att fokus ligger på 

vissa ämnen, de så kallade kärnämnena. Timfördelning och vilka ämnen som är 

obligatoriska eller inte spelar alltså roll. Det verkar finnas en uppfattning om 

musikämnet, och andra estetiska ämnena, som något kul, trevligt, men något som 

inte tillför så mycket i kunskapsväg. Lena Aulin-Gråhamn påpekar ”Det finns 

fortfarande en snäv definition av det estetiska som något särskilt, visserligen 

särskilt vackert, men också särskilt onödigt när det kommer till kritan.”
8
  

Om man ser på den forskning som finns kring estetik och musik talar det 

dock ett tydligt språk: Estetik och musik är livsviktiga för människan. Statens 

folkhälsoinstitut utgav 2005 ”Kultur för hälsa: En exempelsamling från forskning 

och praktik”. Där beskrivs många olika områden där musiken har en positiv 

inverkan på människan. Musiken har förmåga att höja människors sociala 

förmåga, främja människors hälsa, förbättra miljöer i klasser etcetera.
9
 Detta, i 

samband med det jag själv upplevt under min skolgång, väckte en nyfikenhet i 

mig att vidare undersöka vad forskning tagit fram om musikens inverkan på 

människan. Dessutom hur man som lärare kan använda sig av kunskapen om 

musikens på- och inverkan i sitt framtida yrke. För att kunna argumentera för 

                                                 
4
 Skolverket (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. 

Sammanfattandehuvudrapport. PDF. s 20, finns att hämtas på http://www.skolverket.se/sb/d/663 
5
 Ibid. 

6
 Ibid. s 22 

7
 Ibid. 

8
 Aulin-Gråhamn, Lena (2004). Estetiska traditioner i skolan. Ingår i Lena Aulin-Gråhamn, 

Magnus Persson & Jan Thavenius, Skolan och den radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur, s 13 
9
 Statens folkhälsoinstitut (2005). Kultur för hälsa: En exempelsamling från forskning och praktik. 

Kalmar: Leanders Grafiska AB.  
 

http://www.skolverket.se/sb/d/663
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musikämnet i det framtida yrket och få en större förståelse för ämnet. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka musikens in- och påverkan på människan 

samt hur människor använder musik. Ett delsyfte är att relatera huvudsyftet till 

möjligheterna i undervisningen i gymnasieskolan. Litteraturen som studerats har 

bärighet såväl generellt som specifikt mot musikämnet i grund- och 

gymnasieskolan, men jag har valt att fokusera gymnasieskolan. 

Frågeställningar 

 Vad har musik för inverkan på människor?  

 Vilka möjligheter skapar musik och musikämnet i gymnasieskolan? 

Metod 

Den här undersökningen utgår från en hermeneutisk forskningstradition. 

Hermeneutik betyder ”att tolka”, ”att förtydliga”, ”att klargöra”, ”att översätta”, 

”att förklara” och ”att säga”.
10

 Vid hermeneutisk forskning görs analyser av texter 

eller personers utsagor, och det har utvecklats begrepp som den hermeneutiska 

cirkeln och den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska cirkeln innebär att 

helheten endast kan förstås ur delarna och delarna endast kan förstås ur helheten.
11

 

Forskaren måste ha ett arbetssätt som går från del till helhet och från helhet till del 

för att komma vidare i sitt arbete. Olika delar i texten kan alltså kasta ljus över 

varandra, textens sammanhang eller kontext kan användas så att insidan och 

utsidan belyser varandra.
12

 Ett annat begrepp inom metoden är den hermeneutiska 

spiralen. Spiralen alternerar också mellan helhet och del. I spiralen tydliggörs 

utvecklingen i denna forskningsmetod, det vill säga tolknings- och 

förståelseprocessen fortsätter, och förförståelsen utvecklas för varje varv uppåt i 

spiralen.
13

 En hermeneutiker alternerar följaktligen mellan förförståelse och 

förståelsen.
14

 Förförståelsen är den kunskap forskaren har i början och som blir 

grunden för dennas undersökning.
15

 Forskaren är alltid formad av den 

levnadssituation och livsmiljö forskaren har erfarenhet av.
16

 Förståelsen innebär 

                                                 
10

 António Barbosa da Silva & Vivian Wahlgren (1994). Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ 

metod. Ingår i i Starrin, Bengt & Per-Gunnar Svensson (red.). Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. s58 
11

 Alvesson, Mats & Sjöberg, Kaj (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. Lund: Studentlitteratur. s 115 
12

 Hellspong, Lennart  (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.  s 164 
13

 Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori ock praktik. 

Norstedts Akademiska förlag. s 107 
14

 Alvesson & Sjöberg (1994). s 116 
15

 Ibid. 
16

 Bale, Kjersti (2010). Estetik en introduktion. Göteborg: Daidalos AB. s 125 
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att forskaren gör en perspektivförskjutning och perspektivutvidgning.
17

 

Exempelvis genom att lära känna den miljö där texten uppstått. Ricoeur beskrev 

1981 en hermeneutisk cirkel där forskaren pendlar mellan förklaring och 

förståelse, scientistiska och humanistiska metoder.
18

 Sammanfattningsvis kan 

hermeneutik som metod beskrivas som att forskaren systematiskt ifrågasätter och 

prövar sina tolkningar.
19

 Alla hermeneutiska inriktningar har fem teoretiska 

förutsättningar:  

1) ”Förståelse eller mening sker alltid i ett sammanhang eller i en kontext.”
20

 

 2) ”I varje tolkning eller förståelse är delar beroende av helheten och vice versa.”
21

  

3) ”Varje förståelse förutsätter eller bygger på en bestämd förförståelse.”
22

 

 4) ”Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar.”
23

 

 5) ”Det finns en nivå i tolkningsprocessen där man inte hundraprocentigt kan 

skilja mellan subjekt och objekt såsom den empirisk-positivistiska kunskapssynen 

starkt framhåller.”
24

 

I ”Examensarbete i lärarutbildningen” lyfts det fram två olika sätt att göra 

en litteraturstudie, alltså en hermeneutisk studie. Det ena sättet är att undersöka en 

text ur olika aspekter och studera vad som tagits med i texten och vad som inte 

tagits med, det andra sättet är att undersöka flera texter.
25

 Det senare kallas en 

komparativ analys och det är vad jag har försökt göra i mitt arbete för att utifrån 

litteraturen förstå hur musikundervisningen skulle kunna legitimeras. En 

komparativ analys innebär att tolkaren undersöker vilka likheter texterna har och 

eller, vilka olikheter texterna har.
26

 Syftet med en komparativ analys är alltså att 

”jämföra olika texter eller genrer för att undersöka likheter, skillnader eller 

påverkan mellan dem.”
27

 Utifrån sammanhanget, innehållet, språket, stilen och 

den sociala tonen kan texterna också jämföras.
28

 Jag har jämfört texter med 

hänsyn till sammanhang och innehåll. Sammanhang är vilka verksamheter 

texterna hör till, vilken funktion de fyller och vilka målgrupper de riktar sig till.
29

 

Innehållet är hur texterna liknar och skiljer sig innehållsligt. Exempelvis vad det 

                                                 
17

 Ödman, Per-Johan (2007). s 50 
18

Alvesson, Mats & Sjöberg, Kaj (1994). s116 
19

 Ulla Sjöström (1994). Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar. Ingår i Starrin, Bengt & 

Per-Gunnar Svensson (red.). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. s 88 
20

Barbosa da Silva, António & Wahlgren, Vivian (1994). s 59 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2004). Examensarbete i lärarutbildningen. 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala:  Kunskapsföretaget. s 35 
26

 Hellspong, Lennart (2001). s 78 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. s 79 
29

 Ibid. 
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finns för huvudämnen, delämnen och vilka perspektiv texterna anlägger, samt om 

det finns bakomliggande teorier.
30

  

Urval 

Urvalet bestod från början av fem böcker som ingått i kurslitteraturen under min 

utbildning. När jag läst dessa böcker utkristalliserade sig ett antal kategorier. Jag 

valde ut fyra kategorier och sökte litteratur som skulle ge en fördjupad förståelse 

inom dessa kategorier.  Det resulterade i en studie som grundar sig på ett urval av 

tjugotre böcker från olika forskningsområden, men främst musikforskning, inom 

och utanför skolan. Bland dem fanns litteratur från medicinska, neurologiska, 

pedagogiska, sociologiska, och terapeutiska områden representerade. Det är 

viktigt att ha läst texter som är representativa för olika synsätt vid en komparativ 

litteraturstudie.
31

  

Procedur 

Jag började med att läsa kurslitteratur från musikutbildningen, för att se vilka 

områden som utkristalliserade sig, det vill säga vilka områden som det forskats 

kring, inom musikforskning och musikpedagogik. Det finns många olika områden 

som det forskas om och jag fick därför inordna dessa i några övergripande 

kategorier. De böcker som jag utgick ifrån var följande; ”Musikliv; Vad 

människor gör med musik - och musik med människor”, av Lars Lilliestam
32

, 

”Möjligheternas barn i möjligheternas skola”, av Bodil Abildtrup Johansen, Anna 

Louise Rathe och Jørgen Rathe
33

, ”Kultur och estetik i skolan” av Lena Aulin-

Gråhamn och Jan Thavenius
34

, ”Den musiska människan” av Jan-Roar 

Bjørkvold
35

 och ”Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse – 

Moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande” av Claes Ericsson.
36

  

Utifrån dessa bestämde jag mig för några områden som jag ytterligare ville 

utforska, och sökte mer litteratur inom dessa områden. ”Det är också viktigt att 

man vid analysen av texter försöker finna tydliga tematiska kategorier, som kan 

                                                 
30

 Ibid. s 80 
31

 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget. s 68 
32

 Lilliestam, Lars (2006). Musikliv: vad människor gör med musik – och musik med människor. 

Göteborg: Bo Ejeby Förlag 
33

 Abildtrup Johansen, Bodil, Rathe, Anna Louise & Rathe, Jørgen (2002). Möjligheternas barn i 

möjligheternas skola, Oskarshamn: Risbergs. 
34

 Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan (2003). Kultur och estetik i skolan. Malmö: 

Reprocentralen Malmö Högskola 

35
 Bjørkvold, Jon-Roar (2005). Den musiska människan. Stockholm: Liber AB 

36
 Ericsson, Claes (2002). Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. 

Moderniserade villkor för ungdomars musikalisa lärande. Lund; Media-Tryck. 
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göra studiet systematiskt och stringent.”
37

 På grund av detta delades litteraturen in 

i olika kategorier beroende på vad litteraturen tog upp. De övergripande 

kategorierna som jag utgick ifrån blev: ”Musik och intelligens”, ”Musik och 

människa”, ”Musik och hälsa” och ”Musik och skola”. Viss litteratur ingår i flera 

olika kategorier, eftersom den varit svår att inordna i endast en kategori. Detta på 

grund av att litteraturen inte endast tar upp en del av musikens inverkan och/eller 

påverkan, utan av att vissa intresseområden går in i varandra. Det är även så att 

många författare väljer att lyfta många olika sidor av musikforskning, för att 

stödja sina egna teorier och hypoteser. 

Databearbetning och tillförlitlighet 

Undersökningars tillförlitlighet och riktighet bör styrkas vid all sorts forskning, av 

detta skäl brukar begrepp som validitet och reliabilitet tas upp. Det vill säga 

undersöks det som skall undersökas, validitet, och är undersökningen tillförlitlig, 

reliabilitet. Validitet i en litteraturstudie blir frågan om undersökningen verkligen 

ger svar på de frågor forskaren ställde.
38

 Reliabilitet blir att försöka eliminera 

felkällor och att göra noggranna textläsningar.
39

 Argumentationen skall vara 

välgrundad och genomskinlig, det vill säga lätt att kontrollera.
40

 

Mats Alvesson och Kaj Sjöberg listar några av de kritiker som finns mot 

hermeneutisk metod. Äkthetskritik innebär att ifrågasätta om observationen är 

fiktiv eller äkta.
41

 Har forskaren dragit slutsatser som är relevanta och 

förekommande i observationen, eller är det egna slutsatser utan grund. 

Tendenskritik innebär att författarens möjliga bias, det vill säga författarens 

förutfattade meningar eller avsikter med forskningen, kan ha inverkat på, och 

sneddrivit hennes/hans tolkningar.
42

 Författarens förförståelse inverkar på hur 

denna tolkar en text eller situation, vad vill forskaren få för resultat med sin 

forskning. Samtidighetkritik inriktar sig på när och var iakttagelsen har 

upptecknats, hur länge har något undersökts, i vilka sammanhang.
43

 Är det rätt 

sammanhang som författaren undersöker, eller blir det icke-relevant i 

undersökningen. Beroendekritik fokuserar på hur författaren kan ha påverkats av 

berättelser denna hört, och hur detta i sin tur inverkat på struktur och innehåll.
44

  

Per-Johan Ödman lyfter en annan problematik med den hermeneutiska 

                                                 
37

 Hellspong, Lennart (2001). s 35 
38

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. s 35-36 
39

 Ibid. s 37 
40

 Ibid. s 37 
41

 Alvesson & Sjöberg (1994). s 129 
42

 Ibid. 
43

 Ibid. 
44

 Ibid. 
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metoden, det han kallar förmedlingsproblemet.
45

 Dels lyfts språkbruket upp, 

förstår läsaren det denne läser, dels lyfts det fram problematik kring hur tydligt 

författarens förförståelse skall redovisas.
46

 Ödman beskriver även problematiken 

om det är möjligt för läsaren att kontrollera tolkningar och resultat av 

undersökningen.
47

 Ytterligare en aspekt som Ödman lyfter fram är att det av 

argumentationen klart bör framgå hur författaren eller tolkaren kommit fram till 

sina slutsatser.
48

 Det är säkert svårt att till hundra procent uppfylla dessa kriterier, 

precis som med all forskning finns det viss risk för att den som gör studien 

påverkas av sin erfarenhet och tidigare upplevelser. Jag har försökt klargöra 

tydligt vad som är mina åsikter och vad som framkommit i litteraturen, för att 

undvika dessa problem. Det har även varit viktigt för mig att göra noggranna 

textläsningar för att inte plocka ut citat ur böcker, utan få en god bild av de olika 

författarnas uppfattningar och slutsatser. Det skall samtidigt vara lätt för 

eventuella läsare att följa med i analys och diskussion och själva kunna söka upp 

citat och andra källor. Göran Bergström och Kristina Boréus menar att det är 

omöjligt att exakt rekonstruera vad författarens avsikt med en text varit.
49

 Det är 

dessutom svårt att sia om hur andra mottagare kommer att förstå texten.
50

 

Andersson mfl. (citerad i Bergström och Boréus, 2000) anser att uttolkaren 

använder sin kunskap och erfarenhet i samspel med texten och att detta leder till 

nya innebörder av texten.
51

 Det är svårt att genomföra en litteraturstudie igen och 

få samma resultat, men om litteraturstudien är välgjord och argumentationerna 

välgrundade blir arbetet transparant. Det vill säga det får validitet och reliabilitet 

om andra forskare kan följa argumentationerna och se hur dessa leder fram till 

slutsatserna. Det kan även beskrivas som att resultatet är rimligt utifrån de 

förutsättningar som givits. 

  

                                                 
45
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Bakgrund 

Musikens positiva inverkan på människan lyfts fram i många olika artiklar och 

böcker. Hur ser då musikämnet ut i skolan och vad har det för egenskaper? 

Var ligger musikdebatten? 

Debatten om musikämnet handlar idag mycket om det faktum att musiken inte 

längre kommer att räknas som ett obligatoriskt ämne, eftersom de estetiska 

ämnena i gymnasieskolan efter skolreformen 2011 blir valbara. I ”Lärarnas 

tidning” beskriver Eva-Lis Sirén denna problematik i en ledare. Sirén anser att 

hela skolan kommer att förlora på att estetisk verksamhet blir valbar. Hon tror att 

elevens kreativa förmåga inte kommer att utvecklas lika väl som andra förmågor 

om estetisk verksamhet inte prioriteras och är ett måste för alla elever. Det faktum 

att Europaparlamentet har enats om åtta nyckelkompetenser och att en av dessa 

kompetenser är kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer gör att hon 

ifrågasätter den estetiska verksamhetens låga status i skolpolitiken. Att man 

dessutom tänker dra in på den lilla verksamhet som finns, ifrågasätter hon. Hon 

lyfter fram tre förslag på vad som bör förverkligas, för det första att börja 

behandla de estetiska ämnena likvärdigt med de traditionella kunskapsämnena, för 

det andra att återinföra estetisk lärande på alla program och för det tredje att satsa 

på musik- och kulturskolorna runt om i landet.
52

   

I ”Pedagogiska magasinet” har Martin Lange diskuterat samma problem, 

utifrån risken att elever väljer bort den estetiska verksamheten, eftersom de inte 

inser att det är en kompetens som behövs inom alla yrken. ”I estetisk verksamhet 

interagerar eleverna med sina kompisar så mycket att de också lär sig att hantera 

sin blyghet och stärka sitt självförtroende.” Att man förutom att göra estetiska 

ämnen valbara, saluför meritpoäng för att läsa språkämnen gör att det blir föga 

troligt att några andra än de som redan är intresserade av musik, dans, drama eller 

bild kommer att välja estetiska kurser. 
53

 I DN:s webbversion hittar man artikeln 

”Musikens kraft är oöverträffad” av Thomas Lerner.
54

 Han berättar om musikens 

stora betydelse för folkhälsan och skriver i slutet av artikeln ”Frågan är inte om vi 

har råd med musik i skolan, frågan är om vi har råd att inte ha musik.” En 

intressant fråga. 

  I Fotnotens artikel ”Musikundervisning alltför enkelspråkig” av Johan 

Söderman, refereras det till forskning om musikundervisningens innehåll. Det 

                                                 
52
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53

 Lange, Martin (2010). Stoppa den estetiska rensningen. Pedagogiska Magasinet: 
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54
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påpekas att dagens musikundervisning endast fokuserar en smal del av ämnet, i 

detta fall rock- och popmusikens historia och ensemblespel med låtar från 

populärmusikaliska genrer.
55

 Vidare skrivs det att musikanalys och musiklyssning 

har blivit en allt mindre del av undervisningen.
56

 Skolans uppgiftskultur lyfts fram 

som ett problem för läraren att utmana eleverna kunskapsmässigt.
57

 Detta 

eftersom stor del av lektionerna gått ut på att eleverna skall söka info om något.
58

 

Det blir problematiskt när stor del av lektionen endast går ut på att söka 

information om exempelvis en viss genre, istället för att analysera vad musiken 

står för, hur den är uppbyggd och pröva på att spela den.  Dessutom finns det inte 

alls plats för kreativt skapande och komponerande på musiklektionerna. Söderman 

beskriver hur musikundervisningen inte utvecklar elevernas fantasi och 

kreativitet, och att många musiklärare inte har ett klart mål med undervisningen 

utan styrs av ett ”vad-skall-vi-göra-idag-pedagogik”.
59

 Söderman anser att det 

behöver införas en bredd i musikundervisningen, inte endast fokusera pop- och 

rock genren, utan även andra genrer, som exempelvis hip hop, jazz, folkmusik och 

klassisk musik. 

 I ”pedagogiska magasinet” har man i artikeln ”Kreativt kaos” 

uppmärksammat vikten av att arbeta med ämnen som kan utveckla den kreativa 

förmågan.  ”Forskning vid Helsingfors universitet visar att för att barnhjärnan ska 

utvecklas på bästa sätt behöver skolan arbeta med två områden i undervisningen: 

kunskapsinlärning och kreativ förmåga.”
60

 I pedagogiska magasinet lyfts fram att 

det är viktigt att arbeta med ämnen som inte endast fokuserar kunskapsinlärning, 

utan även kreativitet. I artikeln ”Förnuft och känsla” beskrivs hur emotionell 

intelligens har setts som motpol till den kognitiva intelligensen, och att båda 

behövs för att få en helhetssyn på lärande.
61

 Birgitta Kimber, psykoterapeut, 

speciallärare och doktorand på Karolinska institutet beskriver hur hon sett att 

ungas hälsa försämrats de senaste åren.
62

 Folkhälsoinstitutets undersökningar 

visar samma sak, en ökad grad av ångest, oro och självmordsförsök hos unga.
63

 

Lösningen är enligt henne utveckling av den emotionella intelligensen som 

innebär att ha förmågan att uppleva, värdera och uttrycka känslor.
64
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Styrdokument och förordningar 

I Lpf94, står det bland annat att skolan skall vara en kulturell och social 

mötesplats.
65

 Denna mötesplats har skyldighet att stärka människans förmåga att 

förstå de värden som finns i den kulturella mångfalden.
66

 Eleverna skall få 

förtrogenhet med Sveriges kultur, historia och det svenska språket, genom 

undervisning i många av skolans ämnen.
67

 Det skrivs uttryckligen att ”En trygg 

identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder.”
68

 Skolan skall alltså vara en 

kulturell och social mötesplats, eleverna skall vara medvetna om sitt kulturarv och 

dessutom bli undervisade om detta i många olika ämnen. Lena Aulin-Gråhamn 

och Jan Thavenius har forskat kring ”kultur i skolan” och anser att ”skolans 

styrdokument är inte heller särskilt tydliga i sitt tal om kultur, mångkulturalitet, 

kunskapsformer, kreativitet, skapande, estetisk verksamhet och så vidare /---/ 

Kultur är inget man tar över eller ärver oförändrat.”
69

 Vidare står det i Lpf94 ”All 

verksamhet i skolan skall bidra till elevernas allsidiga utveckling.”
70

 Skolan skall 

alltså inte endast främja en viss del av människans utveckling, utan se till 

helheten. ”Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra 

kunskapsformen.”
71

 Skolan har haft en betoning på de teoretiska områdena de 

senaste åren, med indragande av estetisk verksamhet, senast med den nya 

gymnasiereformen. Slutligen ”Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och 

ge framtidstro.”
72

 

I Gy2011, som är förnyelsen av gymnasieskolan, skall det inte längre 

finnas kärnämnen, (de ämnen som ingått i alla gymnasieprogram) utan dessa 

kommer istället att ersättas av gymnasie-gemensamma ämnen. De 

gymnasiegemensamma ämnena kan variera i omfattning mellan de olika 

programmen, men alla elever kommer att läsa dessa ämnen.
73

  

I den nya gymnasieskolan kommer det att finnas nio gymnasiegemensamma 

ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 

religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk./---

/Riksdagen har bestämt att estetisk verksamhet försvinner som kärnämne och att 
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historia tillkommer som gymnasiegemensamt ämne.
74

 

På skolverket i den nya gymnasieförordningen står det i kapitel fyra, 

”Utbildningens innehåll och omfattning i gymnasieskolan”, under paragraf 

sju, om det individuella valet att ”minst en kurs i estetisk verksamhet” skall 

vara valbar.
 75

 Skolorna behöver alltså inte erbjuda mer än en kurs i estetisk 

verksamhet, som innefattar olika kreativa ämnen. Längre fram i förordningen 

i kapitel åtta, ”Betyg, gymnasieexamen och prövning”, finner man i paragraf 

sex och sju att det finns vissa ämneskurser som alla elever oberoende av 

inriktning måste genomföra, nämligen matematik, modersmål och engelska.
76

  

I Gymnasieskolan i Finland finns det också obligatoriska kurser och 

valbara kurser. Inom de valbara kurserna kan eleverna själva välja vilka 

ämnen de vill fördjupa sig i. Det finns ett visst antal obligatoriska kurser inom 

olika ämnen, men åtminstone en kurs i varje ämne. Dessa båda typer av kurser 

benämns lärokurser och på finska utbildningsstyrelsens hemsida står att de 

ämnen som lärokurserna skall ta upp är följande. 

I gymnasiets lärokurs ingår: 

 modersmål och litteratur,   

 det andra inhemska språket och främmande språk,   

 matematik och naturvetenskapliga studier,   

 humanistisk-samhälleliga studier,   

 religion eller livsåskådningskunskap,   

 gymnastik och övriga konst- och färdighetsämnen samt hälsokunskap
77

 

 

Musikämnet är ett av de ämnen som hör till konst- och färdighetsämnena, men 

även bildkonst och slöjd hör till dessa ämnen. 

På svenska skolverket beskrivs de olika gymnasieprogrammen. Det 

estetiska programmet beskrivs på programsidan som högskoleförberedande. Det 

skrivs även ut att det är för att göra programmet mer lockande som det är 

högskoleförberedande, och att detta skall förhindra elever från att välja bort 

programmet.
78

  

Förutom bredden inom det estetiska området kan programmet även vara en 

inkörsport till ämnen som man kanske inte tänker på. Inom många områden är 
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kommunikationen ett viktigt verktyg, och en estetisk grund kan göra att man kan 

närma sig olika yrken och utbildningar på ett annat sätt. 
79

  

Det verkar som skolverket vill visa på ämnets bredd och möjlighet till framtida 

yrken, inte bara inom de estetiska ämnena. Det förklaras även vad 

högskoleförberedande är. Alltså att det ger möjligheter för eleverna att läsa 

vidare på universitet och högskolor. På det naturvetenskapliga programmet 

framför man även att det är ett högskoleförberedande program, men i första 

hand i teknik och naturvetenskap. Programmet ger också behörighet till de 

flesta andra högskoleutbildningar. Det poängteras att det som utgör karaktären 

på naturvetarprogrammet måste få stort utrymme i utbildningen.
80

 Det sätt 

dessa två program framställs på är olika, i det naturvetenskapliga programmet 

poängteras vikten av att fokusera på ämnet, medan det i det estetiska 

programmet lyfts fram att ämnet leder till möjligheter att arbeta inom andra 

områden.  

Analys och resultat 

Musik har många användningsområden och fyller många funktioner. I analys och 

resultat delen redovisar jag teman som jag funnit i den lästa litteraturen. Dessa 

kommer att ligga till grund för den efterföljande diskussionen. 

Musik och intellektuell utveckling 

Vad är intelligens? 

Det man först måste definiera i en diskussion om intellektuell utveckling är vad 

som anses vara intelligens. Professor Howard Gardner lanserade 1983 sin teori om 

multipla intelligenser. Han anser att den dåvarande synen på intelligens var alltför 

snäv och vill visa att det finns många olika sorters intelligenser. Detta kan knytas 

till kunskapsbegreppet, det vill säga att kunskap inte endast är fakta, utan i linje 

med Aulin-Gråhamn och Thavenius lyfts det fram att kunskap utvecklas i sociala 

sammanhang och är ett mångsidigt begrepp. Aulin-Gråhamn och Thavenius anser 

att begreppet handlar om känslor, upplevelser, erfarenheter som skall bearbetas 

och bemötas. Intelligensbegreppet har varit snävt och Gardners utvidgning av 

detta bestod 1983 av sju intelligenser; den lingvistiska, den musikaliska, den 

logisk-matematiska, den spatiala, den kroppslig-kinestetiska, den intrapersonella 

och interpersonella intelligensen.
81
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Den lingvistiska intelligensen kan kort beskrivas som språkförmågan, den 

språkliga skickligheten. Det innebär att på ett medvetet och skickligt sätt kunna 

använda sig av språkets olika delar som semantik(innebörd och betydelsevalör), 

fonologi(ljudvärden och musikaliska samklang), syntaxen(regler om ords inbördes 

ordning) och språkets pragmatiska ordning(praktiska användningsområden).
82

 

Den musikaliska intelligensen är förmågan att uppfatta och återge ljud på olika 

sätt(auditiv). Förmågan att kunna skilja på musikens grundelement, såsom melodi, 

rytm, ackord, tempo, taktart, klangfärg och dynamik, innefattas även i den 

musikaliska intelligensen.
83

 Den logisk-matematiska intelligensen är det logiska 

tänkandet, exempelvis det som används i schack.
84

 Förmågan att tänka abstrakt 

och upptäcka analogier
85

. En analogi kan förklaras som en retorisk liknelse, det 

vill säga kan ge en förklaring ett större djup, genom en beskrivande liknelse. I 

denna intelligens ingår även lösande av abstrakta matematiska och vetenskapliga 

problem.
86

 Den spatiala intelligensen är förmågan att korrekt uppfatta den 

visuella världen samt omvandla och modifiera den.
87

 I denna förmåga ingår att 

kunna urskilja och känna igen mönster, färger, och former.
88

 I den spatiala 

intelligensen ingår även att kunna återge intryck språkligt eller bildligt, att kunna 

skapa inre mentala bilder.
89

 Den kroppslig-kinetiska intelligensen innebär att 

kunna använda sin kropp på varierade och komplicerade sätt.
90

 Till denna förmåga 

hör också att kunna föreställa sig en rörelse och sedan utföra den. God kontroll av 

finmotorik och att kunna återge olika rörelser hör till denna intelligens.
91

 Den 

intrapersonella intelligensen att ha kontakt med det egna känslolivet.
92

 Outvecklat 

innebär förmågan endast att kunna skilja på känslor, men på avancerad nivå är det 

förmågan att kunna ”skilja ut och symbolisera komplicerade och högt speciella 

komplex av känslor.”
93

 Det handlar om att kunna analysera och återge känslor 

som är knutna till individens inre utveckling.
94

 Självkännedom, att förstå sina 

egna känslor och kunna återge dessa är en del av intelligensen. Den sista 

intelligensen, den interpersonella, är förmågan att tolka andra människors motiv 
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och avsikter, uppfatta deras känslotillstånd.
95

 Det handlar om att kunna ”läsa av” 

andra människor, och förmågan riktas utåt. Den kan alltså beskrivas som den 

sociala intelligensen. Gardner menar att de flesta människor har dessa 

intelligenser i mer eller mindre omfång, det är inte fråga om att en människa 

endast skulle ha utvecklat en av dessa intelligenser. Enligt Gardner har olika 

människor utvecklat intelligenserna i varierande grad. 

 Robert Jeffrey Sternbergs definition av intelligens är “your skill in 

achieving whatever it is you want to attain in your life within your sociocultural 

context by capitalizing on your strengths and compensating for, or correcting, 

your weaknesses”.
96

 Han anser att för att utveckla intellektet på ett framgångsrikt 

sätt måste det finnas balans mellan tre förmågor, den analytiska, den kreativa och 

den praktiska förmågan.
97

 Det är genom utvecklandet av dessa som människan 

kan lyckas i sin kulturella kontext, alltså den livssituation och livsmiljö människan 

är i. En viktig del i denna teori är människans förmåga att reagera på olika 

miljöfaktorer.
98

 Till den analytiska förmågan räknas att bedöma, analysera, 

jämföra och urskilja information.
99

 Den kreativa förmågan är uppfinningsrikedom, 

upptäckter, och kreativitet i alla dess former.
100

 Den praktiska förmågan är att 

kunna använda sig av den information personen har och sammankoppla den med 

tidigare. Sternberg anser att alla människor har dessa tre förmågor, men att 

förmågorna är utvecklade i olika stor utsträckning. Han anser att för att 

framgångsrikt utveckla intellektet, måste den eller de förmågor som är 

underutvecklade kompenseras av de andra förmågorna. 

Hjärnans utveckling och musikaktiviteter 

Det görs en del experiment med utvecklingen av hjärnan i samband med olika 

musikövningar. I den populärvetenskapliga tidningen ”Illustrerad Vetenskap” 

beskrivs forskning där det framkommer att det finns ett direkt samband mellan 

barns musikaliska förmåga och barns generella intelligens. Vidare beskrivs i 

artikeln hur barns hjärnor utvecklas genom att barnen i tidig ålder intensivt börjar 

spela något instrument, samt att det är av vikt att hjärnan fungerar bra när man 

spelar ett instrument.
101

 Enligt Bengtsson mfl. (citerad i Theorell, 2009) kan de 

delar av hjärnan som har att göra med finmotorik, samt även andra delar av 

hjärnan, få en större ”plasticitet” om man tränar piano. Med plasticitet menas i 
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detta sammanhang att delar av hjärnan får en större förmåga att anpassa sig.
102

  

Detta i sin tur leder till att personen ifråga får lättare att lära sig saker i och med 

att hjärnan har större anpassningsförmåga. En fråga som uppstår är om det endast 

är pianospel som utvecklar hjärnans plasticitet. I ”The Music Effect” beskrivs 

”plasticity” som att människokroppen kan bilda nya spår, neurala nätverk, genom 

hjärnans anatomiska omformnings kapacitet.
103

 Dessa spår formas om 

distraktionssignalen är tillräckligt ihärdig, till exempel genom regelbunden 

träning.
104

 Alltså kroppen kan bilda nya spår i hjärnan om den utsätts för 

regelbunden stimuli. Av detta kan dras slutsatsen att det är genom regelbundet 

pianospel som denna plasticitet kan utvecklas. En annan definition av plasticitet 

som ges av Lev Vygotskij är ”förmågan hos en viss substans att förändra sig och 

bevara spåren av denna förändring.”
105

 

Kai Karma, en musikforskare från Finland, (citerad i Antal-Lundström, 

1996) visar att det finns ett samband mellan musikalitet och 

struktureringsförmåga.
106

 Detta indikerar att musikaliska och intellektuella 

färdigheter utvecklas genom regelbundna övningar.
107

 Han anser att människans 

tänkande utvecklas genom musikutövning och blir både effektivare och 

snabbare.
108

 Vidare menar Karma att musikalitet inte är en speciell förmåga utan 

har samband med människans allmänna intellektuella kapacitet
109

 Läkaren och 

hjärnforskaren Matti Bergström utgår från hjärnans tredelning i hjärnbarken, 

hjärnstammen och det limbiska systemet (”Jaget”).
110

 Bergström argumenterar att 

ett kunskapssamhälle där förmågan att fantisera fritt inte anses viktigt, leder till en 

hjärna som är outvecklad inom många områden, ja till och med stagnerad i sin 

utveckling.
111

 Han beskriver ett ”möjlighetsmoln” som strömmar av olika 

material, (logiska tankekedjor, fantasibilder, idéer och tankar), i det limbiska 

systemet.
112

 Genom detta möjlighetsmoln och leken blir hjärnbarkens system 

mera öppet och den rationella kunskapsvärlden utvecklas.
113

 Den kreativa 

förmågan, som bland annat kan utvecklas inom musik, är en del av detta 

möjlighetsmoln 
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 Kai Karma talade om struktureringsförmåga och Bengtsson ”plasticitet”, 

båda dessa forskare anser att musikutövandet inverkar på hjärnans utveckling på 

sätt som gör hjärnan precis som de uttrycker det; snabbare och mera 

anpassningsbar. Töres Theorell skriver även om hur rytmer inverkar på 

allmänintelligensen.
114

 Theorell menar att det finns ett samband mellan 

allmänintelligens, det som beskrivs som IQ, och förmågan att imitera rytmer. 

Schenk och Berger beskriver också rytmens inverkan på hjärnan, men mera i 

terapisammanhang. De lyfter fram att rytmens beståndsdelar, puls (pulse), takt 

(pace) och form (pattern) är viktiga delar inom rytmbegreppet som rätt använt kan 

inverka på olika centrum i hjärnan.
115

 Med hjälp av musik kan emotionella 

centrumen i hjärnan och motoriska rörelserna utvecklas.  Puls och takt kan 

exempelvis inverka på amygdala, som är en del av det limbiska systemet och 

kopplas till känslor som fruktan, ångest, stress, depression och fobier, och hjälpa 

människor som har försatts i ett tillstånd av rädsla att komma ur detta tillstånd.
116

   

Ett experiment som hänvisas till i ”Getting the buggers in tune” är en 

musikstudie med fyra till sexåriga barn gjord av professor Laurel Trainor. En 

slutsats som beskrivs är att musik kan förbättra lärande och minnesfunktioner, 

genom att hjärnan utvecklas på nya sätt. Undersökningen pågick i ett år och 

resultatet visar att det finns skillnader i memoreringen mellan de barn som blivit 

undervisade i musik och de som inte hade blivit det.
 117

  Detta är en indikator på 

att musik har inverkan på hjärnans utveckling och som följd till detta, inverkan på 

intellektet. Särkämö mfl. (refererad till i Theorell, 2009) beskriver även hur 

minnesfunktionen och koncentrationsförmågan kan utvecklas genom 

musiklyssning, och på så sätt påskynda tillfrisknande efter stroke.
118

  

Musikpsykologen Géza Révész i Holland på 1920- talet, hans kollega Carl E. 

Seashore i USA på 1930-talet och psykologen Boris Tjeplov i Ryssland på 1950-talet 

intresserade sig alla för sambanden mellan musikalitet och intellekt. De observerade bl 

a att barn i sådana familjer som under flera generationer sysslat med speciella 

abstrakta verksamheter, t ex schack, matematik och musik, fick allmänt bättre 

tankeförmåga och denna färdighet gick i arv till nästa generation.
119

  

Hur inverkar musik på de olika intelligenserna? 

I Australien pekar forskare på starka samband mellan studier i musik och bland 
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annat förbättrade kunskaper inom matematiskt utövande. 
120

 Förutom detta lyfts 

följande förbättringar fram. 

The Nation Review of School Music in 2005 emphazised benefits such as 

enhanced language development, holistic development of aesthetic and kinaesthetic 

skills, improved social skills, improved appreciation of other cultures, raised self-

esteem and enhanced communication skills.
 121

   

Om man ser på detta citat har musik en inverkan på den lingvistiska intelligensen, 

i och med utvecklingen av språket. Den kroppslig-kinetiska intelligensen i och 

med utvecklandet av rörelserna. De personliga intelligenserna, alltså den 

intrapersonella och den interpersonella intelligensen, i och med utvecklandet av 

självkänslan och de sociala färdigheterna. En utveckling av spatial- och 

musikaliska intelligensen i och med den holistiska (heltäckande) utvecklingen av 

de estetiska förmågorna. Gardners teorier om de olika intelligenserna har ett 

holistiskt synsätt, där han försöker täcka in människans alla intelligenser och 

namnge dessa.  

Antal-Lundström menar att musiken har en stor inverkan på såväl 

människans inre utveckling, som människans förmåga att kommunicera med och 

tolka andra människor reaktioner.
122

 Hon argumenterar för att en av musikens 

viktigaste egenskaper är att den kan ändra människors tankesätt, vilket i sin tur 

kan ändra människors handlingsstrategier, men även människors värderingar och 

fördomar.
123

 Det kan ses som utveckling av de personliga intelligenserna, både 

den egna inre förståelsen och förståelsen av andra. Bergström lyfter fram vikten 

av att utveckla barns och ungdomars emotionella styrka, vilket kan göras bland 

annat i ämnen som bildkonst, musik, teater, och drama.
124

 Detta genom att det i 

dessa ämnen finns möjlighet för barnens egen vilja att träda fram, de kan få en 

helhetssyn och se alternativa tillvägagångssätt. I sin tur kan detta minska på 

konflikter och lära barn att lösa konflikter, att utveckla sociala och kommunikativa 

förmågor.
125

 Lars Dahlgren och Bengt Starrin beskriver emotionernas inverkan på 

oss människor och argumenterar för att emotionerna spelar en viktig roll i våra liv, 

exempelvis vid social interaktion.
126

 Undertryckta emotioner kan leda till hjärt- 

och kärlsjukdomar, depressioner, utbrändhet, skam och stress.
127

 Att utveckla de 

interpersonella intelligenserna kan enligt dem vara av vikt för människans 
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välmående. Antal-Lundström lyfter fram att undervisning i de estetiska ämnena 

kan ge förbättrade kunskaper i läsning, skrivning, matematik och 

naturvetenskap.
128

 Hon beskriver hur borttagandet i USA av de ”onödiga estetiska 

ämnena” ledde till försämrade skolresultat istället för förbättrade.
129

  

Musiken – en betydande del av människans liv? 

Musikforskaren Lars Lilliestam skriver i ”Musikliv” om musik ur ett brett 

perspektiv och tar upp flera olika aspekter kring och om musik. Han undersöker 

musiken ur ett brukarperspektiv, det vill säga hur människor använder sig av 

musik, och menar bland annat att musiken är en stor del av vår vardag och är 

invävd i livets alla aktiviteter. Detta som en direkt påföljd av samhällets och 

kulturens snabba förändring. Musik och estetik har enligt honom blivit ett redskap 

att förhålla sig till dessa snabba förändringar i samhälle och kultur.
130

 Det är en 

intressant tanke att musik är en hållpunkt i dagens snabbt förändrande värld och 

det är inte bara Lilliestam som framför denna tanke.  

Författaren Don Campbell skriver i sin omdiskuterade bok 

”Mozarteffekten” om musikens allsidiga effekter på människan. Han menar att 

musik inverkar på hela människan, och att musik har effekter på människan såväl 

psykologiskt som fysiologiskt. Campbell nämner bland annat hur musik påverkar 

kroppstemperatur, stärker människans immunförsvar, förbättrar minnes- och 

inlärningsförmågan och lindrar psykologisk stress.
131

 Mozarteffekten bygger på 

tanken att musiklyssning kan hjälpa människor på ett antal olika sätt. Campbell 

argumenterar, förutom för musiklyssningens allsidiga inverkan på människor, 

även för musiklyssningens goda egenskaper i klassrummet, såsom att skapa en 

god och positiv atmosfär, höja elevers självaktning och lindra stress inför prov.
132

 

Han lyfter också fram att det inte endast är lyssnandet som kan hjälpa människan, 

utan även skapandet av ljud.
133

 

 Både Lilliestam och Campbell diskuterar ljudets inverkan på människan. 

Lilliestam anser att ljud har en stark inverkan på kroppen, till och med infraljud 

och ultraljud kan påverka den mänskliga organismen psykiskt och fysiskt.
134

 

Campbell menar att ljud kan ha en avslappnande och laddande effekt, ge energi 

eller lindra smärta.
135

 Men ljud kan också störa, exempelvis höga ljud.
136
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Lilliestam påpekar att ljud med frekvenser högre än eller lägre än vad människan 

kan uppfatta, så kallade ultraljud och infraljud, kan skapa stress och smärta.
137

 

Professorn Jon-Roar Bjørkvold anser att varje människa föds, så som han kallar 

det musiska. Han anser att vara musisk innebär att våga vara som ett barn, att vara 

kreativ, fantasifull, känna, våga drömma, leka, att upprätthålla kontakten mellan 

den inre och yttre verkligheten.
138

 Om människan inte har tillgång till sin egen 

musiska uttrycksförmåga, kan människan inte utveckla ett eget liv. Han har en 

bred syn på vad musisk betyder och alla människors musiska grundelement är 

ljud, rörelse och rytm.
139

 Bjørkvold anser att ljud är en av människans musiska 

grundelement och redan innan födseln har ljud en inverkan på barnet, eller 

embryot.
140

 Det är med hjälp av ljud och rörelser som modern och barnet 

kommunicerar.
141

 Ljud och musik har inte endast en inverkan på barnet, utan det 

är i detta skede av livet som en grund för människan som kommunicerande och 

kännande väsen läggs.
142

 Bjørkvold argumenterar för att musik, skapande och lek 

skall få en större plats i skolan, eftersom det bland annat stärker och utvidgar 

personers verklighetsuppfattning.
143

 Kreativitet och skapande ses av honom som 

livsviktiga för människans utveckling.   

 Lilliestam anser att musiken alltid är en del av ett sammanhang och att 

musiken samtidigt som den är en del av en kultur även är med och skapar 

kulturen.
144

 Han beskriver hur musik bär på värderingar och laddningar som 

människor identifierar sig med. 
145

 Dock lyfts det fram att samma musik inte 

innebär samma sak för olika individer, utan de flesta människor gör sina egna 

tolkningar av det de lyssnar på. Musikens identitetsskapande roll diskuteras och 

Lilliestam anser att musik hänger ihop med hur och vad personen ifråga vill 

vara.
146

 Beroende på vad en person har för musiksmak kan personen insorteras i 

ett visst fack. Identitet är enligt Lilliestam en process, en utveckling, som fortgår 

under hela människans liv.
147

 Han menar att kritik mot en persons musiksmak kan 

upplevas som kritik mot personen själv.
148

 Musik har alltså en identitetsskapande 

roll, vilket också Bjørkvold lyfter fram. Han beskriver hur olika ungdomskulturer 

har växt fram, rocken och dess uppror mot vuxenvärlden, 1960 och -70-talets 
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politiska flower power rörelse och rappmusikens samhällskritik för att nämna 

några.
149

 Musiken och dess budskap kan alltså sammanföra människor i stora 

grupper. Även Bjørkvold anser att musiken är en stor del av tonåringens sökande 

efter ett själv, en identitet.  

Tonåringen dricker begärligt ur källan och tar till sig sin musik i djupaste 

koncentration. Det här är oasen när allt annat sinar. Tonåringen söker oavbrutet 

efter det perfekta mötet, i timmar, dagar, veckor och år: Det ögonblick när musiken 

vibrerar i total samklang med personlighetens innersta strängar. Det handlar om 

den häftiga glädjedryck som tonåringen ännu är tillräckligt naiv nog för att kräva, 

och tillräckligt känslig för att hitta, framför allt när det gäller erotik och musik. 
150

   

Manfred Scheid undersöker musikämnet som en del av 

gymnasieelevers identitetsprocess. I undersökningen framkommer att 

ungdomar genom sina musikval vill vara autentiska, äkta och unika.
151

 Dagens 

unga är enligt Scheid medvetna om de stereotyper och attityder som knyts till 

olika grupper och vill designa en egen identitet, en personlig stil.
152

 Unga 

människor hämtar mycket inspiration till sin identitet från medier, 

populärkultur och massmedier. De kan själva välja och vraka bland den mängd 

av musik som finns och på det sättet framhäva vilka åsikter som de stöder.
153

 

Person (refererad i Scheid, 2009) anser att ”marknadsestetiken designar 

varumärken och fyller dem med drömmar och begär som blir viktigare än 

varans funktion och kvalitet.”
154

 I vissa fall är det alltså den manipulation av 

känslor som sker i marknadsestetiken som leder till att vissa attribut anses 

särskilt viktiga för en viss stil.  

Claes Ericsson anser att musik är ett värdeladdat och känsligt område 

för elever, just på grund av att det är förknippat med identitetsskapande.
155

 Han 

beskriver begrepp som det värdeliberala rummet, guidad visning, shopping, 

förströdd tillägnelse och självvårdsfunktion. Det värdeliberala rummet beskrivs 

som ett rum där aktörerna respekterar varandra och har olika kompetenser som 

kan utnyttjas.
156

 Läraren och eleverna har olika kompetenser, och olika 

arbetssätt bör därför användas. Guidad visning innebär att läraren presenterar 

olika möjligheter, musikstilar eller instrument, som eleverna sedan kan välja 
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bland, läraren har en guidande roll.
157

 Problem som lyfts med detta är att 

elevernas familje- och kamratkultur förbises, samt att många elever i flera fall 

redan har bestämt sig vilket instrument de vill eller inte vill spela, men ändå 

guidas runt.
158

 Shopping betyder att eleverna vill finna egna musikpreferenser 

och skapa en egen identitet, de kan i ett senare skede ändra denna identitet 

genom ny shopping.
159

 Shoppingen behöver inte ha några precisa syften utan 

slumpmässigt valda attribut eller stilar accepteras av andra unga.
160

 Förströdd 

tillägnelse är när lärande sker omedvetet och i situationer där avsikten inte varit 

att lära sig något. 
161

 Passivt lärande ställs i motsats till aktivt lärande. Den 

förströdda tillägnelsen är att lära sig något exempelvis ett musikstycke utan att 

fokuserat lyssna på detta.
162

 Självvårsfunktion är när musik används av unga 

för att höja livskvalitet, förstärka emotioner och som distraktion i olika 

aktiviteter, en närmast terapeutisk funktion.
163

 Musik används och upptäcks av 

ungdomar på olika sätt, både passivt, omedvetet och aktivt, medvetet enligt 

Ericsson.  

I några länder är musik förknippad med hela människan och hennes kultur. 

Ett exempel som tas upp av musikprofessorn Peter Dunbar-Hall är hur 

bombningar i Bali ledde till ökade kulturella aktiviteter, på grund av att musik är 

starkt knutet till kulturen där.
164

 Eftersom människorna på Bali trodde att 

bombningarna var en följd av att man inte hade utövat sin religion i lika stor 

omfattning, ökade musikaktiviteterna igen efter dessa bombningar.
165

 Bjørkvold 

beskriver olika afrikanska kulturer där musik och dans, eller ngoma, som är det 

swahiliska ordet för ”trumma”, ”dans” och ”fest”, är en naturlig del av kulturen.
166

 

Musikprofessorn Patricia Shehan Campbell anser att de traditioner som finns 

kring kärnfamiljer, fertilitet, och familjers storlek inverkar på det musikaliska 

beteendet hos barn och unga i dessa familjer.
167

 Det vill säga det sammanhang och 

de traditioner som finns inom olika familjer inverkar på barnens relationer till 

musik. Hon menar att musik är en del av identiteten i vissa amerikanska ”ethnic 

families”, som exempel tar hon upp irländsk-amerikaner, mexikaner och 
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vietnameser.
168

 Hon framför dock att barns musikaliska utveckling är fortlöpande, 

eftersom barnen kommer i kontakt med musik på många olika sätt och inte endast 

inom familjen.
169

  

  Lilliestam anser att den musik som personer intresserat sig för i puberteten 

följer med hela livet som riktmärken för vad som är bra musik och viktigt.
170

 

Musik beskrivs som något som angår människan i hela livet, från barndom till 

ålderdom. Det är vanligt att dagens pensionärer sjunger i någon kör eller går på 

gammeldanser. Musik är förknippat med olika, som Lilliestam uttrycker det, 

”minneslandskap”.
171

 Bjørkvold lyfter fram vikten av att bevara sin fantasi och 

kreativitet som vuxen eller åldring, och tar som exempel Astrid Lindgren och 

Picasso, som vågat behålla och upprätthålla sina musiska sidor.
172

 Bjørkvold anser 

att människan genom att behålla och utveckla sin musiska sida ger denna en större 

livskvalitet i livets sista dagar. 

Musik och hälsa 

Töres Theorell, professor i psykosocial miljömedicin, tar i sin bok ”Noter om 

musik och hälsa” upp en hel del hälsofrämjande egenskaper som musikaktiviteter 

har.  Han menar att varje gång en människa lyssnar på ett musikstycke leder detta 

till reaktioner i våra individuella program och nämner beteendemässiga, 

psykologiska och fysiologiska effekter. 
173

 Sloboda och Juslin (refererade i 

Bojner-Horwitz, Bojner, 2005) kommer fram till tre liknande kategorier, med lite 

annan benämning. Det vill säga att musik kan 1) framkalla känslor, 2) utlösa 

uttrycksfulla beteenden och 3) ge fysiologiska egenskaper.
174

 I ”The Music Effect” 

har Daniel J. Schneck och Dorita S. Berger ett mer fysiskt och medicinskt 

angreppssätt och förklarar utgående från detta hur människans kropp reagerar på 

musik och hur man kan använda reaktionerna inom terapi.
175

 De menar att 

människan är en känslovarelse och detta i sin tur leder till att människan har ett 

behov av att uttrycka sig själv.
176

 De utgår från sex grundelement i musiken som 

de anser påverkar människan, ”periodicity”, ”melody”, ”harmony”, ”dynamics”, 

”timbre” och ”form”. 
177

I ”Helande toner” av psykologen och psykoterapeuten 

Ewa Grönwall ges en annorlunda syn på människan och musikterapi. Hon 
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beskriver allt som energi och anser att toner i kombination med samtal och 

musikavslappning kan hela människan. Hon anser att människan är en helhet och 

att man inte borde göra en distinktion mellan kropp och själ.
178

  

Beteendemässig inverkan 

Musik har en inverkan på människan, något som används på olika sätt. 

Exempelvis används musikupplevelser för att få människor att utveckla 

förbättrade handlingsstrategier, så kallad coping, i belastande situationer.
179

 

Musikens inverkan på människans beteende utnyttjas även, bland annat under 

krig, eftersom viss hetsig musik kan öka aggressiviteten hos människor.
180

 Bojner-

Horwitz och Bojner beskriver hur det gjorts mätningar på människors beteende 

vid musiklyssnande, exempelvis hur människor med olika ansiktsuttryck har 

svarat på musik de lyssnat på. Vladimir Konecni (citerad i Bojner-Horwitz och 

Bojner, 2005) drar av sina studier slutsatsen att affekter inducerade med viss 

musik påverkar våra kroppsliga reaktioner och vårt sociala beteende.
181

 

 Dans är ett annat beteende som kan startas av musik, dans och musik har 

sedan urminnes tider varit förknippade med heliga riter och religioner. Danser kan 

även idag förknippas med religioner, exempelvis i Australien, Indien och västra 

Asien anses vissa danser vara heliga.
182

 Dans och musik tillsammans kan till och 

med utlösa beteenden som transtillstånd. Musikens inverkan på människokroppen 

tas till vara i dessa religioner för att förstärka känslor och beteenden. Dans och 

sång förstärker olika kroppsliga uttryck för känslor, exempelvis det nya 

zeeländska Maurifolkets hakadans, en krigsdans, som ännu idag används av Nya 

Zeelands rugbylag.   

 Grönwall beskriver hur blockeringar i energiflödet kan göra att människor 

handlar på olika sätt. Det vill säga hur händelser i det förgångna som patienten 

inte ens är medveten om kan lämna spår i människan. Vidare berättas hur hon med 

hjälp av ljud och musik i kombination med samtal kan hjälpa patienterna att ta itu 

med dessa spår, stärka patienterna mentalt och kroppsligt och på så sätt ändra 

deras beteende. Ibland till och med genom metoden toning.
183

 Toning kan 

beskrivas som att göra ursprungsljud, att hålla ut på någon ton eller glida mellan 

olika toner.  
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Emotionell inverkan 

En av musikterapins utgångspunkter utgår från teorin att människan först av allt 

reagerar emotionellt, exempelvis när hon blir skrämd med känslan ”rädsla”.
184

 

Orsaken till att musik är ett redskap inom terapin och vid arbete med människans 

psyke, är just att människan reagerar först och främst emotionellt på musik. 

”Music is the abstraction and transformation of human emotional and physical 

energies into acoustic energies that reflect, parallell, and resonate in synchrony 

with the physiological system.” Det är i musik som människan ser en 

självreflektion som är intim, trovärdig och utsättande.
185

 Musik har en direkt 

påverkan på hjärnan genom att härma känslotillstånd, förnimmelser och 

känslor.
186

  

Det kan dock vara problematiskt med känslor väckta av musik. Detta 

eftersom känsloreaktioner oftast är vår kropps sätt att reagera på faror. Känslor 

väckta av musik är inte förknippade med faror, men de kan ändå ge en stark 

reaktion, som behöver bearbetas och verbaliseras.
187

 Det är därför viktigt att i 

musikterapi vara medveten om vad för sorts musik man använder sig av, samt hur 

man skall använda denna musik. Det kan vara viktigt för barn att få chans att 

uttrycka sig med musik, eftersom det kan hjälpa dem att hantera och ”styra” sina 

känsloimpulser.
188

 Om barn lär sig detta kan det i sin tur vara avgörande för 

barnens hälsa i vuxen ålder.
189

  Theorell beskriver hur ”autistiska barn kan få 

känslomässig kontakt med omgivningen genom musikundervisning och 

efterföljande kommunikation kring musiken.”
190

 

Många författare är överens om att det är känslorna, som väcks av musik, 

som inverkar på människans hälsa och att det är genom analys och verbalisering 

av dessa känslor som människan kan bli helare, friskare. Grönwall beskriver som 

sagt mer ett flöde, en energi och att det är genom frigörande av denna energi som 

människan kan bli hel. Det är viktigt att som musikterapeut vara medveten om hur 

man använder sig av musik, samt vilken musik som skall användas i vilket 

sammanhang.
191

 Det är av stor relevans att veta vilken musik som förstärker vilka 

känslor.
192

  

Theorell nämner också forskning av en finsk neurolog och epidemiolog, 

Markku Hyyppä, som undersöker om det faktum att svensktalande österbottningar 

lever längre har att göra med de utvecklade sociala nätverk som finns, samt att så 
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många är aktiva deltagare i någon kör.
193

 Körsång är nämligen en väldigt stor del 

av finlandssvensk kultur. Det är inte endast Hyyppä som har undersökt körsångens 

effekter utan även Maria Sandgren undersöker hur körsångare påverkas 

emotionellt av repetitioner. I resultatet av hennes undersökningar dras slutsatserna 

att de positiva känslorna hos körsångarna ökar och att de negativa känslorna 

minskar.
194

  

Fysiologisk inverkan 

Det finns ett intresse för musikens möjlighet att inverka på kroppen, vår motorik 

och fysik. Rytmen i musiken har lyfts fram som en faktor inom musiken som kan 

påverka oss på olika sätt. Theorell anser att människans puls påverkas av 

musikens rytm. Pulsen blir snabbare om musikens rytm är snabbare än pulsen, och 

om rytmen är långsammare än pulsen kan även pulsen bli långsammare.
195

 Doktor 

i Kronoterapi Gunther Hildebrandt (refererad i Schenk och Berger) har undersökt 

människans biologiska rytmer.
196

 Han anser att det finns rytmiska strukturer i den 

fysiologiska delen av människans sjuktillstånd, exempelvis rytmer av aktivitet 

(activity rhythms), rytmer av smärtvågor (pain-wave rhythms) och muskulära 

rytmer (muscular rhythms).
197

 Eftersom människan är så biologiskt betingad av 

rytmer anser han att detta kan användas i terapisammanhang. Schenk och Berger 

lyfter även fram rytmens inverkan på rörelsemönster, vilket används vid 

rehabilitering av motorik.
198

 

 Arrington (refererad i Bojner-Horwitz och Bojner, 2005) ser att det finns 

samband mellan musiklyssnande och förändringar i puls, muskelreflexer, andning 

och kroppens elektriska ledningsförmåga.
199

 Det är våra känslomässiga reaktioner 

som leder till dessa fysiologiska reaktioner.
200

 Theorell lyfter fram att musik 

används för att minska smärta i operationssammanhang, inverkar på 

magtarmkanalens rörelse, samt refererar till Bygren mfl. som anser att ”ett högt 

deltagande i kulturella aktiviteter framförallt tycks skydda mot risk att utveckla 

cancer.”.
201

 Sjukgymnasten, dansterapeuten och doktoranden inom 

smärtforskning, Ewa Bojner-Horwits, och bibliotekarien och musikforskaren 

Gunilla Bojner, lyfter också fram att musiken kan minska smärta, men även 

minska stress och ångest och påverka immunförsvaret, detta utgående från 
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forskning av Rider. 
202

 De skriver dock även ”Musik kan inte bota några skador, 

utan endast skapa förutsättningar för att bekämpa dem.”
203

 Grönwall anser att 

kroppens olika delar vibrerar i olika frekvenser och genom att skapa ljud på 

samma frekvens som de delar som är skadade kan dessa behandlas. Bland annat 

beskrivs hur en man blev behandlad genom toning, och hur cancerceller 

exploderar genom toning på den frekvens där cancerceller hade slagit fäste.
204

 

Musiken i skolan – problem och möjligheter 

Musikämnets status 

Ett problem som lyfts fram av Aulin-Gråham (citerad i Holmberg, 2010) är att 

konst och estetik i skolan inte anses vara något grundläggande för verksamheten, 

utan mera anses vara en krydda eller rent av lek i jämförelse med andra ämnen. 

Marner och Örtegren menar att följden av att musik uppfattas som krydda och lek 

blir att det uppstår konflikter mellan teoretiska och estetiska ämnen.
205

 Jan 

Thavenius beskriver hur skolans åtskillnad mellan lek och allvar har gamla anor i 

skolan. ”De så kallade läsämnena har stått för allvaret och de så kallade praktisk-

estetiska ämnena för leken. De senare har aldrig räknats till det grundläggande 

innehållet i skolan, det som varje elev borde få med sig ut i livet och 

yrkesarbetet.”
206

 Praktisk-estetiska ämnen är enligt bokens definition bild, 

hemkunskap, idrott, musik och slöjd.
207

 Att musiken uppfattas som hobby eller 

lek, är något som diskuterats i flera av de böcker jag analyserat, bland annat i 

”Musikliv” lyfts det fram att 

 

Synen på musiker i vår kultur verkar vara något ambivalent. För många unga är 

musiker ett drömyrke. Att vara en duktig och framgångsrik musiker väcker 

beundran och skattas högt. Samtidigt är det en vanlig föreställning att musikeryrket 

inte är ett ”riktigt” jobb. Det finns en lång tradition av skepsis och misstänksamhet 

gentemot musiker, som ofta anses vara bohemer, avvikare och allmänt ”konstiga”. 

Det är och har varit ett vanligt mönster i många kulturer att musiker är viktiga men 

har låg status.
208

 

 

Att det finns en misstro i samhället mot musiker och musik kan vara en 

bidragande faktor till att musik har haft låg status även i skolan. En orsak kan 
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vara att skolan premierar kognitiva färdigheter. Musik är något som inte endast 

är kognitivt utan musik är även emotionellt. Det är svårt att bedöma musik 

utgående från så kallad summativ bedömning. Summativ bedömning innebär 

att ge en sammanställande bedömning av en persons kunskaper i ett ämne. Det 

är svårt att göra en bedömning av musik, eftersom den är personlig. Att vissa 

ämnen som exempelvis matematik är gymnasiegemensamma ställer det ämnet i 

ett annat förhållande än till exempel musik. De gymnasiegemensamma ämnena 

premieras framom de valbara, som exempelvis matematik framom musik. 

I boken ”Getting the Buggers in Tune” diskuteras musikämnet och 

forskning kring ämnet i stort. Det lyfts fram hur musikämnet och musik kan ha 

stor betydelse för elevernas skolmiljö, sociala färdigheter och inlärning, både i 

ämnet självt och i andra ämnen. Det påpekas dock hur viktigt det är att 

skolledare har kunskap om ämnet och ser det som ett ämne som tillför något 

och inte endast är en marginalitet, som det uttrycks i boken, ”the icing of the 

cake”.
209

 Det verkar som om musikämnets status inte endast är ett problem i 

Sverige utan även i Storbritannien, och som jag själv upplevt till viss del under 

min skolgång i Finland.   

Elsebeth Kirk anser att det på många håll finns en uppfattning om musik 

och musikpedagogik som nyttigt för vårt framtida samhälle. Det vill säga att 

musikundervisning behövs för att ”kvalificere den kommende generation til at 

være aktive medskabere af en fremtid, der byder på en stigende grad af 

valgmuligheter.”
210

 Detta kan anknytas till Europaparlamentets lista av åtta 

grundkompetenser, nämligen: Kommunikation på modersmålet, kommunikation 

på främmande språk, matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och 

teknisk kompetens, digital kompetens, lära att lära, social och medborgerlig 

kompetens, initiativförmåga och företagaranda, samt kulturell medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer.
211

 Europa-parlamentet anser att kulturell medvetenhet 

och kulturella uttrycksformer är en av de kompetenser som behövs för att utveckla 

ett aktivt medborgarskap, social sammanhållning, anställningsbarhet och 

utveckling på det personliga planet.
212

 Vidare skriver Kirk om vikten av att det 

finns en helhetspedagogik och ett holistiskt tankesätt för att kunna utveckla 

musiska människor. En musisk människa är enligt henne en människa som är 
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intuitiv och ser att helhet och detaljer hör ihop.
213

 Hon anser att det är viktigt att 

utveckla musiska människor eftersom dessa människor är intuitiva och har god 

beslutsförmåga.
214

  Kirk anser att musikundervisning behövs för att det skapar en 

människa som är mer anpassad till dagens samhälle. Aulin-Gråhamn och Jan 

Thavenius menar att dagens arbetsmarknad har en ”betydligt starkare inriktning 

mot information och mediering av upplevelser än tidigare”.
215

 Magnus Persson 

lyfter fram att ”Skolan måste av flera skäl ompröva sitt estetikbegrepp och sin 

kultursyn. Estetik är inte längre något som enbart finns i konsten, tvärtom finns 

det överallt.”
216

 Han anser att estetiken finns överallt i och med den utbredda 

marknadsestetiken som finns idag.
217

 

 En aspekt som lyfts fram av Ericsson (refererad i Holmberg, 2010) är 

att i musikens mångfald finns musik som kommer i konflikt med skolans 

värdegrund, i och med att viss musik står för värderingar som skolan inte står 

för.
218

 Lärare kan svara på detta med olika metoder som att ignorera 

problematiken, inte ta upp viss musik, eller bagatellisera de värden musiken 

stått för.
219

 I Lpf94 skrivs det tydligt att läraren skall ”tydliggöra vilka 

värderingar och perspektiv kunskaperna vilar på och låta eleven ta ställning till 

hur kunskaperna används.”
220

 En problematik med detta är att skolan har en 

fostrande roll samtidigt som undervisningen skall vara bred och ge en 

översiktlig bild av musikämnet.
221

 Söderman skriver att musikundervisningen 

har blivit påverkad av skolans inlärningstraditioner. Eftersom musikämnet är 

ett mångfacetterat ämne blir detta problematiskt. När kunskapssökning tar upp 

en stor del av tiden, får andra delar av musikämnet lida, exempelvis 

musicerandet, att spela tillsammans. 

Musikundervisning endast praktisk? 

Det faktum att musikämnet ses som ett praktiskt ämne skriver Estelle Jørgensen 

om i ”In search of Music Education”. Hon anser att det är en lämning av den 

filosofiska dualismen som finns mellan kropp och själ. Det finns en uppfattning 

om musikundervisning som praktiskt, träning, vilket gör att det blir en uppdelning 

av skolämnet som praktiskt eller teoretiskt, inte en helhet utan två skilda aspekter 

av musik. Denna dualism gör att ämnet inte förstås i sin helhet. När endast den 
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praktiska delen fokuseras får eleverna en sämre utgångspunkt för utveckling av 

konstdelen i musiken och endast en färdighet i att spela musik. Jørgensen 

använder sig av orden ”craft” i motsats till ”art” det vill säga fokusering av teknik 

istället för analyser, reflektioner och spekulationer av, kring och om musik.
222

 

Aulin-Gråhamn lyfter fram att musiken i skolan har många olika former och att 

dessa former bör uppmärksammas. Musiken är andlig, populärkulturell, 

hantverksmässig, formellt bildande, frigörande samt konstmusikinriktad
223

 Hon 

diskuterar även hur musikämnet fått olika benämningar, som praktisk-estetiskt, 

som praktiskt och även som ett så kallat övningsämne.  De ämnen som räknas till 

praktiskt-estetiska ämnen är bild, hemkunskap, idrott, musik och slöjd. 

Musikämnet som praktiskt ämne ställs ofta i motsats till teoretiska ämnen, där de 

teoretiska har en mer berättigad plats i skolan. Övningsämnenas definition är oklar 

och ibland räknas musik till övningsämne, ibland inte.
224

  

Jørgensen framför att musiklärare har haft en för snäv uppfattning om vad 

musikutbildning är. Det är musiklärarnas uppgift att vidga sina vyer, till exempel 

genom att ta in yrkesverksamma musiker i undervisningen.
225

 Claes Ericsson 

anser att ”lärarens syn på vad musikundervisning är inverkar på vad man lär ut 

och hur det lärs ut.”
226

 Musiklärarna kan således till viss del inverka på vad som 

lärs ut på musiklektionerna. Söderman lyfter fram att musikundervisningen varit 

för snäv, i detta fall endast inriktad på rock- och popmusiken. Kommer detta från 

klausulen i Lpf 94 om att ”Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina 

studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga 

principer i utbildningen”
227

, det vill säga att lärarna i för stor del har planerat 

undervisningen utgående från elevernas musiksmak? 

Musik för att stärka självkänsla och skolmiljö 

MacCormack och Haley diskuterar musikens inverkan på elevers självförtroende 

och hur indragande av musiklektioner kan ge eleverna sämre självförtroende. De 

refererar till “the Qualifications and Curriculum Authority”, QCA :s rapporter. I 

QCA:s rapport 2004/5 framförs att musik kunde inverka på elevers välmående, 

genom att musiken kunde införa glädje i elevernas liv och hjälpa eleverna att 

uttrycka sig.
228

 Med tanke på att det i Lpf94 står att ”Skolan skall stärka elevernas 
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tro på sig själva och ge framtidstro”
229

 kan det vara viktigt att lyfta fram de 

möjligheter som finns att arbeta inom musikbranschen, något som MacCormack 

och Haley även lyfter fram. Det vill säga de anser att det är viktigt att ge eleverna 

framtidstro genom att peka på den stora bransch musikindustrin är idag.
230

  

Musik anses inte bara öka självförtroendet utan enligt ”The Nation Review 

of School Music in 2005”, har musikundervisning en bred inverkan på elever.
231

 

Elever kan förbättra sina sociala färdigheter, utveckla kommunikativa färdigheter, 

och även förståelse för andra kulturer.
232

 Det skrivs även att sången kompletterar 

språket och kommunikation, samt att sång kan accelerera olika läroprocesser.
233

 

Bastien (refererad i Kirk, 2009) undersöker hur intensiv musikundervisning kan 

inverka på barns generella och individuella utveckling. Han anser att musik 

utvecklar kognitiva, sociala, kreativa, estetiska och emotionella sidor av 

personligheten.
234

 Jørgensen anser att musikträning är direkt relaterad till resten av 

livet.
235

 Detta förutsätter att träningen är anordnad så att den utvecklar förståelse, 

fantasi och smak.
 236

 Hon framför även att det är viktigt att eleverna själva 

frivilligt ställer upp på undervisningen.
237

 Musikämnet i gymnasieskolan är 

numera valbart, detta borde förutsätta att endast elever som vill lära sig musik 

väljer ämnet. Blacking (refererad i Jørgensen, 1997) menar att musik följer 

samhället och påverkar, konstruerar och omvandlar det.
238

 Han anser att musik har 

en stor inverkan på det samhälle vi lever i. Det är det direkt relaterat till att 

musikskapande rekonstruerar och konstruerar det samhälle vi lever i.
239

 Detta 

borde beaktas i skolan och musikundervisningen. 

Antal-Lundström menar att musik har stor inverkan på oss människor och 

nämner att musik till och med kan inverka på barns personlighetsformning. Hon 

anser att följden av att ta bort estetisk undervisning i skolan skulle vara en 

egoistisk och kall värld.
240

 Elsebeth Kirk anser att musikens verkliga kraft ligger i 

att den kan återge känslor som inget annat kan.
241

 Hon pekar även på att detta 
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beror på att musik har en mångtydighet som inte ord har.
242

  

Musik verkar överlag förknippas med att utveckla elevers sociala 

färdigheter, gemenskap, att helt enkelt bidra till en förbättrad skolmiljö. Musik 

framförs till och med som ett sätt att integrera nya elever i skolan, eftersom musik 

är ett ämne där elever kan uttrycka sig icke-verbalt. Samtidigt kan det vara 

riskabelt att helt låsas fast i tron att musik skall skapa en större gemenskap bland 

människor. Detta med tanke på att musik är något som är knutet till individens 

uppfattning och tolkning av musiken.
243

 Det som för en människa framkallar 

känslor av glädje kan ha en helt annan innebörd för någon annan. Det finns också 

människor som inte har tidigare erfarenhet av musik eller till och med har en 

kulturell identitet där musik är oacceptabelt.
244

 Jørgensen beskriver hur en 

musikalisk tillhörighet kan vara både inkluderande och exkluderande. Beroende 

på att människor i en viss musikalisk sfär står för vissa åsikter och uppför sig på 

ett visst sätt, vilket i sin tur kan leda till att de som inte tillhör denna sfär kan 

känna sig exkluderade.
245

 Susan O´Neill anser att även om repertoaren i olika 

skolföreställningar är mångsidig och kulturellt mångfaldig, leder inte detta till 

förståelse av och respekt för andra kulturer.
246

 Det krävs dialog och förfrågningar 

kring musikens ursprung, påverkan etcetera. Hon anser att musikutbildningen 

måste vara något mer än att lära någon spela och sjunga.
247

 

Kreativitet 

Kreativitet och dess betydelse för barnets utveckling tas upp i en del böcker. 

Enligt Lev Vygotskijs definition är kreativitet en aktivitet där en människa skapar 

något nytt, ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellekt eller 

känsla, i människans inre.
248

 Kreativitet handlar därmed om att skapa. En känd 

skola som arbetar med skapande pedagogik är Bifrostskolan i Danmark. 

 

Den konstnärliga upplevelsen har samma dimension som också naturupplevelsen 

kan ha. Den kan inte förklaras enbart analytiskt och logiskt. Den kan bara förstås 

med hjälp av ett kännande förnuft, då människan både förnimmer och reflekterar. 

Den kan bara förstås, när vi samtidigt riktar vår uppmärksamhet utåt och inåt. I de 

ögonblick, då det sker, kan vi uppleva livsglädje, som ger mod och list till 
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involvering och personligt engagemang.
249

 

 

Matti Bergström uppmärksammar i pedagogiska magasinet vikten av att arbeta 

med ämnen som kan utveckla den kreativa förmågan.  ”Forskning vid Helsingfors 

universitet visar att för att barnhjärnan ska utvecklas på bästa sätt behöver skolan 

arbeta med två områden i undervisningen: kunskapsinlärning och kreativ 

förmåga.”
250

  Bodil Abildtrup Johansen, Anna Louise Rathe och Jørgen Rathe 

anser att det är i det skapande arbetet som det finns tydliga samband mellan det 

människan tänker, känner och gör.
251

 Abildtrup Johansen, Rathe och Rathe tycker 

att det är viktigt att se till barnets helhet och att läraren skall, som de uttrycker det, 

”inte härska utan tjäna”.
252

 De anser att människan bör tillägna sig kunskap, 

färdigheter, förhållningssätt och värderingar för att kunna handla ansvarsfullt och 

att detta sker genom skapande undervisning.
253

 Autlin-Gråhamn och Thavenius 

anser att undervisning med ett undersökande arbetssätt mest har fått genomslag i 

förskolan och i grundskolornas tidigare år, men att det även borde förekomma i de 

övriga stadierna.
254

 Antal-Lundström refererar till Abraham Maslows 

behovspyramid, där estetiska upplevelser anses viktiga för människans etiska 

behov.
255

 Maslov menar att ”kreativa estetiska områden/.../ danar positiva 

mänskliga egenskaper.
256

 Lev Vygotskij anser att fantasins bilder blir ett inre 

uttryck för våra känslor, samtidigt som fantasin ger oss möjlighet att uttrycka en 

känsla med ett språk.
257

 

Diskussion 

I diskussionsdelen kommer de fyra olika kategorierna i analys och resultatdelen 

att diskuteras, med samma ordningsföljd, det vill säga ”musik och intellekt”, 

”musik och människa”, ”musik och hälsa” och ”musik och skola”. 

Plasticitet, känsla och kommunikation  

Både intelligens- och kunskapsbegreppet har tidigare definierats snävt. Idag finns 

olika definitioner på vad dessa begrepp skall innehålla, vad de betyder.  Kunskap 

är inte endast logiska fakta och rationell analys, utan även känslor, upplevelser 
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och erfarenheter, vilket även nämns i skolans styrdokument.  Gardners teorier om 

de sju intelligenserna är en indikator på att kunskap och intelligens är mångtydiga 

begrepp. Intelligens är utveckling av alla sinnen på olika sätt. Sternberg lyfter 

fram tre olika förmågor, den analytiska, den kreativa och den praktiska, som 

samverkar för att utveckla det han anser vara intelligens. Hjärnan är det ställe som 

anses vara centra för intellektet, åtminstone är det hjärnan som oftast är förknippat 

med detta. Hur inverkar musik på intellektet? 

 I den litteratur som lästs framkommer att musikaktiviteter inverkar på 

hjärnans utveckling. Det vill säga hjärnan kan skapa större plasticitet i och med 

träning av musikinstrument. Det som påpekas i litteraturen är att det skall vara 

regelbunden träning. Detta tolkar jag som att det inte räcker att nu och då ta fram 

ett instrument och öva lite, utan det bör vara återkommande träning med jämna 

mellanrum. Kai Karma framför att musikträning kan inverka på 

struktureringsförmåga, och att personer förutom att utveckla den musikaliska 

förmågan, även utvecklar tänkandet.
258

 Matti Bergström anser att hjärnans 

utveckling stagnerar, eller blir underutvecklad om människan inte använder 

fantasi, kreativitet och lek.
259

 Det blir en alltför ensidig utveckling av hjärnan utan 

inslag av det möjlighetsmoln han beskriver. Det är inte endast Bergström som 

framför dessa tankar. Skapande lyfts av Abildtrup Johansen, Rathe och Rathe
260

 

fram som en möjlighet att tillägna sig kunskap, färdigheter, förhållningssätt och 

värderingar, som i sin tur leder till en ansvarstagande människa. Enligt dessa 

forskare verkar det som att musikaktiviteter har en inverkan på hjärnan och att det 

är viktigt för människans utveckling och framförallt hjärnans utveckling. Jag tror 

att det, precis som dessa forskare säger, är viktigt för människan att utveckla 

hjärnan på ett mångsidigt sätt. Dessutom tror jag att det är av godo att det finns 

alternativ till de lärostilar som ofta förekommer i den vanliga undervisningen, 

med vilka dessa elever kan utveckla sitt eget tänkande mångsidigt. 

Olika beståndsdelar i musik kan även inverka på speciella centrum i 

hjärnan. Rytmen betonas som en av dessa viktiga beståndsdelar. Theorell lyfter 

fram rytmens inverkan på allmänintelligensen
261

 och Schenk och Berger rytmens 

inverkan på emotionella centrum i hjärnan och motoriken.
262

 Det är fascinerande 

att en liten beståndsdel av musik kan inverka så på oss, det skapar möjligheter 

inom terapi och rehabilitering. Vad det beror på att rytm även inverkar på 

allmänintelligensen beskrivs inte, kanske är det precis som med pianospel att det 

utvecklar plasticiteten i hjärnan? Minnesfunktioner och utveckling av lärande lyfts 
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även fram i flera texter, bland annat visade Laurel Trainors undersökning att 

memoreringen ökade hos barnen med utökad musikundervisning.
263

 Vad jag kan 

förstå så har musik bevisligen en inverkan på hjärnans utveckling, det finns 

många olika undersökningar som beskrivits där slutsatserna varit att hjärnan 

utvecklats på ett eller annat sätt. Den stora frågan blir kanske om det varierar från 

person till person att träna något regelbundet? Samt hur ofta är att träna 

regelbundet? Dessutom om plasticiteten är något som utvecklas oberoende av 

ålder, eller endast kan utvecklas i unga år.  

 I litteraturen framkommer också, enligt mig, att musik har en positiv 

inverkan på de sju intelligenserna. Sociala och kommunikativa, men även 

matematiska och motoriska intelligenser, för att nämna några. Den emotionella 

intelligensen och möjligheten att utveckla denna med musik är enligt mig viktigt, 

speciellt med tanke på det Dahlström och Starrin lyfter fram.
264

 Dahlström och 

Starrin anser nämligen att undertryckta känslor kan påverka människor och leda 

till hjärt- och kärlsjukdomar, depressioner, utbrändhet, stress och skam. Att inte ta 

detta i beaktande och använda sig av denna förmåga som musik har att utveckla 

emotionella intelligenser är ganska ogenomtänkt och enfaldigt, enligt min åsikt. 

Det kan säkert vara svårt att genomföra detta i verkligheten, men jag tror inte att 

det är omöjligt. Musicerande handlar mycket om att lyssna till andra personer, ge 

utrymme till andra personer och även om den egna personligheten. Med den egna 

personligheten menar jag att uttrycka sig själv genom musik, det kan vara bra att 

kunna uttrycka sin personlighet, eller sina känslor genom ett medium som talar till 

många, men som inte behöver vara alltför utsättande. Jag tror att det kan vara 

betydelsefullt för eleverna att få diskutera och analysera musik, så att de kan se 

vad andra människor känner för musik, och förhoppningsvis inse att musik talar 

på olika sätt till olika människor. 

  Pedagogiska magasinet lyfter fram att det är viktigt att arbeta med att 

utveckla det de kallar den emotionella intelligensen, att kunna utvärdera, uttrycka 

och uppleva känslor, som i detta fall kan jämföras med den intrapersonella 

intelligensen, att ha kontakt med känslolivet. Bergström anser också att 

utvecklande av emotionell intelligens kan leda till bättre skolmiljöer, samt att 

eleverna kan bli bättre på kommunikation och konflikthantering.
265

 Det finns dock 

ett stort men övergripande problem med detta, för att musikaktiviteter skall ha 

dessa egenskaper, bör de vara anordnade på ett visst sätt. Dessa musikaktiviteter 

måste vara mångsidiga, och ge utrymme för eleverna att fundera, resonera, känna 

och uttrycka sig själva. Om vi ser på dagens musikundervisning där det enligt 
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forskning fokuseras på en snäv del av musik, samt att det inte finns tid för analys, 

kreativitet, skapande och bearbetning, kanske innebär att dessa färdigheter inte 

utvecklas. Det är i alla fall den slutsats jag drar. 

Musik, känslor och livet 

När vi ser på människans utveckling från baby till åldring framkommer det enligt 

vissa forskare att musik har en inverkan på människans hela utveckling. Bjørkvold 

är en av de forskare som framför hur hela människans utveckling är beroende av 

musik och kreativitet.
266

 Speciellt i barndomen är musiken viktig för 

kommunikation, men han argumenterar även för att kreativitet är viktiga inslag i 

skolan för att utveckla personers verklighetsuppfattning. Han framför till och med 

att det är viktigt för människan att utveckla sin musiskhet för att kunna skapa ett 

eget liv. Campbell lyfter fram musiklyssnings positiva och negativa egenskaper på 

hela människan, såväl psykologiska som fysiologiska.
267

 Han nämner bland annat 

hur musik kan inverka på kroppstemperatur, immunförsvar, minnes- och 

inlärningsförmåga, samt lindra psykisk stress. Campbells stora tilltro till 

musiklyssningen, och hans bok ”Mozarteffekten” har dock varit omtvistad, med 

tanke på att Campbell inte har ordentliga referenser. Han omnämner mycket 

forskning, men har inga specifika källor nedskrivna, i form av vetenskapliga 

texter och dylikt. Den litteratur jag har läst förutom Campbells litteratur har i viss 

omfattning tagit upp liknande resultat som de Campbell framför, en indikation på 

att hans skrift förmodligen inte är påhittad eller baserad på hörsägen. 

 Lilliestam
268

, Scheid
269

 och Ericsson
270

 beskriver identitetsprocessen, som 

speciellt viktig i tonåren. Lilliestam påpekar att den musik som varit viktig i 

tonåren även hänger med som hållpunkter senare i livet. Identitetsprocessen är 

något som alla människor mer eller mindre går igenom och det kan var bra att 

vara medveten om hur stor del av en persons personlighet ett musikintresse kan 

vara. Unga är noggranna med vad de lyssnar på, eftersom det är starkt knutet till 

vad för sorts person de framstår som. Samtidigt verkar det finnas en acceptans hos 

de unga att ändra på denna identitet, och det finns förståelser för vad olika attribut 

står för. Identitetsprocessen är fortlöpande, och kritik mot vad en person lyssnar 

på kan tas som kritik mot personen själv. Jag tror att det därför kan vara viktigt att 

diskutera och uppmärksamma detta i skolan. Musik är personligt och har därför en 

inverkan på människan i olika skeden i livet. 

Musikens stora inslag i vår vardag lyfts också fram av bland annat 
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Lilliestam.
271

 Att göra människor medvetna om den marknadsestetik som finns 

runt om oss hela tiden är ett område som också borde fokuseras mera i skolan. Det 

känns som om det skulle vara lärorikt att i skolan synliggöra hur mycket som i 

dagens samhälle ingår i marknadsestetik, dessutom diskutera och analysera hur 

denna marknadsestetik påverkar oss människor.  Det är svårt att i dagens samhälle 

undkomma musik och estetik, precis som Magnus Persson påpekar.
272

 Genom 

musikaktiviteter kan människor få en större livsglädje, en identitet, ett sätt att 

kommunicera på eller genom, samtidigt som de utvecklar sig själva.  

Patricia Shehan Campbell lyfter fram att de traditioner som finns inom 

familjer också inverkar på barnens relationer till musik.
273

 Jag gjorde en 

utlandspraktik i Nya Zeeland och gjorde då även ett studiebesök på en 

collegeskola. Det var intressant att följa den diskussion som fanns i 

musiklärarrummet om hur duktiga musikelever blev uppmanade av sina föräldrar 

att läsa andra ämnen än musik, trots att musikämnet har samma värde vid ansökan 

vidare till universitet. De lyfte fram att det speciellt verkade vara föräldrar med ett 

visst ursprung som ville att barnen satsade på något annat än musik. Jag vet inte 

om dessa familjer hade någon speciell syn på musik, men kanske hade musik inte 

en så viktig roll inom familjens traditioner? Även i Nya Zeeland finns det på vissa 

håll idéer om musik som ett ämne som inte är viktigt. Samtidigt är musik 

inkluderat i skolans verksamhet, i och med att det ofta finns orkester och 

storbandsverksamhet som är inlagt under skoldagen. Det finns även nationella 

tävlingar i körsång etcetera. 

  Musik och ljud kan dock ha såväl goda som skadliga egenskaper på 

människokroppen. Det lyfts fram av bland annat Campbell
274

 och Lilliestam
275

 att 

musik kan ha avslappnande effekter men även stressande effekter. Det är även så 

att eftersom musik är personligt och människor reagerar olika på samma musik, 

kan det som för en person är musik som fyller denna/denne med glädje för en 

annan vara förknippat med något helt annat, kanske sorg. Sammanfattningsvis, 

menar jag att musik inverkar på och används av människan på en mängd olika 

sätt. Som medel att kommunicera med omvärlden, skapa en identitet, få bättre 

verklighetsuppfattning, som en del av kultur eller familjetraditioner eller som en 

källa till glädje. Den stora på- och inverkan musik har på människan borde 

uppmärksammas mer i skolan, det finns många möjligheter som förbises när detta 

inte prioriteras. 
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Att vara aktiv kulturkonsument, förena kropp och själ och sjunga 

i kör – nyckeln till hälsa? 

Musik har en mångsidig inverkan på hälsa, eller som det påpekas i många av 

texterna, kan ha en mångsidig inverkan på hälsan. Det beror till stor del på 

personen och vad denna/denne har för tidigare erfarenheter av viss musik. Det vill 

säga vilka minnen och känslor förknippar en viss person med en viss musik eller 

till och med ett visst musikstycke? En annan faktor som inverkar är 

regelbundenheten. Det verkar som om det finns en enorm mängd forskning som 

pekar på att musik har olika hälsofrämjande egenskaper, om personen är en aktiv 

kulturutövare, eller kulturkonsument. Det är allt från magtarmkanalens rörelse 

som Theorell nämner till skydd mot cancer, som Bygren mfl. (2009) lyfter 

fram.
276

 Musik verkar ha, precis som Theorell skriver, både psykologiska och 

fysiologiska effekter. Det poängteras dock på många ställen att det skall vara 

regelbundna, återkommande musikupplevelser, det räcker inte med att man någon 

gång nu och då gör något förknippat med musik.
277

  

Musik kan också inverka på människors beteenden. Det är fascinerande 

och samtidigt skrämmande att tänka sig att musik kan påverka oss människor så 

starkt. Musik kan förändra hela vårt sätt att handla på i olika situationer, medvetet 

eller omedvetet. Ibland kan musik till och med förändra en människas värderingar 

och etiska principer. Musik förstärker eller förminskar en känsla, emotionella 

centrum påverkas av musik, och i anslutning till det vårt beteende, precis som 

Konecni påpekar.
278

 Det kan vara viktigt att vara medveten om att musik har en 

sådan inverkan på människan, och att musik förutom att den har en inverkan på 

människan, inverkar olika från person till person. Det upprepas många gånger i 

texterna att personer reagerar olika på samma sorts musik. Det finns inga 

självklara val inom terapin, utan det gäller att till viss del pröva sig fram.  Vid 

anknytning till skolan kan jag se vikten av att inte leka terapeut själv, men 

däremot se de möjligheter som finns i att låta elever uttrycka sig genom musik. 

Musik är knutet till känslocentrum och om musik används på rätt sätt, kan musik 

utveckla elever. Samtidigt kan rätt sätt för en person vara fel för en annan, det vill 

säga musik som för en person betyder något och kan öppna upp för diskussioner 

kring ett visst ämne, eller är förknippat med starka känslor, kanske inte betyder 

något för en annan person. Detta kan dock i sin tur leda till att eleverna får insikter 

i att vi människor kan och ofta reagerar olika på samma musik. Det lyfts även 

fram hur viktigt det kan vara för barn att lära sig uttrycka sig med musik, för att få 

bättre kontroll över sina känsloimpulser, vilket i förlängning kan inverka på 
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elevernas beteende.
279

 

 Grönwalls
280

 mera enhetliga syn på människan leder till att kropp och själ 

ses som ett, till skillnad från den västerländska världsbilden. Jag tycker det är 

synd att vår syn är så uppdelad i det själsliga och det kroppsliga. Det är trots allt 

så att det själsliga och det kroppsliga hör ihop och det är viktigt att återgå till att 

undersöka människan i sin helhet, och inte endast del för del. Det finns 

indikationer på att dagens forskare intresserar sig för hur själ och kropp hör ihop. 

Det är som inom hermeneutiken viktigt att inte endast se på delarna utan även till 

helheten. Bergström
281

 framför, precis som många andra av författarna, hur viktigt 

det är att det finns balans mellan olika kunskapsformer, det måste finnas kreativa 

och fantasifulla inslag i lärande för att utveckla en fullt fungerande hjärna. I 

förlängning leder det till en fullt fungerande människa, där känslor inte ses som 

något mindre värt. Det är därför viktigt att även i lärandet se till helheter och inte 

delar som det ibland görs i skolan och även till kunskapsformer som talar till olika 

sorters personer. Skolans styrdokument lyfter fram vikten av att lärandet skall vara 

anpassat till varje elev, utveckla mångsidighet och inte endast fokusera en 

kunskapsform. Kanske är det så att det som Birgitta Kimber
282

 lyfter fram, det vill 

säga hur det finns många unga som mår dåligt i dagens samhälle, är en följd av 

hur vi i vårt samhälle skiljer på kropp och själ? Inte bara i samhället och kulturen, 

utan även i skolan, med indelning av ämnen och ”viktig” och inte fullt lika viktig 

kunskap. Det är betydelsefullt att ha kontakt med sitt inre för att må bra. Skolan 

bör därför ge eleverna möjligheter att uttrycka sig, på många olika sätt, och inte 

endast fokusera kunskapsinlärning.  

Det är intressant att körsång har så positiva effekter som det framkommer i 

Hyyppäs
283

 och Sandgrens
284

 undersökningar. Att sjunga i kör är verkligen ett sätt 

att få vara en del av en gemenskap. Det är förutom att i själva sjungandet 

interageras med andra människor, ett sätt att komma i kontakt med andra 

människor. I vissa fall kan det till och med handla om människor man inte annars 

skulle ha kommit i kontakt med.
285

 Körer finns ofta i skolsammanhang, 

åtminstone i Svenskfinland. Kanske är det en god idé att involvera fler av eleverna 

i skolan i körsång, inte endast de som självmant sökt sig till körerna. Det finns ett 

körprojekt som återkommer med jämna mellanrum, det kallas ”Skolmusik”. Då 

samlas körer från skolor i hela Svenskfinland och sjunger tillsammans. Jag minns 
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själv hur spännande det var att åka iväg på dessa körresor och få träffa elever från 

många olika ställen. I Nya Zeeländska skolor finns kör-, orkester- och 

storbandsverksamhet inlagt på schemat som en naturlig del av skoldagen. Detta 

förutom den vanliga musikundervisningen. Kanske finns det skäl att återinföra 

orkesterverksamhet, utvidga körverksamheter i skolor, eller införa 

bandverksamhet i såväl de svenska skolorna som de finska skolorna. Denna 

verksamhet skulle vara på skoltid, och inte när skoldagen tagit slut. 

Skola - status 

Musikämnets status är inte speciellt högt i skolpolitiken. Det är indragande av 

timantal och det faktum att de estetiska ämnena efter gymnasiereformen kommer 

att vara valbart talar sitt tydliga språk. Det talas om att utveckla människor inom 

olika områden, men en så viktig del som människans inre utveckling negligeras. 

Musikämnets och musikers status går igen i hela samhället. Det går till exempel 

att jämföra med den illegala nedladdningen av musik, där många tycker att musik 

skall vara tillgängligt för alla gratis. Det är dock en stor yrkesgrupp som på detta 

sätt inte får betalt för sitt arbete. Jag tror att det är många som inte inser hur 

mycket arbete det kan ligga bakom framställandet och utgivandet av en låt, eller 

en skiva för den delen. Musik har inget värde, och samtidigt har det ett stort värde, 

det finns inte många människor som inte alls använder sig av musik på ett eller 

annat sätt. Lilliestams
286

 bok och den forskning som framkommer där är några 

indikatorer på detta, men i princip alla de texter jag läst har indikerat att musik har 

ett stort värde för många människor. 

Det finns många olika teorier om varför musikämnets status är lågt. En 

teori är att ämnet uppfattats, som lek, hobby, som en icke betydelsefull del av 

skolans verksamhet, ett ämne där eleverna inte lär sig något viktigt. Det finns en 

hierarki och ställningstaganden för och emot, ”motsatser” ställs emot varandra i 

form av praktiskt-estetiska och teoretiska ämnen. De ämnen som kallas läsämnen 

anses viktiga medan de andra är lek. Lek är för övrigt något som inte anses 

tillhöra vuxenvärlden, eller skolvärlden för den delen, åtminstone inte i de högre 

stadierna. En vän till mig berättade att när hans syster skulle söka till estetiska 

programmet fick hon frågan varför. En fråga som kan vara berättigad, men den 

efterföljdes av frågan vad hon skulle med den utbildningen till och frågan om hon 

bara skulle gå där och spela på någon gitarr eller? Det finns helt klart åsikter om 

ämnet som lek och tidsfördriv, precis som några av textförfattarna lyft fram. Det 

är svårt att veta hur dessa åsikter ska ändras. Lärarförbundet lyfte i artikeln av Eva 

Sirén fram tre förslag på vad som bör ändras. Att stärka musikämnet genom att 

göra det likvärdigt med de ”teoretiska” ämnena, göra ämnet obligatoriskt och 
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förstärka kultur i skola verksamheten i hela landet, kanske skulle detta vara en 

början till att stärka ämnet i skolan.  

 Vid min analys av hur de olika programmen i gymnasiet framställs kan en 

viss tendens anas. Skillnaden som är att det naturvetenskapliga programmet är 

viktigt i sig, medan det estetiska programmet behöver peka mer på den bredd 

ämnet har och hur det kan vara en inkörsport till många andra yrken. Det skrivs 

till och med ut att det är för att göra det estetiska programmet mera åtråvärt som 

det är högskoleförberedande. Redan här tycker jag att man kan se vad det finns för 

syn i samhället på de olika programmen.  

 En teori om ämnets status som lyfts är att musikundervisningen är för 

snäv. En annan teori är att musiklärarna har en alltför snäv uppfattning om 

ämnet.
287

 Det lyfts fram i texterna att ämnet behöver breddas, dels genom att inte 

fokusera ensidig undervisning, dels genom att utöka de aktiviteter som görs under 

lektionerna.  Aulin-Gråhamn skriver att musik är andlig, populärkulturell, 

hantverksmässig, formellt bildande, frigörande samt konstmusikinriktad
288

 

Kanske är det något som musiklärarna borde ta fast på? Jag tror att det är viktigt 

att se till ämnets mångsidighet och ge eleverna möjlighet att lära sig många olika 

sätt att förhålla sig till musik, samtidigt som eleverna lär sig om musikens olika 

betydelser. Claes Ericsson
289

 beskriver ”guidad visning” det vill säga att läraren 

guidar elever i vad det finns för instrument och musikstilar. Det finns dock 

negativa sidor med detta, exempelvis om eleverna redan har valt instrument och 

inte vill bli ”runt guidade”. Jørgensen
290

 nämner att ta in yrkesverksamma musiker 

för att få nya infallsvinklar, och att anordna undervisningen så att den uppmuntrar 

till fantasi och kreativitet. Bodil, Abildtrup Johansen, Anna Louise Rathe och 

Jørgen Rathe
291

 anser att det är i det skapande arbetet det finns tydliga samband 

mellan det människan tänker, känner och gör. De anser att människan bör tillägna 

sig kunskap, färdigheter, förhållningssätt och värderingar för att kunna handla 

ansvarsfullt och att detta sker genom skapande undervisning. McCormack och 

Haley
292

 lyfter fram att det är viktigt att ge eleverna framtidstro genom att visa på 

den stora bransch musikindustrin är. Jag undrar om dagens skolpolitik har gett 

musikintresserade ungdomar framtidstro, med tanke på indragandet av 

musikundervisningen. Detta trots att det i Lpf94 uttryckligen står att det är skolans 

uppgift att ge alla elever framtidstro. Det verkar som om musiklärare också till 

viss del gett upp, och anammar de föreställningar som finns om 
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musikundervisning. Den ”vad-skall.vi-göra-idag” pedagogik som beskrivs av 

Söderman
293

 talar lite för detta. Samtidigt finns det många möjligheter, det finns 

konkreta förslag på hur musikundervisningen skall vara och vad den kan ta upp. 

Kanske har det som påpekats att göra med skolans traditioner, 

musikundervisningen har utgått från premisser som inte passat för verksamhet i 

musik. 

Ett tema som kommer upp är de värderingar som aktualiseras i musik. Hur 

skall skolan hantera dessa frågor? Det verkar som om detta är ett besvärligt ämne. 

Vid jämförelse med exempelvis historieundervisningen, tas Hitler och vad han 

stod för upp, och hans åsikter är sannerligen i konflikt med skolans värdegrund, 

men det är en del av världshistorien och bör tas upp på historielektionerna. Jag 

tror att det är viktigt att man tar upp musik från så många olika kulturer och olika 

genrer som möjligt och talar om musikens betydelse och vad musiken står för, 

analyserar, och reflekterar. Det är trots allt så att eleverna skall lära sig om musik, 

och då kan man inte utesluta något för att det känns jobbigt. Det känns som att det 

är i dessa diskussioner det finns möjligheter för eleverna att utvecklas, att få större 

förståelse för andra människor och deras åsikter. Susan O´Neill
294

 menar att det är 

viktigt att ha en öppen dialog, att ställa frågor, diskutera och analysera det man 

lyssnar på. Eleverna lär sig kanske också själva vad de vill stå för eller inte stå för. 

Det är även i tonåren som identitetsprocessen pågår och därför borde det vara 

viktigt att erbjuda elever möjligheter att uttrycka känslor och sig själva genom 

musik och se vad det finns för möjligheter.  

Det är synd att musiklektioner ofta endast ses som en praktisk del av 

skolans verksamhet, eftersom man genom musik kan förstå så många andra 

faktorer av livet. Samtidigt är det irriterande att praktisk verksamhet anses mindre 

värd! Musik kan knytas till olika kulturer. Genom att se på historien och hur 

instrument har vandrat från olika kontinenter och på så sätt utvecklat nya 

musikstilar och nya inslag i kulturen kan man förutom ökade kunskaper i musik 

även få en bättre uppfattning av historien och musikens inverkan på den. Musik är 

förknippat med det samhälle vi lever i och musikstilar har utvecklats genom 

möten mellan olika kulturer och människor. Lilliestam
295

 anser att musik är en del 

av samhällen och kulturer, en tanke som delas av många andra textförfattare. 

Musikundervisning skall inte endast handla om att spela något som är kul för att 

en viss låt är ”inne”, utan skall ge en bred förståelse av hur musik påverkar 

människor, kulturer, känslor, samtidigt som eleverna skall få möjlighet att lära sig 

den praktiska aspekten av musik.  
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Det låga antalet undervisningstimmar i musik gör det svårt för 

musiklärarna att ha ett brett angreppssätt när det gäller undervisningen. Ibland 

kanske det endast rör sig om någon timme i veckan under en viss period, och det 

är svårt att lägga upp en planering som hinner ta upp alla de delar som ingår i 

musik på ett relevant sätt. Det är också svårt att vara mångsidig om det inte finns 

en kontinuitet i undervisningen. I Nu03 framkommer bland annat att 

timtilldelningen i musik har minskat i grundskolan och högstadiet. Att 

musikämnet i gymnasiet är valbart är ännu en indikation på att musikämnet inte 

prioriteras. Jag tycker det är synd, speciellt när det framkommer i forskning att det 

är viktigt att ha kreativa ämnen och utveckla mångsidighet. Det är enligt mig en 

förlust för eleverna att detta inte prioriteras, men också för samhället. McCormack 

och Haley
296

 lyfter en mycket viktig aspekt i denna fråga, nämligen att göra 

skolledarna medvetna om vad musikämnet tillför. I den finska gymnasieskolan är 

alla ämnen obligatoriska till viss del, det vill säga eleverna måste läsa någon kurs i 

varje ämne. Eleverna kan sedan själva bestämma vilka ämnen de vill fördjupa sig 

i, detta innebär att alla elever måste läsa åtminstone en musikkurs. Inte speciellt 

mycket, men i alla fall något.   

Musik lyfts fram som gemenskapsbildande, och som en inkörsport för 

elever från andra kulturer. Det är en möjlighet som finns med 

musikundervisning, att visa på en mångfald av kulturer, stilar, uttryck och 

traditioner. Susan O´Neill
297

 lyfter dock fram vikten av att problematisera detta, 

inte endast plocka ut musik från olika områden, utan även diskutera, analysera 

och se vilken påverkan och ursprung musik har. Jørgensen
298

 anser att musik 

inte endast skapar gemenskaper utan även kan skapa känslor av utanförskap. 

Det kan leda till att det finns klickar med människor som tillhör en viss stil, 

eller tillhör en viss ensemble och vilket gör att andra människor som inte tillhör 

denna stil eller grupp känner sig utanför. Det är klart att det finns negativa sidor 

med att framföra olikheter mellan olika kulturer, men samtidigt är det många 

nya stilar och kulturer som växt fram i och med ”kulturkrockar”. Det beror 

också på hur läraren framställer de olikheter som finns, och vad för värden som 

kan avläsas av läraren. Det är viktigt att som lärare vara medveten om att inte 

skapa en vi och dem känsla, utan att alla är lika värda, och att alla människor är 

olika varandra på ett eller annat sätt. 

Vad finns det för andra möjligheter med musikämnet? Det lyfts bland 

annat fram som främjande av skolmiljön. Dels genom att elever får en större 

gemenskap, lär sig att interagera med varandra, men även att eleverna 

utvecklar självförtroende, kommunikativa och sociala förmågor. Skolmiljön 
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kan även bli bättre genom konserter, spelande av musik i bakgrunden, 

exempelvis i högtalargångar eller elever kanske spelar något på mp3 spelare. 

Musik ger eleverna en möjlighet att uttrycka vad de känner. Kirk
299

 anser att 

inget kan återge känslor som musik, och det är en av orsakerna till att musik är 

viktigt för människor. McCormack och Haley
300

 anser att musikämnet inför 

glädje i skolan och att det ger eleverna möjligheter att uttrycka sig. De är alltså 

inne på samma linje som Kirk. Kirk argumenterar även för att musikämnet 

kvalificerar människan för dagens samhälle. Med tanke på att Europa 

parlamentets grundkompetenser också innehåller kulturell medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer, tycker jag att det är konstigt att estetik inte 

prioriteras i skolan. Antal-Lundström
301

 argumenterar för att musik har att göra 

med personlighetsformningen, vilket även andra författare lyft fram i och med 

identitetsprocessen. Identitetsprocessen är helt klart sammankopplad med 

musik och jag tror att många unga har möjlighet att pröva på olika sorters 

identiteter i och med deras musikval.  

Förutom rent personlighetsformande och sociala egenskaper lyfts 

musikämnet fram som främjande av lärande i andra ämnen. Det förutsätter 

dock att undervisningen och aktiviteterna är anordnade på ett stimulerande sätt, 

men kanske som Ericsson
302

 framför, ibland är även förströdd tillägnelse av 

godo. Att dessa goda egenskaper skall framstå förutsätter att musikämnet är 

prioriterat och anses viktigt i skolorna, och att det finns tillgängligt för 

eleverna. Det finns goda exempel på detta, där musikämnet är prioriterat, 

undervisningen är anordnad på ett stimulerande sätt och det finns möjligheter 

för eleverna att utveckla mångsidighet. Under mitt arbete som vikarie har jag 

sett goda exempel på skolor där musikämnet är prioriterat, med goda lokaler 

och ambitiösa lärare.  Det finns dock många orsaker till att ändra på de skolor 

där musik och estetik inte är prioriterat. 
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Slutsatser 

Vad har musik för inverkan på människor?  

Musik inverkar definitivt på människan. Musik kan inverka på människors hälsa, 

psykiskt och fysiskt, vilket tar sig olika fysiologiska och psykologiska uttryck. 

Musik har en social funktion, och inverkar på människors kommunikativa 

förmågor. Musik utvecklar hjärnans plasticitet och snabbhet, minnesfunktion och 

struktureringsförmåga. Musik skapar gemenskap och utanförskap. Musik har en 

identitetsskapande inverkan på människan. Människor kan utveckla 

självkännedom och självförtroende genom musik. Musik kan göra människor 

initiativrika och flexibla genom att utveckla kreativitet och fantasi. Detta verkar 

dock förutsätta vissa villkor; 

1) Regelbundenhet, det vill säga återkommande musikundervisning genom 

skoltiden 

2) Prioritet, det vill säga utveckla att ämnet värderas 

3) Kunskap om och i musikämnet, att utveckla progression i ämnet. 

Vilka möjligheter skapar musik och musikämnet i 

gymnasieskolan? 

Musikämnet skapar möjligheter att få en bättre skolmiljö, både estetiskt och 

socialt sett. Musikämnet kan skapa möjligheter att integrera människor i 

undervisningen, men även att lära om andra människors identiteter, traditioner och 

kulturer. Musik kan ge elever möjlighet att uttrycka sina känslor, och ge elever 

större självförtroende. Musik kan binda samman människor och skapa en större 

gemenskap. Musik kan inverka på människans olika intelligenser och utveckla 

såväl motoriska, emotionella, språkliga som logiska förmågor. Musik kan vara en 

viktig del av elevers sökande efter en plats i livet. Elever kan inse att alla 

människor inte tänker på samma sätt och även att människor reagerar olika på 

olika musik. Elever kan även lära sig om hur musik inverkar på känslor och hur 

detta i vissa fall utnyttjas av marknadsförare och auktoriteter.  

Avslutande reflektioner 

Musikämnet är mångfacetterat och det är svårt att få med allt jag skulle ha velat 

skriva om i ett examensarbete på 15hp. Anledningen till att jag valde att göra ett 

så brett arbete var att jag tycker det är viktigt att lyfta fram hur mångfacetterat 

musikämnet är. Jag har dessutom försökt att avgränsa mig något genom de 

kategoriseringar som gjorts, men vet att det fortfarande är ett väldigt omfattande 

arbete. Detta öppnar för möjligheter till ytterligare forskning kring musik och dess 
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på- och inverkan på människan, med mera avgränsade områden. Det skulle vara 

intressant att läsa forskning som skulle komma med lösningar till hur vi i skolan 

skulle kunna ta vara på musikens alla möjligheter. Bifrostskolan är kanske ett 

försök till detta, men är mera inriktat på för- och grundskolan. Jag tycker att det 

klart framgår att det bör ske en förändring i skolpolitiken, att ta bort estetisk 

verksamhet och göra den valbar på gymnasiet är en förlust för samhället. Ensidig 

kunskapsinlärning är knappast positivt för någon människa, som Antal-Lundström 

uttryckte det; att ta bort estetisk verksamhet skapar en egoistisk och kall värld.
303
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