
    
 
 
 
Institutionen för Samhälls-  
och Beteendevetenskap 
 
 
 

 
 
 
 
 

Musik som bildning 
 
 

 

 

  
Johannes Rytzler 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

C-uppsats i pedagogik,    Handledare: 
51-60 poäng    Bosse Jonsson 
 
 
Vårterminen 2007    Examinator: 
     Niclas Månsson 
 



Mälardalens högskola  UPPSATS 
Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap 10 poäng 
  Pedagogik 51-60 p 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAKT 
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År 2007 Antal sidor: 30 
 
 
Syftet med studien var att med fokus på en allmän kurs med musikinriktning belysa 
folkhögskoledeltagares förståelse för musik som aktivitet och fenomen. Utifrån en kvalitativ 
ansats inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition intervjuades sex respondenter för 
att undersöka om deras tidigare erfarenheter av samt deras nuvarande syn på musik kunde 
leda till förståelse inom sammanhang som låg utanför musiken. Resultatet visade att musik är 
ett utmärkt instrument med vilket man kan förstå och tolka sin omvärld. Respondenter som 
utvecklas i musik upplever att de också utvecklar andra egenskaper, som förståelse för sig 
själva, förståelse för andra samt en djupare förståelse för vad som menas med kunskap. En 
förutsättning för detta är dock att intresset för musiken är väldigt stort samt att intresset inte 
leder till ett avskärmande från omvärlden. Insikten i den egna musikaliska utvecklingen 
likställs i denna uppsats med en insikt i ett bildningstänkande som dock aldrig uttrycks 
explicit av respondenterna. Ingen av dessa har någon egentlig uppfattning om begreppet 
bildning men deras förståelse för musik gör att de förstår dess innebörd, såsom formulerad av 
forskare och folkbildare. Om man ser musiken som en tillgång inom folkbildningen är det 
viktigt att dess förtjänster lyfts fram mer och inte förblir tyst eller tystad kunskap. Detta 
skulle folkbildare, deltagare och folkbildningen i längden vinna på. 
 
 
Nyckelord: Musik, musikalitet, kunskap, teori, praktik, förståelse, bildning, folkbildning. 
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1. Inledning  
Denna uppsats behandlar musikens roll ur ett folkbildningsperspektiv och bör ses som 
en strävan till att försöka förstå musikens funktion i och betydelse för folkbildningen 
samt dess verkan på individer och samhället i stort. Ur en pedagogisk synvinkel är det 
av stort intresse att utreda musikens betydelse för individers utveckling och stommen i 
uppsatsen utgörs av en intervjustudie gjord med föredetta deltagare på en folkhögskolas 
allmänna kurs med musikinriktning. För att knyta uppsatsens utformning till dess tema 
har jag delat in den i sju kapitel som representerar de sju toner som bygger upp en 
musikalisk skala. Om man förflyttar sig i denna skala från den lägsta tonen, grundtonen, 
och vidare uppåt så kommer man till slut att återvända till en ton som är i perfekt 
samklang med grundtonen; man har då förflyttat sig en oktav efter vilken skalan börjar 
om igen, fast denna gång från en högre ton. Detta kan liknas vid en spiralformad rörelse 
i vilken man rör sig bort från det kända, ger sig in i det okända för att sedan komma 
tillbaka till det kända, men rikare på erfarenheter och förståelse. Min förhoppning är att 
läsaren upplever något liknande under läsandet av denna uppsats även om 
tillgodogörandet av text aldrig kan ersätta erfarenheten som en väg till djupare 
förståelse. 
 

1.1 Historik 

1.1.1 Folkhögskolan  
Det intressanta med folkhögskolan är att den är en helt igenom nordisk företeelse som 
under slutet på 1800-talet (de första svenska folkhögskolorna grundades 1868) och 
sedan under 1900-talet har spelat en stor roll både politiskt och ideellt (Sandström, 
1997). Även om folkhögskolan som fenomen existerade i hela Norden skiljde sig dess 
syfte en aning från land till land. I Sverige kom ordet folk att identifieras med det 
arbetande folket medan ordet i övriga Norden snarare hade att göra med den nationella 
särarten. I och med att det var de svenska böndernas behov som påskyndade 
utvecklingen kom den svenska folkhögskolan att präglas av en nyttokaraktär där det 
skrivna ordet fortfarande stod högt i kurs medan man t ex i de danska folkhögskolorna, 
sprungna ur Grundtvigs idéer, talade om det levande ordet och hjärtats bildning 
(Gustavsson, 1998a). Under 1900-talet kom två olika sorters folkhögskolor att existera 
sida vid sida: Landstingsskolorna, drivna med medel från landstingen samt 
Rörelseskolorna, drivna av olika folkrörelser (Sandström, 1997). För att kort beskriva 
de svenska folkhögskolorna idag skulle man kunna säga att de fortfarande präglas av 
lika delar medborgerlig bildning och pragmatisk nyttighetssträvan (SOU 2004:30).  
 

1.1.2 Allmän kurs med musikinriktning på Eskilstuna folkhögskola 
Hösten 2000 fick Eskilstuna folkhögskola (en landstingsstyrd folkhögskola) en 
förfrågan från kulturförvaltningen inom Eskilstuna kommun om möjligheten att starta 
en allmän folkhögskolekurs med musikinriktning förlagd till Balsta musikslott, ett 
kommunalt ägt allaktivitetshus i utkanten av Eskilstuna. Det fanns flera samverkande 
syften för denna förfrågan. För det första ansåg man att det i en musikstad som 
Eskilstuna med en stark musikskola och en utbredd musikverksamhet i 
studieförbunden saknades en vuxenutbildning med musikanknytning. För det andra 
strävade man efter att skapa en kulturell mötesplats på Balsta musikslott och ansåg 
därför att en folkhögskoleutbildning skulle vara en tillgång i denna miljö. För det tredje 
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kunde man skönja ett behov av en alternativ vuxenutbildning hos människor som på ett 
eller annat sätt hamnat utanför utbildningssystemet. Våren 2001 drog en första 10-
veckors prova-på-kurs igång med 15 deltagare och på hösten samma år startade det 
första läsåret (Balsta musikslott, 2001). Kursen utgörs idag av studier på gymnasienivå 
som kombineras med studier i musik som bland annat innebär att deltagarna får lära sig 
ensemblespel, framföra musik offentligt, spela in egenkomponerad musik samt studera 
ett eget valt instrument. Man kan läsa ett eller två år beroende på hur mycket man 
saknar beträffande gymnasiebehörigheter (se www.eskilstunafolhogskola.nu).  Idag, år 
2007, är kursen inne på sitt sjätte läsår och det är intervjuer med deltagare från några 
av dessa årskullar som ligger till grund för studien.  
 

1.2 Problemområde 

1.2.1 Musik i folkbildningen 
Bildning och folkbildning är begrepp som kan granskas ur många synvinklar. Det finns 
många aktörer som anser sig syssla med folkbildning. En av dessa aktörer är 
folkhögskolan. Folkhögskolan är en skolform som kan innehålla de mest varierade 
typer av studier, däribland studier i musik. På de flesta folkhögskolor där musik finns i 
kursutbudet handlar det oftast om heltidsstudier i musik som oftast präglas av elitistiska 
undertoner vilket Landström (2004) har noterat och problematiserat. Dessa kurser som 
oftast kan handplocka sina deltagare genom speciella uttagningsprov har mer eller 
mindre blivit kanaler till musikhögskolorna och bildningstanken har därmed fått stryka 
på foten. På senare tid har det dock börjat dyka upp allmänna kurser, där man kan 
kombinera studier i musik med studier i kärnämnen (se www.fin.fhsk.se). På dessa 
kurser är inte antagningskraven lika hårda, vilket innebär att personer kan delta utifrån 
sitt intresse snarare än sina färdigheter. Kurser som dessa medför nya och intressanta 
frågeställningar som rör musikaliska studier i ett bildningsperspektiv som t ex 
relationen mellan praktiska ämnen och teoretiska ämnen, musik och livslångt lärande 
samt musik som förståelseverktyg. Det är dessa frågeställningar som jag har intresserat 
mig för och försökt undersöka i arbetet med denna uppsats. 

 

1.2.2 Tidigare forskning inom problemområdet 
Musik som fenomen och kunskapskälla har förekommit i olika filosofiska resonemang 
allt sedan antikens dagar (Liedman, 2000). Det finns många generella betraktelser över 
begreppet folkbildning (t ex Gustavsson, 1998b) och det har även gjorts studier inom 
musikämnet, såsom musikens påverkan på barns utveckling (Lundström, 1996) och 
musikundervisningens positiva effekt på studier i matematik (Bastian, 1988). Dock är 
det svårt att hitta studier som förenar folkbildning och musikpedagogik, och särskilt 
inom ramen för en folkhögskolekurs. I boken Musiken, folket och bildningen (Öhrström 
1997, red.) visar Torgil Persson att musiken historiskt sett har spelat en viktig roll inom 
folkbildning men då utgår han inte från ett pedagogiskt perspektiv. Det finns även 
böcker som tar upp rock- och popmusikens betydelse för samhällsutvecklingen (t ex 
Rockens Roll av Tommy Rander och Håkan Sandblad från 1978) och dess betydelse för 
ungdomars identitetsskapande (Uddholm, 1993).  
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1.3 Syfte  
Syftet med undersökningen var att med fokus på en allmän kurs med musikinriktning 
belysa folkhögskoledeltagares förståelse för musik som aktivitet och fenomen och att 
knyta denna förståelse till kunskaps- och bildningsbegreppet.  

1.4 Forskningsfrågor 
 

• Hur ser kursdeltagarna på musik som aktivitet och fenomen? 

• Hur upplever kursdeltagarna sin förståelse för musik i relation till förståelsen 

för andra sammanhang? 

• Vad har kursdeltagarna för syn på begreppet kunskap? 

• Vad har kursdeltagarna för syn på begreppet bildning? 

1.5 Förförståelse  
När jag för första gången skulle undervisa i ämnet musikteori, skulle jag undervisa 
deltagare som hade läst musikteori i minst tre år när jag själv inte hade läst någon 
musikteori alls. Som pianist var jag dock insatt i teorin men jag hade aldrig 
reflekterat särskilt mycket över den. Ställd inför detta problem bestämde jag mig för 
att erbjuda ett alternativ till den traditionella musikteoriundervisningen som enligt 
min mening får elever att tro att musik ursprungligen är något som är nedtecknat på 
ett papper. Min idé var att jag ville hålla mig i gränslandet mellan det som man 
objektivt kunde säga om musik och det som handlade om var och ens subjektiva 
uppfattning om vad musik var, eller skulle kunna vara. Till min hjälp fann jag snart 
boken In i musiken av den danske musikern och fysikern Peter Bastian (1988). Denna 
fantastiska bok behandlar musiken utifrån spänningsfältet mellan det objektiva och 
det subjektiva och det var tankarna i denna bok som satte igång mina egna tankar om 
musik och musikpedagogik som nu legat och grott under mina sju år som 
musiklärare. Dessa tankar har nu resulterat i denna uppsats.  
 
Utöver läraryrket har mitt musicerande tvingat mig att granska mig själv som 
musiker. Frågor som varför man över huvud taget håller på med musik och vad man 
har för mål med musiken, är sådant som man alltid funderar över. En fråga som är 
viktig för alla musiker är också den om disciplin. Är det lusten att spela som medför 
disciplin eller leder disciplinen till en ökad lust att spela? Som musiker är man också 
medveten att man alltid kan förbättra sig och att man aldrig blir färdig, något som jag 
gärna betonar när jag undervisar.  
 
Denna uppsats handlar till stor del om klyftan mellan teoretiskt och praktiskt 
kunskap. Som aktiv musiker och musiklärare är jag extra uppmärksam på det alltmer 
utbredda teoretiserandet av musik. Tillvägagångssättet när man lär sig att spela rör 
sig till exempel mer och mer ifrån lyssning mot notläsning. Min ämneskombination 
(matematik-/musiklärare) har inneburit att jag ständigt funderar på kopplingen mellan 
teoretiska och praktiska ämnen. Utifrån mina pedagogiska erfarenheter upplever jag 
att det inom all teori finns någon form av praktik och att det inom all praktik finns 
någon form av teori. Detta framgår oftast inte när man diskuterar skillnader mellan 
praktiska och teoretiska ämnen. Denna förförståelse ligger till stor del till grund för 
hela uppsatsarbetet. 
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2. Teorier om bildning, kunskap och musik 

2.1 Folk, bildning och folkbildning 
Bildning är ett begrepp som oftast sätts i motsats till begreppet utbildning. Följande 
definition ger en aningen oproblematiserad men ändå lättfattlig bild av det 
bildningsbegrepp ifrån vilket denna uppsats utgår.  

 
Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad 
yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela 
människan. Utbildningen har enbart sina yttre måttstockar, 
under det att bildning alltid måste sättas i samband med 
enskilda individer eller grupper och deras särskilda 
förutsättningar och önskemål (NE, 1990). 

 

2.1.1 Bildningens tre konfliktpunkter  
Gustavsson (1998a) menar att bildning i sin allra vidaste mening är den 
utvecklingsprocess som varje människa genomgår under sitt liv från barn till mogen 
människa. Bildningsprocessen karaktäriseras av relationen mellan det bekanta och det 
obekanta. I mötet med det obekanta tvingas vi till en reflektion över vår egen 
uppfattning om oss själva och världen (Gustavsson, 1998b).  
 
Bildningen kan alltid förklaras utifrån olika motsatspar eller konfliktpunkter som alla 
kan sägas ha att göra med den normativa bildningstanken ställd i relationen till bildning 
i praktiken (Gustavsson, 1998a).  
 
Process/mål: Samtidigt som bildning skall vara en fri och öppen process finns det alltid 
mål, ställda av samhället eller oss själva, som styr processen i en viss riktning.  
 
Sammanhang/splittring: Samtidigt som bildningen står för olika försök att 
åstadkomma sammanhang och helhet har det i dess historia alltid funnits med drag av 
splittring och specialisering.  
 
Jämlikhet/elitism: Bildning skall stå för en jämlikhetssträvan men drag av elitism och 
ojämlikhet förekommer alltid på ett eller annat sätt. 
 
I bildningstanken ingår alltså både en beskrivande och normativ sida vilket också 
betyder att begreppet inte är statiskt utan ständigt byter skepnad.  
 
I och med samhällets modernisering har bildningsbegreppet kommit att ställas inför nya 
krav såsom att möta systemets villkor samt att kunna bidra med en bildande kunskap. 
Något som emellertid alltid måste vara en förutsättning för att bildning överhuvudtaget 
skall förekomma är att den bygger på mänsklig aktivitet och skapande fantasi samt har 
en personlig anknytning (Gustavsson, 1998b).  

 

2.1.2 Folk och bildning  
Sundgren (2003) noterar svårigheterna med att begreppet bildning innehåller så många 
motsättningar. Han föreslår att man istället försöker jämföra folklig, jämlik 
helhetsorienterad och processinriktad bildning med en bildning där elit, specialisering 
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och kunskapsmål utgör centrala element. Med folkbildning menar Sundgren en 
sammanställning av folk och bildning, där folk innebär att det existerar ett kollektiv 
(vanligen knutet till en nationalstat) som representerar en humanistisk och individuell 
bildning samt förhåller sig till en elit (t ex staten) som representerar en kunskapskanon 
och ett kulturarv. Denna definition ställer Sundgren sedan i relation till de lexikala 
definitionerna som mer talar om folkbildning som allmänbildande undervisning med en 
vuxen målgrupp. Förstavelsen folk har även en politisk innebörd, menar Sundgren, som 
medför att begreppet folkbildning ur en demokratisk synvinkel är beroende av att 
framstå som legitim i folkets ögon. 

 

2.1.3 Folkbildningens särart 
Sundgren (2003) har undersökt folkbildningens så kallade särart som fenomen och 
problem och kommit fram till att det kanske inte alls går att prata om en särart. Detta 
motiverar han främst med att forskare saknar ett eget språk för att beskriva 
folkbildningen och att de i för hög grad använder sig av begrepp som redan finns i t ex 
folkbildningshistoriska källor och offentlig retorik. Detta leder ofta till att 
folkbildningens innebörder snarare konstrueras och vidmakthålls istället för att tolkas 
och förstås. Detta leder i sin tur till att det blir forskarens förförståelse och 
kunskapsintressen som färgar av sig på det tal om särart som utvecklas. Särarten blir 
därmed en språklig konstruktion som skapar föreställningar om en egenart. 
 
Sundgren utvecklar sitt resonemang och menar att forskarnas största problem är att det 
hittills inte empiriskt gått att finna någon särart inom folkbildningen. De positiva 
erfarenheter som deltagare från olika folkhögskolor berättar om verkar snarare bygga på 
en föreställd gemenskap där de positiva dragen nästan uteslutande kan härledas ur 
faktorer som ligger utanför skolmiljön och inte ur någon speciell faktor inom 
densamma. Ett slags bevis för att särarten kanske överhuvudtaget inte existerar skulle 
kunna vara de deltagare som inte ser på sin utbildningstid som särskilt unik jämfört med 
tidigare utbildningserfarenheter. Om särarten inte empiriskt går att finna i verksamheten 
finns det en risk att den kvarstår som konstruktion i historieskrivningar, offentlig 
retorik, hos folkbildare samt hos ett flertal folkbildningsforskare.  

 

2.2 Kunskapens problem 
Kunskap är ett begrepp som är svårt att definiera. Svårigheterna handlar i stort om att 
först redogöra för vad kunskap är och sedan utifrån detta ta reda på vad vi kan få 
kunskap om (Hartman, 2004). 
 

2.2.1 En tvådelad kunskapssyn – teori och praktik 
I den klassiska kunskapsteorin finns det flera förslag till vad som egentligen menas med 
kunskap. Hartman (2004) utgår från att en person med en trosföreställning som är både 
rättfärdigad och sann i och med detta har kunskap. Att trosföreställningen är sann kan 
betyda att den korresponderar mot världen, att den är koherent med andra 
trosföreställningar eller att den är användbar. Molander (1998) menar att klyftan mellan 
teoretisk och praktisk kunskap som existerat sedan antikens dagar försvårat 
möjligheterna till en heltäckande definition. Molander menar vidare att när vi inför 
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begreppet teoretiskt vetande skapar vi samtidigt en begreppslig splittring mellan 
subjektet (människan) och objektet (världen som människan försöker uttala sig om) 
som är svår att hantera.  

 
För att ringa in begreppet kunskap använder sig Molander (1998) främst av tre begrepp: 
Dialogen – vägen till kunskap går genom denna i mötet med andra människor. Denna 
process är öppen och ständigt pågående. Handlingen – i och med denna ger sig vår 
kunskap eller okunskap till känna. Som lärande och uppmärksamma praktiker når vi ny 
kunskap. Levande kunskap - kunskap är kunskap i handling. En isolerad handling kan 
dock aldrig ses som en kunskapsenhet utan den existerar i ett större handlings-
sammanhang. Handlingarna måste vara avsiktliga, kunna bekräftas av någon annan än 
den som utför dem samt leda oss i verkligheten. Molander menar alltså att den enda 
sanna kunskapen är den som tar sig uttryck i en avsiktlig handling som kan bekräftas 
och verifieras av omvärlden samt leda till ökad förståelse av världen. 
 
2.2.2 Kunskapen blir tredelad - episteme, techne och fronesis  
Gustavsson (2000) menar att kunskapens former är tre och att dessa former härrör från 
Aristoteles begrepp episteme (teoretisk kunskap), techne (praktisk kunskap) och 
fronesis (klok kunskap). Om det är episteme och techne som har dominerat 
kunskapsfilosofin i stort menar Gustavsson att fronesis har kommit att bli ett alltmer 
dominerande begrepp under 1900-talet. Detta etiska och huvudsakligen praktiska 
kunnande skulle kunna fungera som en länk mellan den teoretiska och den praktiska 
kunskapen eftersom den förutsätter en praktik i vilken man handlar utifrån sin förståelse 
för praktiken och utifrån de specifika förutsättningar som denna praktik innebär. 
Fronesis skulle därmed kunna vara kunskap utifrån ett hermeneutiskt och bildande 
ideal. 

2.2.3 Kunskap i fyra delar - Kreativitet 
Bennet (1992) hävdar att för att en aktivitet skall anses vara kreativ, d v s leda till någon 
form av produkt krävs ett spänningsfält bestående av fyra element. De element han 
föreslår är en horisontell linje som löper från kunnande (knowing) till förståelse 
(understanding) samt en vertikal linje som löper från material till idé. Det är sedan de 
inbördes relationerna mellan dessa fyra element som är grunden till de kreativa 
aktiviteterna. Om aktiviteten är musik så skulle musikteorin representera kunnandet, 
förståelsen förmågan att tolka musiken, materialet de musikaliska grundelementen och 
idén den ännu ohörda musiken. Som jag ser det skulle relationen mellan kunnande och 
idé kunna representera episteme, relationen mellan förståelse och idé fronesis och 
relationen mellan material och idé skulle således representera techne. Gustavsson 
(1998b) betonar vikten av att den kreativa kunskapen inte urvattnas till underhållning 
eftersom kommunikation, skapande, kreativitet samt människans kritiska förmåga utgör 
delar av en och samma bildningstanke.   
 

2.3 Musik – en praktik i teorin eller en teori i praktiken? 
Musik är ett begrepp som kan ha många innebörder. I denna uppsats ligger fokus 
emellertid på det som man kallar den klingande musiken, d v s musik som organiserade 
ljudelement med avsikt att uttrycka något utifrån någon form av estetisk mall eller 
föreställning. Bucht (2005) utgår från Eduard Hanslicks definition och den tycker jag 
passar bra här eftersom den ger uppsatsen ett poetiskt anslag: ”Tonande rörliga former 
är ensamt och allena musikens innehåll och föremål” (ibid, s. 11). Eftersom 
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musicerande i första hand är en praktisk verksamhet är det svårt att alltid lyckas finna 
de rätta orden för att ringa in viktiga aspekter som berör ämnet musik. Detta har mycket 
att göra med de svårigheter som nämnts ovan, att lyckas förena teori och praktik på ett 
begripligt sätt. I följande avsnitt kommer begreppet musikalitet att behandlas utifrån två 
synsätt. Sedan följer tre olika teorier om hur man kan se på musikens funktion för 
människan. Slutligen behandlas läroplanens syn på ämnet musik i skolan. 
 

2.3.2 Individen och musiken - Musikalitet 
Brännström (1997) ser musikalitet som en i högsta grad social konstruktion. Denna är 
delvis beroende av statusrelationer och grupptillhörighet och karaktäriseras av två till 
synes motsatta synsätt: Absolut syn: Här ses musikalitet som en unik biologiskt nedärvd 
gåva där effektivitet, elitism och reproduktion är viktiga inslag. Relativistisk syn: Här 
ses musikalitet som en i första hand personlig upplevelse där de viktigaste inslagen är 
kreativitet, ömsesidighet och meningsskapande. Brännström menar att dessa två synsätt 
båda är viktiga men att det dialektiska förhållandet mellan dem bör betonas mer när 
begreppet musikalitet diskuteras. Bastian (1987) menar att musikalitet är detsamma som 
förmågan att uppfatta mångfalden som enhet. I och med detta kopplas musikalitet inte 
till förmågan att utöva musik som t ex att kunna spela ett instrument utan istället till 
förmågan att uppleva musiken. Uddholm (1993) anser att alla människor har en 
musikalisk förmåga och att en människas musikaliska bredd beror på hennes öppenhet i 
mötet mellan tradition och spontanitet. 
 

2.3.3 Musik som kommunikation 
Inom ämnet musiksociologi diskuteras ofta hur ett visst musikstycke reflekterar en viss 
samhällssituation (Adorno, 1976) eller hur en viss genre förvaltar ett kulturellt arv 
(Uddholm, 1993). Musik kan alltså ses som en form av kommunikation och Uddholm 
menar att musik är en förutsättning för vår förmåga att kommunicera. Denna 
kommunikation kan både riktas inåt, mot oss själva, och utåt, mot omvärlden. När vi 
blickar inåt blir musiken i bästa fall en förmedlare av våra känslor och en spegel av vårt 
jag (Bastian, 1987). När vi blickar utåt blir musiken ett medel som kan förena 
människor och/eller ifrågasätta konventioner samt manifestera gemenskap och/eller 
självständighet (Uddholm, 1993). Det musikaliska budskapet förmedlas dock inte linjärt 
utan via en cirkulär process i vilken sambandet mellan del och helhet är det viktigaste 
och Bastian (1987) jämför denna process med den hermeneutiska cirkeln där varje del 
kan avspegla helheten. Bucht (2005) noterar att oktaven (det närmsta intervallet mellan 
två lika-klingande toner där den ena är ljusare än den andra) som den länk som förenar 
alla världens musikaliska kulturer: ”Ramen är oföränderlig: oktaven och dess 
kraftfält.” 
  

2.3.4 Musik som gestaltning av världen 
Musik behöver dock inte bara ses som en mänsklig konstruktion. Nilsson (2003) menar 
att musiken finns integrerad i naturen och att människans första försök till musicerande 
helt enkelt har varit ett försök att tämja naturens makter. Bucht (1999) menar att om 
man ser musiken som ett slags språk impliceras samtidigt en musikalisk grammatik och 
semantik som måste delas av utövare och lyssnare. Om denna gemensamma 
förförståelse inte finns förlorar musiken sin semantiska betydelse men bibehåller 
emellertid sin förmåga att kommunicera (ibid.). Genom att gestalta världen som 
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förhållandet mellan rum, rörelse och tid kan musiken fungera som ett redskap för 
ombyggnad av vår kunskap om världen. Som ett exempel visar Bucht att 1900-talets 
tolvtonsmusik, och dess förhållande till den klassiska konstmusiken, kan jämföras med 
när Einsteins fyrdimensionella rum-tid ersatte Newtons urverksliknande universum. 
Bucht menar att man även kan se musiken som rörelse i ett rum under en viss tid och att 
musiken därmed kommunicerar själva världen och på så sätt möjliggöra människans 
emotionella erövringar av densamma.  
 

2.3.5 Musik som system 
Nilsson (2003) menar att det även går att se musiken som ett system som kan existera 
oberoende av människa och natur. Detta upptäckte Pythagoras, som genom att 
experimentera med olika stränglängder, insåg att de musikaliska klangerna kunde 
representeras av enkla heltalsförhållanden. Ju mer välklingande ett intervall är desto 
enklare talförhållande ligger bakom dess uppkomst. Utifrån detta kan musiken ses som 
ett abstrakt system med axiomatisk uppbyggnad innehållande olika teorem med hjälp av 
vilka man kan konstruera musikaliska utsagor, något som Hofstadter (2000) undersöker 
genom att behandla olika självrefererande system utifrån Bachs fugor, Gödels 
ofullständighetsteorem samt Eschers omöjliga konst. Hofstadter menar att vi alltid 
kommer till en punkt då vi måste ställa oss utanför systemet för att kunna avgöra 
giltigheten i vissa utsagor. För att tillfullo kunna beskriva musiken hamnar vi därför 
alltid i situationer där vi inte kan använda oss av musikaliska begrepp. 
 

2.3.6 Musik i skolan 
Musikämnets utrymme i läroplanerna har blivit mindre och mindre samtidigt som dess 
betydelse betonas mer och mer. Det finns vissa svårigheter med att beskriva musikens 
roll i skolundervisningen främst eftersom den kunskap som finns om musikens 
betydelse och kunskaper om metodik i musikundervisning främst existerar i form av 
tyst kunskap som är svår att dokumentera. Detta faktum samt det faktum att 
musikämnet beskrivs i väldigt generella ordalag i läroplanen har medfört att det inte 
finns någon tydlig mall för hur musikundervisning i grundskolan skall bedrivas 
(Hähnel, Sandberg & Öhman; 1996). 
 
Vad som står i Lpo 94 är dock att musikundervisningen skall röra sig i spänningsfältet 
tradition/förnyelse vilket för elever skulle kunna innebär en förskjutning mot eget 
musicerande, aktivt skapande samt anknytning till både det estetiska kulturarvet och 
populärkultur (Hugart, 1996).   
 
Tivenius (2004) menar att musikpedagogiken i stort har misslyckats med att förmedla 
de moraliska aspekterna med musik som förståelseredskap då fokus i alltför stor 
utsträckning ligger på utbildandet av musikaliska hantverkare som, i bästa fall, får äran 
att förmedla komponisternas och dirigenternas konstnärliga och estetiska visioner eller, 
i alla fall, kan tillgodogöra sig dessa genom att gå på konserter. Vidare menar Tivenius 
att musikpedagogiken lätt kan bidra till en klyfta mellan populärmusik och så kallad 
konstmusik som i sin tur kan lura folk att tro att den musik de helst vill lyssna på eller 
helst vill utöva är trivial och därför betydelselös. 
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2.4 Musik och bildning – en sammanfattning 
De tre områden som nu berörts visar på ett flertal beröringspunkter och det kan nu vara 
på sin plats att diskutera några av dessa. Det som begreppen bildning och musik främst 
har gemensamt är att de är svåra att ringa in med ord eftersom de är så förknippade med 
vem eller vilka som försöker förklara dem. En förklaring till detta kan vara den klyfta 
mellan teori och praktik som tidigare nämnts. Kanske både bildning och musik måste 
ses som handlingsbaserade aktiviteter som båda först och främst måste förklaras utifrån 
utövarna, t ex deltagare inom folkbildningen och musiker. Det faktum att 
folkhögskolans särart främst är en skrivbordsprodukt tyder på detta.  
 
En annan gemensam nämnare bör också noteras och det är att de motsatspar som 
begreppet bildning kan förklaras utifrån har mycket gemensamt med de två olika 
synsätten som finns på musikalitet. Här kan man nämna konflikterna mellan 
målstyrning och processinriktning samt jämlikhet och elitism. Intressant är också att 
man kan se musikalitet som ett sätt att uppfatta en helhet ur flera delar, något som också 
är ett vanligt synsätt när man diskuterar bildningsbegreppet. 
 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att inom ramen för en människas 
bildningsprocess finner vi också hennes musikaliska utveckling. Denna musikaliska 
utveckling har många beröringspunkter med bildningsprocessen men kan också gå 
utanför denna. Detta gör den om vi ser på musiken som ett sätt att gestalta den fysiska 
världen som rörelse, rum och tid.   
 
 

3. Metod 

3.1 Allmän metoddiskussion 
Syftet med en vetenskaplig undersökning är att nå vetenskaplig kunskap om ett 
fenomen eller en företeelse. Med vetenskaplig kunskap avses systematisk kunskap 
(Kvale, 1997) och med kunskap skulle kunna menas en eller flera rättfärdiga 
uppfattningar om en företeelse som tros vara sanna samt överensstämma med världen 
(Hartman, 2004). 
 
Inom samhälls- och beteendevetenskaplig forskning talar man allmänt om två metoder 
att nå kunskap med: den kvantitativa och den kvalitativa (Holme & Solvang, 1996). 
Ingen av dessa två metoder kan sägas vara bättre än den andra eftersom deras förtjänster 
helt beror på vad det är man vill undersöka (Bryman, 2002). Kvale (1997) menar att 
diskussionen om vilken metod som är att föredra är meningslös eftersom det är 
forskningsfrågan som avgör metoden och inte tvärtom. Det som avgör vilken metod 
som är bäst beror alltså på syftet med den förestående undersökningen. Vill man 
undersöka förekomsten av ett visst fenomen inom en bestämd population så är en 
kvantitativ mest lämplig då man redan i förväg vet vad man skall leta efter. Är man 
däremot på jakt efter ett ännu okänt fenomen som man kanske misstänker existerar men 
är osäker på hur det tar sig uttryck är en kvalitativ metod att föredra. Eftersom man 
gärna vill jämföra samhällsforskning med naturvetenskaplig forskning påpekar Kvale 
att det inom den senare i många fall förekommer både kvantitativ och kvalitativ 
forskning och att de båda fyller nödvändiga funktioner inom t ex ämnen som kemi och 
biologi. 
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När man diskuterar valet av metod inför en undersökning anser jag att det är viktigt att 
skilja på begreppen forskningsparadigm och forskningsmetod. Med forskningsparadigm 
menas den förståelseram inom vilken forskaren verkar och denna kan sägas bestå av 
den samlade kunskap (teorier och idéer) som utgör en vetenskaplig disciplin (Hartman, 
2004). Med forskningsmetod menas de verktyg som forskaren har till sitt förfogande 
när han vill nå ny kunskap inom ramen för sin disciplin (Bryman, 2002). Kuhn (1981) 
varnar för att ett forskningsparadigm i vissa fall kan utgöra ett hinder för att nå ny 
kunskap då de metoder som används oftast är färgade av paradigmet och mest tjänar till 
att bekräfta de teorier och idéer som redan existerar. Kuhn visar sedan på flera exempel 
inom den vetenskapliga historien där ny kunskap nåtts antingen med hjälp av metoder 
som inte accepterats inom ramen för forskningsparadigmet eller så har helt enkelt 
slumpen legat bakom nya upptäckter. Detta ställer stora krav på forskaren som i sitt 
arbete måste vara uppmärksam på oväntade resultat samt öppen för alternativa metoder. 
Låt oss nu gå närmare in på de metodologiska överväganden som har gjorts inför denna 
undersökning. 
 

3.2 Metodologiska överväganden 

3.2.1 Undersökningens forskningsansats 
Syftet med undersökningen var att försöka beskriva hur deltagarna på en 
folkhögskolekurs upplever musik som fenomen och hur de upplever att deras förståelse 
för detta fenomen kan påverka deras förståelse för andra sammanhang. Detta skulle 
kunna sägas vara det explicita syftet. Det fanns emellertid också ett implicit syfte som 
var att försöka knyta dessa upplevelser till tidigare teori som rör bildning, kunskap och 
musik och utifrån detta generera ytterligare teori på området. Dessa syften krävde mer 
eller mindre en kvalitativ ansats eftersom en sådan lämpar sig väl vid teorigenererande 
syften (Bryman, 2002). Som jag såg det skulle en undersökning gjord inom den 
hermeneutiska forskningstraditionen fungera utmärkt. Detta då jag inte bara ville 
försöka beskriva kursdeltagarnas upplevelser utifrån deras förförståelse utan även knyta 
dessa till en teoriram. Det handlade alltså om att tolka en företeelse utifrån det 
sammanhang i vilken den existerar något som kan sägas vara kärnan inom den 
hermeneutiska traditionen (Hartman, 2004). Detta skulle inte låta sig göras inom t ex en 
fenomenologisk ansats då man med denna eftersträvar beskrivningar rena från 
förförståelse och tidigare teori (Kvale, 1997).  
 

3.2.2 Undersökningens forskningsmetod 
Kvale (1997) menar att intervjustudien som metod är ett utmärkt forum där forskaren 
tillsammans med de personer som är föremål för studien har möjlighet att generera 
teori. Detta, menar han, då forskaren med sina stora kunskaper inom ett ämne har 
möjlighet att tillsammans med den intervjuade nå ny kunskap genom att hjälpa denne 
att sätta ord på sina egna tankar, idéer och funderingar. Således har vi nu nått fram till 
den punkt då vi kan beskriva den forskningsansats samt metod som ligger till grund för 
undersökningen. Denna skulle alltså kunna beskrivas som en kvalitativ intervjustudie 
inom ramen för hermeneutisk forskningstradition. Nu återstår bara att beskriva hur 
denna studie har gått till.  
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Eftersom forskningsfrågan är både bred (frågeområdet stort) och smal (liten grupp av 
möjliga intervjupersoner) gällde det att finna en strategi med vilken det gick att få ut 
mycket material ur ett litet antal personer. Jag har också tagit hänsyn till de praktiska 
aspekterna; en viss tidsram har tagits hänsyn till vilket gjorde att undersökningen inte 
fick ta hur lång tid som helst. Jag fastnade för och har i arbetet med denna uppsats låtit 
mig inspireras av det metodologiska tillvägagångssätt som finns inom Grundad teori 
och som kännetecknas av en ständig växling mellan teoriutveckling och datainsamling 
(Bryman, 2002). Denna forskningsprocess utgår alltså inte från en bestämd teori och 
håller fast vid denna oavsett vad som händer utan tillåter nya idéer som dyker upp på 
vägen att utveckla och generera teori kontinuerligt genom hela processen. Ett sådant 
tillvägagångssätt har medfört många fördelar i min undersökning. Det fanns också en 
praktisk aspekt då jag inte hade möjlighet att genomföra så många intervjuer. Detta 
innebar att jag var tvungen att påbörja teorigenererandet redan efter första intervjun för 
att kunna utnyttja detta till den nästkommande. Eftersom jag inte hade låst mig vid en 
bestämd teori, har jag hela tiden haft möjligheten att vara lyhörd och uppmärksam på 
nya tankar och idéer och att kunna låta dessa influera den fortsatta forskningsprocessen. 
Det som skiljer min metod från den kritiska teorin är att den inte har varit teorineutral, 
något som den kritiska teorin säger sig vara även om detta i och för sig är något som 
kan ifrågasättas (Bryman, 2002). Mitt mål har ju varit att försöka knyta an den 
nykonstruerade teorin till redan existerande teori. 
 

3.3 Undersökningens genomförande 

3.3.1 Intervjuerna 
När intervjustudier kommer på tal är det viktigt att man betonar samspelet mellan 
forskare och intervjuperson. Intervjun kan snarare ses som en dialog där forskaren med 
sin forskningsfråga och teoretiska förkunskaper i ett samtal med en deltagare skapar och 
tolkar dennes upplevelse av ett fenomen. För att lyckas med en intervju är det viktigt att 
den som intervjuar besitter stora kunskaper om det ämne eller de ämnen som intervjun 
behandlar (Kvale, 1997). De av mina förkunskaper som har varit mest relevanta för 
denna undersökning representeras av teoriramen. 
  
Teoriramen utgjordes av tre centrala delar som behandlade områdena bildning, 
teori/praktik samt musik. I en fjärde och sista del gjordes ett försök att sammanföra 
dessa till en enhet. Dessa fyra delar utgjorde de fyra centrala frågeområden som 
tillsammans har dominerat intervjuguiden. Enligt principerna för Grundad teori finns 
det däremot en möjlighet att hela tiden förändra denna intervjuguide så länge 
undersökningen pågår. Med det vill jag ha sagt att dessa frågeområden var min 
utgångspunkt som forskare men jag har utvunnit ytterligare kunskap från 
respondenterna. Det är alltså de som har försett mig med den ytterligare kunskap jag 
behövde för att kunna nå fram till den genererade teorin. 

3.3.2 Undersökningsintervjuernas frågeområden  
Nedan följer de fyra områden som har varit grund för intervjuguiden. Intervjuerna bör 
ses som samtal kring dessa områden där jag i egenskap av intervjuare och forskare fört 
diskussionen framåt utifrån respondenternas utsagor. 
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1. Musik: Hur ser deltagarna på musik som begrepp, språk och 
kommunikationsmedel? Vad innebär musikalitet för dem? Ser de sig själva som 
musikaliska? 

 
2.  Musik och bildning: Hur ser deltagarna på sitt eget musicerande? Är musiken 

bara ett tidsfördriv eller finns det några mål? Hur påverkar deras syn på sig 
själva som musiker synen på övrig undervisning? Ser de sig överhuvudtaget 
som musiker? 

 
3.  Teori och praktik: Utgångspunkten här är att äkta kunskap är den kunskap som 

kan ta sig uttryck i och med en medveten handling. Håller deltagarna med om 
detta? Vad har egentligen deltagarna för kunskapssyn? Ser de olika på 
teoretiska och praktiska färdigheter och värderas dessa olika?  

 
4.  Folk, bildning och folkbildning: Dessa begrepp är omhuldade av aktörer inom 

folkbildningen men vad har deltagarna för uppfattning om desamma? Känner 
de till och har någon uppfattning om begreppen eller säger de dem ingenting? 
Finns det andra begrepp som deltagarna använder sig av och skulle dessa kunna 
härledas till, vara del av eller till och med överlappa bildningsbegreppet?  

 

3.3.3 Urval och plats för genomförandet 
Eftersom denna undersökning har genomförts med deltagare från en relativt liten kurs 
som inte existerat så länge var urvalet tämligen litet. Kvale (1997) ser inte ett litet antal 
intervjuer som något problem eftersom det är de kvalitativa kunskaperna som är målet. 
Eftersom ansatsen till hela undersökningen var teorigenererande så har ett stort mål 
varit att se till att välja respondenter utifrån deras möjligheter att dela med sig så 
mycket så möjligt av sina erfarenheter. Ett krav på urvalet var alltså dess 
informationsrikedom samt informationsbredd. Jag har genomfört sex intervjuer med 
manliga (fyra stycken) och kvinnliga (två stycken) deltagare i åldersspannet 18-32 år. 
Kunskapsmässigt i fråga om musik har de legat på olika nivåer. Några hade bara spelat 
ett år och några hade spelat under flera år. Deras tidigare studieerfarenheter var från 
grundskola och ett eller några år på gymnasiet. Endast en av respondenterna hade ett 
fullständigt gymnasiebetyg. Alla respondenter såg musiken som deras största intresse i 
livet. Ett möjligt problem med urvalsgruppen var att jag har varit deras lärare något som 
jag kommer att återkomma till när de etiska aspekterna för undersökningen diskuteras.  
 
När det kommer till valet av plats för genomförandet av en intervjustudie är det viktigt 
att tänka på att den väljs så att de som skall intervjuas känner sig trygga (Kvale, 1997). 
Jag valde att intervjua respondenterna i det hus där de flesta av dem fortfarande 
musicerar. I detta hus ryms även delar av min arbetsplats vilket innebär att intervjuerna 
har genomförts på en plats där båda parter kände sig trygga.  
 

3.3.4 Analys av intervjuerna 
Kvale (1997) betonar vikten av att analysen av en intervjustudie inte påbörjas efter att 
alla intervjuer genomförts och skrivits ut. Han menar istället att analysen påbörjas i och 
med att första intervjun tar sin början eftersom denna i sig är en tolkningsprocess där 
både den intervjuade och intervjuaren kontinuerligt analyserar samtalet. När alla 
intervjuer är utskrivna bör därför forskaren ha en något sånär tydlig bild av det fenomen 



 

  13   

som han vill studera och denne kan nu fördjupa sin analys genom att försöka studera 
intervjuutskrifterna. Jag anser till och med att analysen för denna uppsats påbörjades då 
undersökningen först påtänktes eftersom jag redan då började fundera kring 
problemområdet och började samla in teori som kategoriserades och analyserades 
utifrån undersökningens syfte. Detta har varit till stor hjälp vid analysen av 
intervjuutskrifterna. Min analysprocess har i princip varit iterativ och inspirerats av 
Grundad teori som handlar om ett ständigt växelspel mellan informationsinsamling och 
teoriskapande. Den huvudsakliga analysen har skett i två steg. Först genomförde jag 
fyra intervjuer som jag kategoriserade. Utifrån de kategorier som jag uttolkade 
genomförde jag sedan två intervjuer till under vilka jag hade möjlighet att skaffa 
fördjupad information till befintliga kategorier samt möjlighet att uttolka eventuella nya 
kategorier.  

 
När utskrifterna väl var gjorda fanns det olika tillvägagångssätt för den fortsatta 
analysen. Kvale (1997) talar om olika metoder utifrån begreppen koncentrering, 
kategorisering, berättelse, tolkning och ad hoc och jag har använt mig av flera av dessa 
men eftersom jag har rört mig inom ramen för den hermeneutiska forskningen har 
tolkning legat väldigt nära till hands. Mitt mål var även att försöka kategorisera 
resultaten vilket krävde att intervjuutskrifterna koncentrerades. Jag har heller inte 
underskattat meningsbyggande med hjälp av ad hoc-metoder, vilket innebär att jag har 
låtit mitt sunda förnuft samt utseendet på textmaterialet styra analysprocessen. 
 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som är starkt förknippade med kvantitativa 
undersökningar (Bryman, 2002). Det finns många alternativa begrepp som har skapats i 
syfte att vara mer tillämpbara vid kvalitativa undersökningar men då dessa ofta är 
svåröverskådliga har jag valt att diskutera denna undersöknings reliabilitet och validitet 
eftersom dessa begrepp med fördel kan anpassas till den kvalitativa forskningen (ibid.). 
Jag kommer i detta kapitel även ta upp undersökningens etiska aspekter eftersom dessa 
inverkar på både reliabilitet och validitet. 
 

3.4.1 Reliabilitet 
Med en undersöknings reliabilitet menar man dess pålitlighet och detta är knutet till 
möjligheten att för en utomstående kunna upprepa studien och nå samma resultat 
(Hartman, 2004). Även om detta i princip är omöjligt inom kvalitativa studier, då de 
sociala miljöerna ständigt förändras, så är det ändå viktigt att forskaren är så explicit 
som möjligt när metoden skall beskrivas och att alla steg i forskningsprocessen på något 
sätt redovisas (Bryman, 2002). Kvale (1997) anser att metoden ofta försummas i 
kvalitativa forskningsrapporter och detta ofta för att den kanske inte är så strikt och 
därmed svår att i detalj beskriva men detta i sig är ju ett argument för att man skall 
försöka beskriva den så noga som möjligt så att läsaren av den slutgiltiga rapporten kan 
dra slutsatser om just resultatens pålitlighet. I och med detta metodkapitel hoppas jag att 
läsaren får en något sånär tydlig bild av hur denna undersökning har gått till och utöver 
detta kan förstå mina slutsatser som är baserade på min förförståelse, teoriram samt 
intervjugenomförande. 
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3.4.2 Validitet 
Validitet är ett mått på hur bra en undersökning lyckats mäta det den var avsedd att 
mäta och detta är starkt knutet till korrektheten i resultaten (Hartman, 2004). Larsson 
(1994) diskuterar sex validitetskriterier och jag skall nu diskutera denna undersöknings 
validitet utifrån dessa kriterier.  
 
Diskurskriteriet – Detta kriterium har att göra med hur väl en undersöknings resultat 
fungerar som inlägg i den allmänna vetenskapliga debatten. För att detta 
överhuvudtaget skall vara möjligt måste undersökningen utgå från redan existerande 
teori för att kunna knyta resultaten till denna. I och med att jag har en teoriram till 
vilken jag har knutit mitt resultat anser jag att jag har uppfyllt detta kriterium. 
 
Heuristiskt värde – Här handlar det om att se om undersökningen tillför något nytt och 
inte bara bekräftar tidigare kunskap. Detta kriterium har uppfyllts då ny teori helt klart 
har genererats då det inte finns några studier som behandlar musikens betydelse för 
folkhögskoledeltagares förståelse för sig själva och världen. 
 
Empirisk förankring – Detta kriterium behandlar överensstämmelse mellan verklighet 
och tolkning vilket i detta fall leder oss in på några kommentarer om studiens 
objektivitetsaspekt. Eftersom undersökningen har utförts med deltagare från den kurs 
jag har ansvarat och fortfarande ansvarar för och som jag tidigare undervisat kan det 
vara hög tid att höja ett varnande finger. Kan en objektiv granskning garanteras? Svaret 
på denna fråga måste helt klart bli ett Nej! Däremot har min närhet till respondenternas 
studiemiljö gjort det svårare för mig att feltolka deras utsagor vilket i sig har lett till en 
hög empirisk förankring. Jag skulle dessutom göra mig själv och skolan en otjänst om 
jag fann några negativa aspekter som jag sedan försökte dölja eftersom syftet med 
studien i första hand är att kunna bidra med ökad förståelse i kopplingen mellan musik 
och bildning och i bästa fall även kunna bidra med ny teori på området.  För att detta 
skall vara möjligt har största möjliga sanningshalt eftersträvats. Om detta har lyckats 
borde utvecklingsmöjligheterna kunna öka både inom fältet bildning/musik i stort och 
inom ramen för den kurs som studeras. Således vinner ingendera på om saker skulle ha 
sopats under mattan. 
 
Konsistens – Med konsistens menas den inre logiken och inom den hermeneutiska 
ansatsen utgörs denna av den hermeneutiska cirkeln där varje del skall kunna reflektera 
helheten. Detta gäller såväl forskningsprocess som framställning av densamma. 
Eftersom det finns ett totalitärt drag i konsistenskriteriet kan detta komma att inverka på 
den empiriska förankringen om man undviker vissa resultat för att de inte passar in i 
helheten. Genom att inse att fullständig konsistens varken bör eller går att uppnås har 
jag ändå strävat efter så hög konsistens som möjligt utan att det inverkar på den 
empiriska förankringen.  
 
Det pragmatiska kriteriet – Detta kriterium har att göra med den samhälleliga nyttan 
och de konsekvenser som följer av en undersöknings resultat. Eftersom mitt mål var att 
bidra till ökad förståelse för musik ur ett bildningsperspektiv hoppas jag att de resultat 
jag har kommit fram till kan göra nytta inom såväl folkbildning som andra 
utbildningsforum. Detta kan självklart bara uppnås om jag lyckas få någon att läsa 
denna uppsats, eller i alla fall ta del av de idéer som presenteras i den, och detta är något 
jag kommer att sträva efter då jag är väldigt mån om att musikens roll för skola och 
samhälle aldrig får underskattas.  
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Etiskt värde - Larsson menar också att ett viktigt kvalitetskriterium för kvalitativa 
undersökningar är det etiska värdet som kan sägas vara ett mått på hur god etik som 
uppvisas i en vetenskaplig studie. Är det etiska värdet högt kan detta inverka på 
andra kvaliteter och Larsson betonar därför konflikten mellan etik och validitet; i 
vissa fall kanske den etiska hänsynen kan leda till osanna resultat och i så fall bör 
man avstå från studien. Att i mitt fall försöka dölja det faktum att jag genomfört 
studien på min arbetsplats skulle kunna innebära att det inverkar på uppsatsens 
validitet. Ett större problem skulle väl i så fall vara om resultatet visar på negativa 
sidor av kursen där studien bedrivits. I dessa fall framgår detta och min målsättning 
har varit att sanningshalten skall vara så hög som möjligt eftersom undersökningens 
validitet hänger på det. 
 
Ett annat validitetskrav måste vara att sträva efter så sanningsenliga svar som möjligt 
(Kvale, 1997). Eftersom jag har intervjuat tidigare deltagare har det ju funnits en risk att 
de svarar som de tror att jag vill att de skall svara. För att undvika denna risk har jag 
varit väldigt tydlig och informerat om vikten av uppriktighet i forskningsstudier samt att 
inget de säger kan komma att hållas emot dem. Detta leder oss in på just 
intervjudeltagarnas rättigheter. 
 

3.4.3 Respondenternas rättigheter 
När forskning bedrivs måste den nya kunskapen alltid vägas mot kravet på skydd av 
individer (Vetenskapsrådet, 2007) och fyra huvudkrav har beaktats inför denna studie. 
Respondenterna har alla informerats om syftet med deras medverkan och 
undersökningens syfte i stort (Informationskravet). Deras medverkan har under studiens 
gång varit helt frivillig (Samtyckeskravet) och deras anonymitet har i största möjliga 
mån bevarats (Konfidentialitetskravet). Den information som respondenterna har 
bidragit med har bara använts i forskningssyfte och inte i några som helst kommersiella 
sammanhang (Nyttjandekravet). Därmed har Vetenskapsrådets riktlinjer för god etisk 
forskning upprätthållits under arbetet med och i presentationen av denna uppsats.  
 

4. Resultat – Med musikintresse mot förståelse 
Här följer en sammanfattning av intervjuerna där respondenternas svar sorterats i 
kategorierna lyssnande, utövande, musikalitet, musikteori, skapande, övriga ämnen, 
relationer samt folkhögskolesyn. Som tidigare nämnts är det respondenternas brinnande 
musikintresse som genomgående är den gemensamma nämnaren utifrån vilken 
intervjusvaren skall tolkas och förstås. 

 

4.1 Lyssnandet 
Alla respondenters första kontakt med musik var inte helt oväntat via lyssnandet och det 
är detta musiklyssnande som har skapat deras första tankar om musik: 

 
Jag tycker ändå inte om att sätta för mycket ramar, känner 
mig illa till mods att begränsa begreppet, det är nog väldigt 
upp till var och en och alltså jag tror att majoriteten av 
lyssnare tycker att musik kräver vissa instrument, att det ska 
vara inspelat, dokumenterat på något sätt.  
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Något som alla respondenter hade gemensamt var att de alla såg lyssnandet som en 
viktig del i sina liv. De flesta hade aktivt börjat lyssna på musik i tidig skolålder, d v s 
från och med tidig skolålder hade de börjat ta ställning till vilken musik de tyckte om 
och inte tyckte om och utifrån detta själva valt musik att lyssna på.  För de flesta hade 
musiklyssnandet över åren blivit en självklar och naturlig vana. Gemensamt för deras 
lyssnande var att det hade en klart känslomässig grund: 
 

Jag hittar på nya sätt hela tiden. Alla olika sinnestillstånd ger 
olika sätt att lyssna, somnar till musik, arg då lyssnar jag på 
musik. Då lyssnar jag på olika saker. 

 
Deras syn på lyssnandet förändrades dock under utbildningens gång. Det som 
förändrades kan delas in i två kategorier. 

  
4.1.1 Del och helhetslyssnande  

 
Lyssnar inte likadant efter denna utbildning. Radiomusik är 
inte lika spännande längre. Då vill jag lyssna mer efter 
småsaker i låtar, en rytm eller ett ljud istället, och att låten 
inte är helt rak. Koppla bort det här med fyra vändor sen 
börjar dom sjunga. 
 

Denna förändring innebar att respondenterna mer och mer började inse att man kan 
lyssna på musik på flera olika sätt beroende på motivet bakom lyssnandet. Från att 
generellt ha lyssnat på musiken som en helhet infann sig ett mer analyserande drag i 
respondenternas lyssningsprocesser. En respondent berättade att han först ville lära 
känna musiken genom att inte koncentrera sig för mycket på detaljer för att sedan, när 
helhetsbilden hade framträtt, började fokusera på vad de olika instrumenten bidrar med 
samt spekulera i hur musikerna/kompositören tänkte när de/denna framförde/skrev 
musiken: 
 

Man uppskattar fler och fler instrument och det är på grund av 
folkhögskolan. Här har man fått uppleva andra instrument, 
som de där slaginstrumenten. Det är sånt man inte har tänkt 
på att de ligger där i låtar och så. Ibland bara en klapp med 
händerna kan ju vara ett instrument.  

 
En av respondenterna menade att det var skillnad på att lyssna och att höra. Att lyssna 
var mer en analyserande process medan att höra var en slags total tillgodogörelse av 
musiken där alla sinnen var inblandade.  
 
4.1.2 Upptäckande lyssning 
I och med att respondenterna under utbildningen fått ta del av musik som de i vanliga 
fall inte skulle ha lyssnat på har ett intresse för ny och främmande musik infunnit sig. 
De upplever ett värde i att lyssna på ny musik och ser lyssnandet som en möjlighet att 
utveckla deras musikalitet: 
 

Lyssnar mycket ny musik som man inte brukar. Kollar på 
konserter. Det är inget slölyssnande utan ofta aktivt 
lyssnande. 

 
En respondent var mån om att verkligen bekanta sig med den nya musiken innan det 
gick att njuta av den tillfullo. 
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För att jag ska kunna njuta måste jag känna igen den lära mig 
formen. Då går jag runt sitter vid datorn, gör något under 
tiden för att det ska fastna någon annanstans i huvudet. 
 

4.2 Utövandet och den egna utvecklingen 
 

Med tidens gång började flera av respondenterna inse värdet i ett disciplinerat 
förhållningssätt till den musikaliska utvecklingen: 

 
Man märkte ju att man blev bättre.  

 
Många var medvetna om vad som behövdes för att kunna bli bättre och att utvecklas på 
sitt instrument men det var inte säkert att de efterlevde dessa insikter: 
 

Man spelar helt enkelt, övar noter, skalor, ganska ofta, varje 
dag, t o m. Jag borde, men jag gör det inte. 

 
Några respondenter såg lyssnandet som en förutsättning för att kunna utvecklas 
musikaliskt: 
 

Man lagrar undermedvetet och sen känner igen det och vet 
hur man känner igen det. Man övar genom att lyssna. 

 
I och med att respondenterna började fundera kring sin egen musikaliska utveckling 
började ett process- och helhetstänkande sakta men säkert att utvecklas: 

 
Teknik, säkerhet och stå på scen och känna det man kanske 
uttrycker sig mera istället för att bara spela grundtoner. Kan 
uttrycka mer men det är ju en process som går hela tiden. 
Man kan aldrig bli färdiglärd på ett instrument 

 

4.3 Synen på musikalitet 
 

Det är någon slags självförtroende eller någon kraft. 
Jag tror att jag uppfattar folk som musikaliska när de 
inte kompromissar. Någon slags frihet med det man 
skapar. 

 
När det kommer till begreppet musikalitet så bidrog respondenterna med många olika 
uppfattningar. Det diskuterades om hur man blir musikalisk, vad musikalitet innebär 
samt hur man utvecklar denna. När det kommer till deras egen musikalitet var alla 
överens om att de hade fått med den hemifrån där de alla fått uppleva musik från 
småbarnsåldern. Utifrån denna erfarenhet var de flesta överens om att musikaliteten inte 
var ett statiskt begrepp utan något man ständigt kunde eller borde utveckla. Folk som 
inte såg sig som musikaliska utnyttjade inte sina potentiella utvecklingsmöjligheter, 
tyckte en respondent: 
 

Talang är något man förtjänar. Man blir musikalisk, 
det är något man växer in i. Många har ett förråd 
som de inte vill eller kan utnyttja. 
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Någon pratade om musikalitet som att ha känsla för musik. En annan respondent 
kopplade musikalitet till begreppen uppmärksamhet och fantasi och menade att 
musikalitet handlade om att kunna omvandla ett godtyckligt ljud till musik. De olika 
uppfattningarna kan sorteras in i fyra kategorier.  

4.3.1 Förmedlande förmåga  
 

Det är på något sätt för mig det ultimata instrumentet 
för att överföra känslor. 

 
Här ses musikaliteten som en förmåga att kunna förmedla en känsla eller ett budskap. 
Detta kan man göra genom att komponera ett stycke musik som man själv eller någon 
annan framför. Man kan också se ett framförande som musikaliskt om kompositörens 
eller utövarens syfte med musiken framgår hos lyssnaren. 

4.3.2 Tolkande förmåga 
 

Det är att förstå vad man hör. Att förstå vad 
man hör enligt vissa regler som någon 
bestämt, att kunna applicera det man hör 
inom en ram. Att peka ut det man hör. 

 
Här ser man musikalitet utifrån ett lyssnarperspektiv. Musikaliteten blir då ett mått på 
hur mycket man kan tillgodogöra sig ett visst stycke musik men har också att göra med 
förmågan att tillgodogöra sig olika slags musik. Det handlar alltså om grader av 
öppenhet inför det främmande men också om en förmåga att kunna se (höra) nya saker i 
det bekanta. Musikaliteten som tolkande förmåga blir en kreativ process som tillåter 
lyssnaren att acceptera det mest svårsmälta och till synes omusikaliska oljud till musik, 
så länge viljan och fantasin finns där. 

 

4.3.3 Instrumentell förmåga 
 

Tror nog att man egentligen är musiker när man 
regelbundet spelar på något slags instrument eller 
med sin röst, men det handlar om att interagera med 
andra människor. Det handlar om att spela ett 
instrument att kunna ha lust vilja uttrycka sig 
mycket. Det är att framkalla ljud. 

 
Några av respondenterna kopplade musikaliteten till förmågan att handskas med ett 
instrument. När den instrumentella förmågan kom på tal började dessa att prata om 
olika grader av tekniskt kunnande i form av snabbhet och avancerade fingersättningar. 
Den instrumentella musikaliteten sågs mycket som ett kvantitativt begrepp som 
handlade mycket om hur många skalor eller ackord man kunde spela snarare än hur 
många låtar man kunde spela. Ingen respondent satte begreppet känsla i relation till det 
instrumentella kunnandet. En av respondenterna påpekade dock att för honom var det 
tekniska kunnandet nödvändigt men inte tillräckligt för att man skulle ses som 
musikalisk. Det tekniska behövde kompletteras med lika delar erfarenhet och 
kreativitet. 
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4.3.4 Teoretisk förmåga 
 

Att kunna noter, kunna överföra det man spelar till 
nåt praktiskt att kunna göra teori till musik och 
tvärtom. 

 
Musikalitet, menade många av respondenterna, var förmågan att kunna namnge det man 
hör eller det man spelar med hjälp av den musikteoretiska vokabulären. Detta kan sägas 
vara ett kunnande om musikens byggstenar och det såg några respondenter som ett 
tecken på musikalitet. Många kopplade också den teoretiska förmågan till förmågan att 
kunna skapa musik utifrån vissa givna förutsättningar. 

 

4.4 Synen på musikteori 
 

Jag trodde aldrig att det fanns ett system som var 
logiskt utan trodde det bara var att skapa. 

 
Musikteori är liksom matematik, ett ämne som de flesta respondenter anser vara viktigt 
utan att egentligen kunna säga konkret vad det skall användas till. Det verkar ligga 
någon slags prestige i att kunna slänga sig med den musikteoretiska vokabulären. Några 
respondenter upplever att de kursdeltagare som har kunskaper om musikteori upplevs 
som musikaliska av de övriga deltagarna utan att de egentligen har behövt visa prov på 
några praktiska färdigheter. Andra jämför till och med musiken med matematiken och 
menar att de båda ämnena kräver att man tänker på ett visst (korrekt) sätt och antyder 
ett auktoritärt drag: ”Någon har bestämt hur det skall vara och så är det i musiken 
också.” 

 

4.5 Skapandeprocessen 
 

Det blir som det blir. Man känner att det här 
blir bra, en känsla. Det här vill jag jobba 
vidare på 

 
När det kommer till respondenternas egna musikaliska skapande framkom många 
intressanta resonemang. Gemensamt för de olika metoderna är att de alla innefattar ett 
samspel mellan inre föreställning av musiken och det under processens gång ljudande 
resultatet. Någon hörde melodier i huvudet medan en annan försökte skapa sig en inre 
bild av musiken. Oftast var det respondenternas instrument som var kanalen mellan 
denna inre föreställning och resultatet. Improvisation var ett begrepp som för en av 
respondenterna var centralt för det egna skapandet. En annan respondent upplevde det 
som frustrerande att vara intressanta musikaliska idéer på spåren men samtidigt sakna 
en djupare förståelse för deras musikaliska innebörd och därmed ha svårt att senare 
komma ihåg dem. I och med att respondenterna fick skapa egen musik började de bli 
mer och mer medvetna om de olika instrumentens funktion i musiken. Varför skall de 
vara där de är i musiken och varför behöver de inte alltid vara med var frågor som dök 
upp allt oftare i och med att deras lyssnande förändrades i takt med att de fick skriva 
fler och fler låtar. Tre kategorier av skapande var representerade hos respondenterna. 
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4.5.1 Teoretiskt skapande 
 

Ibland är det intressantare än själva utövandet. Det 
var roligare att inte kunna spela låten än att kunna 
spela den. 

 
En respondent tyckte att teorin ibland var roligare än praktiken. Detta i de fall då en låt 
kanske inte ansågs som särskilt rolig att spela även om det var roligt att ta reda på hur 
man skulle spela den utifrån de musikteoretiska förutsättningarna. 

4.5.2 Praktiskt skapande  
 

Alla delar av musicerande; lyssna, spela, känna och tänka ska 
smälta ihop. Jag vill använda improvisation och hitta något 
som blir en låt. 

 
Det praktiska skapandet innebar att respondenterna spelade ”lite vad som helst” för att 
sedan under spelandets gång bedöma om detta kunde leda till något musikaliskt 
intressant. Genom att improvisera, fritt eller efter vissa givna premisser, fick de 
möjlighet att leta sig fram till saker som de själva tyckte lät bra. 

 

4.5.3 Teoretiskt/praktiskt skapande  
 

Jag utvecklas när jag sitter vid pianot och spelar kommer på 
att jag vill göra något nytt så tänker jag på association till 
musikteorin som hjälper mig att hitta på det där nya för mig 
som jag inte skapat förut. 

 
Några respondenter menade att när det gick som bäst att skapa, fanns det ingen konflikt 
mellan teori och praktik. Detta skedde i de fall teorin hade automatiserats och blivit 
självklar. 
 

4.6 Övriga ämnen och musikens förhållande till dessa 
Det gick att hitta ett antal intressanta skillnader i uppfattningar om musikens roll i 
förhållande till de övriga ämnena samt om dess funktion i kursen som helhet. Tre 
kategorier är av extra intresse. 

4.6.1 Musik som isolerad företeelse 
 

Man kan tillägna sig musiken på fel sätt. Den kan bli 
en tillflyktsort och till och med destruktiv. 

 
Respondenterna ser inget samband mellan musiken och de övriga ämnena. Musiken ses 
mer som en tillflyktsort än en möjlighet till vidare utveckling. Därför bidrar inte 
musiken heller till något extra engagemang utöver det som eventuellt finns i de övriga 
ämnena. 



 

  21   

4.6.2 Musik som morot 
 

Musiken underlättade att man orkade med de andra 
ämnena, ett avbrott, man fick vara kreativ. Hjälpte 
till att hålla fokus. 

 
Utan något tydligt samband mellan musikämnet och andra ämnen kan musiken ändå 
upplevas som energigivande vilket gör att respondenterna orkar med övrig 
undervisning. Musiken kan till och med vara anledningen till att vissa respondenter 
överhuvudtaget kommer till skolan: 
 

Jag gick inte till skolan för matten utan jag gick för 
ensemblen efter matten. Men jag ville inte vara sen. 
Matten var ju viktig. 

 

4.6.3 Musik som en del av en helhet 
En respondent tyckte att allt hade känts som en enda stor helhet och en annan 
respondent menade att han inte tänkte på att det var någon skillnad mellan ämnena men 
att musiken på olika sätt genomsyrade de flesta ämnena. En förutsättning för denna 
helhetssyn var kursdeltagarnas gemenskap och engagemang: 

 
Första året så fanns det minns jag det som en klump; musiken, 
svenska, allt var musik. Jag känner att det var en slags 
genomgående gemenskap första året som gjorde att alla 
lektioner, det var en lektion alltihop. Det fanns en kärngrupp 
som var med på alla lektioner som höll ihop jämt och höll i 
ställningarna på alla lektioner. 

 

4.7 Relationer/Samspel 
 

Det handlar mycket om kemi, personerna, att det funkar. 
 
Att spela tillsammans är en aktivitet som påverkar respondenterna på många olika sätt. 
Främst handlar det om att de får en gemensam uppgift (komponera, repetera och 
slutligen framföra ett stycke musik), som de tillsammans skall lösa. På grund av 
uppgiftens natur går det inte att dela uppgiften i små individuella deluppgifter som var 
och en skall lösa, utan respondenterna måste lösa den tillsammans. De tvingas alltså att 
kommunicera med varandra. Respondenterna har fått uppleva både samarbete och 
konkurrens och upplevt både fördelar och nackdelar. 
 

Man var tvungen att lära känna de man spelade med. Det blev 
en snabb sammanhållning. Alla känner alla halvt i alla fall. 
Du blev ju tvungen att samarbeta med alla och det handlar om 
att förstå sig på och acceptera andra. 

 
Att spela tillsammans innebar också att respondenterna fick möjlighet att dela med sig 
av sina kunskaper och att lära av varandra. En respondent menade att de som kunde 
mer än vissa men mindre än de som upplevdes som de mest musikaliska hade svårare: 
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 Men de som vara säkra och kunde bra dom brukade oftast 
hjälpa de som var sämre. De medelbra klarade inte av detta 
vilket kanske beror på att hur man är. Lite osäker och om 
någon annan är mer osäker drar med den ner blir stämningen 
negativt påverkad istället för uppmuntrad och peppad. Bra grej 
då fick man chans att själv få förklara saker nu får jag ta över 
lite det gjorde jättemycket.  

 
 
Många av relationerna som inte var direkt kopplade till de musikaliska aktiviteterna 
påverkades ändå till stor del av dessa: 
 

Ja, osams i ensemblen blir det ju privat också. Blodiga 
diskussioner i klassrummet som inte hade med ämnet att göra 
för att visa vem som hade makt. Det var nästan om någon var 
sämre på att spela kanske inte jättepopulär och i övrigt. Man 
kan vara små-irriterad. Allt småtjafs i klassrummet har berott 
på ensemblen. 
 

4.8 Syn på kunskap 
När respondenterna fick fundera kring begreppet kunskap hamnade de oftast i 
resonemang kring antingen teoretisk eller praktisk kunskap. Vissa upplever att den 
teoretiska kunskapen ligger till grund för den praktiska kunskapen men de flesta 
föredrar ändå den praktiska kunskapen: 

 
Hellre praktisk kunskap än teoretisk. 

 
En respondent menade att man kunde skapa teori från praktiken: 

 
Det praktiska är inte lika tydligt eller närvarande i andra 
ämnen. Det är väl i så fall naturkunskap att man kan använda 
sig av praktik för att lära sig något teoretiskt. Det praktiska 
skall bevisa teorin. 

 
En respondent rörde sig dock bort från konflikten mellan teori och praktik och 
påpekade kreativitetens roll som kunskap: 

 
Jag tror att min uppfattning är att kunskap är kreativitet. Så 
definierar jag kunskap. 

4.9 Syn på bildning och folkhögskolan 
 

Att vara bildad människa det är så himla mycket med hur 
samhället är strukturerat hur man gör en karriär vad som är 
rätt och fel då har man valt rätt väg och fått kunskap den 
vägen. Man kan vara musikaliskt bildad men jag använder 
aldrig ordet och vet inte skillnaden mellan bildning och 
utbildning. 

 
En av respondenterna menade att bildning var ett friare begrepp än utbildning och 
menade att det innebar att man både lärde sig och utvecklades. De övriga kände inte till 
begreppet men kunde ändå jämföra folkhögskolan med tidigare utbildningar som de 
hade erfarenheter av. Alla upplevde att det var en bra studieform där de kände sig 
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välkomna och sedda av lärarna. De upplevde alla gemenskap, främst på grund av att de 
läste i en liten sammanhållen grupp där deras självförtroende fick möjlighet att växa. En 
respondent menade att alla kursdeltagare var så olika varandra att en särskild 
gemenskap uppstod på grund av den gemensamma respekten för allas individuella 
egenheter. På så sätt kändes det som om man inte var i fokus trots att man var unik i 
gruppen. Detta gav utrymme för personlig reflektion och möjlighet till utveckling. 
 

4.10 Sammanfattning: Med intresse mot förståelse 
Respondenterna var som sagt väldigt intresserade av musik vilket gjorde att de hade 
mycket att tillföra inom det aktuella forskningsområdet musik, kunskap och bildning. 
Deras syn på musik som fenomen handlade mycket om den kommunikativa funktionen, 
där musik ses som ett instrument med vilket man kan överföra känslor. I och med att de 
kom i kontakt med en mer strukturerad musikundervisning började de också reflektera 
över den systematiska bilden av musiken som för vissa blev en utgångspunkt för en 
vidare musikalisk men i vissa fall också personlig utveckling. Att aktivt hålla på med 
musik gav respondenterna möjlighet att arbeta med sin egen utveckling, träning i att 
samarbeta med och att försöka förstå andra kursdeltagare. De som hade en vilja att 
utvecklas i musiken tvingades också att reflektera över kunskapsbegreppet för att ta 
ställning till hur de skulle effektivisera eller rent av möjliggöra denna utveckling. När 
de fick reflektera över begreppet kunskap var respondenterna i olika grad insatta i 
problematiken mellan praktisk och teoretisk kunskap. En möjlig utväg ur denna konflikt 
skulle kunna vara att likställa kunskap med kreativitet, som en respondent föreslog. De 
flesta respondenter hade ingen tydlig uppfattning om begreppet bildning men de var alla 
överens om att de föredrog folkhögskolan framför andra skolformer. Där fick de i en 
trygg miljö uppleva gemenskap och glädje och kunde genom ett stärkt självförtroende 
arbeta med sin egen personliga utveckling. 
 
 

5. Analys - Musik som bildning 
Avsikten med detta kapitel är att knyta ihop resultatet från intervjuerna med teoriramen 
utifrån bildningsbegreppet, kunskapsbegreppet samt de tre olika perspektiven på musik 
(socialt, personligt, systematiskt). I sammanfattningen av teorikapitlet beskrevs en 
människas musikaliska process som inlemmad i hennes totala bildningsprocess, men att 
det också fanns en möjlighet att gå utanför systemet och med hjälp av musiken 
emotionellt tillägna sig den fysiska världen. Frågan som följer är om respondenternas 
upplevelser har några beröringspunkter med denna syn på musik, kunskap och bildning. 
 

5.1 Musiken och bildningens konfliktpunkter 
Som nämnts tidigare finns det en risk att folkbildningens särart är mer av en 
konstruktion, uppburen av folkbildare, men dåligt förmedlad till deltagarna i 
folkbildningen (Sundgren, 2003). Genom att utgå från Gustavssons (1998a) 
resonemang om bildningens tre konfliktpunkter går det att visa att musiken och 
musicerandet innebär möjligheter för respondenterna och övriga kursdeltagare att 
överbrygga dessa, vilket kan leda till insikt om och förståelse för en slags 
bildningstanke även om de inte använder sig av själva begreppet bildning. 
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Process/mål: Musiken upplevs av respondenterna som både en öppen och styrd process 
utan att detta upplevs som något motsägelsefullt. Detta kan dels illustreras med en frihet 
att få göra i princip vad som helst inom det gemensamma ramverket för vad som kan 
kallas för musik. Man skulle kunna säga att det bestämda målet, representerat av en låt, 
en konsert eller en demoskiva, begränsar respondenternas handlingsutrymme i både tid 
och rum vilket gör att ett flertal i princip osynliga (musikaliska och praktiska) spelregler 
styr dem i en viss riktning mot det för stunden specifika målet. Detta kan i bästa fall 
upplevas som en fri process, om respondenterna är motiverade. Mål och 
processtänkande blir alltid en naturlig del i en musikalisk kontext. Det finns hela tiden 
delmål att uppfylla samt en tänkt utvecklingskurva (jag vill bli bättre, vi måste bli 
bättre, nästa gång sätter vi den!). Respondenterna blir medvetna om hur man bör 
handla för ett optimerat resultat men det är naturligtvis inte säkert att de för den sakens 
skull gör detta.  
 
Sammanhang/splittring: Bildningens främsta mål är att åstadkomma sammanhang och 
helhet men har aldrig lyckats komma ifrån sina drag av splittring och specialisering. I 
en musikalisk kontext handlar detta om att man ständigt tvingas bortse från helheten för 
att överhuvudtaget kunna utvecklas. Det kan handla om att tvingas lyssna efter en liten 
detalj i ett stycke musik eller att öva en skala, men dessa och andra musikaliska 
aktiviteter syftar till att förstå deras funktion i helheten. Risken finns dock att 
respondenterna fastnar i dessa detaljstudier och inte lyckas bryta igenom barriären för 
en ny och fördjupad helhetssyn. Som pedagog är det viktigt att begränsa sina 
kursdeltagare samt hjälpa dem att se hur detaljerna samverkar i en större musikalisk 
kontext.  
 
Jämlikhet/elitism: En stor fara med musikpedagogik är att den fokuserar för mycket på 
ett elitistiskt tänkande (Tivenius, 2004). På en utbildning där kunskapsnivåerna är 
väldigt varierande upplevs denna konflikt som marginell i och med att de som kan 
mycket fungerar som förebilder och gärna hjälper de som kan lite. Problem kan dock 
uppstå när de som tror att de kan mer än de egentligen kan (splittringsfasen) känner sig 
hotade av dem som kan lite mindre men som är på gång att lära sig mer.  
 

5.2 Musik – bryggan mellan praktik och teori 
Molander (1998) visar, som tidigare nämnts, att kunskap kan ta sig uttryck i en 
medveten och avsiktlig handling som kan bekräftas och verifieras av omvärlden samt 
leda till ökad förståelse av världen. Denna kunskap-i-handling skulle kunna jämföras 
med begreppet fronesis som Tivenius (2004) efterlyser och som Gustavsson (2000) 
beskriver som en etisk och praktisk kunskap baserad på förståelse för det man 
praktiserar. För att överbrygga den eviga konflikten mellan teori och praktik behövs 
med andra ord en aktivitet genom vilken det praktiska och teoretiska kan flöda och 
utvecklas i ett kontinuerligt givande och tagande. För deltagarna på en musikkurs gäller 
det att de får tillgång till både teoretiska och praktiska förutsättningar men främst att de 
tvingas ta ställning till varför de vill utvecklas musikaliskt. Detta är också något som 
respondenterna kände att de behövde ta ställning till för att kunna ta till sig studierna på 
bästa sätt. En musikalisk fronesis skulle kunna innebära att man ser något gott i 
musiken och att ens musikaliska handlingar därmed också blir moraliska handlingar. 
Det handlar om att förstå vad man håller på med och varför man håller på med det. Det 
handlar alltså inte om att spela för spelandets skull utan om att ständigt sikta mot ett mål 
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som syftar till en kvalitativ förändring i fråga om både musikalitet och allmän personlig 
utveckling.  

5.3 Att utvecklas i och med musiken 
För vissa respondenter upplevs musiken som något ställt vid sidan av övrig 
undervisning vilket kan innebära att musikens funktion som förståelseredskap gås om 
miste. Respondenterna får i och för sig (i bästa fall) ork att genomlida de övriga ämnena 
men så mycket mer än så är det inte. Annars kan musiken också upplevas som en 
integrerad del i all undervisning där det blir svårt att skilja på vad som är musik och vad 
som är det övriga. Dessa fall uppstår när det finns ett reellt intresse för musik. Med 
reellt intresse menar jag då att man kan se musiken utifrån men även inifrån, alltså att 
man ser sig själv som en del i en musikalisk process i vilken man kan utvecklas på flera 
punkter. Här kommer disciplinen in. Om man vill utvecklas på sitt instrument, så inser 
man att snart att detta förutsätter övning. Antingen ser man då övningen som ett 
nödvändigt ont för att uppnå ett önskat resultat eller så är övningen en naturlig del i 
processen vilket betyder att det är utvecklingen i sig som är det roliga. Detta kan 
innebära att man gillar att utvecklas och då är inte det viktigaste vad det är man 
utvecklar utan det är utvecklingen i sig som är det som skänker tillfredsställelse. 
 

5.4 Att erövra sin omvärld 
Vi har sett hur musiken kan ses som ett medel med vilket lyssnaren eller utövaren kan 
erövra och nå djupare förståelse för sin omvärld (Bucht, 1999). Då syftet med bildning 
kan sägas vara att få den som bildas att sträva mot förståelse utanför sina traditionella 
referensramar genom att se sig själv som en del av ett större sammanhang måste 
musiken kunna vara en utmärkt utgångspunkt för en hermeneutisk utvecklingsspiral, 
vilket också Bastian (1988) antyder. Genom att som respondenterna ha ett genuint 
intresse för musik, som inte bara syftar till underhållning för stunden utan som innebär 
att man, genom att lyssna eller att utöva, försöker nå en djupare förståelse för vad musik 
är och vad den skulle kunna vara, så har man automatiskt börjat tänka i banor som 
påminner om eller kanske till och med är identiska med bildningsprocessens 
tankebanor. Denna koppling är emellertid inget som behöver ske automatiskt vilket 
ställer krav på de pedagoger som sysslar med någon form av musikundervisning. 
 
Genom att, som Bucht (1999) gör, gestalta världen som förhållandet mellan rum, 
rörelse och tid kan musiken fungera som ett redskap för ombyggnad av vår kunskap om 
världen. Genom att respondenterna förkovrar sig i och ges möjlighet att undersöka 
musikens alla möjliga strukturer erövrar de samtidigt redskap för att förstå världen 
utanför musiken. Respondenterna inser behovet av strukturer i musiken och då finns det 
också en chans för dem att reflektera över behovet av strukturer i tillvaron i stort.  Om 
de ges tillfälle att undersöka systemet musik och vad detta system innebär och att det är 
viktigt att ibland gå utanför systemet för att få perspektiv ökar deras 
utvecklingspotential. Det finns en risk för att musiken bara ses som en helhet, ett slutet 
system, utan några inre spänningar, som bara är ett ting i sig i vilket man kan låta sig 
inneslutas i för att på så sätt avskärma sig från omvärlden, något som en respondent 
varnade för. Musiken blir inåtriktad och lyssnar man är det för att komma ifrån något 
och inte för att ta sig någonstans. På samma sätt kan utövandet bli en introvert aktivitet 
vilket visar sig i en grupp som inte kan kommunicera inbördes. Den kreativa processen 
där man spelar och skapar tillsammans tvingar respondenterna att ta sig ur den 
musikaliska slutenheten. Den begränsning som skapas av att en viss samling människor 
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skall åstadkomma något tillsammans innebär stora möjligheter. Att spela tillsammans är 
att inom en gemensam referensram kommunicera både med sig själv, med varandra och 
med världen utanför. 
 

6. Diskussion - Bortom musiken 

6.1 Bildningens problem  
Som jag ser det är bildningens stora problem att folkbildande pedagoger gärna 
fokuserar på bildningsbegreppets inneboende konflikter istället för att fokusera på vilka 
begreppsliga relationer som kan leda en bort från konflikterna och in i en produktiv och 
kreativ verksamhet. Två komplementära begrepp kräver ett medium för att föras 
samman. Detta medium kan vara olika saker: lärarna, skolan, klasskompisar eller 
deltagarna själva. Detta gör att det i verksamheten kan vara svårt att ställa sig utanför 
den för att kunna sätta fingret på vad den egentligen innehåller. Kan det vara så att det 
är lärare och folkbildare som så att säga håller på svaret så att alla dialektiska 
förhållandet aldrig kan redas ut och kvar blir den dualistiska och frustrerande bilden av 
en tvetydig folkbildning? För att komma ifrån detta mysterium krävs en medveten 
pedagog som använder musiken som redskap för att hos deltagarna väcka en egen 
medvetenhet över deras plats i tillvaron samt möjligheterna att utveckla sig själva. På 
samma sätt som folkhögskolans särart blir ett flyktigt begrepp i och med att den i det 
tysta upprätthålls av forskare och lärare inom folkbildning finns det en risk att 
musikutbildningen sitter på tyst kunskap (eller kanske tystad kunskap) som underförstås 
av desamma.  
 

6.2 Musikens möjligheter 
Jag tror att musikutbildning liksom övrig folkbildning skulle vinna på att framhäva 
fördelarna på ett sätt som hjälper deltagare att tränga in i den fantastiska värld som 
musik och bildning utgör. Musik kan leda till ökad förståelse men den behöver 
nödvändigtvis inte göra det. Kommer deltagarna en gång igenom barriären så kommer 
en ny och fantastisk värld att öppna sig i vilken den egna utvecklingen och strävan efter 
mer och mer förståelse kommer att vara självklara och ofrånkomliga inslag. Musiken 
kan sägas spänna upp en fyrdimensionell rum-tid och har förmågan att öppna upp ett 
omedvetet abstrakt tänkande i oss. Språket med dess inneboende konflikter är abstrakt 
utan att man tänker på det vilket blir ett hinder för att tänka abstrakt med hjälp av bara 
ord och meningar. Med musiken är det abstrakta tänkandet en förutsättning för 
lyssnandet. Därför kan musiken hjälpa till att utveckla det abstrakta tänkandet, som 
syftar till förståelse av sig själv och av sin omvärld. Man börjar med en målsättning, ger 
sig ut i det okända och kommer tillbaka till sig själv fast rikare och redo att anta nya 
utmaningar. På samma sätt fungerar oktaven. Man börjar på en ton och klättrar upp i 
skalan tills man kommer fram till samma ton igen fast en oktav högre. Tonerna låter 
lika fast olika. De höga tonerna längre upp är klarare och upplevs som ljusare. På 
samma sätt innehåller en ton övertoner från alla toner inom oktaven vilket kan stå för 
allas möjliga potential att ta sig vidare i livet. Delen i helheten är inte bara något man 
kan använda för att fylla ut tomrum utan kan representera hela vår plats i världen. Det 
holografiska paradigmet påstår i princip att var och en bär på information om hela 
universum, och därmed bär på den i stort sätt obegränsade potential av kreativa 
möjligheter som ständigt uppfylls i vår omvärld.  
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6.3 Närheten till objektet – en avslutande metoddiskussion 
Som jag nämnde i metodkapitlet skulle min närhet till respondenterna, i form av deras 
tidigare lärare, inverka både positivt och negativt på resultatet. Det är därför på sin plats 
att här diskutera vilken av dessa sidor som går segrande ur striden. De negativa 
aspekterna var ju att respondenterna eventuellt skulle kunna svara som jag ville att de 
skulle svara samt att jag skulle kunna bortse från resultat som skulle kunna inverka 
negativt på den kurs jag ansvarade för. Min uppfattning under intervjuerna var dock att 
respondenterna var ärliga och att de talade från hjärtat. Det enda negativa som kommit 
fram, vilket inte var särskilt oväntat, var ju att om musikintresset inte är tillräckligt stort 
kanske detta inte kan hjälpa deltagare med vare sig ökad förståelse för sig själv och 
omvärlden, eller skolgången i allmänhet. Nyckeln till hela denna uppsats ligger som 
sagt i forskarens och respondenternas gemensamma intresse för forskningsämnet, 
musiken, vilket för oss in på de positiva sidorna av min närhet till respondenterna samt 
en vidare diskussion om resultatet. 
Jag tror som sagt att nyckeln till denna uppsats och till hermeneutiska undersökningar i 
stort är att forskaren och respondenterna delar på liknande och delvis överlappande 
inslag av förförståelse. I mitt fall har jag alltså delat musikintresset med mina 
respondenter vilket inneburit att jag har haft lätt att tolka deras utsagor genom att hela 
tiden utgå från min egen förförståelse. Vårt delade musikintresse har också inneburit att 
jag har haft en väldig respekt för respondenternas förförståelse (i allmänhet) och 
förståelse (i synnerhet), vilket inneburit att jag har fått ta del av påståenden och 
yttranden om musik som jag själv inte tänkt på innan vilket inneburit att jag har varit 
tvungen att gå utanför min egen förförståelse för att kunna utveckla min egen förståelse. 
Utan att det skall ses som något cirkelresonemang visar denna studie just fördelarna 
med musiken som förståelseverktyg.    

 

6.4  Musik som bildning 
När det kommer till att försöka ringa in folkhögskolans särart genom att koppla den 
teoretiska definitionen på bildning som vi nämnt tidigare till verksamheter inom 
folkhögskolan så finns det nog ingen utbildning som lämpar sig så bra som en allmän 
kurs med musikinriktning. Hur kommer detta sig? Främst på grund av att musiken i sig 
kan beskrivas utifrån samma referensramar som bildningen. Detta kommer i sig 
innebära att man om man studerar musik kommer att komma i kontakt med samma 
frågeställningar som bildningsbegreppet i sig genererar men i ett uttalat praktiskt 
sammanhang. Om det existerar ett genuint musikintresse samt en vilja att utveckla sin 
musikalitet och sitt musikaliska kunnande så uppstår en öppenhet och framförallt 
mottaglighet inför bildningsvärldens tankar. Musiken genererar på detta sätt en 
bildningstanke hos deltagarna som sedan kan påverka andra områden och aktiviteter i 
den musikintresserade deltagarens liv. Genom ett aktivt musicerande närmar sig 
deltagarna det inom bildning såväl som musikpedagogik så eftersträvade fronesis. Detta 
kan dock aldrig ske på egen hand då processen måste ledas av pedagoger som är 
medvetna om musikens alla möjligheter. Musikalitet kan uppfattas som intresse och 
förmåga att skilja på rätt och fel, att helt enkelt ha en uppfattning om musik. Aktiva 
lyssnare är musikaliska. Är det bara ett slentrianmässigt intresse? Håller man på med 
det i brist på annat? Leder det ändå till något positivt? Om det inte leder till utveckling 
kan musiken fungera som terapi, alltså något som får en att må bra eller något som får 
en att klara av den trista vardagen. I dessa fall kan det vara så att musiken inte kan 
hjälpa den övriga utvecklingen. En förutsättning för musik som bildning är därför ett 
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uttalat och aktivt musikintresse hos deltagarna. Om intresset inte är tillräckligt blir 
folkbildarens uppgift att antingen öka på deltagarnas intresse eller, kanske i vissa fall, 
rekommendera att deltagarna fokuserar på andra intresseområden. 
 
Molanders (1998) kunskap i handling, eller Gustavssons (2000) definition av fronesis, 
kanske kan vara denna länk som uppstår i och med ett förståelsebaserat handlande inom 
de olika aktiviteter som en människa ägnar sig åt. Aktiviteten som berör oss är då 
såklart musicerandet. Musiken blir det medium som länkar teorin med praktiken, 
individen med omvärlden, jaget med egot samt det fria med det styrda. För att få 
deltagarna att tillgodogöra sig detta krävs en kreativ process där möjligen Bennets 
(1992) spänningsfält mellan kunnande, förståelse, material och idé kan vara en bra 
utgångspunkt. Gustavsson (1998b) menar att den kreativa kunskapen aldrig får aldrig 
urvattnas till underhållning eftersom kommunikation, skapande, kreativitet samt 
människans kritiska förmåga utgör delar av en och samma. Därför får musikskapandet 
aldrig stanna vid reproduktion (det kan i värsta fall leda till en förstärkning av eventuellt 
negativa sidor) utan den måste alltid sträva efter att utvecklas. Den kvalitativa 
skillnaden mellan reproduktiva och kreativa processer får aldrig underskattas. Om man 
förstår värdet med att kvalitativt arbeta med musik så borde man också förstå värdet 
med att arbeta kvalitativt med sig själv, d v s att ständigt våga gå vidare och utvecklas 
 

6.5  Förslag till ytterligare forskning 
På vilka områden skulle ytterligare forskning vara intressant? Det mest spännande anser 
jag vara den eviga konflikten mellan teori och praktik och där krävs det forskning som 
är riktad mot ”vanliga” människor eftersom denna forskning oftast behandlar konstnärer 
eller annan elit inom olika kunskapsområden där det kanske inte råder någon konflikt 
mellan teori och praktik eftersom förtrogenheten med ämnet överbryggar de båda. Ett 
annat intressant forskningsområde skulle vara sambandet mellan musik och matematik 
samt vilken pedagogisk nytta detta samband skulle kunna ha. Det skulle också vara 
jättespännande att undersöka människors förmåga att tillgodogöra sig system som 
musik och matematik i största allmänhet och om deras förståelse för ett system skulle 
kunna bidra till förståelse för saker som händer utanför systemet genom att dra 
paralleller och göra liknelser. Att kunna gå utanför systemet handlar för mig om ren och 
skär kreativitet och därför borde människans och naturens kreativa förmåga utgöra ett 
intressant och spännande fält i det fortsatta sökandet efter kunskap.  
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