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Abstract
Aural Cultivation

The Radio Conservatory and the Development of
Musical Litteracy 

This dissertation has the main purpose of analysing the biggest single 
musical educational project in Sweden, so far, Radiokonservatoriet (the Radiokonservatoriet (the Radiokonservatoriet
Radio Conservatory) from an educational perspective. The project was 
planned and carried out in 1965–68. This was a time of change in Swe-
dish society. The economy was stronger than ever which had made it 
possible to let education expand explosively. 

At the same time, the subject of music in schools was in trouble since 
the previous and obvious religious legitimacy had faded with seculari-
sation. A lack of music teachers and a lack of relevant higher education 
in music were well known problems. The expectations were high on 
an educational project that was going to use media and new methods. 
Musicology was supposed to build the core of music teaching. In spite 
of the tough education with three new programmes every week, 132 
students managed to conclude all the three courses and were awarded 
a diploma. 

In the analysis, I have used concepts from the theory of distance edu-
cation. With great distance between teacher and pupil, the former has 
to create strong ”structure” and explicit declarations of how the ma-
terial is formed in the sense of selection and progression. On the other 
hand, great distance creates a free space where the pupil can choose 
autonomously: where, when, and what to study. 

The Radio Conservatory was well aware of the pedagogic impera-
tives of the time: ”activity” and ”integration”. The included exerci-
ses show different activities of registering, analytic and creative kinds. 
Singing and playing instruments were not included as ”activities”. The 
integration of the project consisted of the fact that the three courses 
were given simultaneously. This gave advantages, but made the edu-
cation extensive and disregarded the intention of blending different 
school subjects, which was the established pedagogic intention. 

The essentialistic striving to create a music subject built on musi-
cology was fruitless. In the 1970s the interest in material theories and 
teaching content was marginalised in favour of formal theories. My 
proposal is that both these sides of interest, the material and the formal 
side of music education, should be balanced.

Keywords: music education, hermeneutics, essentialism, distance 
education, Bildung.
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Kapitel 1: Bakgrund
På 1960-talet ägde en rad samhällsstrukturella förändringar rum i 
Sverige med konsekvenser för musiklivets och musikundervisningens 
utveckling. Ekonomin hade aldrig tidigare varit så stark och det lade 
grunden för en välfärdspolitik med en utökad offentlig sektor i allmän-
het och en kraftigt expanderande utbildningssektor med ett reformerat 
skolsystem i synnerhet. Det var också nu som de nya medierna kom i 
bruk på allvar. LP-skivan och stereoanläggningens intåg i folkhemmet 
blev viktiga inslag i ett nytt slags musikliv. TV förändrade familjelivet 
när det mangrant bänkades framför Hylands hörna, TV-teatern eller 
amerikanska serier. 

Radion blev portabel, fi ck fl er kanaler och nya funktioner. 
Melodiradion startade 1961 under trycket av Radio Nord och Radio Nord och Radio Nord Radio 
Luxemburg, som lockade lyssnarna med ett fl ödande populärmusikut-
bud. Radions roll som folkbildningsmedium förändrades. Denna hade 
varit ett viktigt inslag i målsättningen ända från starten 1925. Vid bör-
jan av 1960-talet var det mer musik i radion än någonsin, men det var 
uteslutande populärmusiken som hade ökat. Konstmusiken utgjorde 
cirka 20 % av utbudet, vilket var mindre än tidigare.1 Musiken hade 
alltså expanderat i radion, men konstmusiken hade inte fått någon del 
av denna expansion.

Utvecklingen gav ungdomar mer skola, mer fritid och större ekono-
miskt oberoende. I den växande ungdomskulturen var musiken, vid si-
dan av fi lmen, ett centralt inslag. Samtidigt fanns det en spridd åsikt att 
musikundervisningen i den allmänna skolan var i kris, vilket inte bara 
berodde på bristen på utbildade musiklärare.2 Musikämnet hade efter 
skolväsendets omorganisering, med införandet av en gemensam grund-

1 Verksamhetsåret 1962/63 nåddes rekordet på 70 % musik av all sändningstid. An-
delen klassisk musik av radions hela musikutbud var lika liten som under det tidiga 
1950-talet. (Björnberg, 1998:341 ff ) 
2 I direktiven till 1965-års musikutbildningskommitté (MUK 65) skriver statsrådet 
Edenman t.ex. att det ”knappast råder någon tvekan om att utbildningen av musik-
lärare är klart underdimensionerad”. (SOU, 1968:15, s. 13) I en ledare i tidningen 
Musik ges en bild av musiklärarkrisen: ”Varje kommun med självkänsla öppnar mu-
sikskola. Musikpedagogerna blir bättre betalda där och får en ordnad undervisning 
med mål och mening. Av samma anledning söker duktiga musikpedagoger hellre 
kyrkomusikertjänst. Resultatet blir att de nya musiklärarna fl yr den ordinarie skolan; 
en enorm lärarbrist har blivit följden och varje tänkbar dilettant får fylla luckor i såväl 
allmän- som musikskola.” (Musik, 1961, nr 2, s. 3)



2

Ronny Lindeborg - Örats skolning

skola 1962 som höjdpunkt, inte hittat en tydlig identitet. En orsak till 
detta var att musikämnet i de två sammanförda undervisningstraditio-
nerna från folkskolan och den s.k. lärdomsskolan, d.v.s. läroverk – re-
alskola med påföljande gymnasium, delvis hade olika ämnesstrukturer. 
Ett exempel på denna skillnad var att folkskolan, som oftast saknade 
utbildade musiklärare, hade körsångsundervisning som var riktad mot 
unison sång och instrumentalspel kopplat till orkesterspel. Läroverken 
däremot hade i stor utsträckning utbildade musikdirektörer, körsången 
var här fl erstämmig och instrumentalundervisningen inriktad på indi-
viduell undervisning, främst piano och stråkinstrument – enligt den 
gängse borgerliga bildningssynen. Uppgiften i den nya läroplanen var 
nu att med utgångspunkt i det tudelade musikämnet i det gamla pa-
rallellskolesystemet söka en ny institutionell form för musikundervis-
ningen och ge den ett nytt innehåll – grundskolans musik.

Sekulariseringen av skolan hade förändrat musikämnets institutio-
nella funktion, framför allt dess ceremoniella roll. Den kristna mor-
gonbönen och andra religiöst färgade ritualer försvann och därmed 
också den obligatoriska musikundervisningen i lärarutbildningen. Kvar 
blev luciatåg och skolavslutningar medan klassrummens tramporglar 
förpassades till förrådsutrymmen och auktionslokaler. 

Ett sätt att möta behovet av en bred och jämlik musikundervisning 
var satsningen på kommunala musikskolor. Denna institution tog form 
i några pionjärkommuner på 1940-talet. Efter hand inrättade allt fl er 
kommuner musikskolor och vid slutet av 1960-talet var de nästan riks-
täckande. Det låg emellertid en begränsning i att denna skolform endast 
riktade sig till vissa åldersgrupper av skolbarn och var svår att samordna 
med musikämnet i den obligatoriska skolan.3 I detta läge fanns det an-
ledning att ställa höga förväntningar på ett bildningsprojekt som skulle 
ta radio och TV till hjälp och som skulle kunna nå ut i landet på ett 
bättre sätt än vad stora folkbildningsinsatser tidigare hade lyckats göra. 

Radiokonservatoriet var ett projekt inom ramen för vuxenunder-
visningen vid Sveriges Radio, i samarbete med Kungl. Musikaliska 
Akademien (KMA), Kungl. Musikhögskolan (KMH) och Skolöver-
styrelsen (SÖ). Det presenterades 1967 med rätta som ”den mest om-
fattande massmedieundervisningen i musik som någonsin genomförts 

3 SOU 1968:15, s. 14. Jämför också med Persson (2001). 
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i vårt land”.4 Initiativtagare och den sammanhållande kraften i arbetet 
var musikforskaren Bo Wallner (1923-2004). Det PM som han presen-
terade våren 1965 var en tydlig startpunkt. Senare under detta år tillsat-
tes en arbetsgrupp som vid sidan av Wallner bestod av Sten Andersson 
(f. 1938) musikforskare och producent på Sveriges Radio, samt kom-
positörerna Lars Edlund (f. 1922) och Arne Mellnäs (1933-2002). En 
annan viktig person i sammanhanget var kompositören Karl-Birger 
Blomdahl (1916-68). Hans år som chef vid Sveriges Radios musikav-
delning, 1965-68, sammanfaller med tiden för planeringsarbetet och 
genomförandet av Radiokonservatoriet. 

Projektet indelades i tre kurser som löpte parallellt i tid: Musikhistoria, 
Musikens material och form och Det musikaliska hantverket. Läromedlen 
omfattar 68 radioprogram, nio TV-program,5 men framför allt fem 
kursböcker om sammanlagt nära tusen sidor. Allt detta presenterades 
under 1968. Idag är Radiokonservatoriets radio- och TV-program 
glömda, medan litteraturen står kvar på hyllorna och används fortfa-
rande i högre musikutbildning. 

Undervisningen utformades till allra största delen som distansunder-
visning men omfattade även kompletterande helg- och sommarkur-
ser. Dessa anordnades av SÖ genom Fortbildningsinstitutet som då var 
förlagt vid Lärarhögskolan i Malmö. Helgkurserna ägde rum i Umeå, 
Stockholm, Göteborg och Malmö och omfattade två helger, en på vå-
ren och en på hösten. Sommarkurserna förlades till folkhögskolorna i 
Bollnäs och Lunnevad. 

Av de totalt 7566 registrerade deltagarna gavs de 200 mest fram-
gångsrika möjlighet att examineras för diplom. De speciella meriter 
som möjliggjorde detta var att de utvalda hade slutfört kurserna och 
nått de bästa resultaten vid de prov som genomfördes hemma vid ra-
dioapparaterna med utskickat material. KMA ansvarade för denna exa-
minering som utgjordes av ett prov i var och en av de tre kurserna och 

4 Inledningstal av Sveriges Radios chef Olof Rydbeck vid en konferens 1967-05-17. 
År 1968 fanns bara en musikhögskola i Sverige, Kungl. Musikhögskolan.
5 Tolv TV-program var inplanerade och jag har kunnat spåra nio i programtablåerna. 
Se vidare om innehållet i bilaga C1 och C2. Till detta kan, beroende på synsätt, 
anknytas ytterligare en rad program med musikpedagogisk relevans och konsertpro-
gram. 
6 Se bilaga E1.
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genomfördes under en och samma dag, den 15 mars 1969, på tio platser 
i Sverige, från Umeå i norr till Malmö i söder. Till dessa prov infann 
sig sammanlagt 132 personer.7 Nästan alla var lärare i någon form och 
kunniga i pianospel.8 Projektet lyckades alltså nå ut i landet, men inte 
med att fylla folkbildningssyftet att även nå de som bara var ”intres-
serade lyssnare”. 

Med tanke på att Radiokonservatoriet är Sveriges hittills största mul-
timediala distansutbildningsprojekt i ämnet musik kan det synas märk-
ligt att det är så bortglömt. Denna glömska kan naturligtvis till stora 
delar bero på att projektet berörde förhållandevis få. Det kan också 
bero på att den speciella ämnessyn som genomsyrar materialet åldrades 
raskt i relation till det nya kulturbegrepp, med en vidgad musiksyn, 
som växte fram under 1960-talet. Det ambitiösa och i grunden väl-
gjorda kurspaketet tappade därmed sin aktualitet. Den ursprungliga 
avsikten var att materialet, efter eventuella smärre revideringar, skulle 
repriseras med viss regelbundenhet. Några sådana repriseringar kom 
dock aldrig till stånd. Istället kom en ny bredare kultursyn och en 
reformerad musiklärarutbildning. Ett exempel på en sådan nyformad 
utbildning under 1970-talet var SÄMUS (Särskild ämnesutbildning i mu-
sik). Med en förändrad musiksyn som en viktig punkt på programmet 
rekryterades blivande musiklärare med främsta genreintresse i rock, 
jazz och folkmusik.9

Redan i min första intervju inför detta arbete, med den tidigare 
producenten på Sveriges Radio, Sture Olofsson, blev jag varse att 
Radiokonservatoriet verkade i en brytningstid. Han beskriver den för-
ändrade mentaliteten i termer av ”vidgning” och ”breddning”.

Det var de kultursociologiska aspekterna som kom och musikbegreppet 
vidgades till att innefatta för det första jazz och folkmusik och även 
utomeuropeiska musikyttringar. Det var sådant som jag kom att ägna 
mig åt då på 70-talet. 

…

Även med musikradion hände det saker på 60-talet, då all världens 
musik börjar sändas. Afrikansk musik – en översättning från franska 

7 Av dessa lämnade 131 in enkätsvar för den slutvärdering som fi nns återgiven i bilaga 
D. Hur många som senare godkändes framgår inte av materialet. 
8 Närmare bestämt 98 %. (Nilsson & Preisler: Uppföljning av Radiokonservatoriet, 1969-
11-26, s. 9)
9 Olsson, 1993:81
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radion...  Orsaken är en musikantropologisk eller musiketnologisk 
syn. Man ägnar sig åt att studera en annan kultur. Det fi nns en 
förhoppning om att det studiet ska få upp ens ögon på hur den egna 
kulturen fungerar, och det är inte dumt.10

Men det var inte bara kulturen som förändrades. Även själva kunskaps-
synen stöptes om. Musikforskaren Nicholas Cook har fångat den för-
ändrade mentaliteten i ett exempel från TV.11 Den populäre gitarristen 
Ry Cooder gästar The Muppet Show (Mupparna) och han ska jämföras 
med den store violinvirtuosen ”Piginini”. Denna representant för den 
europeiska konstmusiken visar sig ha en uppenbar brist – han kan bara 
spela efter noter. Han ses som fjättrad och ofri och musiken blir också 
därefter. Av denna sorgliga syn manas Ry Cooder att ge honom en lek-
tion i hur man spelar på gehör – s.a.s. direkt från hjärtat. Budskapet är 
att detta är den verkliga musiken, fri från hämmande notskrift, skalor 
och etyder. Musicerandets funktion ska vara att uttrycka och kom-
municera känslor, inte att reproducera den stora konstmusiken. Det 
spontana är det äkta och det naturliga. Det skolade är det konstruerade, 
det beräknade och beräknande, långt bort från de ”äkta” känslorna och 
den ”äkta” musiken.12

Eftersom Radiokonservatoriet uteslutande rör sig i den noterade 
musikens värld provocerar dessa kontrasterande värderingar fram en 
rad följdfrågor: Innebar Radiokonservatoriet slutpunkten på en period 
med samlat och preciserat musikaliskt innehåll i musikundervisningen? 
Om ett sådant skifte kan bekräftas skulle nästa naturliga steg vara att 
försöka spåra dess avgränsning i tid och rum. Hur vid var den kultur-
sfär som bar dessa värderingar om fostran och musikbildning? Kunde 
det vara så att förändringen bara gällde svensk musikundervisning el-
ler var omvandlingen universell och fanns det i så fall paralleller inom 
andra undervisningsämnen? 

Några ledtrådar till svaren på dessa frågor fann jag i studier av den 
under 1960-talet uppblommande debatten om kulturpolitik men också 
i den didaktiska diskussionen om undervisningens form och innehåll 
som under denna tid och tidigare hade pågått i Tyskland. Den utgör 

10 Sture Olofsson i intervju 2001-11-19.
11 Cook, 1998:8
12 Se vidare Olsson (2001:178 ff ) för en diskussion om musikundervisningens utveck-
ling i Skandinavien med tanke på jakten på autenticitet.
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en diskurs med termer som ”orientering mot konstverket”, ”curricu-
lumrevision”, ”bildning”, ”estetik”, ”essentialism” och ”kanon”. Dessa 
studier gav mig efter hand en allt tydligare bild av denna tids kulturella 
och pedagogiska förändringar. 

Radiokonservatoriets utveckling, från tillkomsten över uppbyggnad, 
förverkligande och fram till dess borttynande kom att bli en historia 
om förändringar. Det handlar om förändringar i det omgivande sam-
hället men också förändringar i själva projektet, en utveckling från 
folkbildning till riktad utbildning på hög nivå. 

Den beskrivna tiden och dess framväxande breddade kultursyn, väx-
ande mediala musikutbud och musikundervisningens rikare ämnesin-
nehåll innebar öppningar och frigörelse från ett föråldrat värderings-
system och en ökad acceptans av och anpassning till ungdomskulturen. 
De tre decennier som gått sedan denna undervisning sändes ut i etern 
uppvisar dock inte en odelat positiv utveckling mot ett breddat utbud 
och musikestetiskt vidgad tolerans. Allt som oftast stöter jag på ”mu-
sikkanaler” i radio, ”musiktidningar” eller ”musikspalter” med före-
speglingar om en befriande kulturell bredd som i mina öron ter sig 
betydligt mer genreavgränsade än vad Radiokonservatoriet någonsin 
blev. Med undantag av Sveriges Radios P2 och P4 har nutida radio-
stationer spellistor som knappast innehåller mer än 15-30 låtar. Radio 
Stockholm som anser sig vara en musikaliskt bred kanal har 20-30 låtar 
på sina spellistor.13 I mitt möjligen idealiserade minne av radion i barn-
domens 1960-tal fi nns det vid sidan av den klassiska musiken en rad 
genrer, jazz på söndagskvällarna, dragspel, schlagers, visor, revynum-
mer, underhållningsmusik och med tiden en allt större andel pop. 

Radiokonservatoriet hade ett uttalat syfte att hos den intresserade 
allmänheten höja kunskapsnivån i musik. Denna ambition skulle för-
verkligas genom god undervisning direkt genom olika medier, men 
undervisningen skulle också ha en indirekt kunskapshöjande effekt ge-
nom att musiklärare med kunskapsbrister skulle få fortbildning. Den 
senare avsikten, att nå den stora skaran av praktiserande musiklärare 
med otillräckliga kunskaper i musik, är tydlig från början i planerings-
arbetet. Alltefter som projektets planeringsarbete framskred blev dock 
det undervisningsmetodiska perspektivet allt mer sällsynt. Detta skulle 

13 Lundberg m.fl ., 2000:144
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ha kunnat leda fram till välbehövliga didaktiska resonemang i ett lärar-
fortbildande syfte. 

Lärarfortbildningen var, med tanke på bristen på examinerade lä-
rare, en viktig ambition. Det var också en central utgångspunkt för att 
vinna gehör för projektet i vidare musikutbildande kretsar. Det är en 
av denna avhandlings avsikter att följa projektets utveckling från att 
vara ämnad för det s.k. musikbildningsarbetet, till att bli ett avancerat 
utbildningsprojekt riktat till en speciell ämneselit. 

Radiokonservatoriet är, än så länge, ett unikum i Sverige genom sin 
ambitiöst genomförda distansundervisning på högsta nivå. Här fi nns 
idéer om vad modernisering av musikundervisning skulle kunna vara. 
Valet av musikaliskt innehåll är med tanke på sina föregångare bitvis 
kontroversiellt. Den fram till 1960-talet nästan regelmässiga utgångs-
punkten i wienklassisk musik frångicks till förmån för barockens och 
1900-talets konstmusik. En annan tydlig distansering gentemot före-
gångarna var fokuseringen på musikens formaspekt. Denna fokusering 
skulle bidra till att renodla det musikaliska studiet och därmed också 
bidra till ett autonomt musikämne uppbyggt på musikvetenskaplig 
grund. 

Projektet gavs benämningen Radiokonservatoriet i analogi med det ti-Radiokonservatoriet i analogi med det ti-Radiokonservatoriet
digare sända Radiouniversitetet, även det ett stort folkbildningsprojekt 
med statskunskap som ämne. Om benämningsledet ”radio” berättade 
om undervisningsmediet så skulle ”konservatorium” föra tankarna 
till avancerad musikundervisning. Det ligger emellertid en pedago-
gisk paradox i sammanförandet av ”radio” och ”konservatorium”. 
Distansundervisning via radio är något helt annat än den mästar - lär-
lingsundervisning som är konservatoriets signum. I ett mästar - lärling-
förhållande är närhet en viktig förutsättning. I dess mest utvecklade 
form, som man kan möta den i t.ex. Indien, bor och lever den stude-
rande med sin lärare. Instrumentalkunskaperna ses i den situationen 
inte bara som en motorisk, eller kroppslig, färdighet utan som en men-
talitet som måste erövras genom intim socialisering. I distansundervis-
ning är det naturligt nog just distansen, avståndet i tid och rum mellan 
lärare och elev, som är dess främsta kännemärke. Denna ambivalens 
mellan distans och närhet är också ett tema som jag avser att behandla.
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Kapitel 2: Syfte
Radiokonservatoriet är redan som unikt musikbildningsprojekt väl värt 
att studeras närmare. Det var storslaget i fråga om såväl ekonomiska 
som personella och mediala resurser. Vid arbetets början fanns politisk 
förankring och bred ideologisk konsensus. Det går således även att tala 
om stora ideologiska resurser. Det unika återfi nns också i kombinatio-
nen av det samlade metodiska greppet som inrymmer multimedia och 
den faktiska inriktningen på den avancerade kunskapsnivån.

Studier av välgjorda läromedel med utmejslad ämnessystematik kan 
vara goda verktyg i diskussionen om vad som konstituerar ett musik-
ämne. Värderingar som format systematiken kan avtäckas, analyseras 
och jämföras med andra uttryck för ämnesstrukturering. Vid sidan av 
praktiska tillämpningar är dessa struktureringar viktiga delar av allt det 
som formar undervisningsämnen. En uppgift är således att utreda pro-
jektets tillkomstbetingelser. Frågan kan ställas allmänt: Vad behövdes 
för att skapa detta speciella musikbildningsprojekt? 

Radiokonservatoriet skapades i en tid av stora samhälleliga föränd-
ringar som hade inverkan på såväl undervisning som kulturliv. Genom 
studier av korrespondens, protokoll och PM under det fyraåriga plane-
ringsarbetet 1965-68 går det att följa projektets förändrade inriktning 
från folkbildningsprojekt till ett riktat avancerat fortbildningsprojekt. 
Kunskaper om projektets förhållande till de förändrade behoven och 
kraven kan bidra till bättre förståelse av musikundervisningens roll i 
samhället. Ökade kunskaper om en specifi k förändringsperiod kan, 
förutom att bilden förtydligas, även ge värdefulla insikter som kan bidra 
till större öppenhet och bättre beredskap för framtida förändringar. 

I analysen av projektet används en rad begrepp från företrädesvis 
distansundervisningens teoribildning, främst från den amerikanske 
forskaren Moore (1993). Begreppen ”struktur” och ”dialog” utgör hu-
vuddelar av det självklart centrala begreppet ”distans”. Dessa begrepp 
berör på ett påtagligt sätt frågorna kring undervisningens former och 
innehåll. Tillsammans med distansundervisningens teorier bildar be-
greppen ”klassifi kation” och ”inramning” hämtade från sociologen 
Bernstein (1983a; 1983b) ett analytiskt ramverk som kan fördjupa kun-
skaper om relationerna mellan ämne, lärare och elev. 
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Avhandlingen har som övergripande syfte att ur ett 
musikpedagogiskt perspektiv analysera Sveriges hittills 
största musikbildningsprojekt, från konception till pro-
duktion och eftermäle. 

Det fi nns några grundläggande pedagogiska frågor som följt mig un-
der arbetets gång:

• Hur kan det komma sig att vi inom musikundervisningens om-
råde talar så mycket om undervisningsmetoder utan att ha något 
vidare grepp om undervisningens innehåll?

• Finns det inom musikområdet några givna universella kunskaper 
som alla borde kunna?

• På vilka sätt påverkar lärarens strukturering av undervisningen 
elevens autonomi? 

Avhandlingen är disponerad på följande sätt: Närmast följer en genom-
gång av anknytande forskning (kapitel 3). Därefter följer fyra kapitel 
av teoretisk och orienterande karaktär (4-7), tre kapitel som direkt be-
handlar Radiokonservatoriet (8-10), ett analyserande kapitel (11) och 
ett avslutande diskussionskapitel (12).

I kapitel 3 gör jag en översiktlig genomgång av musikpedagogisk 
forskning med historisk inriktning. Fokus är lagd på forskning från de 
nordiska länderna. 

Kapitel 4 utgör en redovisning av mina teoretiska och metodiska 
utgångspunkter. Kapitlen 5, 6 och 7 innehåller de resonemang som 
ska klargöra en rad förutsättningar för Radiokonservatoriet. I kapitel 5 
berörs bildningstänkande och estetikbegreppets användning i musik-
pedagogiska sammanhang. Dessutom diskuteras begreppen ”essentia-
lism” och ”kanon”. Kapitel 6 innehåller en beskrivning av de föränd-
ringar som sker i kulturpolitiken och folkbildningen i Sverige under 
1960-talet, speciellt vad gäller musikundervisning och musikbildning. 
Den läroplan som man arbetade med under tiden för Radiokonserva-
toriet, Lgr 69, är ett uttryck för den förändrade synen på musikämnet. 
I Kapitel 7 beskriver jag kursändringen från konstorientering och mu-
sikalitetsforskning mot läroplanstänkande som i hög grad påverkade 
Radiokonservatoriet och dess historia.

I Kapitel 8 följer jag planeringsarbetet inför Radiokonservatoriet, 
medan kapitel 9 ger en beskrivning av projektets läromedel och ar-
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betsuppgifternas utformning. Dessutom beskrivs några av radiopro-
grammen och de anslutande kursernas innehåll. Kapitel 10 behandlar 
uppföljningsarbetet. Jag tar speciellt upp några resultat från den interna 
utvärdering som Sveriges Radio genomförde. Kapitlet beskriver också 
de försök som gjordes att åstadkomma en reprisering av projektet. 

Kapitel 11 analyserar projektet med hjälp av begreppen distans, struk-
tur, essentialism och autonomi. I kapitel 12 slutligen, sammanför jag 
trådarna till en avslutande diskussion. 
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Kapitel 3: Forskningsläget
Översikter som berör musikpedagogisk forskning med ett internationellt 
perspektiv fi nns hos Reimers (1989) och Cox (2002), vad gäller 
Skandinavien hos Jørgensen (1995; 1997) och med främst nationellt 
svenskt perspektiv hos Sandberg m.fl . (2005).1 Vad gäller den historiska 
inriktningen ger Cox (2002) en översikt av den anglosaxiska forskning-
en inom det musikpedagogiska fältet. I England har Bernarr Rainbow 
(1914–1998) varit en infl ytelserik pionjär och i USA har Allen P. 
Britton (1914–2003) haft en motsvarande roll. Britton började publicera 
sig 1950 och Rainbow kom med sin första bok 1967 (Land Without 
Music).Music).Music 2 Motsvarande tyska forskningstradition sträcker sig längre bak i 
tiden. Redan från 1900-talets första decennier fi nns arbeten som med 
musikpedagogisk tematik gör ”epokalhistoriska framställningar”.3 En 
omfattande forskning med ett bredare ämnesspektrum kom dock igång 
först fram mot 1970-talet. Den historiska deldisciplinen är alltså i stort 
inte äldre än ett halvsekel. 

Även om mycket gott har uträttats kan också en del kritik riktas mot 
den tidigare forskningen. I fl era avseenden har det funnits skeva priori-
teringar. Den anglosaxiska musikpedagogikhistoriska forskningen har 
i stor utsträckning varit biografi skt inriktad och behandlat framståen-
de pedagoger (great music educators). Tyngdpunkten har legat på det 
institutionaliserade lärandet, vissa regioner, västerländsk musikpraxis 
(European-style musical practises) och forskningen har haft en tydlig 
manlig dominans.4

1 Inom kort kommer en översikt genomförd av Jonas Gustafsson. Dessutom kommer 
det stora verk i Musikpedagogik: Musik i rörelse – Studier i den svenska musikutbildningens 
och musikpedagogikens historia med internationella och idehistoriska perspektiv som Lennart 
Reimers just slutfört att innehålla en omfattande bibliografi  med ca 1 000 titlar. 
2 Det fi nns överlag ont om nationella musikpedagogikhistoriska verk av översiktlig 
karaktär. På amerikansk botten fi nns Mark & Gary (1992) A History of American Music 
Education att tillgå. Några verk med europeisk hemvist är Cox (1993) A History of 
Music Education in England 1872–1928 och Gruhn (1993) Music Education in England 1872–1928 och Gruhn (1993) Music Education in England 1872–1928 Geschichte der Musikerziehung
som behandlar den tyska musikpedagogikens utveckling. 

Det i tidigare fotnot nämnda verket från Lennart Reimers (in press) är, förutom att 
vara en översikt över hela forskningsdisciplinen, även ett omfattande specifi kt tillskott 
till svensk musikpedagogisk historieforskning. 
3 Abel-Struth, 1985:130
4 Cox, 2002



14

Ronny Lindeborg - Örats skolning

När Harald Jørgensen (1995) för tio år sedan sammanställde en nord-
isk forskningsöversikt av det musikpedagogiska området kunde han till 
en början konstatera att det empiriska innehållet kraftigt lutade åt den 
pedagogiska sidan på bekostnad av den musikaliska. Det handlade alltså 
mer om musikpedagogikmer om musikpedagogikmer om musik  än musikpedagogik.5 I en klassifi cering av de 
då pågående doktorandprojekten avseende deras empiriska, historiska 
eller teoretiska huvudkaraktär visade det sig att den empiriska ansatsen 
fanns representerad i 17 projekt, den historiska i 7 och den teoretiska i 
endast 2 projekt. Den historiska forskningsansatsen utgjorde alltså en 
knapp fjärdedel. Den viktigaste metodiska inriktningen i de historiska 
projekten var studier av texter i en hermeneutisk forskningstradition.6

Jag har valt att dela upp den musikpedagogiska historiska forskningen 
i biografi sk och institutionellt inriktad forskning. Här skall ”biografi ” 
och ”institution” tolkas mycket generöst. Denna kategorisering, liksom 
alla andra, försöker strukturera och förenkla en komplex realitet. Även 
i detta fall fi nns det alltså uppenbara tveksamheter. Lennart Reimers 
(1983) arbete är inte i ordets egentliga mening en biografi  över Alice 
Tegnér utan en analys av hennes visor.7 Hennes person är dock av cen-
tral betydelse, varför denna avhandling här kategoriseras som biogra-
fi sk. Jonas Gustafssons avhandling (2000) har jag valt att placera bland 
de institutionellt inriktade projekten trots dess rika biografi ska halt. 
Personerna är i detta fall i stor utsträckning företrädare för institutioner 
och kan även i någon mån betraktas som institutioner i sig själva. 

Biografi sk inriktning
Lennart Reimers (1983) avhandlingsämne är Alice Tegnérs barnvi-

sor. Det har gått ett sekel sedan de skrevs och de används fortfarande. 
Den centrala frågan som Reimers ställer är helt enkelt: hur har detta 
gått till? 

5 Jørgensen, 1995:19
6 Jørgensen (1997:179–180) noterar två år senare 13 avslutade nordiska avhandlings-
projekt med musikpedagogik som huvudrubrik. Några avhandlingar har musikpe-
dagogisk relevans men är hemmahörande i andra discipliner. Sundin (1963) räknas i 
denna sammanställning till musikpsykologi och Reimers (1983) till musikvetenskap. 
7 ”Biografi ” från grek. βιοσ – liv, och γραφη – skrivning.
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Arbetet rör sig tydligt mellan en renodlat musikvetenskaplig foku-
sering på visornas ”inommusikaliska strukturer” och ett utåtblickande 
kontextuellt pedagogiskt perspektiv. Analysen sker i sex steg, från den 
nämnda musikanalytiska nivån över ”intextuell nivå”, ”rörelser i och 
utanför musiken” och därefter tre kontextuella nivåer: en individual-
psykologisk, en kulturhistorisk och en historisk-samhällelig. Visorna 
belyses allt från de innersta musikaliska kvaliteterna till deras kontex-
tuella roller i ett framväxande modernt samhälle. 

Bengt Ahlbeck (1998) beskriver i Musikdirektör Anders Sidner – Musik-
undervisning och musikliv i skolstaden Härnösand 1840-1870 de första ste-
gen mot en svensk institutionaliserad yrkesutbildning för musiklärare. 
Sidner tillhörde ”den första generationen i Sverige offi ciellt legitimera-
de musiklärare”.8 Hans livslånga gärning som musiklärare i Härnösand 
innebar engagemang i läroverksundervisning och folkskollärarutbild-
ning under en period av konsolidering av såväl läroverk som folkskola. 

Brigitta Ryner (2004) har följt den bitvis heta diskussion om musik-
undervisningens innehåll som nådde sin höjdpunkt under 1930-talet. 
En viktig person i sammanhanget var Knut Brodin (1898–1986), utbil-
dad pianist men till yrket främst pedagog. Som musiklärare i den re-
formpedagogiskt inriktade försöksskolan Olofskolan i Stockholm hade 
Brodin, till barns och föräldrars stora glädje och sånglärarskråets stora 
förskräckelse, gjort lyckosamma försök med att ta in mer lättsamma 
sånger i undervisningen. Med artikeln Varför icke schlagers i skolsången?
tände han 1933 en debatt som inte avklingade förrän 1946 då han av-
fl yttade till Norge.9 Ryner analyserar en livaktig musikpedagogisk dis-
kurs genom att studera reaktionerna hos de etablerade sånglärarna, med 
Anna Bergström och Olof Holmberg i spetsen. 

Institutionell inriktning
I denna översikt av historiskt inriktad musikpedagogisk forskning med 
övergripande institutionellt perspektiv har jag valt ett arbete från vart 
och ett av våra nordiska grannländer och tre från Sverige.

8 Ahlbeck, 1998:10 
9 Musikforskaren Laila Barkefors (1998; 2001) har mer renodlat biografi skt behand-
lat Knut Brodins liv och gärning. Brodins gärning fi nns även beskriven hos Sundin 
(1988) och Gustafsson (2000:148 ff ).
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Ulla-Britta Broman-Kananen (2005) beskriver framväxten av en 
fi nsk institutionaliserad instrumentalundervisning inom ramen för de 
s.k. musikläroinrättningarna. Från året 1965 ges statliga medel till dessa 
skolor. Antalet skolor vid 1960-talets mitt var 37, men har idag vuxit 
till 140, spridda över hela Finland. Av dessa har 89 statsunderstöd.10 Bil-
den av Finlands kulturpolitiska utveckling under 1960- och 70-tal lik-
nar i stora stycken den svenska. I kommittétexter förskjuts det centrala 
begreppet från det produktcentrerade ”konst” till det processinriktade 
”kultur”. Den kulturella utgångspunkten var ”en äkta övertygelse om 
den västerländska konstmusikens betydelse för folkets bildningsnivå”.11

Även i Finland hade det expanderande musiklivet accentuerat bristen 
på utbildade musiker och musikpedagoger.

Øivind Varkøys avhandling (2001) har som huvudsyfte att ”avdekke 
og drøfte hvilke musikksyn som kommer til uttrykk i læreplanene for hvilke musikksyn som kommer til uttrykk i læreplanene for hvilke
den norske grunnskolen fra 1960 til 1997.”12 Det är också av intresse 
att spåra de musikdidaktiska positioner som präglar läroplanerna. Han 
vill se hur och var i läroplanstexterna musiksynen kommer till uttryck 
och vilken betydelse dispositionen i texterna har för vår förståelse av 
läroplanens musiksyn. Han jämför också de olika texterna med hänsyn 
till musiksynens förändring. 

I läroplanerna, som betonar skolans övergripande mål, kan spåras 
en heteronomiestetisk syn där musiken ingår som en del i en större 
helhet. I kursplanerna däremot ses musikämnet ur ett autonomestetiskt 
perspektiv där musiken hålles för något speciellt vid sidan av andra 
ämnen. 

Varkøy har närmare studerat en rad läroplaner: Forsøksplanen från 
1960 (FP60), Mønsterplanen från 1974 (M74), Mønsterplanen från 
1987 (M87) och Læreplanverket från 1997 (L97). I Forsøksplanen från 
1960 byter skolämnet ”sang” beteckning till ”musikk”. Denna föränd-
ring hade för övrigt skett fem år tidigare i Sverige. Denna plan följer det 
nämnda mönstret av ambivalens mellan helhetstänkandet i de generella 
målbeskrivningarna och ämnesautonomin i kursplanetexterna. I dess 
generella del betonas musikens roll som medel för individens person-
liga och sociala utveckling. För detta ska eleven utveckla ”sans for god 

10 Broman-Kananen, 2005:54
11 Broman-Kananen, 2005:47
12 Varkøy, 2001:4. Kursiv i original.
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litteratur og musikk og den glede kunsten kan ge.” 13 I kursplanedelen 
(musikkfagplanen) fi nns den innehållsliga normativiteten tydligare ut-
tryckt. Eleven skall bli ”glad i god musikk, de skall bli fortrolige med 
musikkens elementære grunnlag og få kunskap i musikkforståelse”.14

Det framgår av innehållsbeskrivningar att denna ”goda musik” i hög 
grad är klassisk musik och folkmusik, en produkt av ”et klart hierarkisk 
musikksyn”.15 Varkøy kan med Jørgensen (1982a) konstatera att musik-
ämnet är innehållsligt formulerat med en musikvetenskaplig teoretisk 
bas, medan de mer pedagogiska resonemangen om undervisningens 
mål är teoretiskt svagare. 

M74 är tillkommen som en ”efterbörd” av införandet av norsk grund-
skola 1969.16 I den generella delen framhålls musikens roll som verktyg 
för eleven att orientera sig estetiskt och socialt, som uttrycksmedel och 
som medel för ämnesintegrering. Andra värden som framhålls är mu-
sikens möjligheter att träna koncentration, samarbete och att ge kun-
skaper om kulturarv. Här fi nns tydlig inriktning på musikämnets roll 
som medel för utommusikaliska mål. I ”musikkfagplanen” talas det om 
musikkunskapens relevans för alla människor och dess roll i personlig-
hetsutvecklingen, som faktor för individens perceptuella, fysiska och 
sociala utveckling. Varkøy ser M74 som en starkt kunskapskoncentre-
rad plan präglad av aktivitetspedagogik.17

Vilka förändringar kan så skönjas mellan dessa planer? Båda planerna 
är svaga i argumentationskedjan mellan praxis och utommusikaliska 
goda effekter. Det saknas teoretisk förankring för argumenten. I enlig-
het med denna svaga teoretiska sida diskuteras inte heller stoff och me-
toder i förhållande till tänkta mål. Även om FP60 har en tydligare au-
tonomiestetisk tyngdpunkt inkluderas bägge planerna i en pedagogisk 
helhet. De tydligare skillnaderna ligger, enligt Varkøy, dels i att den se-
nare planen har ett tydligare expressionistiskt inslag än sin föregångare 
och att den värdehierarkiska musiksynen från den tidiga planen ersatts 
av en betydligt bredare kultursyn, åtminstone i den generella delen. 

13 Varkøy, 2001:103. Citat ur Forsøksplanen 1960 (FP60) s.17.
14 Varkøy, 2001:106
15 Varkøy, 2001:115
16 På samma sätt som svenska Lgr 69 är en läroplan för den nyinrättade grundskolan 
som i Sverige Grundskola infördes i Sverige sju år tidigare 1962. 
17 Varkøy, 2001:129. Jämför även med Olsson (2001). 
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I kursplanedelen där ämnesföreträdarna kommer till tals är musiken 
fortfarande präglad av ”verkorientering av klart hierarisk type”.18

Fredrik Pio (2005) följer musikalitetsbegreppets utveckling. Dess 
tyska rötter kan spåras till tonfysiologins användning inom det musika-
liska området (Stumpf och Billroth) och till musikvetenskapens första 
systematiska ansatser (Adler och Riemann). Allt detta sker under 1800-
talets senare decennier. 

En patologisering av musikaliteten är en viktig förutsättning för det 
musikalitetsbegrepp som senare används inom musikvetenskapen. Ge-
nom detta medicinska perspektiv sker en polarisering mellan det pato-
logiskt omusikaliska och en musikalisk normalitet. Begreppet ”amusi” 
betecknar en sjuklig frånvaro av musikalisk förmåga. Den person som 
lider av amusi har sin motpol i den musikaliska normalitet som repre-
senteras av en homo musicus och en musikalisk fulländning fi nns inkar-
nerad i den store kompositören. 

Det moderna musikalitetsbegreppets födelse tidsbestämmer Pio till 
1920. Det är i denna tid av dur- och molltonaliteternas sammanbrott 
och etableringen av ”Musikwissenschaft” som den moderna ”musika-
liska” människan föds.

Går det att restaurera ett musikalitetsbegrepp som är så belastat? Pio 
tror det under förutsättning att man tar större kontextuell hänsyn där 
varje människas egna förhållande till musiklivet skulle tas till vara. 
Undervisningen kommer med denna utgångspunkt att formas av såväl 
didaktiskt formella som materiella sidor, såväl lärarens kunskaper som 
elevens livsvärld.

Torgil Persson (2001) har beskrivit den kommunala musikskolans 
utveckling och ”turbulenta 90-tal”. Genom intervjuer och arkivstudier 
har han studerat fyra svenska kommuners musikskolor, deras tillkomst-
betingelser och deras ambition att i folkrörelseanda ge alla barn möj-
ligheter till instrumentalundervisning. Under senare tid har mycket 
kraft istället använts till att formulera överlevnadsstrategier i ett kärvt 
kommunalekonomiskt klimat. Genom en analys där Persson använ-
der Tönnies begrepp ”Gemeinschaft und Gesellschaft” har han kunnat 

18 Varkøy, 2001:134
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spåra ett dialektiskt förhållande där den kommunala musikskolan be-
traktas som både en lokal angelägenhet (Gemeinschaft) men också ett 
verksamt medel i en centralt utformad kulturpolitik (Gesellschaft).19

Jonas Gustafsson (2000) beskriver med hjälp av Bourdieus fältbe-
grepp den musikpedagogiska diskursens utveckling från 1900 fram till 
1965. Fältet formas av personer som Richard Andersson, Anna Berg-
ström-Simonsson, Hjalmar Thorell, Knut Brodin och Daniel Helldén.  

Richard Anderssons musikskola var ett pionjärverk som startade re-
dan 1890 och expanderade till 556 elever arbetsåret 1916/17, året innan 
Andersson gick ur tiden. Vid sidan av den huvudsakliga verksamheten, 
undervisning på piano, fanns även rytmik på programmet under den 
tid som Anna Behle (1876–1966) undervisade där. Anna Bergström-
Simonsson (1853–1937) var 1903 den första i Sverige att tillträda en 
tjänst på Musikaliska Akademien i ett ämne riktat mot musikunder-
visning – skolsång. Hon kom att få en mycket stark ställning på det 
svenska musikpedagogiska fältet. Gustafsson anger fl era anledningar 
till detta. Hon formulerade ett konsekvent program för sångundervis-
ningen. Detta program kunde bitvis ersätta sångens självklara kyrkliga 
anknytning. Bergström ställde inte folkskolornas och läroverkens mu-
sikundervisning mot varandra utan lyckades ställa sitt program i båda 
skolformernas tjänst. Hon var också i hög grad en offentlig person som 
öppet dryftade sina ståndpunkter. Bergström och hennes program blev 
också en motpol när Knut Brodin i början på 1930-talet ifrågasatte det 
som han såg som statiska program vars innehåll inte längre kunde be-
röra eleverna. I denna diskussion blev motsättningarna mellan ämnets 
behov av ett beprövat och utvecklat program kontra elevernas behov av 
ett motiverande undervisningsinnehåll tydliga. 

En annan avgjord motståndare till det som sågs som pedagogiskt 
okunnigt lättsinne var Hjalmar Torell (1884–1973) som 1934 övertog 
den tjänst på musikhögskolan som Anna Bergström lämnat 1920. Han 
fortsatte arbetet med att förfäkta det som han såg som effektiva under-
visningsmetoder. Det var framför allt Tonika-Do-metoden han föga 
framgångsrikt försökte implementera i svensk musikundervisning. 

19 För en överblick över ”Gemeinschaft und Gesellschaft” se Østerberg (1991:17-22) 
eller Gustavsson (1998:176 ff ).
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En speciell del av det svenska musikpedagogiska fältet är den tidigare 
nämnda Jaques-Dalcroze-metodens etablering. Karin Fredga (1884–
1972) hade goda kontakter med upphovsmannen Émile Jaques-Dal-
croze (1865–1950) och började undervisa i Stockholm 1926 med rätt 
att examinera lärare i rytmik från 1933. 

Under 1950- och 60-talen bidrog de kommunala musikskolornas 
expansion till att förändra fältet. Grundandet av Stockholms Musikpe-
dagogiska Institut (SMI) 1960 var ett svar på det skriande behovet av 
adekvat utbildning för instrumentallärare. 

Gustafsson har funnit några idealtypiska aktörer som genom sina sär-
arter belyser fältets mångfald och utveckling. Den förste är ”kyrkans 
tjänare och skolans kantor”. I takt med en ökad sekularisering återfi nns 
”kulturens väktare och traditionens apostel”. Efter andra världskriget 
framträder en ”kulturlivets förnyare och konstens uppfi nnare”. Det är i 
denna grupp vi kan fi nna Radiokonservatoriets skapare. Skaparproces-
sen och konstnärlig autenticitet sätts i centrum. 

Musikundervisningen får inte bara ta fasta på verken, den måste också 
ta fasta på skapandet. Detta är något annat än svärmisk genidyrkan, det 
handlar istället om att undersöka hur verk skapas.20

En annan idealtyp som också fokuserar skapandet men istället för 
konsten riktar sig mot barnet är ”barnets förlösare och skolans estra-
dör”. Det handlar här om ”barnets rätt till konst snarare än konstens 
rätt till barn”. Slutligen framträder en musikpedagog som förutom att 
basera undervisning på musikanteri även har god organisatorisk för-
måga. Denne är ”estradör eller mikropolitiker”. 

Bengt Olsson (1993) har följt det musikpedagogiska fältets föränd-
ring under 1970-talet genom en analys av Särskild Ämnesutbildning i Mu-
sik (SÄMUS) som existerade under åren 1971–78. Syftet med arbetet 
är att ”utveckla analysredskap för förändringsprocesser inom den högre 
musikutbildningen i Sverige”. 

Polerna ”kontroll” och ”autonomi” bildar en viktig kunskapsteore-
tisk dimension. Kontrollaspekten visar sig i utbildningens allt tydligare 
anpassning till yrkeslivets krav, medan autonomin återspeglas i 1970-
talets radikalitet, som Olsson kallar ”den utopiska kultursynen”. En 
annan historisk förändring belyses genom SÄMUS vandring från mar-

20 Gustafsson, 2000:281
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ginell radikal uppstickare med låg status till att slutligen sammanföras 
med den etablerade, men också påverkade och reformerade musiklä-
rarutbildningen. Slutligen utgör förändring som ”symbolisk kamp” 
eller ”trög process” en tredje kunskapsteoretisk dimension. 

SÄMUS var en förändringskraft, speciellt vad gäller att få in fl er mu-
sikgenrer i musikutbildning. Det innebar dock i stort att en kanon byt-
tes mot en annan. Konstmusikens klassiker byttes mot jazzens.21 Även 
om utbildningens allmänna mål formades efter det moderna samhällets 
krav behölls i stor utsträckning traditionella undervisningsformer. 

Mitt eget bidrag till den historiska musikpedagogiska forskningen är 
tydligt fokuserat på institutionell undervisning. Radiokonservatoriet 
var explicit ämnat att inta en roll som undervisningsinstitution. Dess 
kortlivade infl ytande gör det knappast mindre intressant som forsk-
ningsobjekt. Historien om Radiokonservatoriet bidrar till att fylla en 
tidslucka mellan Gustafssons avhandling som går fram till 1965 och 
Olssons 1970-talsförankrade arbete. 

Den teoretiska ramen av hermeneutik och distansundervisning skil-
jer sig från Gustafssons Bourdieuinspirerade och Olssons breda socio-
logiska angreppssätt.22 Detta visar sig bl.a. i att mina intervjuer fått en 
underordnad roll. 

Inom musikpedagogik har begreppen ”klassifi kation” och ”inram-
ning” (classifi cation and framing) tidigare använts av Olsson (1993). 
Distansundervisningens begrepp ”distans”, ”struktur” och ”dialog” 
har tidigare inte använts inom svensk musikpedagogik i någon större 
utsträckning. 

Den av mig använda innehållsanalysen har inte heller varit vanlig 
bland mina forskande kollegor. En orsak kan vara ett välmenat, men 
ibland missriktat, ensidigt förespråkande av kvalitativa metoder. Med 
dagens och morgondagens lätthet att samla och behandla stora data-
mängder kommer säkerligen denna metodiska möjlighet att utvecklas. 
Det kommer då att bli än viktigare med kritisk översyn av datakällor 
och datas validitet. Stora datamassor kan lätt skyla brister på verkligt ny 
och relevant information. 

21 Olsson, 1993:156
22 Olsson (1993:201) använder explicit ”historiska, pedagogiska, litteraturvetenskap-
liga, kultur- och musiksociologiska samt musikvetenskapliga teorier”. 
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Kapitel 4: Metod och begrepp
I detta arbete fi nns i huvudsak tre metodiska huvudstråk vilande på en 
hermeneutisk klangbotten: arkivstudier – det som ibland kallas histo-
risk metod, text- och innehållsanalyser samt intervjuer. De arkiv som 
främst har använts är Sveriges Radios dokumentarkiv, Statens ljud- och 
bildarkiv och arkivet vid Statens Musikbibliotek. Intervjuerna har haft 
såväl initialt sonderande karaktär, datainsamlande som kontrollerande 
funktioner där informationer har kunnat verifi eras eller revideras. 

Historisk forskning
Historiskt inriktad forskning blir ofta utsatt för en pragmatisk skepsis. 
Kritiken går ut på att historiker s.a.s. ”vänder framtiden ryggen”.1 Istäl-
let förordas ett studium av nutiden och därmed den förmodade ”verk-
ligheten”, betecknande nog i singularis. Verkligheten är fl yktig, speci-
ellt om vi vill studera människor och deras försök till kommunikation, 
och inte minst när denna tar sig fostrande uttryck. Musikforskaren Carl 
Dahlhaus säger att: ”motsatsen till historiskt medvetande är inte aktua-
litet utan historielöshet”.2 På senare tid har dock kritiken bleknat inför 
en allt större entusiasm för historia. Detta nyvaknade intresse kan bl.a. 
antas bero på historiens förmåga att skänka identitet och samhörighets-
känslor i ett allt mer etniskt splittrat samhälle.3

En viktig diskussion bland historiker har gällt preferenser av olika 
tidsperspektiv, d.v.s. med vilka struktureringsprinciper historikern väl-
jer att arbeta, t.ex. kronologiskt, med ett utvecklingsperspektiv, cy-
kliskt, komparativt, strukturellt, genealogiskt eller med ett kaosper-
spektiv.4 En stor diskussion kring tidsbegreppet har handlat om ”de 

1 Eller som Nietzsche (1874/1998): uttryckte det ”vänder själva livet ryggen”. Den 
historiska forskningen skulle vara oegennyttig: ”Endast om historien tjänar livet vill 
vi använda den” (s. 22).
2 ”Den Gegenssatz zur Geschichtlichkeit stellt nicht Aktualität, sondern Zeitlosig-
keit”. (Dahlhaus, 1973:21)
3 Se t.ex. Kristensson Uggla (2002) och hans kapitel Historiens återkomst (s. 97-175).Historiens återkomst (s. 97-175).Historiens återkomst
4 Salomon (1997:82-83) Genealogi = släktforskning, stamtavla. Genealogins fokus 
inom historiografi n är riktad mot ”företeelser eller fenomen i deras omvandlingsfaser 
för att identifi era relevanta strukturer som även gör sig gällande i samtidsperspek-
tiv. Det långa perspektivet används för att identifi era dessa omvandlingsfaser.” (Salo-
mon, 1997:83) 
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korta eller långa perspektiven”. De korta, som oftast berör historikerns 
samtid, har kritiserats som journalistiska och i allt för stor avsaknad av 
teori.5

Det framkommer ständigt material som kan skänka nytt ljus åt ti-
digare helt eller delvis obesvarade frågeställningar. Öppnande av nya 
arkiv är i detta avseende en viktig faktor, men även nya sätt att se på 
gammalt material. Den brittiske historikern John Elliott (2003) näm-
ner som exempel på detta de studier som behandlar den spanska inkvi-
sitionen. Från att historikerna tidigare uteslutande varit intresserade av 
själva inkvisitionens verksamhet har senare ”mikrohistorisk” forskning 
mer inriktat sig på offren och därigenom kunnat följa enskilda levnads-
öden. Differentieringen i perspektivvalet bidrar därmed till att skapa 
mer nyanserade bilder av det förgångna. För att kunna åstadkomma 
dessa perspektivväxlingar krävs ofta tvärvetenskapliga ansatser för att 
gammalt material ska kunna läsas på nya sätt. Historiker behöver därför 
ofta sidokompetenser för att kunna se saker som föregångare inte kun-
nat se i ett givet empiriskt material. 

En total rekonstruktion av historien är omöjlig. I den stund ett an-
geläget område fokuseras hamnar ett annat i skugga. Det är inte märk-
ligare än att det inte går att se en diamants alla fasetter samtidigt. Vi är 
dessutom dömda till att ständigt se på historien genom vår samtids dis-
torderande lins.6 Eftersom historieskrivaren är ”situerad” i sin samtids-
historia blir den egna kulturella kontexten medförfattare. Vad kan då 
vara nyttan? Kjørup (1999) ser historievetenskapens tolkande uppgift 
som central. När vetenskapen strukturerar det förgångna görs det också 
tillgängligt för förståelse. Uppgiften är att ”projicera ett mönster över 
alla enskildheter för att därvid göra dem begripliga, ge dem mening”.7

5 De långa perspektiven sätts oftast i samband med den franska Annalesskolan.
6 Inte ens Leopold Ranke som oftast får representera tron på möjligheten av att nå en 
objektiv historisk slutgiltig sanning med sitt ofta citerade ”wie es eigentlich gewesen” 
är rätt uppfattad. Uttalandet inbegriper inte en ”naiv tro på objektivitetens möjlighet 
utan en avvärjelse av moralisering”. (Kjørup, 1999:133).
7 Kjørup 1999:140. Donald Davidson (2000:378) har uttryckt det som att ”när vi för-
klarar en handling genom att ange dess skäl ger vi handlingen en ny beskrivning; att 
beskriva handlingen på ett nytt sätt innebär att placera handlingen i ett mönster, och 
på det sättet förklaras handlingen”.
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De ofta högt ställda förhoppningarna på att fackhistoriker ska kunna 
sia om framtiden inom sina deldiscipliner infrias sällan.8 Utvecklingen 
är helt enkelt alltför komplex. Värdet av den historiska forskningen lig-
ger alltså inte i vad den kan säga om framtiden utan i vad den kan säga 
om det förgångna. Historikerns främsta uppgift blir att utsätta det kol-
lektiva minnet för kritisk prövning.9 Allt mer förfi nade tolkningsramar 
bildar förutsättningar för förbättrad forskning och nya tolkningar av 
material ger också nya möjligheter att utmana vedertagna dogmer. 

En del av historikernas strävan efter att förfi na sina vetenskapliga 
analysverktyg var den intensifi erade källkritiken. Denna var i meto-
diskt fokus under den period då den historiska forskningen, i positi-
vistisk anda, skulle göras till objektiv vetenskap.10 Kritiken mot den 
uppskruvade källkritiken riktade sig mot ensidig empirifokusering och 
att forskningen därmed blev teorifattig. Källkritiken kan idag ses som 
en självklar del i tolkningsarbetet.11 De återkommande kriterierna för 
bedömningar av hur källor skall användas berör källans tillförlitlighet, 
upphovspersonens förhållande till källan och andra påverkande förut-
sättningar. Ett fl ertal frågor kan först ställas om källans identitet: Är 
källan det den utger sig för att vara? Vilken är dess tillkomsthistoria? 
Vem är upphovspersonen? Vilka uppsåt kan ha funnits? Vilka funk-
tioner har källan varit tänkt att ha och slutligen fått? Vilken betydelse 
har upphovspersonen haft för källans utformning? Har upphovsper-
sonen några särintressen? Finns det beroendeställningar som påverkar 
utformningen? Hur nära i tid står upphovspersonen till den förmedlade 
informationen? 

Cox (2002) framhåller historikerns ansvar att ta hänsyn till under-
visningens sociala, historiska, ideologiska och kulturella sammanhang. 

8 Karl Popper har i The Poverty of Historicism (1957/2002) formulerat vass kritik mot 
historicismens anspråk på att kunna göra fruktbara förutsägelser: ”there can be no 
prediction of the course of human history by scientifi c or any other rational methods”. 
(s. IX) 
9 ”Historians are the guardians of collective memory, but at the same time they are 
also, or should be, the questioners of collective memory.” (ibid.)
10 Källkritiken hade storhetsperiod i Sverige 1920-60.
11 Alvesson & Sköldberg, 1994:129
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Han anlägger en pragmatisk ton i det att han föreslår fem områden 
som skulle kunna forma användbar historisk forskning för musikpe-
dagoger.12

1. Historiska studier som kritiskt granskar undervisningsstrate-
gier kan minska klyftan mellan forskning och ”praxis”. 

2. Forskningen kan genom analyser bidra till att förklara kom-
plexa och svårgenomträngliga läroplansreformer. 

3. Livshistorieforskning kan ge de tysta lärarna en röst. 

4. Historisk forskning kan bidra med att utveckla pedagogikfi lo-
sofi sk grund för undervisningspraxis. 

5. Historisk forskning kan också bidra till att öka möjligheterna 
för internationella komparativa studier.13

I Radiokonservatoriets allra första radioprogram tas problemen kring 
bedömningar av historiska fakta upp. Det är Sten Andersson och Ing-
mar Bengtsson som funderar:

SA: Vi kanske kan komma överens om att vi aldrig har möjlighet att 

helt och hållet sätta oss in i en tidigare epok med allt vad det innebär 

av människornas sätt att tänka, känna och fungera i sin sociala miljö. 

När det gäller musikhistorien har vi ju möjligheten att ta perspektivet 

till hjälp, att höja oss över summan av enskilda händelser och se det 

hela i en större skala. 

IB: Det är ju intressant att fråga om vad det är för slags kriterier man 

har, vilket perspektiv man har eller vad det är för villkor som ska vara 

uppfyllda.14

Varje tid avkunnar sin dom över det förfl utna och historien blir däri-
genom aldrig slutgiltig. Det är därför viktigt att också se historikerns 
speciella version av det förgångna som ett verktyg för självförståelse.15 I 
denna process är den fi losofi ska hermeneutiken en god ledsagare. 

12 Cox (2002:703) använder uttrycket ”a useable past”.
13 Cox, 2002:703 

14 Ur Radiokonservatoriets radioprogram Musikhistoria - vad är det? sänt 1968-02-01.
15 Helenius, 1990:172 ff 
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Hermeneutik
Radiokonservatoriets musiksyn ligger långt från min egen och detsam-
ma gäller synen på musikundervisningens huvuduppgift. Detta innebär 
både ett problem och en tillgång. Hermeneutiken ägnar sig just åt pro-
blemen kring den utforskandes förhållande till sitt material. Centrala 
frågor blir här närhet och distansering. Jag vill i det följande bara helt 
kort belysa hermeneutikens första steg, moderna form och centrala be-
grepp med relevans för detta arbete.16 Hermeneutikens gängse lexikala 
defi nition är ”tolkningslära”. Paul Ricoeur har en mer uttömmande 
defi nition på hermeneutik: ”hermeneutics is the theory of the opera-
tions of understanding in their relation to the interpretation of texts”.17

Det handlar alltså om tolkning av text, där begreppet ”text” är betyd-
ligt mer generöst defi nierat än vardagsbegreppet.18

Genom Friedrich Schleiermacher (1768-1834) breddades hermeneu-
tikens användningsområde från exegetisk bibeltolkning och fi lologiska 
studier till en generell metod för texttolkning. Enligt traditionell his-
torisk forskningsmetod skulle en text ses för vad där stod, punkt slut.19

Texten betraktades som en enskild kvarlämning där textproducenten 
”författaren” var utan egentlig betydelse för den utforskande tolk-
ningsakten. Källkritikens huvuduppgift, att avgöra vilka källor som är 
sanna och falska, materialets konsistens, systematik och kausalanalyser, 
innebär en fokusering på texten som artefakt. Schleiermacher ville i en 
reaktion mot detta istället, med ett psykologiskt perspektiv, införa in-
kännandet med författaren som en viktig del i tolkningsprocessen. Det 
gällde att ”återskapa betydelsen hos en given utsaga”.20 En viktig fråga 
blev intentionen med texten, hur den var ämnad att uppfattas. 

Från den antika retoriken har hermeneutiken inkorporerat en av 
grundsentenserna: ”man måste förstå det hela ur det enskilda och det 

16 I en mer komplett redogörelse för hermeneutikens framväxt skulle med nödvändig-
het även Dilteys och Heideggers arbeten beröras. För en kortfattad historik på svenska 
se Ödman (1988:24 ff ).
17 Ricoeur, 1998:43
18 Se vidare t.ex. Ricoeur (1993:32 ff ).
19 Jämför med fi lologi.
20 Ödman, 1988:27 
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enskilda ur det hela”.21 Detta är också huvudbudskapet med den s.k. 
hermeneutiska cirkeln. Cirkelmetaforen kan vara en aning förvirrande 
eftersom cirkelgång inte brukar vara fruktbart.22 Därför talas det ibland 
om en hermeneutisk spiral där ny detaljkunskap bidrar till förändrad 
syn på helhet, vilket i sin tur medger nya förutsättningar för detaljstu-
dier. 

En avgörande skillnad mellan naturvetenskap och hermeneutik 
fi nns i synen på förförståelsen. Forskaren går in i sina studier med fö-
regripande kunskaper och tankar. Medan naturvetenskapen ser denna 
förförståelse som ett problem som på olika sätt skall elimineras, beja-
kar hermeneutiken förförståelsen som en grund för kunskapsintresse. 
Detta är snarare en förutsättning för förståelse då det alltid är ett in-
tresserat subjekt som närmar sig det valda objektet med vissa valda ut-
gångspunkter. Förförståelsen ger texten en övergripande mening som 
jämförs med tolkningar av enskilda utsagor. Det forskande subjektet 
inleder en dialog med sitt objekt och som i alla dialoger är påverkan 
ömsesidig. Det studerade objektet påverkar forskaren och därmed stu-
deras objektet med nya ögon. Forskaren förändras av sitt studium och 
har i någon mån bytt fokus för sitt intresse och förförståelsen måste 
revideras. Detta förlopp skulle kunna ses som en forskningens dialektik 
snarare än en metod eller metodologi.23

Förutom att belysa förhållandet mellan det studerades helhet och de-
lar, beskriver cirkeln således även förhållandet mellan förförståelse och 
förståelse – subjekt och objekt. Alvesson och Sköldberg (1994) samord-
nar dessa aspekter i en enhetlig hermeneutisk process.24 Cirkelmetafo-
ren används även för att illustrera den hypotetisk-deduktiva metoden 
där en rörelse fi nns mellan den ställda hypotesen och dess empiriska 
prövande.25

21 Gadamer, 1997a:137
22 Se vidare t.ex. Alvesson & Sköldberg (1994:156 ff ) och Gilje & Grimen 
(1992:190 ff ).
23 Jämför med Ödman (1988:18).
24 Alvesson & Sköldberg, 1994:160 ff
25 Den hypotetiska-deduktiva metoden kan beskrivas i fyra steg 1. problem, 2. hy-
potesskapande, 3. logisk härledning av förutsägelser från hypotes och 4. prövning av 
hypotes. (Lübcke, 1988:438)
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Under 1900-talets senare hälft utvecklade Hans-Georg Gadamer 
(1900-2002)26 hermeneutiken genom att ytterligare problematisera ut-
tolkarens villkor. Texten är inte bara en produkt av ett enskilt psyke 
utan måste även kunna betraktas som en del av sin tids sanningsan-
språk. Med huvudverket Wahrheit und Methode 27 ville Gadamer bidra 
till ett generellt dynamiskt metodologiskt tänkande. Det var alltså inte 
fråga om att i Feyerabends28 efterföljd diskutera frågan om sanning eller 
metod och därmed hävda metodernas övervägande skadliga inverkan 
på den vetenskapliga kreativiteten. Snarare fanns det en vilja att skapa 
en metodologi som skulle kunna bidra till färre missförstånd av tex-
ter.29 Gadamers kritik mot ”metodisk sterilitet” 30 riktade sig främst 
mot objektivister som såg text som fakta, men även relativister som inte 
såg det fruktbara i ett sanningsbegrepp överhuvudtaget. Gadamer har 
själv blivit beskylld för att höra till det sistnämnda relativistiska lägret 
där sanningsbegreppet förlorat värde.31 Detta tillbakavisas genom att 
Gadamer tilldelar texten dess egna sanningsanspråk och ersätter den 
objektiva sanningen med en sanningsprocess (Wahrheitsgeschehen) 
där texten görs till diskussionspart i ett pågående skapande av sanning. 
Texten har sanningsanspråk och bör därför tas på allvar. 

Begreppen ”horisont” och ”horisontsammansmältning” har här stor 
betydelse. Gadamer defi nierar horisont som ”den synkrets som, omfat-
tar och omsluter allt det, som är synligt från en bestämd punkt”. 32 En 
vidgad horisont kan erövras med ökade kunskaper. 

Den människa som saknar horisont ser inte tillräckligt långt och över-

skattar därför det för henne näraliggande.33

26 Så när som på 41 dagar genomlevde han hela det tjugonde seklet. Han föddes den 
11 februari år 1900 och avled den 13 mars 2002.
27 Utkom 1960, på svenska i urval 1997. 
28 Paul Feyerabend (1924-1994) författare till Against Method (1975).
29 Gadamer. 1997a:122; Lübcke, 1987:166 
30 Dutt, (red.) 2000:16
31 Hermeneutiken och Gadamer tigs ihjäl av fl era anglosaxiska fi losofi historiker. Hos 
Russell (1959) och Magee (1999) fi nns överhuvudtaget ingen hermeneutik. Hos 
Hamlyn (1998) behandlas den ytterst reserverat.
32 Gadamer, 1997a:149. Horisontbegreppet är tidigare använt av Nietzsche och 
Husserl. 
33 Gadamer, 1997a:150
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I detta ligger en skarp kritik mot pragmatisk närsynthet. Det vidgade 
synfält som en vidare horisont ger bildar en förutsättning för att möta 
och förstå en främmande historisk horisont. Det är i dialog mellan 
uttolkarens förståelsehorisont och textens horisont, dess sanningsan-
språk, som ny förståelse kan nås. Gadamer talar i detta sammanhang 
om ”horisontsammansmältning”. En sådan process förekommer stän-
digt i socialisation, när traditioner skapas och vidmakthålls, så vad är 
då det tankeväckande med den hermeneutiska horisontsammansmält-
ningen? Gadamer förklarar denna metafors betydelse för förståelsen 
av relationen mellan uttolkaren, ”det historiska medvetandet”, dennes 
historicitet och den studerade historiska texten: 

I varje möte, som det historiska medvetandet företar med traditionen, 

erfar man spänningen mellan text och samtid. Den hermeneutiska 

uppgiften består i att utveckla denna spänning istället för att dölja den 

med naiv assimilering. Av detta skäl måste hermeneutikern öppna en 

historisk horisont, som skiljer sig från den samtida horisonten.34

I så fall skulle horisontsammansmältningen innebära att en tredje 
gemensam horisont tillskapas. Gadamer har i en senare text förklarat 
detta vidare: 

Wenn der Interpret das Befremdliche in einem Text überwindet und 

damit dem Leser zum Verständnis des Textes verhilft, bedeutet sein ei-

genes Zurücktreten nicht Verschwinden im negativen Sinne, sondern 

sein Eingehen in die Kommunikation, so daß die Spannung zwischen 

dem Horizont des Textes und dem Horizont des Lesers aufgelöst wird 

– was ich Horizontenversmelzung genannt habe.Horizontenversmelzung genannt habe.Horizontenversmelzung 35

Här görs horisontsammansmältningen till ett mål för läsarens förstå-
else. Uttolkaren blir till ett medium för förståelse mellan text och lä-
sare. Begreppet kan alltså vara både en del av forskningsprocessen – ett 
dialektiskt samspel mellan forskaren och det beforskade och målet för 
denna process, d.v.s. läsarens hjälp till förståelse av forskningsresultat. 

34 Gadamer, 1997a:154
35 Gadamer (1997b:162) Texten är skriven 1983. ”När uttolkaren övervinner det för-
vånande i en text och därmed hjälper läsaren till förståelse av texten, betyder hans 
eget tillbakaträdande inte försvinnande i negativ bemärkelse, utan hans ingående i 
kommunikationen, så att spänningen mellan textens horisont och läsarens horisont 
upplöses – det som jag har kallat ”horisontsammansmältning”.
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Även om denna dubbeltydighet förvirrar fi nns det en tydlig poäng 
med detta resonemang. Forskaren påverkas av sin empiri. Den talar till 
honom och påverkar honom. Det studerade objektet är därmed inte 
längre bara objekt utan en motpart i en dialog. Hermeneutiken skapar 
ett dialektiskt förhållande mellan tolkaren och det tolkade, två parter 
– två subjekt. 

I polemiken mellan Gadamer och Jürgen Habermas (f. 1929) har den 
senare, med en bakgrund i kritisk teori, bl.a. riktat in sig på hermeneu-
tikens alltför okritiska inställning till traditioner.36 Närmandet till stu-
dieobjektet, och därmed också ett inkännande av auktoritet, ideologi 
och tradition, skapar ett konsensustänkande som konserverar makt-
strukturer snarare än blottlägger dem, menar Habermas. Forskningen 
avväpnas istället för att ansvarsfullt formas till utvecklande ideologikri-
tik. 

Paul Ricoeur (1913-2005) har besvarat denna kritik genom att ”skis-
sera fyra teman” som påverkar hermeneutiken som vetenskapsfi losofi , 
forskningsstrategi, synen på studieobjekt och det forskande subjektet. 
För det första ska den distanserande delen i den vetenskapliga processen 
betonas i högre grad. Detta kan åstadkommas genom att texten betrak-
tas som fi xerad diskurs, vilket förutsätter en textens autonomi.37 Denna 
autonomisering har tre relationer att ta hänsyn till: textens förhållande 
till författarens intentioner, den kulturella situationen vid textens till-
blivelse och de ursprungligen tänkta läsarna.38 De tre relationerna är i 
fallet Radiokonservatoriet av speciell karaktär och utgör en viktig del 
av denna avhandling. 

En andra utvecklingsväg vid sidan av textens emancipering är att 
lämna dikotomin mellan den naturvetenskapliga uppgiften att för-
klara och den humanistiska (Geisteswissenschaftliche) att söka förstå 
som Wilhelm Dilthey (1833-1911) ställde upp. Dialektiken mellan att 
förklara och förstå utgör kärnan i Ricoeurs tolkningsbegrepp.39 Han 

36 Polemiken mellan Gadamer och Habermas som var som hetast i slutet av 1960-
talet och som förekommit i en rad publikationer fi nns samlad i skriften Hermeneutik 
und Ideologiekritik (Gadamer, 1971; Ricoeur, 1993:99 – 166; 1998) Habermas kritik 
av hermeneutiken fi nns lättåtkomligt på svenska i essän Rekonstruktiv kontra förstående 
samhällsvetenskap ur Habermas (1996:33-55). Se även Hekman (1986:38).
37 Ricoeur, 1993:150 ff; 1998:91 ff
38 Ricoeur, 1998:91
39 Ricoeur, 1993:67 ff. Se även Gilje & Grimen (1992: 206 ff ) 
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ser också följdenligt ett dialektiskt förhållande mellan Gadamers ”san-
ning” och ”metod”.40 Metod är inte ett hinder för sanningssökande, 
eller en absolut förutsättning i naturvetenskaplig mening. Ett exempel 
på min strävan att i Ricoeurs anda odla dialektiken mellan förklara 
– förstå är min förstudie av Radiokonservatoriets kanon. Den inne-
hållsanalytiska kvantifi eringen av det registrerade innehållet jämförs 
med andra kanons. 

Ett tredje tema i Ricoeurs försvar av hermeneutiken är att lämna 
Schleiermachers psykologiska fokusering av författarintentionen. Istäl-
let skall texten betraktas som ett verktyg för att ”öppna en värld”, en 
berättelse som ger nya perspektiv för kritik och som ställs i relation till 
andra berättelser. Detta tema är etiskt viktigt då identifi erbara histo-
riska och nu levande personer förekommer i beskrivningarna. Texten 
som ”frusen diskurs” har i denna avhandling inga anspråk på att vara 
biografi sk eller anlägga personkritik. Personliga revideringar av stånd-
punkter från de medverkande, såsom den som Wallner gör (1985), har 
därför i stor utsträckning inskränkts i detta arbete. 

Forskningsprocessen består inte bara av en ytlig förståelse av textens 
semantiska innehåll utan även av strukturella analyser. Textens utform-
ning är också betydelsebärande. Det handlar alltså om vad som står i 
texten, men också vad som inte står, hur den ser ut, är disponerad och 
hur den förhåller sig till de kända intentionerna. 

Det fjärde argumentationstemat bygger på de tidigare och ger her-
meneutiken möjlighet att närma sig ideologikritiken. Tolkningsarbetet 
skall inte längre riktas mot författarnas intentioner utan mot den värld 
som texten öppnar. Denna värld utmanar det forskande subjektets fan-
tasi och själva tolkningsakten blir genom denna ”poetiska hermeneu-
tik” ett bidrag till kritiskt tänkande.41 Hermeneutiken har med detta 
också närmat sig den ideologikritiska synen på ideologi som ”falskt 

40 Ricoeur, 1998:93 
41 Ricoeur, 1998:94. Ricoeur är här, i min mening, svårtydd men han ger detta stor 
betydelse. ”In the idea of the ’imaginative variation of the ego’, I see the most funda-
mental possibility for critique of the illusions of the subject.” Alvesson & Sköldberg 
kallar den senare hermeneutiken ”aletisk” d.v.s. ”uppenbarande”. Den syftar till att 
avslöja det fördolda snarare än att fi nna ”korrespondens mellan subjektivt tänkande 
och objektiv verklighet”. Den aletiska hermeneutiken delar de därefter in i ”existen-
tiell hermeneutik” (Heidegger och Gadamer), ”poetisk hermeneutik” (Ricoeur) och 
”misstankens hermeneutik” (Marx, Freud och Nietzsche). (Alvesson & Sköldberg, 
1994:131 ff )
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medvetande”. En ren okritisk hermeneutik riskerar att inskränkas till 
endast deskriptivt arbete. 

Det är dock inte fråga om ett ensidigt närmande av hermeneutiken 
till Habermas ideologikritik. En viktig skillnad är Ricoeurs betoning 
av konsensus som utgångspunkt för kunskapsbildning. Förståelse av vårt 
kulturella arv är en förutsättning för ”kommunikativt handlande”. En 
fast punkt för någon slags objektiv ideologikritik fi nns dessutom inte. 
Kritiken är även den bunden av tradition och en del av en ideologi.42

Tolkningspluralismen och metodologisk tolerans är viktiga delar av 
hermeneutikens bidrag. Det kan nämligen fi nnas fl era anledningar för 
forskaren att förhålla sig öppen för alternativa tolkningar och metoder. 
Om alla och allas tolkningar beaktas förbättras förutsättningarna för 
goda relationer mellan forskarna. Det kan också vara bra att inte alltför 
tidigt förkasta omogna tolkningar, eftersom alternativa tolkningar är 
ett välgörande motmedel mot en stegrande självsäkerhet som riskerar 
att skymma horisonten.43 Även om det hermeneutiska huvudintresset 
ligger i att använda kvalitativt inriktade metoder och positivismkriti-
ken varit ett viktigt inslag fi nns det inget kategoriskt förnekande av 
kvantitativa datas användbarhet. 

Den hermeneutiska ansatsen är tillämplig av först och främst det 
enkla skälet att min empiri till stora delar består av texter som måste 
tolkas. En annan anledning är att jag måste skapa mig en rättvis bild av 
det som för mitt öga ter sig säreget med Radiokonservatoriet. Hur ska 
dessa för min livsvärld främmande element kunna ges betydelser som 
går vidare utöver en reducerande kritik av de i efterhand uppenbarade 
bristerna i projektet? 

För mig var en tidningsartikel från 1961 en god hjälp att förstå tidsan-
dan i musikbildningsarbetet.44 Rubriken löd: ”Dragspelet ingen bärare 
av seriös tonkonst”. Några personligheter inom facket kom till tals i 
frågan: ”Anser ni, att dragspelet som instrument kan och bör jämställas 
med övriga inom musikbildningsarbetet förekommande instrument?” 
Tonsättaren Sven-Eric Johansson menade att dragspelet inte var genu-

42 Ricoeur, 1998:99
43 Gilje & Grimen, 1992:203 ff
44 Musik 1961 nr 2, s. 22.
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int folkligt utan ”en produkt av det industriella tänkandet”. Det största 
felet var att dragspelet genom sina placeringar av basarna i kvintord-
ning nitade fast ett tonalt tänkande som skulle vara till nackdel för den 
moderna musiken. ”Dragspelet är således ett stagnationsinstrument och 
därmed olämpligt för undervisning.” Musikforskaren Carl-Allan Mo-
berg ansåg även han att dragspelet inte var något genuint folkligt in-
strument utan en produkt av ”snöd vinningslystnad”. Det var också så 
att musikbildningsarbetet inte handlade om att sänka undervisningen 
till en ”folklig” nivå utan tvärtom ”den stora allmänheten som måste 
höjas till insikt och mognad för att på allvar bli delaktig i kulturarvet”. 
Kompositören Sten Broman som gjort sig känd för sitt dragspelshat 
svävade inte på målet och svaret var rappt: ”NEJ!”.

Fortfarande långt in på 1960-talet kunde det alltså diskuteras så om 
ett instrument som, enligt mitt förmenande, har minst lika goda ut-
trycksmöjligheter som andra mer konstnärligt etablerade instrument. 
En insändare från 1965 kan vara ett annat exempel som idag kan synas 
underhållande men som betecknar en del av det sena musikbildnings-
arbetet och dess livsluft: 

Popsångarnas och de eldrivna tonårsidolernas excesser pekar ju av-

gjort i riktning mot en skränkultur av högst tvivelaktigt slag. Det hela 

brukar visserligen betecknas som utslag av ungdomlig entusiasm, men 

jag är rädd för att vi här har att göra med ett tidstecken, som medför 

högst olyckliga konsekvenser för sångkulturens fortsatta framväxt.45

Det är i denna värld av speciella tids- och kulturbundna värdehierarkier 
som Radiokonservatoriets män försöker sprida musikaliskt kunnande. 
Deras horisont framträder allt tydligare genom forskningsprocessen. 
De inslag av avvikande värderingar som förekommer som synkrona 
alternativa horisonter berikar bilden genom att belysa horisonternas 
avgränsningar. 

Med kritisk distans tillåter jag mig att berikas av det främmande. 
I det praktiska forskningsarbetet innebär den hermeneutiska ansatsen 
framför allt att jag aldrig blir riktigt klar med empirin. Mina olika 
utsnitt och analyser som försöker hitta rimliga sätt att strukturera den 
komplexa verkligheten räcker ibland inte till när nyförvärvade insikter 
sätter ett förändrat ljus på de analyserade texterna. 

45 Musik-kultur 1965, nr 6, s. 16.Musik-kultur 1965, nr 6, s. 16.Musik-kultur



35

4 · Metod och begrepp

Intervjuer
Intervjuerna har haft olika funktioner och fokus i detta avhandlings-
arbete, främst beroende på var i processen intervjuerna genomförts. 
De har varit av sonderande, informerande och kontrollerande karaktär. 
Alla intervjuer har delar av dessa karaktärer, men intervjuer från arbe-
tets inledningsskede är främst sonderande, medan senare intervjuer är 
mer datakällor och kontrollinstanser. Två intervjuer, med Kurt Lindahl 
och Bo Wallner, har genomförts av andra personer och i sammanhang 
som inte har med detta avhandlingsarbete att göra.46

Analys
Mycket förenklat är en analys en sönderdelning där beståndsdelar 

avsynas och kategoriseras. Kategorierna skapas ur empirin eller inom 
en teoretisk ram. Därefter utreds relationerna mellan dessa kategorier 
och mellan kategorier och helhet.47 Detta fragmenterande av ett mate-
rial kan ske på olika sätt med olika syften och med ett fl ertal underlig-
gande mål och perspektiv. De analyskriterier som används måste vara 
så väldefi nierade som möjligt. I denna avhandling använder jag mig av 
ett fl ertal analysmodeller som kan sorteras under såväl mer kvantitativ 
innehållsanalys som kvalitativ textanalys. Jag är övertygad om att den 
överblick ett materiellt analysarbete kan ge också är en tillgång vid mer 
djuplodande kvalitativa analyser.

Innehållsanalys 

I denna avhandling används innehållsanalys för att jämföra det utrym-
me som olika kompositörer tilldelas. Jag har beräknat mängden text 
och notexempel för var och en. Avsikten med att jämföra de kompo-

46 Intervjun med chefen för vuxenundervisningen på Sveriges Radio, Kurt Lindahl 
var en s.k. veteranintervju. Dessa har genomförts med en rad pensionerade medarbe-
tare på Sveriges Radio. Intervjun med Bo Wallner har vänligen tillsänts mig av Bo 
Ejeby och utgjorde material till Jan Lennart Höglunds (2005): Wallneriana – tretton 
samtal med Bo Wallner på Ejeby förlag. 

47 ανα´λυση – grekiska för upplösning, sönderdelning. Beteckningen på såväl pro-– grekiska för upplösning, sönderdelning. Beteckningen på såväl pro-–
cessen som produkten. Magee (1999) framför i sin kritik av den analytiska fi losofi n 
synpunkten att det i den analytiska ansatsen fi nns en alltför stor fokusering på skill-
nader och ointresse för likheter. 
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sitörer som förs fram i Radiokonservatoriet med preferenserna i två 
samtida europeiska lexikon var att utreda i vad mån det går att tala om 
en konsistent genre, ofta betecknad som ”västerländsk konstmusik” el-
ler vardagligt bara ”klassisk musik”. En fråga jag ställde mig var hur 
väl bilden av en homogen klassisk musik stämmer när försök görs att 
presentera eller lära ut denna musik. 

Både ett lexikon och ett undervisningsmaterial vill förmedla fakta 
inom ett avgränsat och defi nierat kunskapsområde och tvingas göra 
avgränsningar där väsentligheter ges stort utrymme och information 
som bedöms vara marginell reduceras eller utesluts. Jag har i min jäm-
förelse förutsatt att det pedagogiska avgränsningsarbetet inom text-
genrerna lexikon och läromedel, såsom Radiokonservatoriets littera-
tur, har likartade bedömningsgrunder om man förutsätter en vuxen 
publik. Mängden notexempel och hur dessa används speglar förutom 
musiksyn även en musikpedagogisk position. Med notexempel kan viss 
information förmedlas förhållandevis bra, en del lite sämre och annat 
inte alls.

Den innehållsanalytiska forskningsansatsen har en bakgrund inom 
mediaforskning, närmare bestämt kvantitativ tidningsanalys i USA 
från slutet av 1800-talet och den ”content analysis” som växte fram 
senare under 1920-talet.48 Under andra världskriget breddades använd-
ningen av analys när förmodade krigsplaner skulle spåras i den tyska 
krigsretoriken.49 Syftet är att fi nna mönster i olika uttryck och därige-
nom avtäcka implicita värdestrukturer. 

Kritik mot innehållsanalysen har naturligtvis riktats mot fokusering-
en på det synligt uttalade vilket skymmer mer svårfångade kontextu-
ella faktorer. Prekonstruerade analysscheman med på förhand givna 
kategorier riskerar också att ge på förhand givna svar. 

Content analysis is a method for interpreting the meaning of texts and 

quantifying the frequency of those interpretations. Since meanings 

exist in people, and people may understand the same text in different 

ways, researchers face an important issue; whose understanding of the text 

should be used as the basis for coding? The text’s authors? The text’s natu-

ral readers? The researchers? Or some combination of these? 50

48 Bergström & Boréus, 2000:44 
49 Hadenius & Weibull, 1973:36
50 Ahuvia, 2001:8
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Denna kritik manar till försiktighet, men faktum kvarstår – somt kan 
med fördel kvantifi eras. Innehållsanalys har därför uppmärksammats 
även på senare tid. Svårigheterna med att kategorisera innehållet i Ra-
diokonservatoriet har framför allt handlat om gränsdragningen mellan 
notation och bild när notation går över i allt friare grafi sk form? 

Innehållsanalysen har använts för att jämföra i vilken grad olika 
kompositörer fi nns representerade i materialet. Detta gäller både antal 
notexempel och textlig omfattning. De notexempel där kompositören 
inte har kunnat identifi eras har lämnats därhän.51 Defi nitionen av text 
är inte alldeles given. En tonsättare kan representeras av en omfattande 
litteraturlista, verkförteckning och bildkommentarer. Jag har emeller-
tid valt att exkludera sådana texter. 

Textanalys

En text är en diskursiv yttring.52 Som sådan relaterar den till tidigare 
texter och är därmed också med och formar – eller konserverar – dis-
kursens värdekomplex. De implicita regler som därmed formas kan 
benämnas koder. Dessa utgör de givna ideologiska förutsättningarna 
för textproduktionen. Kodkomplex yttrar sig i text som en genre. 

Texten kan vara formad av skrivna ord men kan även kommunicera 
på andra sätt t.ex. genom noter eller bilder.53 Med diskursanalysens 
breda textbegrepp kan ”text” yttra sig på mycket olika sätt.54 Det kan 
vid sidan av det skrivna ordet även vara fråga om noter, bilder eller 
t.ex. ett ljudande material. Enligt Ricoeur kan t.o.m. en dröm eller en 
handling betraktas som en text.55 Genren är en kategorisering av texten 
som produkt. En bok i ett ämne formas i förhållande till andra böcker i 

51 En tolkning är att dessa exempel i stor utsträckning är av den aktuelle författarens 
hand. 

52 Ricoeur (1998:145) uttrycker det som – a text is a discourse fi xed by writing”. Tex-– a text is a discourse fi xed by writing”. Tex-–
tens diskursformande funktion kan också jämföras med Bernsteins (1983a) begrepp 
”inramning” som behandlas senare. 
53 Det fi nns mer ortodoxa tolkningar av textbegreppet. Bergström & Boréus (2000) 
ger exempelvis en snäv defi nition som endast omfattar skriven text – bokstäver och 
ord.
54 Se t.ex. Fairclough (1997:4).
55 Se t.ex. Ricoeur (1998:256) där han i en essä The question of proof in Freud’s writings
försvarar den ifrågasatta vetenskapligheten i psykoanalysen. 
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samma ämne. Produkten måste nå sin rätta publik för att nå framgång i 
ekonomiskt, akademiskt, ideologiskt eller i annat hänseende. 

En skriven text kan även analyseras lingvistiskt. Det går att på en 
materiellt objektiv nivå studera vilka ord som används och på vilka 
sätt de används. Vi kan med hjälp av en ordbok fastställa ordens deno-
tativa betydelser och med hjälp av en grammatik förstå de syntaktiska 
sambanden. På en tolkande nivå kan vi bedöma textens modalitet och 
transitivitet.56 Vi har att ta hänsyn till författarens roller, syften, före-
ställningar om publiken och dess genreförtrolighet, samt det intryck 
och den påverkan författaren hoppas kunna göra på läsare med skilda 
läsarter.57 Med olika motiv till läsning förändras också förutsättningen 
för receptionen. 

I fallet med Radiokonservatoriet har de givna och tilltänkta läsgrup-
perna olika pedagogiska, konstnärliga och allmänbildande motiv för 
studierna. En stor del av textanalysen ägnas åt att studera på vilka sätt 
som texterna kan tillgodose dessa behov. Särskilt fokus riktar jag mot 
de didaktiska aspekterna. Vilken kunskapssyn möter vi och vilken 
kunskapstruktur återspeglas i materialet? Vad anses vara lätt och vad 
anses vara svårt? Vilka roller intar de olika agenterna – läromedelspro-
ducenterna, lärarna, eleverna, läromedlen och medierna och på vilka 
sätt interagerar dessa? Texten får även betydelse för textproducenternas 
kollegor som befi nner sig bland en inre grupp av forskare inom mu-
sikvetenskapen men även bland en vidare grupp av lärare och lärarut-
bildare inom musikområdet. Textproduktionen förhåller sig också till 
tidigare produkter och positionerar sig i sin genre.58

Vid mina läsningar av Radiokonservatoriets läroböcker syftade den 
textanalytiska ansatsen till att fokusera några specifi ka intresseområ-
den. Analysarbetet avsåg att...

56 Modalitet är, med anknytning till det grammatiska ”modus”, graden av författarens 
instämmande med den studerade texten. Transitivitet är ett mått på hur tydlig agent 
en text har.
57 Jämför med Gustavsson (1999:45) som frågar sig var texten egentligen fi nns, som 
form eller innehåll, som uttryck eller reception, fysisk skrift eller psykologiskt inne-
håll. 
58 Se vidare Ongstad (1999) om positioneringsanalys. 
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• ge överblick över innehållet 

• säga något om det inkluderade i förhållande till det exklude-
rade 

• ge författarnas bild av sin tänkta publik 

• söka efter tecken på musiksyn 

• söka uttalade eller outtalade metodiska inslag.

Radiokonservatoriet är överfl ödande rik på information och det är 
svårt att med tvingande sammanfattningar göra det full rättvisa. Mitt 
uppsåt har varit att syna projektet uteslutande ur en musikpedagogisk 
synvinkel och inte att ge en fullständig beskrivning. Till exempel har 
den omfattande Musikens material och form 2 i min beskrivning fått för-
hållandevis litet utrymme. En anledning till detta är att Bo Wallner 
var den ende författaren till denna del och att han lyckades väl med 
att skildra den romantiska epoken helgjutet och musikvetenskapligt 
konsistent. Med mitt perspektivval blir denna text därför mindre in-
tressant. 

Till hjälp för min textanalys har jag hämtat begrepp från distansun-
dervisningens teoribildning och dess hittills mest refererade företrädare 
Moore (1993), Keegan (1996), och Peters (2001). De viktigaste be-
greppen hos dessa är ”transaktionell distans”, ”dialog”, ”struktur” och 
”autonomi”. Jag berör också några med dessa begrepp besläktade från 
sociologen Bernstein (1983a): ”klassifi kation” och ”inramning”.

Distans

Distans utgör naturligt nog distansundervisningens centrala aspekt. 
Ordet ”distans” syftar på avståndet mellan lärare och elev i såväl spa-
tial som interaktionistisk mening. Avsaknaden av direktkontakt mellan 
lärare och elev kompenseras av ett vidareutvecklat förberedelsearbete, 
vilket med nödvändighet ger en mer konkret och uttalad ämnesstruk-
tur. Denna kan likväl innehålla mer eller mindre av dialogskapande 
moment som på olika sätt kan ge tillfälle till kontakter mellan såväl 
lärare och elev, som mellan elev och elev. Det råder alltså inget absolut 
negativt samband mellan ”distans” och ”dialog”.

Michael G. Moore (1993) har preciserat begreppet ”distans” i under-
visningssammanhang och talar om ”transaktionell distans”. Han avser 
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med detta avstånd i tid och rum mellan lärare och elev i psykologisk 
och kommunikativ mening.59 Distans är här inte ett kvantitativt be-
grepp för avståndsbestämning utan anger kvalitativa skillnader. Ordet 
betecknar inte bristen på närhet utan ett eget pedagogiskt koncept. Den 
”transaktion” Moore talar om defi nieras som relationerna mellan mil-
jöer, individer och mönster av beteenden i skilda situationer.60

Det är en truism att påstå att det alltid råder diskrepans mellan vad 
som lärs ut och vad som lärs in i en bestämd undervisningssituation. 
Informatören får påfallande ofta se sitt budskap feltolkat.61 Med ett ökat 
psykologiskt och kommunikativt avstånd ökar dessutom utrymmet för 
missförstånd. ”Transaktionell distans” – om den raka försvenskningen 
tillåts – är just detta avstånd. Den är ingen absolut variabel utan är 
avhängig en rad faktorer som t.ex.: miljö, individ och beteende. Hur 
stor den transaktionella distansen blir avgörs av dess delapekter ”dia-
log” och ”struktur”. I enlighet med dessa begrepps ospecifi cerade enkla 
form föredrar jag att fortsättningsvis kalla den transaktionella distansen 
blott och bart ”distans”.

Dialog

Dialog innebär att två parter interagerar direkt eller indirekt och att 
båda parter har möjlighet att påverka motparten. Den största skillna-
den mellan interaktion, kommunikation och begreppet dialog är att 
den sistnämnda med nödvändighet har positiva värden för båda parter. 
Distansundervisningens ”dialog” handlar i grunden om hur denna un-
dervisning lyckas med att nå den enskilde eleven – individualiseringen. 

59 Moore, 1993:22. Begreppet ”transactional” är ett lån från John Dewey. Begreppet 
återfi nns i en av Deweys sista böcker som han skrev tillsammans med A.F. Bentley 
1949: Knowing and the Known. 
60 ”...the interplay among the environment, the individuals and the patterns of beha-
viour in a situation”. (Moore, 1993:22). Se vidare i Ziehe (1989:71 ff ) för en diskus-
sion om distans mellan lärare och elev ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Han menar 
att det är bättre med äkta ”intensitet” i undervisningen än en påkopplad, till intet 
förpliktigande ”närhet”.
61 Inom kommunikationsteori har informationsöverföring tre grundläggande felkäl-
lor: en teknisk – hur bra informationen kan överföras, en semantisk – hur väl den 
överförda informationen motsvarar det ursprungligt tänkta, och en tredje – vilka 
personliga förutsättningar har mottagaren att rätt uppfatta informationen. (Fiske, 
1997:18) Se vidare Nørretranders (1993) där han diskuterar förhållandet mellan in-
formation och exformation – bortgallrad information. Förmedlad information utgör 
alltid en mycket liten del av den samlade mängden möjlig information. 
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Denna förutsätter att det fi nns intresse för den individuella elevens be-
hov. Dessa behov kan bara nå läraren genom dialog. Med för lite av 
dialog fi nns ingen kanal för elevens röst att göra sig hörd och därmed 
reduceras också undervisningens möjligheter att fylla elevens behov. 
Eftersom distansundervisningen lätt kan kritiseras för just bristande 
dialog får dialogbegreppet stort utrymme i den forskning som berör 
detta specialområde. 

Peters (2001), lyfter fram dialogens betydelse för högre utbildning. 
Han ser de akademiska studiernas struktur som mycket begränsande. 
Den inskränker sig alltför ofta till skriven kommunikation med kun-
skaper och examineringar endast i skriftlig form.62 Han hänvisar till en 
rad förmågor som kan tränas endast med hjälp av dialog. Eleverna lär 
sig genom dialog att:

• argumentera med disciplinens utarbetade begrepp

• ta upp, ge argument för, upprätthålla, modifi era eller överge 
de egna teoretiska ställningstagandena

• förhålla sig kritisk till andra studenters kunskaper

• få och ge energi till refl ekterande diskussioner

• tillsammans med andra öka självförtroendet genom refl ektio-
ner över nya kunskaper och metoder

• tillsammans notera framsteg i kunskapsbildningen

• systematiskt öva verbal framställning av egna idéer. 63

Dessa aktiviteter kan endast svårligen inkluderas i ett utbildningspro-
gram med begränsade möjligheter till dialog. 

62 Peters, 2001:36. Jämför också med Charles Fowlers: Discovery Metod som Folke Discovery Metod som Folke Discovery Metod
Rabe tar upp i Musikens material och form 3 s. 146.
63 Fritt efter Peters (2001:36–37). I original: ”to argue purposefully and in language 
of their discipline; to take up, give reason for, maintain, modify or abandon their own 
theoretical points of view in the course of a discussion; to enquire into and to evalu-
ate critically knowledge presented by other students; to absorb from a discussion any 
impetus to the discussion affecting their own refl ections, and on the other hand to 
provide impetus themselves for the advancement of the discussion; to refl ect critically 
and self-confi dently (at a meta-level) together with other students on the knowledge 
they have gained and the methods used; to experience collective advances in knowl-
edge; and where possible, to proceed rationally, systematically and methodically in 
the oral presentation of their own ideas.”
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Struktur 

Strukturbegreppet används för att beskriva olika elements relationer i en 
helhet. Begreppet är användbart på många nivåer och sammanhang. I 
Radiokonservatoriet talas det t.ex. om ”strukturanalys” då det gäller att 
hitta viktiga formaspekter i musiken. Det fi nns också ”ämnesstruktur” 
som beskriver hur ett ämne är uppbyggt, eller snarare hur någon idealt 
skulle vilja se det uppbyggt i en innehållslig och strukturell kanon. Det 
går också att tala om ”distans” och ”dialog” som element i en undervis-
ningsstruktur och som strukturella bakgrundsfaktorer. Mer sällan be-
skrivs den individuellt kognitiva sidan av struktureringen, d.v.s. elevens 
strävan att hitta samband och helhet i de nyvunna kunskaperna.

Strukturen i undervisningen tar naturligtvis fasta på det innehålls-
liga. Det går emellertid inte att absolut skilja innehållet från meto-
diska implikationer. ”Struktur” tillhör mycket ofta ämnesföreträdarnas 
domän. Dessa känner ämnets olika element, och har förhoppningsvis 
idéer om hur dessa ska sekvenseras och ordnas i det som anses vara rätt 
undervisningsprogression. Frågan är egentligen inte struktur eller inte 
– någon måste strukturera. Frågan blir snarare: vem? För att inlärning 
ska ske krävs struktur i någon instans. Detta är en central pedagogisk 
fråga för undervisning på alla nivåer. Distansundervisningens teori kan 
på ett alldeles speciellt sätt belysa denna problematik eftersom struktu-
reringsansvaret, i detta fall, måste adresseras till läromedelsproducen-
terna på ett påtagligt sätt. Här tvingas man att bortse från den gode 
läraren som kan anpassa läromedlet till situationen. 

Fortsättningsvis följer jag, om inte annat framgår, konventionen och 
ser ”strukturering” som liktydigt med ämnesföreträdarens strukture-
ring av ett undervisningsinnehåll. En ”stark struktur” innebär alltså att 
strukturen i hög grad är formulerad och tydlig. En svag strukturering 
är inte med nödvändighet dålig, den kan t.ex. på ett medvetet sätt lägga 
över stora delar av struktureringsansvaret på eleverna. 

Bernstein (1983a) ser strukturering som ett uttryck för makt. Den 
som har makt att upprätta, förändra eller bevara ett ämnes struktur 
ingår i ett institutionellt nätverk som Bernstein kallar ”klassifi kation”. 
I denna ingår inte enbart skolor, lärargrupper eller olika ämnesgrupper. 
Även elever, olika intressegrupper och själva ämnestraditionerna utgör 
olika klassifi kationer. Det handlar i hög grad om positioner och inter-
aktionen mellan dessa och berör de bakomliggande principer som styr 
dessa kategorier och deras inbördes förhållanden. Ett exempel är hur 
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någon defi nierar, och därmed positionerar, en elevgrupp. De styrande 
implicita regelsystemen påverkas av värderingar och klassifi ceringar. 
Dessa regelsystem kan betraktas som institutionaliserade tidiga värde-
ringar.64

Ju stramare regleringen är i dessa kategoriseringar ju starkare är av-
gränsningen. En stark klassifi kation kan exempelvis vara lärarindel-
ningar i ämnesgrupper, eller elevgrupperingar efter förkunskaper eller 
åldrar. Essentialismen, som kommer att behandlas senare i texten, efter-
strävar stark klassifi kation. Ett annat exempel kan vara stabila relationer 
mellan väl specifi cerade aktörer, där de olika funktionerna är tydligt 
avgränsade och medarbetare inte är utbytbara. Motsatsen, d.v.s. svag 
klassifi cering, är t.ex. lärarlag som arbetar med ämnessamverkan, olika 
former av samordnade projekt och skolor med åldersblandade klasser. 

Undervisningens praxis återspeglar även val av innehåll och meto-
der. Dessa val, som Bernstein kallar ”inramning” fungerar också som 
markörer för att befästa och vidmakthålla en etablerad klassifi kation. 

Inramning syftar på kontrollen av vad som görs tillgängligt, hur och 

när det görs tillgängligt samt de sociala förhållandena vid denna över-

föring. Inramning syftar med andra ord på principerna för kontroll 

som ligger bakom den pedagogiska kommunikationen.65

Inramningen kan vidare handla om urval och beräkning av tidsåtgång 
för olika undervisningsmoment och om sociala aspekter där olika aktö-
rer intar roller enligt ett givet mönster. Vid stark inramning har eleven 
små möjligheter att påverka undervisningen, medan en svagare inram-
ning ger eleven större utrymme för påverkan. 

Inramningen reglerar alltså formen för socialisation till systemet av 

kategorier (t.ex. av att vara elev), dvs till positionsstrukturer, och for-

men för de maktförhållanden som etablerar, uppehåller och återskapar 

strukturen.66

64 Dessa kan jämföras med det som Liedman & Olausson (1988) kallar ”frusen ideo-
logi”. 
65 Bernstein, 1983a:24
66 Bernstein, 1983a:27
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Klassifi kation påverkas ständigt – utifrån av samhällsförändringar och 
inifrån av inramningen. Inramning inbegriper immateriella faktorer, 
t.ex. beslutsprocesser, medan min användning av strukturbegreppet är 
produktinriktat. 

Relationen mellan dialog och struktur

Graden av distans bestäms alltså av hur mycket dialog och struktur 
undervisningen innehåller. Det är viktigt att framhålla att detta inte 
handlar om några absoluta storheter utan om ständigt pågående dyna-
miska förändringar. De omdömen som görs måste med nödvändighet 
bli analytiska schematiska förenklingar.

För att beskriva hur relationen mellan egenskaperna dialog och struk-
tur påverkar graden av distans har Moore skissat en fyrpunktsmodell. 
En låg grad av distans har den undervisning som innehåller mycket 
dialog och lite struktur.67 En högre grad av distans har den undervis-
ning som innehåller både dialog och struktur. Moore ser detta som den 
vanligaste graden av distans för distansundervisningens vidkommande. 
Undervisning via radio och TV kan exemplifi era nästa steg med lite 
dialog och mycket struktur. Det sista steget med största graden av dis-
tans på Moores skala har den undervisning som inte innehåller vare sig 
dialog eller struktur. Exempel på detta är olika former av autodidaktik, 
t.ex. oberoende inlärning i kraft av egen läsning.68

Det ligger ingen implicit normativitet i denna skala. Lite distans 
innebär inte nödvändigtvis bättre undervisning, eller tvärt om. Gra-
den av distans bör istället dynamiskt anpassas efter aktuella behov och 
förutsättningar. Dialog och struktur ska avvägas så klokt som möjligt i 
förhållande till omständigheter och syften. 

En hård strukturering kan vara ett uttryck för ämnesföreträdares 
långt drivna kontroll av undervisningsinnehåll, men behöver inte vara 
det. Ett exempel på detta är de sex punkter Moore (1993) nämner som 
viktiga för hur man strukturerar undervisning. Avsikten är att ge dia-
logen så goda förutsättningar som möjligt:

67 Exempel på detta kan vara dialogpedagogik av Carl Rogers modell.
68 Keegan (1996:69). Finns även hos Peters (2001:28 ff ). Dessa refererar till Moore 
(1977:39): ”A model of independent study”, ss. 6-40 ur Epistolodidaktika, 1. (Tidiga 
årgångar fi nns enl. Libris inte tillgängliga i Sverige) Modellen fi nns även exemplifi e-
rad och utvecklad i Moore (1993).
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1. presentation – Undervisning måste innehålla information om 
en rad saker. Förutom bl.a. mål och medel bör de bärande 
värderingarna deklareras.

2. främja elevens motivation – Stöd och stimulering under kursens 
gång är viktigt för fortsatt motivation till inlärning. 

3. främja analys och kritik – Utveckling av analytiskt och kritiskt 
tänkande är en viktig del av högre utbildning. 

4. ge råd och anvisningar – Läromedel som ska användas på distans 4. ge råd och anvisningar – Läromedel som ska användas på distans 4. ge råd och anvisningar
måste följas av adekvata förslag på studiestrategier.

5. ge utrymme för praktisering, tillämpning, testning och utvärdering. 

6. ge möjligheter för studenter att delta i skapandet av ny kunskap 
– Det är först med senare tiders datorer detta har gjorts möj-
ligt.69

Denna dialogfrämjande strukturering kan jämföras med det som sägs 
om strukturering i 1960-talets sista läroplan, Lgr 69. Även om denna 
behandlar grundskoleundervisning speglar den de allmänna pedago-
giska tankar i tiden som fått politisk sanktion. Där talas om en ”plan-
mässig kombination av undervisningsformer och arbetssätt”.70 Jakten 
på den optimala undervisningsmetoden avfärdas eftersom undervis-
ning alltid är avhängig kontextuella faktorer. Istället rekommenderas 
ett dynamiskt förhållningssätt gentemot fasta metoder och i den prak-
tiska undervisningen skall fem undervisningsprinciper vara vägledan-
de. Dessa fi ck samlingsnamnet MAKIS, format av initialbokstäverna 
i orden ”Motivation”, ”Aotivation”, ”Aotivation”, ” ktivitet”, ”Konkretion”, ”Individualisering” 
och ”Samarbete”.71

Motivation innebär, förutom att forma undervisningen efter elevens 
intressen och behov, bl.a. att hitta elevens mognads- eller kunskaps-
nivå och att eftersträva det meningsfulla genom att söka länkar mellan 

69 Moore, 1993:28 ff 
70 Lgr 69, Läroplan för grundskolan, Allmän del s. 57.
71 Lgr 69, Allmän del ss. 57-68. Denna uppställning kan gärna jämföras med sin in-
fl ytelserika föregångare i Klafkis didaktiska analys. Se t.ex. Arfwedson & Arfwedson 
(1995:102 ff ). 
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elevens erfarenheter och aktuellt undervisningsinnehåll. Detta åstad-
kommer läraren genom att undervisningen anknyter till angränsande 
kunskapsområden där motivation redan fi nns. Detta i sin tur förutsät-
ter dialog. Lgr 69 föreslår t.ex. att eleverna ska ”allt efter sina förutsätt-
ningar medverka vid planeringen”.72

Aktivitet är viktigt eftersom ”inlärning är en aktiv process”. Det är Aktivitet är viktigt eftersom ”inlärning är en aktiv process”. Det är Aktivitet
eleven som lär sig något. Därmed ifrågasätts läraren som unik kun-sig något. Därmed ifrågasätts läraren som unik kun-sig
skapskälla. Den främsta uppgiften för denne blir istället att erbjuda 
eleven bästa möjliga arbetsförhållanden.73 De gängse skolaktiviteterna: 
läsa, skriva, räkna, skall utmanas av så varierade aktiviteter som möj-
ligt, vilket också ger de traditionella aktiviteterna nya meningsfulla 
referenser. Redan det lilla barnet formar och skapar och detta är aktivi-
teter som också fi nns i skolan. Just dessa aktiviteter är således knappast 
centrala i Lgr 69. Större roll spelar ”experimentera” och ”upptäcka”. 
Även kritiskt tänkande i form av värdering får uppmärksamhet. Dessa 
värderingar kan beröra etik, estetik, det sociala eller ekonomi. Det är 
viktigt att kritiskt kunna välja av ”det mångahanda som tillvaron bju-
der”. Eleverna ska också stimuleras till egna initiativ, här något oklart 
formulerat som ”självverksamhet”. En slutsats är att aktivitet i hög grad 
är förbundet med att göra något rent fysiskt. Här drar Lgr 69 en för 
musikämnet viktig slutsats:

Fysisk aktivitet samt manuell och konstnärlig verksamhet ger kanske 

mer än annat skolarbete tillfälle till egna initiativ och självständigt 

skapande. Personliga variationer är här särskilt värdefulla, och ett be-

stämt resultat kan sällan betecknas som det rätta eller det bästa. Skolar-

betets teoretiska arbetsmoment bör därför förbindas med manuella.74

72 Lgr 69, Allmän del s. 58.
73 Jämför med Gibran (1996:58): Om undervisning.
74 Lgr 69, Allmän del s. 58.
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Detta är ett aktivitetspedagogiskt tänkande med företrädare som Mon-
tessori, Dewey, Kerschensteiner och Freinet.75

Konkretion inbär att undervisningens teoretiska resonemang ska ”an-
knyta till upplevelser som eleverna redan haft” och ”i så stor utsträck-
ning som möjligt rikta sig till olika sinnen”. Därför bör elevens upple-
velse berikas med olika former av aktiviteter. Läraren ska presentera lä-
romedel som kan vara alternativ till det talade och skrivna ordet, andra 
skriftliga källor, olika sorter av relevanta föremål samt radio och TV. 

Individualisering innebär att kraven som ställs och undervisningens Individualisering innebär att kraven som ställs och undervisningens Individualisering
utformning ska ta hänsyn till den enskilde elevens förutsättningar. 
Därför bör undervisningsinnehållet delas upp i grundkurs och över-
kurser. Färdighetsträningen kan med fördel delas upp i ”två eller fl er 
färdighetsnivåer”. Musikämnet, tillsammans med de andra ”estetiskt 
praktiska ämnena” slöjd och teckning, framhålls i dessa avseenden som 
föregångsämne. Individualiseringen kan drivas så lång som till rena 
självstudier. 

Om läsmaterialet är självinstruerande, svårighetsgraderat och självrät-

tande, kan eleverna arbeta helt på egen hand, så småningom förbättra 

sin förmåga och själva bilda sig en uppfattning om sitt arbetsresul-

tat.76

Emellertid är det i läroplanen oklart vilka ämnen som skulle kunna 
tänkas vara föremål för självstudier. Det enda angivna exemplet är ”be-
gränsade moment inom ämnet svenska”. I mer allmänna ordalag kan 

75 Se vidare t.ex. Arfwedson (2000:86 ff ). Aktivitet var ett nyckelbegrepp för re-
formpedagogerna och ingick som en del av konceptet ”den nya pedagogiken” inom 
Radiokonservatoriet. Synen på det praktiska arbetet som en kunskapsform är knap-
past något modernt påfund. Det fi nns redan formulerat hos Aristoteles i Den Niko-
machiska etiken som begreppet ”techne”. I Mårten Ringboms översättning kallas det 
för ”produktiv kunnighet”. (Aristoteles, 1967:161) Aktivitet är ett väsentligt inslag i 
reformpedagogiken och ibland förekommer den som just aktivitetspedagogik. Inspi-
rationen kom främst från Rousseau, Kant, Pestalozzi, Fröbel – tysk nyhumanism och 
amerikansk pragmatism. Speciellt John Deweys pragmatism, formulerad som instru-
mentalism och experimentalism, har haft stort infl ytande.
76 Motiv för aktivitet kan vara att undervisningen skall aktivera hela människan, att 
människan skall bli mer självständig och samhällsduglig. Aktivitet anses vara allmänt 
karaktärsdanande. Detta sammantaget är led i ambitionen mot ökad individualisering, 
något som naturligtvis står i direkt motsatsställning till essentialismens betonande av 
reglerad ämnesinlärning. 
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även orienteringsämnen komma ifråga. Läroplanen intar alltså en posi-
tivt avvaktande hållning till självstudier. 

Samarbete är en viktig aspekt som exemplifi eras på många sätt. Ett Samarbete är en viktig aspekt som exemplifi eras på många sätt. Ett Samarbete
är den diskussionsträning som bör följa på individuella studier. Dis-
kussionsvana ska förbereda ”för det fria folkbildningsarbetet”. Denna 
inriktning bör förstärkas hos de äldre eleverna genom kontakter med 
det lokala föreningslivet.77

MAKIS är således en generell strukturering vars främsta syfte är att 
öka dialogen:

Samspelet mellan läraren och eleverna, mellan lärarna i lärarlaget och 

mellan eleverna inbördes blir alltid avgörande i de enskilda fallen.78

De skisserade strategierna är inte knutna till något visst undervisnings-
innehåll och skall därför inte betraktas som metoder inom någon me-
todologi. Tvärtom kan man i Lgr 69 skönja en skepsis mot utmejslade 
metoder.

Autonomi

I likhet med dialog och struktur är autonomi ett begrepp med många 
tillämpningsområden.79 Autonomiestetik kan ses som en viljeriktning 
att renodla skilda estetiska områden. En annan autonomi är ämnesau-
tonomi som följer av ambitionen att renodla ämnen som tydligt av-
gränsade och självständiga i sitt innehåll och sin teoribildning. I det 
följande syftar ”autonomi” på den elevautonomi som är ett viktigt ele-
ment i distansundervisning. 80

Moore (1993) är emellertid motsägelsefull huruvida begreppet ”au-
tonomi” är en del i den transaktionella distansen eller ej, d.v.s. huruvida 
autonomi, dialog och struktur skulle vara jämförbara storheter i samma 
huvudkategori. Det mest logiska är dock att betrakta autonomi som 

77 Lgr 69, Allmän del s. 63.
78 Lgr 69, Allmän del s. 66.
79 Lgr 69, Allmän del s. 57.

80 Ordet autonomi är bildat av grekiskans αυτο – själv och – själv och – νομοζ – lag. Autonomi ser – lag. Autonomi ser –
Klafki (1996:19) som ett centralt bildningsbegrepp vid sidan av ”Selbstbestimmung”, 
”Freiheit”, ”Emancipation”, ”Mündigkeit”, ”Vernunft” och ”Selbsttätigkeit”. 
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något som eleven upplever. Autonomi står, som jag ser det, i ett kausalt 
förhållande till dialog och struktur, d.v.s. undervisningens struktur och 
dialog föregår och skapar utrymme för autonomi. Struktur är en inne-
hållsaspekt som formas i utlärandet. Dialog blir synlig på ett teoretiskt 
plan i strukturen men kan naturligtvis också studeras i konkret praxis. 
Autonomi fi nns som latent möjlighet i strukturen, men kan i realiteten 
endast vara något som eleven själv upplever och kan därför inte regist-
reras med mindre än att elever utfrågas. 

Ökad distans mellan lärare och elever innebär ökat behov av hårdare 
strukturering och därmed också ökad risk för enkelriktad monolog 
undervisning. Samtidigt ökar också elevens möjligheter till ett vidgat 
handlingsutrymme, en stärkt autonomi, d.v.s. eleven ges genom större 
distans också större möjligheter att ta egen kontroll över sitt lärande. 
Med mer självständighet går det helt enkelt bättre att själv välja vad, när, när, när
och hur något ska läras in, men också drastiskt kritiskt om det överhu-hur något ska läras in, men också drastiskt kritiskt om det överhu-hur
vudtaget är värt att läras in.

Distansundervisning ger bilden av en förhållandevis ensam elev med 
allt vad det innebär av sociala inskränkningar jämfört med den ge-
menskap en studiegrupp kan ge. Den positiva sidan är att ensamhe-
ten lämnar utrymme för egna beslut. Tid, plats och tempo för studier 
kan oftast helt bestämmas av eleven. Beroende på hur hårt strukturerat 
materialet är kan även inlärningsmetoderna balanseras efter elevens 
förutsättningar, behov och intressen. Det krävs ingen anpassning till 
en grupp eller hänsyn till en viss kunskapsnivå. Även om läraren har 
den nödvändiga överblicken över kursinnehållet innebär en god indi-
vidualisering att hänsyn tas till elevens förmåga att bedöma de egna 
behoven, vad han eller hon upplever som svårt, lätt, intressant eller 
utmanande. 

För den autonome eleven får läraren rollen som rådgivande dialog-
part, som kan tas i anspråk vid behov. Den direkta interaktionens lärare 
kan lättare inta rollen som anförare av processen eller som företrädare 
för en viss ämnessyn eller kanon.81 Den undervisande organisationen 
kan välja var den vill lägga mest kraft: i sina hjälpande funktioner eller 

81 Se också vidare Arfwedson & Arfwedson (1995:27 ff ) kortfattat om De övergripande 
målen: autonomi och emancipation och Arfwedson (2000: 63 ff ) om reformpedagogikens 
mål för elevautonomi. 
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de kontrollerande. Graden av autonomi avspeglas förvisso i vem som 
gör valet av undervisningens innehåll, men det handlar också om valet 
av undervisningens metoder och kriterier för metoder och kriterier för metoder utvärdering.

82 Moore (1993:31 ff ) och Keegan (1996:70 ff ). Rostvall & West (2001) behandlar 
interaktionen i instrumentalundervisning. En jämförelse kan göras mellan de maktre-
lationer som uppstår i undervisningens interaktion och den frihet från denna direkta 
maktutövning som distansundervisningens autonomi ger.
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Kapitel 5: Bildningstänkande och musik
I förra kapitlet behandlades förutom detta arbetes metodiska ansatser 
några begrepp från distansundervisningens teoribildning. Dessa berör 
både undervisningens innehållsligt materiella aspekter och dess for-
mella. I det följande ska dessa aspekter diskuteras vidare dels med hjälp 
av begrepp som innehåller båda aspekterna, bildning och estetik och 
dels två begrepp som främst berör undervisningens innehåll, essentia-
lism och kanon. Utgångspunkten är bildningsteorier som utgår från 
dualismen mellan form och innehåll. 

På samma sätt som hermeneutiken utgör ramverket till mitt meto-
diska tänkande, utgör bildningsteorier grunden i mitt teoribygge. Det 
är framförallt de bildningsteoretiska modellerna Herwig Blankertz 
(1927-1983) presenterat i Didaktikens teorier och modeller (1987) som jag Didaktikens teorier och modeller (1987) som jag Didaktikens teorier och modeller
infl uerats av. Blankertz bygger sin framställning på en schematisk dua-
lism där bildning antas ha en materiell och en formell sida.1

Den materiella sidan fokuserar det innehållsliga i undervisningen. 
Detta innehåll kan t.ex. avgränsas encyklopediskt med hjälp av en sti-
pulerad kanon. Ett annat sätt att avgränsa är att i scientistisk anda utgå 
från etablerade vetenskapliga discipliner, gärna naturvetenskapliga. Ett 
tredje sätt att avgränsa är den som Blankertz kallar ”klassikernas teori”. 
Där utgår man från ”en kulturs ideala självförståelse” d.v.s. låter tradi-
tionerna bestämma vilken kunskap som är viktig. 

Den formella bildningssynen riktar istället intresset mot individen 
och dennes behov och utveckling. Utbildningen är funktionell och 
utgör en nödvändig del av en fullgod fostran. Blankertz uttrycker det 
som att: ”utbildning är instrumentet för utveckling av mänsklig för-
måga”.2

1 Denna dualism fi nns också diskuterad i Jank & Meyer (1997:61-62), Arfwedson 
(1988) och Kroksmark (1989). Klafki (1996:21) som är jämnårig med Blankertz och 
en viktig inspirationskälla i detta sammanhang uttrycker allmänbildningens formella 
och materiella aspekter på följand sätt: ”Venünftigkeit, Selbstbestimmungsfähigkeit, 
Freiheit des Denkens und Handelns gewinnt das Subjekt nur in Aneignungs- und 
Auseinandersetzungsprozessen mit einer Inhaltlichkeit”. 
2 Blankertz, 1987:44-45. Många av pedagogikhistoriens viktiga personer hör till den-
na inriktnings företrädare, t.ex. Rousseau, Humboldt, Pestalozzi och Fröbel. Som en 
efterföljare till Kant uttrycker Klafki (1996:19) denna sida av ”den nya allmänbild-
ningen” som ”Bildung als Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung”. 
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Kritiken mot de materiella teorierna skjuter in sig på deras bristande 
helhetssyn. Varje undervisningsinnehåll väljs med utgångspunkt i en 
viss historisk och kulturell kontext och med en viss ideologi. De for-
mella teorierna kan kritiseras för att bortse från innehållets betydelse 
och att undervisning faktiskt alltid måste handla om något. Blankertz 
viktigaste poäng är att den ena sidan inte klarar sig utan den andra. 
En fruktbar didaktik innehåller såväl materiella som formella aspekter. 
All form har ett materiellt uttryck i ett innehåll. Ska kunskaper föras 
vidare, måste detta ske i någon form. 

De centrala didaktiska frågorna är Vad? Varför? och Hur?3 d.v.s. mu-
sikundervisningens innehåll, motiven för urvalen och val av metoder. 
En didaktisk logik säger att den förhållandevis väl behandlade hur-pro-
blematiken borde föregås av frågorna vad? och varför? och påverkas av 
svaren på dessa.4 Wolfgang Klafki (f. 1927) har i detta avseende varit 
mycket tydlig och defi nierat sju steg som föregår undervisningens me-
todval.5

Musikestetik
Estetikbegreppet har använts för att beteckna både det materiella, ib-
land formulerat som bildningsgods, och det subjektivt upplevda. På 
senare tid har det upplevelsemässiga uppmärksammats genom begrepp 
som ”estetiskt lärande”.6 Musikestetik har uppmärksammats i några 

3 Se t.ex. Arfwedson & Arfwedson (1991:18 ff ).
4 Se t.ex. Nielsen (1994:20). Blankertz (1987) har behandlat innehållsaspekten: ”Mak-
ten över innehållsbesluten har samma relevans för en demokratisk utbildningsreforms 
framgång (eller misslyckande) som någon gång makten över utbildningsväsendets 
organisation”. (s. 174) Se även Klafki (1997:215 ff ) som innehåller en av de mest ut-
vecklade modellerna för undervisningsplanering. Klafkis didaktiska analys fi nns även 
beskriven hos Arfwedson & Arfwedson (1995:98 ff ). Klafkis styrka är att han ständigt 
reviderat och förbättrat sin teori som han presenterade för första gången 1958. En 
senare omfattande genomgång fi nns i Klafki (1996). 
5 Klafki (1996:271 ff ). Se även Arfwedson & Arfwedson (1995:102 ff ) Ett första steg 
Motiveringen innehåller tre frågor: Vilken betydelse har innehållet för eleverna idag? 
Vilken betydelse kan det ha för eleven i framtiden? Vilken betydelse har innehållet 
som exempel? I ett andra strukturerande steg ställs frågorna: Kan innehållet struktu-
reras på ett lämpligt sätt? Kan innehållet göras sannolikt eller bevisas? I ett tredje steg 
ställs frågan om innehållet kan göras intressant och i ett f järde steg vilka personella 
och materiella resurser som fi nns att tillgå.
6 ”Aesthetic Learning” ger knappa 5 miljoner träffar på Google i september 2005, 
”ästhetische Erziehung” 242 000 och ”estetiskt lärande” ger 14 700 träffar. 
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böcker som kommit under senare år, bl.a. Edström (2002) och Sundin 
(2003). För att på svenska studera musikestetikens historia fi nns sedan 
tidigare Benestad (1994); Dahlstedt (1990) och en fyllig artikel i Sohl-
mans7 att tillgå.7 att tillgå.7

Estetik kan uppfattas som ett svårhanterligt esoteriskt fi losofi skt be-
grepp långt från en praxisnära didaktisk diskussion. Ett tecken på att 
estetikbegreppet ändå har direkt relevans för undervisningspraxis är att 
det allt oftare dyker upp i olika musikpedagogiska diskussioner. Det 
numera frekventa begreppet ”estetiska läroprocesser” är ett exempel på 
detta.8 Det fi nns dock ett genomgående problem med användningen 
av estetikbegreppet. Det kan användas i helt olika syften som går på 
kontrakurs mot varandra. Ibland står begreppet för en konstprodukt 
som skall bevaras som tradition och ibland för ett processtänkande med 
individuella genuina konstupplevelser som främsta mål. Det kan alltså 
både handla om innehållslig kanon och progressiv pedagogik, det berör 
ömsom process och ömsom produkt. Användningen av bildningsbe-
greppet har ett liknande problem. Båda perspektiven är naturligtvis in-
tressanta och relevanta för en pedagogisk diskussion även om historien 
visar på en tydlig övervikt för ett intresse i undervisningens produkt. 

En ofta återkommande frågeställning är om estetiska och etiska vär-
den kan kopplas samman. Många i historien har framhävt den fostrande 
kraften i estetiska upplevelser av olika slag.9 I antiken kunde det sköna 
och goda vara delar av samma sak ”det sköngoda” kaloagathia. Det be-
svärande med att framhålla musikens etiska potential är att musiken 
riskerar att i ökande grad bli verktyg för yttre intressen. Det faktum att 
musik är en viktig del av vår kultur och därmed bär på viktiga kunska-
per i sig kan överskuggas av att musiken tilldelas allehanda pedagogiska 
bifunktioner. Musikens sociala, terapeutiska, psykologiska, kulturella 
eller kanske t.o.m. ekonomiska funktioner framstår i pragmatisk legiti-

7 Sohlmans (1975, bd IV:621)
8 Se t.ex. Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003). 
9 Några exempel vid sidan av antikens etoslära är de tankar Friedrich Schiller 1795 
framför i sina estetiska brev (Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe 
von Briefen). Ett mer sentida exempel är Joseph Brodsky, som ser direkt korrespondens 
mellan estetiska och etiska värden. (Sundin, 2003)
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meringsiver som viktigare än musikupplevelse.10

Frede V. Nielsen ser estetikbegreppet som en funktion av individens 
musikupplevelse. Denna funktion är överordnad de övriga.11 Andra 
funktioner är helt enkelt inte möjliga utan själva upplevelsen av musi-
ken. Musikantropologen John Blacking har uttryckt en likartad tanke: 
”Music is essentially about aesthetic experience and the creative ex-
pression of individual human beings in community, about the sharing 
of feelings and ideas.” 12

Ibland betecknar estetik den höga konsten (fi ne arts). Denna smala 
kultursyn står i motsats till en bredare kultursyn som vi kan möta t.ex. 
hos Blacking. Denna bredare syn möter vi också hos Olsson (1993) som 
använder sig av de motställda begreppen antropologisk kultursyn och 
estetisk kultursyn. I det antropologiska kulturbegreppet är all mänsk-
lig handling kultur, medan estetisk kultursyn begränsar kultursfären 
till att omfatta endast konsten, med betoning på ”konstverket”. ”Det 
estetiska” är i detta fall en artefakt som den vanlige åhöraren eller be-
traktaren förhåller sig passivt till. 

Ibland förespråkas att estetiken i musiken ska ses som en del av ett 
uppdelat musikämne. Bowman (1992) föreslår t.ex. att ”...aesthetic cri-
teria [should] simply be considered alongside others which have too 
often been dismissed as nonmusical as being, for instance, merely phi-
losophical, or sociological, or political”.13 Ingmar Bengtsson ville på 
1960-talet lyfta fram musikestetiken som ett eget kursmoment. ”Också 
momentet musikestetik synes mig starkt underutvecklat i undervis-
ningen. Dock är ’musikens mening’, vad musik ’handlar om’ en central 
fråga för alla musikstuderande, hur de än formulerar den...” 14

10 Se vidare Varkøy (2003) som kritiserar den ökade instrumentalistiska synen på 
musikämnet. 
11 De funktioner Nielsen nämner är den underhållande, den rent praktiska, den poli-
tiska, den socialiserande, den religösa-rituella funktionen och den terapeutiska funk-
tionen. (Nielsen, 1994:142-143) 
12 Frith, 1998:251. Citat från Blacking (1987:146): A Common-Sense View of All Music. 
Cambridge university press.
13 Bowman, 1992:13
14 Ingmar Bengtsson i ett brev till Bo Wallner daterat 1968-08-06.
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Estetik som beteckning på ett visst innehållsligt urval är ett viktigt 
inslag i den amerikanska debatten mellan musikpedagogerna Bennett 
Reimer och David Elliott. Reimer (1989) använder estetikbegreppet 
för att uttrycka musikämnets särprägel, medan Elliott (1995) ser estetik 
som en symbol för det gamla förstockade i allmänhet och det passiva 
musiklyssnandet i synnerhet.15

Reimer vill inte se musikestetiken som fristående kursmoment ef-
tersom den endast har indirekt relevans för musikundervisningen.16

Sökandet efter en musikundervisningens fi losofi  bör istället börja i 
praxis, anser han. Estetiken ska bara vara ett hjälpmedel för att kunna 
formulera en fi losofi  som på bästa sätt ska kunna uttrycka det essentiella 
värdet (the nature and value) av musik och musikundervisning.17 Den 
musikundervisning som ska skapas med detta estetiska fundament till-
delas beteckningen Music Education as Aesthetic Education (MEAE).

Reimer vill gärna undvika polariseringen mellan de värderingsramar 
som formuleras som autonomi- och heteronomiestetik.18 Han formu-
lerar därför en tredje musikestetisk ståndpunkt, den expressionistiska, 
som ska utgöra en mellanposition. Han anser att musiken ger unika 
erfarenheter som är nödvändiga för att ”uppenbara människans grund-
läggande humanitet”.19 Till skillnad från formalismens företrädare häv-
dar expressionismens att musiken inte kan skiljas från själva livet. Det 
är i själva verket existentiella värden som behandlas i musiken. En följd 
av detta blir att musiken inte är ägnad åt en speciellt begåvad kulturelit 
utan är en allmän angelägenhet. Musikupplevelsen är inte heller ute-

15 Hela vårnumret 2000 av Bulletin of the Council for Research in Music Education är ägnad 
denna dispyt. Se vidare Sundin (2003); Varkøy (2001); Gruhn (2000a), Westerlund 
(2002) och Nilsson (2002). 
16 För översikt av Reimers fi losofi  se Sundin (2003) och Varkøy (1996; 2001).
17 Reimer, 1989:15
18 Frågan om musik som autonom konst fri från yttre referenser (”autonom musik” 
eller ”absolut musik”) och heteronom musik där musiken kopplas till utommusika-
liska företeelser har haft stor betydelse i den musikvetenskapliga debatten. Den har 
alltjämnt stor aktualitet. Se vidare Whittall (2001); Chua (1999). Varkøy (2001) har 
autonomiestetisk och heteronomiestetisk musiksyn som huvudkriterier när han kate-
goriserar olika former av musiksyn i de moderna norska läroplanerna. Han refererar 
till Gatz (1929) som påstår sig vara den förste att ställa upp musikestetiska kriterier. 
19 Reimer, 1989:29
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slutande intellektuell utan direkt kopplad till känsloupplevelser. Mu-
sikundervisningens huvudmål är enligt Reimer att ge erfarenheter av 
mänskliga känslor.20 Detta nås genom att öka elevernas estetiska sensi-
tivitet genom musiklyssnande.21

Ett skolämne bör enligt Reimer motiveras av att det kan bidra med 
något unikt till helheten i skolans undervisning, som den exempelvis 
kan speglas i en läroplan. Musikens unicitet fi nns i det som Reimer 
kallar ”esthetic education”. Tidigare musikpedagogiska system som var 
mer handlingsinriktade saknade dagens tekniska möjligheter att dag-
ligen lyssna på välljudande grammofonmusik. Handlingsinriktningar 
med främst sång, men även instrumentalspel efter Kodalys och Orffs 
modeller, har alltså sina historiska förklaringar. Den moderna ljudtek-
nologin möjliggör alltså den musikundervisning med främst musiklyss-
ning som inte var möjlig under dessa musikpedagogers tid. 

Reimer ser undervisningen i notskrift som problematisk. Mycket få 
elever lär sig noter i den obligatoriska skolan trots att det läggs ner en 
hel del möda på att förmedla notkunskaper. Dels framhålls noterna 
som ett alltför komplicerat verktyg för musikundervisning,22 dels har 
noterna ofta förväxlats med musiken själv. Detta aktualiserar också en 
viktig fråga vad gäller musikalisk kunskapssyn. Den som har varit duk-
tig på att läsa och reproducera noter har också ansetts vara bra på musik 
och besitter ”music literacy”.

Reimer förordar vidare ingen speciell musik. Den ska vara av olika 
slag från skilda delar av världen och representera olika stilar och histo-
riska perioder. På en punkt är han dock mer tydligt preskriptiv. Under-
visningen ska överbrygga de föreställningar om musik som läraren och 
eleven har. Genom neutrala urvalskriterier ska den musik som speglar 
vissa för lektionen fokuserade estetiska kvaliteter kunna väljas. 

20 ”... the enrichment of the quality of people’s lives through enriching their expe-
riences of human feeling.” (s. 53)
21 ”So the goal or aim of general music can also be stated as the development, to the 
fullest extent possible, of every student’s aesthetic sensitivity to the art of music.” 
(Reimer, 1989:153) 
22 Reimer ger ett exempel från Kina som tidigare hade ett betydligt mer metodiskt 
användbart system för kommunikation av musikaliska idéer än vårt gängse via not-
skrift, men som nu lämnat detta för det ”moderna” västerländska. 
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Fokuseringen på musiklyssnande och på viss musik var det som Da-
vid Elliott (1995) främst riktade sin kritik mot. Hans huvudpoäng var 
att musikundervisning skall innebära aktivitet ”musicing”. Estetikbe-
greppet står hos Elliott för en konservativ kultursyn och passiviserande 
undervisning. 23

Det fi nns både likheter och skillnader mellan Reimers musikpeda-
gogiska fi losofi  och den som återspeglas i Radiokonservatoriet. Bland 
likheterna är den essentiella odlingen av ämnet musik. Särarten beto-
nas genom att uttrycka distinkta ämnesgränser. Undervisningens hu-
vudsyfte är att genom fokuseringen på musiklyssnande öka individuell 
musikalisk uppfattningsförmåga – lyssnarkompetens. Tydliga skillna-
der fi nns däremot i musiksyn, synen på notskriftens roll och synen på 
målgruppen. Elliotts kritik mot musiklyssnandets alltför passiva mu-
siklärande inom MEAE skulle också kunna riktas mot Radiokonser-
vatoriet. 

Kärngruppen av medarbetare i Radiokonservatoriet nådde genom 
åren i Måndagsgruppen24 fram till en estetisk grundsyn som i stort var 
gemensam, men framför allt genomdiskuterad och uttalad. Genom den 
förhållandevis konsistenta konsensus som fanns i gruppen var det inne-
hållsliga ur gruppens estetiska synvinkel okontroversiellt. De konstnär-
liga aspekterna behövde endast dryftas i sin nya roll som multimedialt 
undervisningsinnehåll. Gruppen hade nått fram till en egen kanon. 

På vägen mot en uttalad kanon fi nns en rad frågor att beröra såsom 
t.ex. undervisningens syfte, ämnets, lärarens och elevens roller och 
behov. Det fi nns en tydlig koppling mellan den värdekod som kall-
las essentialism och viljan att formulera en kanon. Innan vi går in på 
kanonbegreppet kan det därför vara av värde att studera några av es-
sentialismens hörnstenar. 

23 Stora delar av Elliotts musikpedagogiska fi losofi  fi nns presenterade i ett sjupunkters 
manifest som den s.k. Mayday Group skrivit. Se vidare deras hemsida: http://www.
nyu.edu/education/music/mayday/maydaygroup
24 Se vidare s. 103.
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Essentialism
Begreppet essentialism25 har använts från det att Aristoteles utformade 
sin logik ända till sentida s.k. postcolonial studies och feministisk reto-
rik där begreppet får beteckna en kritiserad reduktionistisk position.26

Det har varit viktigt att kunna sätta ord på förenklade bilder av etnicitet 
och könsroller. I detta sammanhang skall närmare beröras begreppets 
humanistiska användningsområde där den mänskliga naturen antas be-
sitta givna egenskaper – essenser. Dessa kan identifi eras och defi nieras 
vilket också medger defi nition av en universell kunskapsstruktur, dels 
en struktur av uppdelad kunskap i ett antal olika ämnen och dels dessa 
ämnens egna strukturer. Ett konkretiserat och idealt kunskapsinnehåll 
kan naturligtvis utgöra det ytterst konkreta fundamentet för en mer 
komplex kunskapssyn. Med en skarp ämnesindelning och ämnesstruk-
tur antas undervisningen kunna effektiviseras. 

Den essentialistiska positionen kan med bättre precision beskrivas ge-
nom sina antagonister inom olika inriktningar. Ett exempel på en dia-
metralt motsatt uppfattning om kunskapens organiserande är media-
forskaren Marshall McLuhan som 1964 hävdade att:

Strukturering av vetande är nu till ända i och med att elektriciteten 

har möjliggjort momentan informationsutveckling. Automation är 

information, och den gör slut inte bara på yrkena i arbetets värld, den 

betyder också slutet på ämnesindelningen inom lärdomens.27

---

25 Av latinets essentia, ett tings väsen eller sanna natur. Motsatsen, accidens, står för 
tingens tillfälliga egenskaper. För vidare studier av essentialism se t.ex. Ellis (2001) 
och Popper (2004:23 ff ). 
26 Den amerikanska pedagogen och fi losofen Nel Noddings (1995:180 ff ) pekar på 
begreppets användning inom feministisk forskning där det används till att belysa den 
konservativa kraft som vill understryka de ”essentiella” skillnaderna mellan könen. 
”An essentialist is one who holds that men and women have essential natures, natures 
that are different.” En gammal huvudfi ende är Rousseau som genom olika utbild-
ningar av Émile och Sophie skapar givna könsroller.
27 McLuhan, 2001:399
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Inom skolans värld är kursplanernas konventionella ämnesuppdelning 

redan lika urmodig som medeltidens trivium och quadrivium blev 

efter renässansen. Varje ämne som tas på ett djupare sätt kommer i och 

med detta i förbindelse med andra ämnen.28

Uppdelningarna mellan humaniora och teknik, konst och näringsliv 
samt den mellan arbete och fritid antas försvinna. Denna teknologins 
triumf över alla essentialistiska strävanden kan kompletteras med en 
naturalistisk ståndpunkt där det fi nns en fokusering av individens käns-
loliv och där undervisningens mål blir att främja en god utveckling 
i detta avseende. Essentialisterna hävdar snarare träningen av intel-
lektet och odlandet av de intellektuella ämnena som undervisningens 
kärna.28II

Essentialisterna vill skapa tydliga referenspunkter i de ämnen och 
kunskaper som är just essentiella, i grunden icke föränderliga och där-
med också universella. Den essentialistiska inställningen inom pedago-
gik är att undervisningsinnehållet skall vara kulturellt givna kunskaper 
formade till läroplaner och kurser. Inom en speciell form av essentia-
lism, scientism, görs de vetenskapliga disciplinerna till utgångspunkt 
för all väsentlig kunskap. I pedagogiska sammanhang innebär denna 
inställning en form av reduktionism där vetenskapen görs undervis-
ningsbar genom att ett givet innehåll anpassas till en tänkt målgrupp, 
utan vidare hänsyn till andra faktorer än just den vetenskapliga. 

Kritik mot den essentialistiska positionen inom fi losofi n har främst 
utformats av existentialister som Sartre. En viktig utgångspunkt inom 
existentialismen är att mänsklig existens föregår essens, eller som Sartre 
uttryckt det ”människan är ingenting annat än vad hon gör sig till”.29

Människan är ett handlande subjekt som ska defi niera sig själv. En an-
nan form av opposition är de reformpedagogiska invändningar som ser 
mer till process och individens behov och utveckling än ett på förhand 
givet innehållsligt undervisningsmål.30 Essentialister, såsom t.ex. före-

28 McLuhan, 2001:400
28IIInom de olika pragmatiska inriktningarna är utgångspunkterna däremot den evigt 
föränderliga världen och människans behov av att anpassa sig till denna ständiga för-
ändring. 
29 Sartre, 1988:35. 
30 Se t.ex. Dewey (1916/2002).
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språkare från Basic Education i USA, anlägger moteld genom att hävda 
att den progressiva rörelsen utgör ett nationellt hot, eftersom den med 
luddigare innehåll bidrar till sämre moral och disciplin.31

Det går att sammanfatta essentialismens program i fem punkter:

1. tydlig ämnesindelning

2. lärande som behärskandet av fundamentala förmågor och 
kunskaper

3. läraren som mogen representant för kulturen, ämneskunskap 
och förmedlandet av kunskap

4. undervisning som förberedelse för arbete och medborgarskap

5. bevarandet av skolans akademiska funktion.32

Essentialism inom musikpedagogik

För musikundervisningens del kan den essentialistiska positionen yttra 
sig i en ämnessyn som Nielsen (1994) kallat ”sakämne” (sagfag). Han 
skisserar denna och fem andra ”didaktiska positioner och konceptio-
ner” för att ge en systematisk överblick över de musikpedagogiska idé-
komplex som utvecklats. Genom att dessa idealtypiska positioner inom 
facket musikundervisning presenteras kronologiskt ges också en modell 
över musikundervisningens idéinnehållsliga utveckling och den histo-
riska inramningen av den essentialistiska synen inom musikpedagogi-
ken. Nielsen hämtar intryck främst från tysk litteratur och utgår från 
att det fi nns en nordeuropeisk idégemenskap. De sex sätten att uppfatta 
musikämnet på som Nielsen anger är:

31 Gutek, 1988:264 ff 
32 Gutek, 1988:269. I original: ”(1) a return to systematic subjects, (2) learning as the 
mastery of basic skills and knowledge, (3) the teacher as mature representative of cul-
ture and someone who is competent in both subject matter and instruction, (4) educa-
tion as preparation for work and citizenship, and (5) the preservation of the school’s 
academic function.” Stensmo (1994:204 ff ) nämner fyra kriterier från Kneller (1963): 
1. ansträngning och disciplin, 2. fokus på lärarens roll för inlärning, 3. tydligt fo-
mande av läroämnen, och 4. bevarande av traditionella undervisningsformer. 
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1. sångämne 

2. musiskt ämne

3. sakämne

4. samhällsämne

5. led i polyestetisk fostran 

6. ljudämne.33

Som startpunkt för att diskutera musikämnet väljer Nielsen införan-
det av folkskolan.34 Musikämnet hette betecknande nog ”sång” fram 
till 1955 i Sverige35 och var förknippad med den kyrkliga ritualen.36

Det musiska inslaget i musikundervisningen kom in efter första världs-
kriget som en del av ett uppvaknande intresse för reformpedagogik. 
Musikämnet som ett sakämne startade under 1950-talet främst som en 
reaktion mot det som upplevdes som ”fl um” i den musiska rörelsen.37

De sista tre av Nielsens sex positionerna tillkom under 1960-talets se-
nare del. Denna modell beskriver en kumulativ process såtillvida att 
nya idéer har tillkommit och lagts till de gamla. Nielsens modell vi-
sar också på det uppbrott mot en idéologisk pluralism som sker kring 
1970.38 Den essentialistiska sakämnespositionen hade alltså infl ytande 
under cirka 15 år, från 1950-talets mitt fram till slutet av 1960-talet. 
Radiokonservatoriet är således ”ett barn av sin tid” och ett belysande 
exempel på sakämnespositionen.

Beteckningen ”sakämne” indikerar en materiell inriktning som be-
tonar den rent ”musikaliskt strukturella dimensionen”.39 En refl ektion 
Nielsen gör är att det är lättare att forma undervisning kring tekniska 
sidor av musiken. Där fi nns möjligheter till konkretion genom att an-

33 Nielsen, 1994:164
34 Vilket för Sveriges del var 1842 och i Danmark redan 1814.
35 I Danmark fram till 1975.
36 Ett exempel på musikämnets sena sekularisering är de psalmer som fanns med i 
stamsångerna.
37 Se vidare i avsnittet om Orientering mot konstverket. Kap 7, s 113. 
38 Nielsen, 1994:283
39 Nielsen, 1994:196 ff 



62

Ronny Lindeborg - Örats skolning

vända tecken, i detta fall olika former av notation och språk. Det som 
svårligen låter sig verbaliseras är också svårare att strukturera didak-
tiskt.

Kunskapsstrukturen inom sakämnet musik är tudelad. För det första 
innefattas de basala kunskapsområdena ”allmän musiklära” och ”all-
män musikteori”. Dessa är absolut nödvändiga för att det överhuvudta-
get skall vara möjligt att studera musik på ett kvalifi cerat sätt. Här in-
går notläsning som fundament och i övrigt skalor, intervaller, ackord, 
musikalisk form samt musikhistoria med genrekännedom. Den andra 
delen i kunskapsstrukturen handlar om den konkreta musiken – ”de 
musikaliska konstverken”.40 Även om det här är konstnärliga aspekter 
som är i fokus får undervisningen en tydlig vetenskaplig bas.

Det betyder at musikvidenskaben som basis for musik som undervis-

ningsfag bliver af betydning som forutsætning for didaktisk refl eksion 

og beslutningstagen.41

Det fi nns två anledningar till detta vetenskapliggörande. Ett primärt 
syfte är förstås att bygga kunskap på vetenskaplig grund. Musiken ska 
konkretiseras och sakliggöras. Ett sekundärt syfte är att legitimera mu-
sikämnet. Genom att musikämnet får vetenskaplig grund blir det en 
egen disciplin vid sidan av andra vetenskapligt legitimerade discipliner. 
Det intellektuella ges därmed ett övertag över det emotionella. Nielsen 
avfärdar sakämnespositionen som utgångspunkt för ett verksamt mu-
sikbildningsarbete:

Det virker næppe rimeligt uden videre at fremhæve den højeste sag-

kundskab som målsætning for en musikundervisning, der forstår sig 

som led i en almen dannelsessammenhæng. 42

Musiklyssning och musikanalys får status av unika aktiviteter som gives 
egen plats i musikundervisningen. Varje urval av musik grundar sig på 
värderingar som i sin tur formar en kanon. 

40 Nielsen, 1994:196
41 Nielsen, 1994:197
42 Nielsen, 1994:193



63

5 · Bildningstänkande och musik

Kanon
Kanon (κανο’ν) är ursprungligen ett antikt grekiskt ord för en rak 
stång. Denna betydelse har senare gått mer och mer mot det som be-
tecknar en konkret likare, linjal, måttstock, men också en bildlig term 
för något att rätta sig efter: rättesnöre, regel eller norm. Begreppet har 
inom musiken främst tillämpats som beteckning på en viss fugerad 
form av fl erstämmighet. Det är inte dessa vokala former av kanon som 
ska behandlas här.

Kanon innebar först etiska regler, svar på hur man ska uppföra sig. 
Först senare kom det att beteckna en specifi k smak. Inom litteraturen 
var det från början inte fråga om en given innehållslig kanon utan om 
övertygelsen att vissa texter skulle kunna forma en enhetlig lära, en 
ortodoxi.43 Under 200-talet e.Kr. använde teologen Origenes (ca 185-
ca 254) ordet kanon och författaren till Vulgata, Hieronymus (ca 347-
ca 420), använde på 300-talet kanonbegreppet för att beteckna de tex-
ter som bildade τα Βιβλια d.v.s. böckerna som skulle bilda den första 
versionen av den latinska Bibeln.44

Det fi nns ett dialektiskt förhållande mellan den judeo-kristna logo-
centriska läran och texterna. Toran – Det Gamla Testamentet är en förut-
sättning för skapandet av en kanonisk mentalitet som befäster textläs-
ningen som central rit. En parallell kan dras till betydelsen av musikens 
notation vid bildandet av musikaliska kanonbildningar. 

The canon is emblematic not merely of authority but of the authorita-

tive weight of the past. Infused by tradition, the canon often shapes 

norms and so becomes the vehicle for shared culture. In its more 

prominent manifestations, the canon does not merely inspire atten-

tion. Rather, it comes to command where attention is directed.45

En variant på sådan tillämpning fi nns inom bildkonsten där kanoniska 
regler betecknat ”människokroppens ideala proportioner”. Den bety-

43 Tristman, 1998:331 ff. 
44 Tristman, 1998
45 Silvers, 1998:335
46 Nationalencyklopedins (NE:s) artiklar ”kanon” och ”kanonhistoria”.
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delse som brukas i denna avhandling är hämtad från tillämpningen 
inom teologin och litteraturvetenskapen. Dessa discipliners kanonbe-
grepp har, även om den mest kända inom teologin varit utgångspunkt, 
påverkat varandra.46 Den litteraturhistoriska defi nition som NE pre-
senterar är tillämplig även på musikaliska verk.

…det urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är fö-

remål för forskning, hålls aktuella genom nyutgåvor osv. Detta urval 

beror av tidens värderingar och antas prägla nya generationers normer 

och litterära uppfattning.47

Ett debatterat försök att skapa en kanon är den som Harold Bloom 
pekar ut inom litteraturens område. Den litteratur som skulle kunna 
kallas kanonisk anses ha så hög estetisk halt att den är värd att åter-
komma till. Dessa värden defi nieras i sin tur ur ett tydligt subjektivt 
perspektiv. Bloom hävdar själv att ”människojaget är den enda me-
toden och enda behövliga måttstocken när vi defi nierar det estetiskt 
värdefulla”.49 Kanonstriden inom litteraturen, som Bloom inte alls vill 
befatta sig med, drivs dels av en konservativ falang som vill värna om 
kanons fortbestånd ”därför att de vill bevara dess presumtiva (och icke 
existerande) moralprincip”. På den andra sidan av fronten fi nns de som 
Bloom kallar ”förtrytelsens skola” som vill se ett bättre samhälle ge-
nom en torpederad kanon.50

Nyare användning av kanonbegreppet har vidgat användningsområ-
det till fl er discipliner och kanon med mer begränsade lokala anspråk. 
Istället för en gemensam monolitisk kanon, kan var och en skapa sig en 
alldeles egen.48 Denna begränsade giltighet avväpnar kanonbegreppet 
men gör det också mer allmänt användbart.

47 NE, kanon (litteraturvetenskap).
48 Mortensen (1999) gör en kortfattad introduktion till ett bredare kanonbegrepp.
49 Bloom, 2000:36. Synpunkten att det skulle vara människojaget som skapar kanon 
hamnar i konfl ikt med, den tidigare nämnda, Protagoras Homo Mensura-sats: Män-
niskan är alltings mått. Med en utgångspunkt i varje individs unika upplevelse av 
”verkligheten” går det överhuvudtaget inte att skapa någon kanon. Vilka är då förut-
sättningarna för konventioner överhuvudtaget? 
50 Bloom, 2000:14
51 Se vidare Sundin (1988), Gustafsson (2000) och Ryner (2004).
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Den klassiska musikens kanon

Diskussioner om musiken i undervisningen har genom historien många 
gånger hamnat i polemik om det goda, eller onda, i att använda po-
pulärmusik eller klassisk musik.51 Populärmusiken är en erkänt dispa-
rat kategori, ibland åsyftas visor, pop och rock, ibland jazz. Vad gäller 
den klassiska musiken är det, enligt min mening, mer sällan som det 
diskuteras vad begreppet innefattar. Ofta framställs den som en natur-
given objektiv storhet. Om även den klassiska musiken är ett samlande 
begrepp för individers musiksmak i viss riktning blir den underställd 
samma sorts bedömningskriterier som musik i övrigt.

En anledning till att den klassiska musikens kanon ibland inte ses 
som samlad smak utan som ett faktum kan vara att denna smak de facto 
är mer sammanhållen än populärmusiksmaken. När Farnsworth 1964 
undersökte musiksmaken hos medlemmarna i American Musicological 
Society visade det sig att denna bland medlemmarna var mycket samlad. 
Medlemmarna fi ck till uppgift att nämna de tio viktigaste komposi-
törerna födda 1870 och senare.52 De inkomna svaren lades i två högar 
om 350 svar i varje. Vartannat svar lades i hög ett och vartannat i hög 
två. Därefter jämfördes innehållet i högarna.53 De högst rankade i de 
båda högarna var: 1. Stravinskij, 2. Bartók, 3. Hindemith, 4. Schönberg, 
5. Berg, 6. Prokofjev.54 USA:s musikforskare tyckte alltså väldigt lika om 
de moderna kompositörerna. Bland de 50 högst rankade fanns ingen 
skandinav. När samma uppgift istället gällde kompositörer födda före 
1870 var överensstämmelsen ännu större. De 23 första namnen var de-
samma i båda högarna, den inbördes ordningen visade dock små skill-
nader. Korrelationskoeffi cienten var 0,98. Denna typ av undersökning 
har genomförts tidigare 1938, 1944 och 1951 vilket ger möjlighet till 

52 Uppgiften löd i original: ”... these specialists were written to and asked for the 
names of the ten composers born in the 1870’s and later who presumably had the best 
chance subsequently of achieving great eminence, of producing compositions most 
worthy to be called to the attention of children and lay contemporaries, and so to be 
preserved as a part of musical heritage.” (Farnsworth (1969:101)

53 Det visade sig att rangordningen i de olika högarna korrelerade till varandra med 
koeffi cienten 0,97 där 1,0 innebär fullständig överensstämmelse och total avsaknad 
värdet 0. 
54 Farnsworth, 1969:102
55 Farnsworth, 1969:107. Finns även refererad i North m.fl . (2002:616).
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en jämförelse över tid av smakförändringarna. 

1938: 1. Bach, 2. Beethoven, 3. Wagner, 4. Mozart, 5. Palestrina

1944: 1. Bach, 2. Beethoven, 3. Mozart, 4. Wagner, 5. Haydn

1951: 1. Beethoven, 2. Bach, 3. Mozart, 4. Haydn, 5. Brahms

1964: 1. Bach, 2. Beethoven, 3. Mozart, 4. Haydn, 5. Brahms 55

Som synes är valen stabila även över tid. Ett undantag är att den av 
nazisterna beundrade Wagner tappade popularitet efter andra världs-
kriget. I en listning av de 100 främsta kompositörerna med ”all-time 
eminence” kommer Sibelius på 40:e plats och Grieg på 58:e. Dessa är 
de enda inkluderade skandinaverna. 

En jämförelse 

Genom att studera innehållet i tre stora musiklexikon har jag försökt att 
utröna vad som konstituerar den kanon som vardagligt benämns ”den 
klassiska musiken”. En andra uppgift var att genom en jämförelse se hur 
homogen denna kanon kan sägas vara. Jag har antagit att det utrymme 
som upplåtes i väl etablerade musiklexikon åt en viss mästare ger ett 
mått på det intresse som denne åtnjuter.56 För detta ändamål har jag 
använt det tyska Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) med sin Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) med sin Die Musik in Geschichte und Gegenwart
upplaga från 1951-6857, det engelska The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians (Grove, 1980)58 och den andra upplagan av det svenska 
Sohlmans musiklexikon (1975–79). Sohlmans är av speciellt intresse ef-
tersom det kommer endast ett decennium efter Radiokonservatoriet 
och att de har många gemensamma medarbetare. Alla dessa lexikon 
har redaktioner och redaktionsråd med grundlig musikvetenskaplig 
förankring. Förutom det musiklexikon som står Radiokonservatoriet 

56 För vidare diskussion av musikalisk kanon se Weber (2001) och för musikalisk ka-
non i musikundervisningen Varkøy (2003). 
57 Bärenreiter verlag. Utgavs med supplement fram till 1986. 
58 Denna är en kraftigt omarbetad upplaga av det gamla Groves som utkom i ett fl er-
tal upplagor, första utgåvan 1878-1890, andra 1904-10, tredje 1927, fjärde 1940 och 
femte 1954 med omtryckningar fram till 1975. Huvudredaktören belyser i förordet 
tidens starka förändringsvindar: ”... little of the old dictionary can now stand. The 
world – certainly the world of musicology – has changed more, and more fundamen-
taly, in the 25 years that separate Grove 5 from the new dictionary than it did in the 
75 years from 1879 (when the fi rst complete volume of the fi rst edition appeared) to 
1954.” (Stanley Sadie i förordet till New Grove, 1980:vii)
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närmast rör det sig alltså om Europas två mest välrenommerade och 
största musiklexikon både till omfång och upplaga. Vad gäller 1900-
talsmusiken har dessa också jämförts med Radiokonservatoriets tredje 
del, Musikens Material och Form 3.

Metoden var att beräkna antalet spalter varje kompositör tilldelats. 
Bedömningen skall ses som mycket ungefärlig. I förekommande fall 
har illustrationer och notexempel medräknats, däremot ej verk- och 
litteraturförteckningar. Alla planscher, som ibland hos t.ex. MGG är 
placerade utanför artikeln, har inkluderats. 

I staben av medarbetare i Sohlmans musiklexikon fanns ett fl ertal av 
dem som tidigare hade arbetat med Radiokonservatoriet. I redaktions-
rådet satt bl.a. Sten Andersson, Ingmar Bengtsson, Bengt Hambræus 
och Bo Wallner. Några av experterna inom de olika ämnesområdena 
var: musiketnologi, Krister Malm; musikpedagogik, Bengt Olov Eng-
ström; musiksociologi, Jan Ling och slutligen i musikteori och musik-
vetenskap, Ingmar Bengtsson.59 I förordet till Sohlmans kommenteras 
redaktionens ansvar för dispositionen av artiklarna 

Det är ändå angeläget att påpeka hur vaksamt ett musiklexikon måste 

användas. Redan redaktionsrådets och redaktionens sammansättning 

innebär en speciell utgångspunkt, det framgår alldeles tydligt även 

inom Sohlmans musiklexikons pärmar att allmän bakgrund, ur-

sprungsland och målsättning innebär en särskild färgning av ett upp-

slagsord. Ett slående exempel på hur noggrant man måste bedöma en 

lexikonartikels utformning är artikeln Alban Berg i några stora lexika: 

Die Musik in Geschichte und Gegenwart 1949 148 rader, Riemann 

musiklexikon 1959 165 rader, Fasquelles Encyclopédie de la musique 

1958 918 (!) rader – ty i sistnämnda skrev Pierre Boulez artikeln, i 

alldeles bestämd avsikt att över tyga om Bergs storhet. Det torde fi nnas 

något av liknande disproportioner även i andra upplagan av Sohlmans 

– läsaren uppmanas att läsa med eftertanke.60

All kritik av proportionering utgår från en viss värdegrund av es-
tetiskt eller annat slag. En ”disproportion” förutsätter en, i objektiv 
mening, riktig proportionering. Disproportion uttrycker således en av-
vikelse från en given kanon. 

59 tillsammans med Bo Alfonce och Anders Lönn.
60 Sohlmans, bd 1, s. 9
61 Se bilaga F.
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Den uppmärksamhet som varje enskilt lexikon ger en kompositör 
kan jämföras med helhetsresultatet från alla de inblandade lexikonen.61

I jämförelse med övriga lexikon är de nordiska tonsättarna överlag 
överrepresenterade i Sohlmans. Andra ”överrepresenterade” är Brahms, 
Berg, Hindemith, Britten och Ligeti. Medan Gluck, Mozart, Schubert, 
Schumann och Verdi är underrepresenterade. Det verkar alltså som om 
1970-talets svenska lexikonmakare sökte dämpa den romantiska ådran 
och samtidigt främjade modernism. Denna bild är entydig om vi stu-
derar de större avvikelserna. 

Radiokonservatoriets bok Det musikaliska hantverket innehåller en Det musikaliska hantverket innehåller en Det musikaliska hantverket
stor mängd notexempel.62 Det är slående vilken dominans Bach har 
fått. Detta kan bl.a. spåras i den framträdande roll som kontrapunkten 
fi ck.63 Svenska tonsättare fi nns det gott om med Bäck på en ”förstap-
lats” följd av Blomdahl, Edlund, Rosenberg, Lidholm och Berwald. 
Edlund har naturligtvis en särställning som en av författarna av Det mu-
sikaliskt hantverk och fi nns säkert dessutom med som kompositör bland 
de 47 obestämda notexemplen i boken. 

I en jämförelse mellan de förekommande 1900-talskomponisterna 
är syftet att se hur urvalet av de presenterade tonsättarna i Musikens 
material och form 3 förhåller sig till övriga lexikon i jämförelsen.64 I vissa 
fall är värdeskalorna helt omvända. Exempelvis blir Bartók, som är sva-
gast representerad i Radiokonservatoriet, först i prioritet i MGG och 
Grove. Bartók har alltså en undanskymd roll hos Radiokonservatoriet 
medan han hos Grove sätts som den viktigaste kompositören under 
1900-talet. 

Den ibland frammanade bilden av en homogen ”den klassiska musi-
kens kanon” krackelerar och det förefaller dessutom som om den med 
tiden blivit allt mindre konsistent. Det sista avsnittets bitvis inverterade 
värdeskalor visar det omöjliga i att åstadkomma något slags objektiv 
värdeskala. Den klassiska musiken är, lika lite som den s.k. populärmu-
siken eller afroamerikanska musiken, en enhet som kan beskrivas i en, 
och endast en, konsistent kanon eller med självklarhet som en enhetlig 
genre. 
62 Förteckningen i bilaga F visar tonsättare till dessa notexempel i den mån det går att 
avgöra vem som gjort musiken.
63 Det är lite märkligt att Palestrina, som liksom Bach var väl företrädd i kontrapunkt-
studier under 1900-talets första hälft, är så knappt representerad.
64 Se bilaga F.



69

5 · Bildningstänkande och musik

Kanon i musikundervisningen 

Ett fåtal forskare har undersökt den svenska musikundervisningens 
innehållsliga kanon, även om de själva inte använt just detta begrepp. 
Märta Netterstad (1982) har genomfört en undersökning av de tidiga 
skolsångböckernas textliga kanon och Ann-Marie Flodin (1998) har 
studerat innehållet i en skolsångsamling från 1941.65

Musikundervisningen i den tidiga folkskolan var till namnet kyrko-
sång. Skolämnet musik ersatte ämnet sång först 1955 under enhetssko-
lans försökstid. Sången ingick som verksamt medel i den skolkod som 
Herbert Tingsten (1969) kallar Gud och fosterlandet. Denna fortlevde 
tämligen oanfrätt fram till 1950-talet. Alice Tegnérs sånger utgjorde 
delvis ett undantag med ett modernt insteg i synen på barnsångsreper-
toaren.66 Från början av 1950-talet ökade intresset för det musikaliska 
innehållet på bekostnad av att använda sångerna som bärare av mora-
liska budskap.67

Det musikaliska innehållet i musikundervisningen har hittills inte 
varit reglerat i några styrdokument.68 Ett exempel på ett undantag är 
dock de s.k. stamsångerna som i formell mening fanns som uttalat ge-
mensamt undervisningsinnehåll mellan 1943 och 1968.69 Stamsångs-
tanken nådde alltså fram till ett realiserande under endast 25 år. För de 
kommunala musik- och kulturskolornas del har det aldrig funnits nå-
gon tydlig tendens till innehållslig kanon. För grundskolans och gym-
nasiets del innebar läroplanen Lpo 94 med dess tillägg till de frivilliga 
skolformerna en avveckling av den tidigare målstyrningen i form av 

65 Se även Sundin (1988) och Gustafsson (2000).
66 Reimers, 1983
67 Gustafsson, 2000:42 
68 I Kursplanen för musik (Lpo 94) fi nns formulerat som s.k. uppnåendemål efter 
avslutad nioårig grundskola: Eleven skall ”känna till viktiga delar av vårt musikaliska 
kulturarv samt kunna identifi era olika musikstilar, musikaliska uttrycksformer och 
traditioner i skilda kulturer, miljöer och tider.” (s. 59) 
69 Flodin (1998) Stamsångerna togs bort i och med Lgr 69. De ursprungliga 20 stam-
sångerna var de fem nordiska nationalsångerna, fosterlandssånger: Sverige, Sveriges 
fl agga, Land du välsignade, Frihet är det bästa ting, folksånger: Uti vår hage, Mandom mo-
dom, morske män, Glädjens blomster, natursånger: Vintern rasat ut, Här är gudagott att vara, 
Fjäriln vingad syns på Haga, vandringssånger: Vi går över daggstänkta berg, I sommarens 
soliga dagar, Nu så glada gå vi alla, adventssånger: Hosianna och Nu tändas tusen juleljus. 
För mer historik se Lindberg (2002:200 ff ) och Geisler (2000:175 ff ).
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centralt formulerade detaljerade kursplaner. Vissa kunskaper ska nås 
och vissa förmågor ska tränas in, men vägarna till dessa utbildningsmål 
kan se olika ut. Detta gäller även vilken musik som kan komma att 
användas. 

Ett nutida exempel på hur kanonbegreppet kan användas inom mu-
sikundervisning är musiketnologen Ellen Koskoff (2001) som disku-
terar de implicita värderingar som all musikundervisning bär på. Hon 
ifrågasätter att lärare ska fortsätta att göra sig till instrument för att 
vidmakthålla de etablerade maktstrukturer som formar en hegemonisk 
kanon. De etablerade värdegrunderna måste ifrågasättas och dekon-
strueras, anser hon.

Den process som hon rekommenderar för att nå en mer öppen un-
dervisning där innehållet tillåts bära olika värden har två delar. Den 
första innebär att vi vänjer oss vid att gå mellan det kända och det 
okända, det centrala och det marginella. Det andra steget innebär att 
”vi ger upp det inre [kända] och det yttre [okända] som meningsfulla 
analytiska kategorier”.70 Även om vi som individer eller i grupper väljer 
att bygga vår undervisning på en viss värdegrund, en viss innehållslig 
kanon eller vissa metoder, fi nns det för alla mycket att vinna på en 
överblick över ett stort antal andra kanon. 

What, then, is our main goal in passing on our own, or anybody’s, 

musical culture? To teach a body of music that we value? To teach a 

body of values that we music? To inculturate our children to accept a 

power structure that creates hierarchies of value so that those canons 

can continue to be transmitted? To question or ’deconstruct’ hierar-

chies of canons of values? 71

Koskoff ser med detta perspektiv lärarens uppgift att, med utgångs-
punkt i en egen kanon, förmedla denna ”utan att kanonisera”. Vi ska 
stimulera våra elever och studenter till att ur en värld av ett otal musi-
kaliska kanon hitta de egna musikvärderingarna. I detta fi nns en etisk 
dimension där musikundervisningen kan vara ett led i en strategi för 
ökad interetisk förståelse. Detta exempel speglar kanonbegreppets för-
ändrade användning från att beteckna en innehållslig hegemonisträvan 
till att återspegla den enskilde elevens ökade värderingsförmåga och 
därmed förbättrade möjligheter till konstnärliga upplevelser. 

70 Koskoff, 2001:558
71 Koskoff, 2001:553
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I dessa resonemang framskymtar en icke essentiell modell där musi-
kalisk kanon är den musik som var och en fi nner värd att komma till-
baka till. Värderingarna kan sedan göras till partsinlagor i en ständigt 
pågående musikestetisk diskussion. Detta kanonbegrepp har glidit från 
att vara innehållsligt normativ till att snarast beröra undervisningens 
arbetsformer och deras relationer till olika innehåll. Det är således inte 
bara begreppen bildning och estetik som är ambivalenta vad gäller tan-
keförskjutningar mellan innehåll och form. 

I de gångna kapitlena har behandlats begrepp som används för att 
beskriva förhållandena mellan samhälle, ämne, lärare och elev. Nämn-
da i denna ordning impliceras att ett samhälles kunskapsaspekter kan 
delas in i ämnen som lärare med viss kompetens kan förmedla till de 
okunniga. I omvänd ordning går det att se undervisningsprocessen så 
att mänskliga erfarenheter och behov skapar kunskapsintresse som kan 
struktureras för undervisning, med lärare som länkar till de etablerade 
kunskapsstrukturerna. Samhället är med detta synsätt inget givet, så ej 
heller dess kunskapsstruktur. De nya kunskaper som efterlyses omska-
par samhället i en ständig process.72

Det går med detta som bakgrund att ställa sig frågan om det över-
huvudtaget fi nns något som kan betraktas som objektiva kriterier för 
vad som är den goda musiken eller i övrigt ett objektivt givet innehåll 
i musikundervisningen. Med Koskoff skulle musikämnet kunna vara 
en värdevärld där olika omdömen diskuteras och värdekriterier sak-
ligt ventileras. För Radiokonservatoriets del var värdekriterierna väl 
genomlysta. De betingelser som gav underlag för en sådan innehållslig 
säkerhet skall nu närmare beröras i de kommande kapitlena.

72 Det fi nns i detta en analogi med den i förra kapitlet omnämnda debatten mellan 
Gadamer och Habermas, där valet tycks stå mellan den bevarande kraften i traditionell 
hermeneutiks fokus på auktoriteter eller ideologikritik som del i samhällsförändring. 
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Kapitel 6: Lägesbeskrivning

Detta kapitel berör en rad samhälleliga aspekter som hade betydelse för 
Radiokonservatoriets tillblivelse under 1960-talet. Intresset för kulturpo-
litik växte vilket bl.a. gav frukt i några utredningar med inriktning mot 
musiklivet. I den nybildade grundskolan presenterades en andra läroplan, 
Lgr 69, med ett musikämne som skulle samverka med andra skolämnen. 
Folkbildningen strukturerades om när skolväsendet expanderade. Det s.k. 
musikbildningsarbetet som varit en del av denna folkbildning kanalise-
rades till grundskola, kommunal musikskola och för de vuxnas del till 
bildningsförbunden. Två inslag av speciell betydelse som här tas upp är 
allsången och verksamheten för barn och ungdom. Ett avsnitt om Arbe-
tarnas Bildningsförbund (ABF) utgör ett exempel på musikbildningsarbe-
tets utveckling inom det i särklass största bildningsförbundet. 

Radion som varit en aktiv del av detta musikbildningsarbete förändrades 
genom en ökning av antalet kanaler och andel populärmusik. I detta från 
Sveriges Radio utgående musikbildningsarbete hade fl era personer ur den 
s.k. Måndagsgruppen stor betydelse. Det var just dessa personer som var 
tongivande i Radiokonservatoriet. 

Kulturpolitiken
Inom socialdemokratin fanns det vid mitten av 1900-talet två uttalade 
kulturpolitiska huvudriktningar. Den ena, med bl.a. statsminister Per Al-
bin Hansson som företrädare, hade en mer liberal karaktär och menade att 
staten inte skulle lägga sig i den enskildes kulturvanor. Den andra ville gå 
längre och hävdade nödvändigheten av en mer handlingskraftig kultur-
politik. Det växte fram en ideologisk klyfta som gjorde den socialdemo-
kratiska kulturpolitiken tvehågsen.1

Trots att arbetarnas möjligheter att ta del av kulturlivet var begränsade 
av olika orsaker, såsom brist på pengar, fritid eller helt enkelt rätt klädsel, 
delade arbetarrörelsen i stort borgerlighetens bildningssyn. Det fanns dock 
olika sätt att se på hur arbetarrörelsen skulle förhålla sig till den borgerliga 
kulturen. Gustavsson (1991) nämner tre sådana sätt: 

1 Nilsson, 1981:183
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1. Kulturseparatismen: man avskiljer arbetarklassens kultur 
från det borgerliga samhället och strävar efter att bevara 
och bygga upp en arbetarklassens eller folkets kultur. 

2. Kritiskt övertagande: man tillägnar sig det borgerliga sam-
hällets bildningsgods och institutioner, men det sker en-
ligt den egna klassens eller den enskildes livsvillkor och 
erfarenheter. 

3. Beundrande övertagande: man tillägnar sig kulturarvet, som
idealiseras och antar överhistoriska dimensioner, vilket 
leder till en tillbakablickande hållning.2

Kulturen och konsten sågs som självständiga delar av samhället. Kultur-
radikalism kunde låta sig blandas väl med generell konservatism, och tvärt 
om. Därför fanns det inget politiskt problem med att det dominerande 
kulturpolitiska målet för socialdemokratin blev att göra alla medborgare 
delaktiga i de högre estetiska värden som fanns inom den etablerade kul-
turen.

Det s.k. folkhemsbygget, som nådde en kulmen under decennierna efter 
andra världskriget, omfattade en rad reformer. Bland annat skapade den 
ökade semestertiden och de kortare arbetsdagarna ökad fritid. Detta kom 
naturligtvis att innebära att allt fl er människor fi ck allt mer tid att ägna sig 
åt kulturella aktiviteter. Snart blev dock folkhemsbyggarna varse att socialt 
och ekonomiskt välstånd inte räckte till för att sprida den högre kulturen. 
Det krävdes ytterligare åtgärder såsom t.ex. undervisning.

Efterkrigstidens kulturpolitik inriktade sig på att ge alternativ till mass-
kulturen. Ambitionerna kan sammanfattande betecknas som ”konstpoli-
tik”. Denna normativa skolning till en ”högre kultur” försvagades allt mer 
genom 1960-talets förändrade kultursyn, manifesterad bl.a. i utredningen 
Ny kulturpolitik.3

Folkbildningsarbetet vände sig länge till ungdomen.4 De främsta anled-
ningarna till att denna satsning på ungdomen avtog på 1940- och 50-talen 
var att de samhälleliga resurserna fann andra kanaler att främja ungdo-

2 Gustavsson, 1991:84
3 SOU 1972:66. Den förändrade synen avspeglas bl.a. i ett berömt tal som Ragnar 
Edenman höll 1959.
4 Arvidson, 1985
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mens fostran. Det statliga stödet till studieförbunden för ungdomscirk-
lar utgick 1947–63. En viktig orsak till indragningen var beslutet om en 
gemensam grundskola 1962.5 Folkbildningsarbetet kom alltså att allt mer 
rikta sig mot de vuxna. Arvidson (1985) har i en sammanställning över 
”folkbildningens övergripande syften och utformning under 1900-talet” 
formulerat det som att 1947 års bidragsreform syftade till ”ungdomens 
nöjesliv” och ”elementär utbildning”, medan motsvarande syfte 1963 var 
”utbildning åt vuxna”.

Under 1960-talet skedde en tydlig förändring av de kulturpolitiska am-
bitionerna. Förändringen kan beskrivas som att man gick från en ”sek-
torsavgränsad, distributionsinriktad kulturpolitik till en kulturpolitik med 
bred social inriktning, där konsten ses som en integrerad del av samhälls-
livet”. 6 Flera nya institutioner markerade en ny syn på kulturpolitikens 
regionala roll: Riksteatern, Rikskonserter och Rikskonserter och Rikskonserter Riksutställningar. Den nya kul-
turpolitikens inriktning kan sammanfattas i fyra punkter:

• decentralisering, d.v.s. en förankring av de olika insat-
serna i människornas närmiljö

• integration av de kulturpolitiska åtgärderna i det sociala 
livet 

• betoning av det egna skapandet, d.v.s. den kulturella 
amatörverksamheten 

• en beredskap för mera offensiva ingrepp i den kommer-
siella kulturmarknaden.7

I likhet med de andra större kulturutredningarna under efterkrigstiden 
formulerades i direktivet till Ny Kulturpolitik ett huvudmål: att sprida kul-
turen till alla folklager och till alla delar av landet. Denna sociala och 
regionala demokratisering av kulturlivet var alltså en övergripande soci-
aldemokratisk ambition. Den första stora musikutredningens (MU 47)8

förslag lämnades utan åtgärder, resulterade aldrig i några reformer och 

5 Arvidson, 1985:311
6 Nilsson, 1981:185
7 Nilsson, 1981:192
8 Rapporten heter Musikliv i Sverige (1954).Musikliv i Sverige (1954).Musikliv i Sverige
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avskrevs 1961. Anledningarna till detta var dels av inre politisk natur, det 
fanns ett större intresse för de förestående skolreformerna, och dels fanns 
det en yttre orsak i form av en ljummen opinion med svagt intresse för 
kulturpolitiken. Denna blev en egen punkt i det socialdemokratiska par-
tiprogrammet först 1960.9

Den nya inriktningen formulerades i propositionen 1961:56 i tre kort-
siktiga mål och ett långsiktigt. Kortsiktigt ville man dels förbättra stödet 
till studenter inom den konstnärliga yrkesutbildningen, dels öka det eko-
nomiska stödet till aktiva inom konstnärliga ämnen genom att öka antalet 
stipendier och deras belopp och slutligen öka den offentliga konsumtionen 
av ”konstnärlig produktion”. På lång sikt skulle didaktiska insatser genom 
”estetisk fostran” bidra till att höja den allmänna kulturella nivån.10 Kam-
pen mellan den kommersiella, liktydig med surrogat, och den konstnärliga 
kulturen, som stod för det äkta, började på allvar.11 Skola, utbildning och 
folkbildningsinstanser fi ck nya roller i denna kulturkamp.

Synen på samhälle, kunskap och musik i rapporten 
Musikutbildning i Sverige

Det fi nns anledning att närmare studera synen på samhälle, kunskap och 
musik i Musikutbildningskommittén (MUK 65), som tillsattes 1965 och som 
1968 lade fram sin rapport Musikutbildning i Sverige.12 För att kunna följa 
värderingarnas förändring har jag gjort jämförelser med utredningens fö-
regångare, Musikliv i Sverige (1954), och dess efterföljare, Musikliv i Sverige (1954), och dess efterföljare, Musikliv i Sverige Musiken – männis-
kan – samhället (1976). Urvalet av texter har skett med tanke på förhållandet kan – samhället (1976). Urvalet av texter har skett med tanke på förhållandet kan – samhället

9 Ny kulturpolitik, s. 123.
10 Ny kulturpolitik, s. 127.
11 Jämför med inverterade värden där utantillspel anses vara mer äkta än spel efter 
noter som beskrivits på s. 5. (Cook, 1998)
12 En anledning är att den arbetar i Radiokonservatoriets samtid med tillsättning 1965 
och avlagd rapport 1968. En annan anledning är att Radiokonservatoriets initiativ-
tagare Bo Wallner var med i kommittén. Likaså den till Radiokonservatoriet anli-
tade kontaktpersonen Bengt-Olov Engström som då var konsulent vid SÖ. Övriga 
medlemmar i MUK 65 var Bertil Carlberg, dåvarande direktör vid musikhögskolan 
i Stockholm, Yngve Härén, musikledare i Nacka, och som ordförande politikern 
Sigurd Lindholm.
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mellan musik och samhälle och rollen av bildning och utbildning i det 
som kallas ”musiklivet”. 13

I det följande benämner jag de tre utredningarna efter de arbetande 
kommittéernas beteckningar MU 47 (1947 års musikutredning), MUK 
65 (1965 års musikutbildningskommitté) och OMUS (Organisationskom-
mittén för högre musikutbildning). 

Redan ett ytligt betraktande av dessa kapitel anslöjar en tydlig skillnad 
mellan de två tidigare, MU 47 och MUK 65, och den sista, OMUS-utred-
ningen. Femtio- och sextiotalstexterna är båda utformade som en enhetlig 
textmassa om knappa sju sidor, medan sjuttiotalstexten är mer omfattande, 
17 sidor, och mer tydligt strukturerad efter modernt akademiskt snitt. Un-
derrubrikerna är Svenskt musikliv i ett internationellt perspektiv; De musikaliska 
traditionerna; Musikens funktioner; Musik i skola, studiecirkel, fri grupp; Musik 
och teknik; Musik i etermedia; och Musikaliskt nyskapande och musikalisk inter-
pretation. En referensapparat i sidonoter och akademisk rubriknumrering 
signalerar också en tydligare vetenskaplig förankring. 

Samhällssyn

I MU 47:s tidiga 1950-tals Sverige beskrivs ett samhälle i snabb föränd-
ring. Man talar om ekonomisk demokratisering, utveckling av skolväsen-
det och demokratisering av musikkulturen. Denna demokratisering skall 
ske genom bildning till musiken, vilket kan formuleras som att ”alla med-till musiken, vilket kan formuleras som att ”alla med-till
borgare bör ha möjlighet att taga del av tonkonstens värden” och att ”nya 
medborgarskaror nu kommer i åtnjutande av eller i alla fall har rätt till 
att komma i åtnjutande av kulturella värden, som förr var förbehållna ett 
exklusivt fåtal.” 14 I denna utredning fi nns en naturromantisk samhällssyn 
som inte kan spåras i dess efterföljare. Det urbaniserade samhället har gjort 
fritiden längre, sammanfört människor i ”befolkningscentra” och alienerat 
människor från hantverk och natur. Detta har lett till ”emotionell och 
estetisk förfl ackning”. Musikutövningen är här den främsta medicinen när 
det gäller att ge ”den mest fullödiga, minst surrogatbetonade ersättning 

13 Den första utredningen Musikliv i Sverige (SOU 1954:2) representeras av det första Musikliv i Sverige (SOU 1954:2) representeras av det första Musikliv i Sverige
kapitlet Samhälle, människa, musik (ss. 18-24). Den andra utredningen Musikutbildning 
i Sverige (SOU 1968:15) av kapitel två i Sverige (SOU 1968:15) av kapitel två i Sverige Några kulturpolitiska aspekter på musikutbild-
ning (ss. 18-24), och den tredje utredningen Musiken – människan – samhället (SOU 
1976:33) av kapitlet Musiken i samhället (ss. 31-47).Musiken i samhället (ss. 31-47).Musiken i samhället
14 MU 47, s. 22
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för det som nutidsmänniskan förlorat”. Musiken är den konstart som är 
mest institutionaliserad, bl.a. genom musiklivets anknytning till den mi-
litära organisationen, kyrkan, skolväsendet. Antalet yrkesverksamma inom 
musik ökar och deras intresseorganisationer växer. 

I MUK 65 fi nns få direkta kopplingar mellan musik och samhälle. Det 
är musikbildningsarbetet som är den stora uppgiften. Därför diskuteras 
istället populärmusiken och ungdomarnas förhållande till musiken ingå-
ende, men isolerat. Det är alltså i MU 47 och OMUS som samhälleliga 
aspekter på musiken artikuleras. MU 47 talar om musiken som ”samlande 
kraft” för att få oss att uppleva ”mänsklig samhörighet”. Det mångkultu-
rella samhället blir dock synligt först i OMUS. Där genomsyrar samhälls-
synen hela den utvalda texten vilket skiljer den från dess föregångare.

Musikens förmåga att skapa förståelse och gemenskap, insikt och 

känsloupplevelser berikar varje samhälle. Man kan därför påstå att 

ett mått på ett samhälles kulturella nivå är arten och graden av frihet 

och möjlighet för människor att utöva, skapa, lyssna till och uppleva 

musik.15

För att förstå det svenska musiklivet måste man sätta in det i ett stör-
re sammanhang. Det lokala musiklivet påverkas alltid av andra kulturer. 
Musikalisk kunskapsbildning sker genom ett ökat antal discipliner med 
relevans för musikområdet: sociologi, antropologi etc. ”Musik” defi nieras 
till att inbegripa ljud i vidare mening. Det talas om vår allt mer bistra 
ljudmiljö, ”ljudslummen”. När musik blir handelsvara styr kommersiella 
aspekter i stor utsträckning musikens material, form och funktioner och 
vårt sätt att uppleva musik. Enligt en musiksociologisk sammanställning 
av Göran Nylöf kunde en viss likriktning av musikvanorna konstateras 
under tioårsperioden 1965-75.16

Det kommersiella musiklivet utestänger sannolikt många människor 

från variation i de musikaliska upplevelserna. Lyssnarna inkapslas ge-

nom att enbart höra på upprepade schabloner i en musikaliskt trång 

upplevelsevärld.17

15 OMUS, s. 31
16 Undersökningen är en sammanställning av musiksociologiska rapporter och un-
dersökningar. Den saknar tyvärr närmare referens men det rör sig troligen om Nylöf 
(1967) Musikvanor i Sverige, bilaga till SOU 1976:9.
17 OMUS, s. 34
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En annan nyhet i OMUS är att fl era musikaliska traditioner behandlas. 
Här diskuteras både det som varit det uteslutande innehållet i de tidigare 
utredningarna: kyrko- och hovmusiken, det borgerliga musikarvet och modernistisk 
musik, d.v.s. i stort det som ofta benämnes ”klassisk musik” och en rad 
”nya” kategorier: folkmusik, musik i folkrörelser och samfund, vissång och körsång
samt afro-amerikansk musik.

Musik- och kunskapssyn

I MU 47 konstateras att ett utvidgat musikbildningsarbete behöver hjälp 
av fl er och bättre pedagoger. Därför krävs mer och bättre utbildning. 
MUK 65 ser istället primärt till den enskilde individens förutsättningar 
för musikaliskt lärande. Den viktigaste faktorn vid musikinlärning an-
ses vara ”individuell musikalisk begåvning”. Denna beskrivs närmare som 
”förmågan att uppfatta och minnas”. Som en logisk följd av detta är direkt 
påverkan av musiksmak inte det primära, utan skolningen av gehöret –
”utvecklandet av förmågan till ett småningom mer kvalifi cerat hörande”. 
Gehöret beskrivs som medlet för att nå strukturell förståelse, emotionella 
associationer och klanglig analys. Gehöret skall utvecklas för att ge ”ökad 
förmåga att upptäcka och uppfatta vad som kan fi nnas i musik”. Gehörs-
utvecklingen blir det primära målet för ”det musikaliska kulturarbetet”. 

MUK 65 betonar vidare de sociala aspekternas roll vid musikfostran. 
Musiken är inte längre endast ett estetiskt objekt som skall studeras och 
förstås. De yttre formerna för musikalisk påverkan är, som det uttrycks: 
”ytterst växlande”. Några av dessa, grupptillhörighet, musikmedium och 
personlig smak, hör till de viktigaste kontextuella faktorerna.

Ett av de viktigaste momenten i musikalisk ”folkfostran” är att motivera 
till det nödvändiga upprepade lyssnandet på mer komplicerade verk. Kon-
kurrensen från den lättillgängliga musiken är hård p.g.a. ”frekvens” och 
”yttre former”. Man ger förslag på god gehörsträning:

Den sannolikt mest naturliga och därmed mest effektiva formen för 

gehörsutbildning är det aktiva musicerandet i ensemble, instrumentalt 

eller vokalt. Där är motivationen för återhörandet starkt: man repete-

rar och repeterar, man lyssnar till än den ena än den andra stämman, 

gång på gång. Man lär känna musikstycket inifrån. Förtrogenhet med 
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de olika stämmorna var för sig ger småningom ökad förmåga att även 

i samspelet, i helheten höra och följa de olika stämmorna. Förmåga till 

urskiljande, selektivt hörande utvecklas.18

Detta ställningstagande visar insikter i de inlärningspsykologiska aspek-
ternas betydelse vid musicerande. Motivation, repetition och lyssnande 
framhålls som viktiga ingredienser i musikinlärning. De sociala aspekterna 
i samspelet berörs däremot inte, den tidigare uttalade betydelsen av dessa 
till trots. En orsak till denna avhållsamhet kan vara fokuseringen på det 
gehörsmässiga. 

Det som ser ut som en allmän uppmaning till mer sammusicerande har 
i själva verket sin tydliga kulturella avgränsning. Begreppet ”ensemble” 
betyder inte ”tillsammans” i största allmänhet utan visar sig syfta på en 
viss specifi k avgränsning. Texten fortsätter nämligen: 

Dessvärre saknar denna effektiva arbetsform större betydelse i vårt 

musikbildningsprogram, eftersom amatörmusiken bland de vuxna fö-

reträds av en förhållandevis liten skara.19

Menas här vuxna som spelar musik som hobby utan större materiell vin-
ning: folkmusiker, jazzmusiker och körsångare, eller åsyftas de amatör-
musiker som befolkar landets lokala orkesterföreningar? De sistnämnda 
är de enda av dessa som kan anses vara ”en förhållandevis liten skara”. 
Om denna tolkning är riktig innebär det att texten implicit bär en snäv 
musiksyn. Det är konstmusik som är målet för ”musikfostran”. Termen 
”vårt musikbildningsprogram” indikerar något mer än det deskriptivt till-
bakablickande. Här inbegrips även musikbildningsprogrammets intentio-
ner och framtida arbetsformer. Musikbildningsarbete i form av sammu-
sicerande underkänns som arbetsform eftersom det inte fi nns tillräckligt 
många vuxna som har ”det rätta” kunnandet.

De kommunala musikskolornas tillväxt ses som ett starkt bevis för ung-
domars vilja till musicerande. De främsta drivkrafterna är dels konserterna 
som utgör konkreta mål och dels den förebild som äldre kamrater kan 
ge. Det konstateras att musikskolorna har ett gott anseende beroende på 
välutvecklad organisation, förbättrade villkor och kvalitativ strävan i un-
dervisningen. Beträffande undervisningskvalitet anses vissa arbetsformer, 

18 MUK 65, s. 19
19 ibid.
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utan vidare refl ektion, vara bättre än andra. Enskild undervisning anses 
generellt ha högre kvalitet än gruppundervisning. 

Medierna är viktiga redan i MU 47, men där behandlas naturligt nog 
bara radio, fi lm och grammofon. Medierna sägs ha en tydlig utvecklings-
potential men det råder en stark osäkerhet om deras framtida förhållande 
till musikundervisningen. Gehörsträning via musiklyssning i hemmen har 
vid 1960-talet (MUK 65) tagit nya revolutionerande former. HIFI-anlägg-
ningarna med förmågan att bildligt talat fl ytta konsertsalen hem till var-
dagsrummet ger lyssnandet helt nya förutsättningar. Det kraftigt utökade 
antalet musiklyssnare ses som en stor tillgång. Det konstateras att: ”rent 
fysiologiskt måste den kvantitativa ökningen av lyssnandet till musikens 
beståndsdelar i form av t.ex. rytmiska, melodiska och harmoniska element 
oavsett kvaliteten hos dessa innebära en ökad övning att höra”. Det nya 
breda musiklyssnandet sker via grammofon, radio och TV. I OMUS 1970-
tal tillkommer videon, som det ställs vissa pedagogiska förhoppningar till, 
t.ex. för distansundervisning.

I ett musikbildningsarbete borde kanske målgruppen ”ungdom” identi-
fi eras, men denna kategori fi nns överhuvudtaget inte omnämda i mitt 
utvalda avsnittet från MU 47. I MUK 65 fi nns det däremot gott om ung-
domar. Här ses de som mottagliga för musikbildningsarbetets påverkan. 
Ungdomarnas sätt att lyssna, med upprepade och intensiva kontakter med 
musik, anses ha gott infl ytande på gehöret. Synen på ungdomarna och 
deras förhållande till musiken är emellertid dubbel. Utredarna gör försök 
att hitta kvaliteter i ungdomars musicerande och musiklyssnande, men det 
är underförstått att det här rör sig om musik av lägre kvalitet. Lyssnandet 
är ”nära knutet till instrumentaltekniskt sett förhållandevis lättillgängliga 
former av musicerande”.

Betydelsen av ungdomars eget sång och spel betonas på fl era sätt, både 
vad gäller verksamhet på skoltid och fritid. Aktivt musicerande ses som en 
grundförutsättning för musikämnet i grundskola. Även ungdomars egna 
fritidsmusicerande ses som ett verksamt och betydande musikbildnings-
medel. Texten visar ambivalens mellan förståelse för ungdomars egna vilja 
till musicerande med utgångspunkt i egen musiksmak och för pedagogers 
musikaliska fostransnit. 

Ungdomens musikintresse, den stora kraftkällan i svenskt musikliv, 

måste bringas att fungera. Det gäller att så kanalisera den att det i 
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största möjliga utsträckning ledes till ett aktivt musicerande och att 

detta hålles vid liv genom skoltiden.20

Ambivalensen syns även när individens egna musikupplevelse skall värde-
ras. Kan en enkel visa ge en lika djup estetisk upplevelse som en symfoni? 
Utredarna avfärdar inte den tanken utan pekar på de sociala aspekterna 
i musikbildningsarbetet. Det konstateras att musikupplevelse är ett ”ut-
gångsläge för kontakt”. De som på något sätt är delaktiga i musikbild-
ningsarbetet borde inte bara passivt tolerera ”efterfrågan och behov av 
musikaktivitet på olika nivåer” utan även se dessa som ”positiva faktorer i 
ett utvecklingsarbete”. 

I MUK 65 redovisas en enkätundersökning som gjordes av Skolöversty-
relsen (SÖ) sommaren 1966. Enkäten riktade sig till landets dåvarande 318 
kommunala musikskolor, 291 skolor inkom med svar. Totalantalet elever är 
i denna undersökning 98 343. Det är anmärkningsvärt att endast en pro-
cent (1 038) av eleverna spelar i orkester. De utpräglade orkesterinstru-
mentgrupperna stråk, bleckblås, träblås och slagverk utgör tillsammans 
endast en femtedel av de elever som deltar i instrumentalundervisningen. 
Det är alltså stor skillnad mellan den musikpedagogiska ideologi som antar 
att musicerande i sociala sammanhang skulle ha avgörande betydelse för 
musikfostran och den realitet som visar att lejonparten av instrumentale-
leverna bara får möjlighet att spela med sin lärare och inte med jämbör-
diga kamrater. 

Om vi försöker göra en genrebestämning av dessa utredningstexter går 
defi nitivt den stora skiljelinjen mellan de två första och den sista. De två 
första är programförklaringar medan OMUS är en strukturerad presenta-
tion med fyra rubriknivåer och tydligt samhällsperspektiv. Titeln är också 
följdriktigt Musiken i samhället. Redan i de inledande raderna om OMUS 
grundinställning klargör man avståndstagandet från tidigare utredningar. 

Musik är alltså både en konstform, berikande och utvecklande för in-både en konstform, berikande och utvecklande för in-både

dividen, och ett kommunikationsmedel med väsentliga samhällsfunk-

tioner.21

Utredningarna återspeglar väl hur bildningssynen förändras under 1950-, 
60- och 70-talen, från folkbildning mot kulturpolitik och utbildning.

20 MUK 65, s. 22
21 OMUS, s. 15. Kursiver i original. 
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Lgr 69 och musiken
Som tidigare nämnts riktade sig folkbildningens resurser efter grundsko-
lans intåg mot de vuxna. Det blev alltså grundskolan som sattes att för-
valta den gamla allmänbildande folkbildningen för barn och ungdom. I 
Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) kan man utläsa de fortsatta institu-Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) kan man utläsa de fortsatta institu-Läroplan för grundskolan 1969
tionaliserade folkbildarambitionerna. Denna läroplan har speciell relevans 
i detta sammanhang eftersom det bl.a. är personer som är involverade i 
Radiokonservatoriet som samtidigt medverkar till att skapa dessa riktlinjer 
för musikundervisningen i grundskolan. 

Parallellt med förberedelsearbetet i Radiokonservatoriet arbetade man 
alltså för grundskolans del med en ny läroplan med tillhörande kursplaner 
i de olika ämnena. Lgr 69 färdigställdes, just som titeln säger, året efter 
Radiokonservatoriet och började tillämpas från läsåret 1970/71. Disposi-
tionen är en tredelning med en första mycket kortfattad målformulering, 
därefter en mer omfattande beskrivning för varje stadium under rubriken 
huvudmoment och i en tredje del, ”anvisningar och kommentarer”, ges 
mer fylliga kommentarer till kursmomenten. 

Kursplanen i musik deklarerade som övergripande mål: 

Musikundervisningen skall berika elevens liv i och utanför skolan 

samt skapa förutsättningar för en personlig musikupplevelse dels ge-

nom aktivt musicerande, dels genom lyssnande till musik. 

Undervisningen skall ge eleverna praktisk erfarenhet av såväl vokal 

som instrumental musik samt förtrogenhet med musikens elementa. 

Den skall stärka musikintresset och fördjupa musikförståelsen. Skolans 

musikliv skall befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt 

och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad skolgång.22

Uttryck som ”berika elevens liv”, ”musikupplevelse”, ”ge praktisk erfaren-
het”, ”stärka musikintresse” tyder på en individcentrering. Det fi nns ing-
enting i måltexten som antyder några innehållsliga normer. Betoningen av 
musicerande är också värd att notera. 

Under rubriken ”huvudmoment” beskrivs ämnesinnehållet i de tre 
skolstadierna kortfattat. Vad gäller ”lyssnande” sägs t.ex. för lågstadiet: 
”Iakttagelser beträffande musikens karaktär och struktur. Korta, beskri-

22 Läroplan för grundskolan (Lgr 69) allmän del, s. 146. Detta är måltexten i dess
helhet.
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vande musikstycken. Några vanliga musikinstrument.” För mellanstadiet: 
”Folkmusik samt mindre verk av nutida och äldre tonsättare. Några or-
kesterinstrument och folkliga musikinstrument.” Slutligen sägs om hög-
stadiets musiklyssnande: ”Verk från olika skilda epoker samt av olika gen-
rer och formtyp. Fördjupat studium av valda tonsättare. Utomeuropeisk 
musik. Kort musikhistorisk översikt.” Redan på denna kort beskrivande 
nivå sker i jämförelse med de första ”öppna” målbeskrivningarna kultu-
rella insnävningar. 

I den avslutande delen av kursplanen ges allmänna synpunkter på sång 
och spel. 

Undervisningen bör därför i första hand inriktas på att genom hela 

skoltiden hålla lusten att sjunga levande. En förutsättning härför är att 

den gemensamma sången bygger på en repertoar som för eleverna ter 

sig meningsfull och aktuell. Denna repertoar kan vara framsprungen 

ur folklig tradition, ur visdiktning från olika tidsskeden, framför allt 

vår tids sånger inom olika musikgenrer, samt ur elevernas eget syss-

lande med musik på fritiden. Vistexterna bör vara aktuella och att-

raktiva. 

Det är viktigt, att visrepertoaren anknyter till elevernas föreställ-

ningsvärld och intressen.23

Ambivalensen mellan å ena sidan viljan att värna individens rätt till mu-
sikupplevelse på egna villkor och å den andra sidan mer normativa inslag 
är tydligt och genomsyrar mycket av denna text i dess helhet. Motsva-
rande ambivalens återfi nns även när ”lyssnande” kommenteras. Det som 
eleven förväntas lyssna på är förutom ”musikverk” lärarens förebildande 
och kamraternas sång och spel. Lyssnande är alltså något som genomsyrar 
ämnet i stort. Det framhålls som väsentligt att det som klingar inte bara 
kommer via medier utan att eleverna även kommer i kontakt med ”sam-
hällets musikliv” genom levande konserter. Dessa konserter tillhandahålls 
av ”lokala och riksomfattande konsertinstitutioner”. Repertoaren ska for-
mas av väl valda kompositioner som är anpassade för eleverna. Mycket av 
detta språkbruk talar i traditionell riktning för uppmärksam analys av klas-
siska verk, men det fi nns även avsnitt som går i en helt annan riktning. 

23 ibid. s. 146
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Stor vikt bör läggas vid olika slags musik från vår egen tid. Ungdo-

mens egen musiksmak bör därvid beaktas. Musikhistoriska kommen-

tarer bör förekomma sparsamt och aldrig bli självändamål.24

I ett supplement markeras en tydligt förändrad syn med vidgad hänsyn till 
elevernas intressen. I valet av tonsättare och verk bör större vikt läggas vid 
att kompositionerna kan engagera elevernas intressen och stimulera dem 
till aktivt lyssnande än vid traditionella värderingar av vissa musikverk 
som särskilt betydelsefulla.25 Lärarens förhållningssätt till innehåll och sy-
nen på behovet av musikupplevelse i undervisningen framhålls. 

Lärarens egen värdering av olika musikarter får inte i alltför hög grad 

färga repertoarvalet. Vid presentation av olika slags musik skall läraren 

vara så objektiv som möjligt för att hjälpa eleverna att så småningom 

utveckla en personlig smak. 

Undervisningens resultat är i hög grad beroende av att lektionerna 

präglas av musikglädje. Sådan skapas vanligen bäst genom att sång och 

spel får dominera.26

För lärarens repertoarval bifogas en rådgivande visförteckning som lä-
raren skall förhålla sig dynamiskt till. Med jämna mellanrum, t.ex. vart 
tredje år, ska repertoaren revideras och kompletteras med nya lämpliga 
visor för att musikundervisningen ska kunna samverka med annat arbete 
på skolan. Kompletteringar kan också vara påkallade av förnyelsekrav från 
framför allt äldre elever. Bortsett från detta ska visförteckningen präglas av 
mångfald, något som inte får förloras. Visförteckningen består av 138 visor 
indelade i fem kategorier. 

1. Nordisk folkton

2. Sånger från länder utanför Norden

3. Sånger från olika tider

4. Natur-, vandrings- och lekvisor

5. Religiösa sånger och psalmer

24 ibid. s. 148
25 Lgr 69, Supplement Musik, Kompletterande anvisningar och kommentarer, s. 22.
26 Lgr 69, Allmän del, s. 149
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Repertoaren är i hög grad styrd av att visorna ska fi nnas i tryck och att 
det ska gå att hänvisa till någon av de 37 repertoarkällorna. De deklarerade 
ambitionerna att lägga stor vikt vid vår egen tids musik och att beakta 
ungdomens egen musiksmak resulterar i tre låtar.27 Det var uppenbarligen 
svårt att leva upp till de deklarerade intentionerna om repertoarförnyelse. 

Bengt Olov Engström som var Radiokonservatoriets kontaktman på 
SÖ berättar att han tillsammans med Ingemar Gabrielsson från Skolöver-
styrelsens Pedagogiska Arbetsgrupp (SPA) med ämnet musik utarbetade 
merparten av kursplanetexterna till Lgr 69. Deras ambition var att… 

…få en ny och öppnare undervisningstyp i musik, öppen mot sam-

hället och öppen mot elevernas intressen och inte så fångad i hur man 

tidigare gjorde, både repertoarmässigt och metodiskt.28

Musikämnet skulle knyta an till musiklivet, skolans övriga ämnen och 
elevernas musikvärld. Synen på musikämnets roll var visserligen föränd-
rad, men samhället förändrades medialt i en takt som vida översteg kurs-
planeförfattarnas möjligheter till omvärldsanpassning. Efterklokheten kan 
lätt döma detta arbete som fåfängligt. Utvecklingen gick i rasande fart 
och situationen var mycket svår. Det gällde att hitta musikämnets nya roll 
och legitimitet i den sekulära grundskolan. Detta sökande är ännu inte 
avslutat.

Folkbildningen
Begreppen ”folk” och ”bildning”, såsom de används i ”folkbildning”, här-
stammar från det nyhumanistiska Tyskland under slutet av 1700-talet.29

”Folk” kan historiskt förknippas med den historiesyn som växte fram un-
der 1700-talet, med bidrag från främst Giambattista Vico (1668-1744) och 
Johann Gottfried Herder (1744-1803). Den nya tanken var att varje mänsk-
lig handling skulle uppfattas med utgångspunkt från dess egna premis-
ser. Detta är en tidig hermeneutik, före Schleiermacher. Det nyvaknade 
intresset för allmogens leverne återspeglas t.ex. i de nyskapade begreppen 

27 Beatles: Yesterday och Yellow Submarine; Bob Dylan Blowin’ in the wind; Pete Seeger: 
Where have all the fl owers gone.
28 Engström, 2002 
29 Se vidare Johansson (1985); Ahlberg (1992); Nordenstam (1993); Vestlund (1996).
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”folkmusik”, ”folksagor” och ”folkdanser”. Det ”folk” som återfi nns i t.ex. 
”folkbildning” kan defi nieras som ”de befolkningsgrupper som inte fått 
del av högre utbildning”. 30

”Bildning” står för två delvis motsatta strävanden. En del av bildningen 
står för det bildningsgods som den nyetablerade borgarklassen skulle be-
sitta för att distansera sig från adeln som ansågs obildad. En helt annan 
del är det arv från nyhumanism och upplysningstänkande där bildning är 
något som den enskilde medborgaren kan erövra alltefter erfarenhet och 
intresse. Denna sistnämnda bildningssyn var mycket stark hos Wilhelm 
von Humboldt (1769-1859) som var en av de viktigaste personerna när det 
nya Berlinuniversitetet grundades 1810. Bildningsbegreppet har alltså kun-
nat användas av såväl reformpedagoger för att värna individens intressen, 
som av pedagogiska essentialister i värnandet av läroämnet.31

Det svenska folkbildningsarbetet kom i praktiken att utveckla fyra grenar: 
folkbibliotek, folkhögskolor, föreläsningsföreningar och studieförbund, 
där man också kan inkludera de tre större distansundervisande Brevskolan, 
Hermods och Nordiska korrespondensinstitutet (NKI). Folkbildningsarbetet fi ck Nordiska korrespondensinstitutet (NKI). Folkbildningsarbetet fi ck Nordiska korrespondensinstitutet
en defi nitiv statlig sanktion med 1947 års folkbildningsförfattning.32 Det 
innebar ökade anslag till verksamheten och att det inrättades hjälpfunk-
tioner inom SÖ såsom konsulenter med undervisningsråd som chef samt 
inspektörer och en rådgivande nämnd. Det program som presenterades 
hade fyra huvudsyften. Folkbildningsarbetet skulle:

• vara komplement till skolan

• innehålla fackbetonad bildning

• ”uppväcka medborgarnas sinne och känsla för andliga 
värden och i olika avseenden medverka till vårt folks 
demokratiska fostran”

• bidra till personlighetsutvecklingen.33

30 Sven-Eric Liedman artikeln ”bildning” i NE.
31 Om bildningens två sidor, se Gustavsson (1991:29 ff ); Blankertz (1987:37 ff ); Ols-
son (1993:161 ff ). I inledningen av Sanning och metod jämför Gadamer (1997) bild-Sanning och metod jämför Gadamer (1997) bild-Sanning och metod
ningsbegreppet med det utkonkurrerade formbegreppet. Det metaforiska i ”bild” 
innehåller förebild och efterbild som återspeglar bildningens dubbelhet. (s. 25)
32 Oscar Olsson, den som kanske mer än någon annan personifi erar folkbildningsar-
betet, såg 4 juni 1947, dagen för riksdagsbeslutet, som folkbildningsarbetets myndig-
hetsdag. (Vestlund, 1996:152)
33 Johansson, 1985:194 ff; Vestlund, 1996:151
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Förutom elevens självständiga arbete och kritiska tänkande kring under-
visningens innehåll förordade man att musikämnet skulle innefatta ”dels 
fostran till förståelse av skönhetsvärden, dels förvärv av färdigheter inom 
området. Det kunde gälla en djupare musikförståelse eller övningar på 
olika instrument”. 34

Utbildningssektorns expansion tog fart efter freden 1945. Utvecklingen 
ledde till den nioåriga grundskolan (1962) och den utvidgade gymnasie-
skolan (1964), men även fortsatt kraftigt expanderande studiecirkelverk-
samhet.35 Antalet studiecirklar ökade mellan 1960/61 och 1970/71 från 
84 846 till 205 504. Antalet deltagare ökade under samma period från 
858 062 till 2 062 270.36 Detta är en ökning med drygt 140 procent. Ex-
pansionen fortsatte, om än inte lika kraftfullt, på 1970-talet. 

Folkbildningsarbetet blev genom expansionen under 1950- och 60-ta-
len allt mer kostsam. Den år 1960 tillsatta folkbildningsutredningen hade 
därför, trots en växande samhällsekonomi, besparing på programmet.37

Åtstramningen yttrade sig bl.a. i ökade krav på studiecirklarnas innehåll. 
Bidrag skulle inte ges till vad som helst. Det blev viktigt med teoretiska 
inslag för att nå upp till de folkbildande intentionerna.38

Medan intresset för riktad, kompetensgivande vuxenutbildning under 
1950-talet var svalt kom folkbildningsansträngningarnas samhällsresurser 
under 1960-talet att allt mer riktas mot vuxna och mot utbildning.39 Den 
kom i ökad utsträckning att ingå i nationalekonomiska kalkyler som en 
produktionsfaktor vid sidan av arbete och kapital. Begreppet kompetens 
ersatte bildning som fokus för olika former av kursverksamhet.

Uppdelningen av ungdomars och vuxnas skolning visade sig tydligt i 
skapandet av kommunala vuxengymnasiet (komvux) 1968. Komvux innebar, kommunala vuxengymnasiet (komvux) 1968. Komvux innebar, kommunala vuxengymnasiet
i likhet med den kommunala musikskolan, att en rad olika skolformer 

34 Vestlund, 1996:151
35 Antalet studetexamina i Sverige 1940: 3 839; 1950: 4 497; 1960: 9 136; 1970: 
29 702. Antalet studerande vid univ och högskolor 1940: 10 621; 1950: 16 828; 1960: 
37 405; 1970: 120 100. (Richardson, 1984:53) 
36 Richardson, 1984:74
37 Johansson, 1985:198 ff
38 SOU, 2004:30 s. 138; Hartman, 2003
39 Husén, 1987:153
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samlades under kommunalt huvudmannaskap. Olof Palme var ordförande 
i den utredning som utmynnade i denna för Sverige unika centraliserade 
vuxenutbildningsorganisation.40 Han såg vuxenutbildningen som en del i 
det vi idag kallar ”livslångt lärande”. 41 ABF motsatte sig denna utveckling 
och hävdade att den gynnade redan privilegierade grupper.42 Det fanns 
från slutet av 1960-talet och under det följande decenniet en konfl ikt mel-
lan den socialdemokratiska utbildningspolitiken och de folkbildarambitio-
ner som ville nå människor i skilda åldrar och med olika socioekonomiska 
bakgrunder. Uppdelningen mellan bildningsverksamheten för ungdomar 
och den för vuxna blev också tydlig i 1970-talets SIA-reform där den s.k. 
samlade skoldagen skulle hålla eleverna sysselsatta under hela dagen, bl.a. 
med olika former av kursverksamhet.43

Den uppsökande bildningsverksamheten skulle under 1970-talet med 
ökat inslag av olika konstarter och ökad stimulering av skapande verk-
samhet vid sidan av föreläsningarna även inkludera kulturprogram. Den 
avdelning på SÖ som förmedlade föreläsare bytte därmed namn till För-
medlingsbyrån för kulturprogram.44 Den allt annat överskuggande förändring-
en på 1960-talet för skola och utbildning var dock den tidigare nämnda 
expansionen. I en tid där den offentliga sektorn fördubblades växte skola 
och utbildning dubbelt så snabbt som övriga offentliga områden.45

Musikbildningsarbetet
Musiken i folkrörelserna och musikens roll i folkbildningen behandlas i 
en rad avhandlingar inom ämnen som musikvetenskap och antropologi.46

Förutom de i kapitel 3 nämnda Gustafsson (2000) och Olsson (1993) gav 

40 Husén, 1987:155
41 Palme vid ett tal i OECD 1968. (Husén, 1987:155)
42 Johansson, 1985:58 ff
43 Utredningen Skolans inre arbete (SIA) tillsattes 1970 och kom med förslaget Skolans inre arbete (SIA) tillsattes 1970 och kom med förslaget Skolans inre arbete Skolans 
arbetsmiljö 1974. Se vidare Marklund (1982:375 ff ).arbetsmiljö 1974. Se vidare Marklund (1982:375 ff ).arbetsmiljö
44 Vestlund, 1996:195
45 Husén, 1987:157. Utvecklingen fi nns väl beskriven i en graf ”Proportionen indivi-
der i utbildning i åldrarna 7-29” hos Lundgren (1989:107). Det kraftigt ökade antalet 
studentexamina har redan nämnts. Richardson (1984:54) visar en annan variant av 
graf på samma tema: ”Procentuell andel av åldersgrupperna 14-24 år under utbild-
ning”. 
46 Tegen, 1955; Andersson, 1982; Bohman, 1985; Arvidsson, 1991
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Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning – Nationellt program för folkbildningsforskning – – 1997 ut en an-– 1997 ut en an-–
tologi som behandlar musiken i folkbildningen.47

En viktig medial resurs för musikbildningsarbetet var naturligtvis ra-
dion. Inom ramen för ett forskningsprojekt kallat Etermedierna i Sverige 
har fl era publikationer berört radions musikbildningsarbete. De viktigaste 
arbetena har i detta sammanhang varit Björnberg (1998), Sandin (1999) 
och Lindberg (2002).

Musikbildningsarbetet har varit knutet till en rad olika institutioner ut-
anför skolväsen och yrkesutbildning. Folkrörelserna har här haft stor be-
tydelse. På folkhögskolor och inom bildningsförbund har musiken utgjort 
en betydande andel av verksamheten. När Folkbildningsorganisationernas 
föreläsningsbyrå redovisade sitt första verksamhetsår 1963/64 var musik 
det i särklass vanligaste föreläsningsämnet.48 Utvecklingen inom bild-
ningsförbunden är väl dokumenterad. Detta gäller inte minst Arbetarnas 
bildningsförbund (ABF) som också varit det i särklass största att bedriva 
studiecirklar, speciellt i musik. 

För att få en överblick över det musikbildningsarbete som föregick 
1960-talets förändringsvindar kan det vara av värde att uppmärksamma 
två speciella aspekter i detta arbete, allsången och ungdomarnas musik-
bildning. Det var framför allt i diskussionerna kring ungdomens fostran 
som kulturella normer blev tydliga. Allsångens roll i musikbildningsarbe-
tet kan idag synas självklar, men var inte helt okontroversiell.

Allsången 

Sången har av lättförståeliga skäl haft stor betydelse i musikbildningsarbe-
tet. Förutom att olika musikinstrument av olika anledningar har tilldelats 
olika värden har också sångens samhälleliga roll varit föremål för dispy-
ter.49 Här kom estetiska, sociala, politiska och pedagogiska motsättningar i 
dagen. En kardinalfråga var vilken roll den unisona sången skulle tilldelas. 
Skulle den vara ett led i den konstnärliga skolningen eller ett verktyg för 

47 Öhrström (red.), 1997
48 Vestlund, 1996:194. Antal föreläsningar var för musik: 3 426 följt av geografi : 2 011 
och psykologi: 1 404.
49 Några exempel på värderingar av instrument är pianot och stråkinstrument som 
symboler för bildning, men samtidigt kunde fi olmusik vara locktoner utsända av djä-
vulen. Nyfrälsta spelmän tvingades att bryta halsarna på sina fi oler så de defi nitivt 
skulle sluta detta djävulsförbundna musicerande. Synen på dragspelet har nämnts ti-
digare. 



91

6 · Lägesbeskrivning

gemenskap? I detta avseende anträdde Danmark och Sverige olika vägar. 
I Danmark utvecklades under mellankrigstiden ett ambitiöst musikbild-
ningsarbete, inspirerat bl.a. av den tyske musikpedagogen Fritz Jöde, med 
den unisona sången som främsta verksamma medel. Allt detta avsett som 
en front mot den mindervärdiga schlagern. I Sverige, där inspiration också 
kom från Jöde,50 innebar däremot den unisona sången mindre av ideolo-
gisk positionering och mer av ett praktiskt exempel, vilket främst yttrade 
sig i ett allmänt intresse för allsång.51 Detta intresse kanaliserades bl.a. i 
Sven Liljas allsångskvällar på Skansen. Bo Wallner såg den organiserade 
unisona sången i Danmark som en tydligare del av musikbildningsarbetet 
medan den i Sverige snarare hade karaktären av ett lättsamt folknöje som 
knappast kunde räknas in i ett seriöst pedagogiskt program.52 Det fanns 
fl er som var kritiska mot hur svensk allsång hade utvecklats. Kompositö-
ren Moses Pergament var knappast nådig mot Samfundet för unison sång när Samfundet för unison sång när Samfundet för unison sång
han i en artikel i samfundets årsskrift 1950 helt dömde ut allsången: 

Jag vet att allsång är en smittsam musikalisk underhållningsform … 

men det kan inte förnekas, att den hos oss har fått ett starkt drag av 

banalitet, av kulturmotverkande vrålglädje. Någon grund för mål-

medvetet arbete i musikkulturens tjänst utgör den populära svenska 

allsången förvisso inte.53

Fritz Jöde besökte Sverige och entusiasmerade musikpedagoger och kör-
folk såväl före, under som efter kriget. Geisler (2000) ser honom som den 
initiativtagare och katalysator som med sina ”offenen Singstunde” gjöt 
nytt liv i den unisona allsången i Sverige. Hans medlöperi med den rådan-
de nazismen var inget hinder för engagemangen i Sverige, inte heller hans 
antiitellektualism.54 Han var en aktiv och entusiastisk del av en regim som 
såg underlåtenhet att delta i den gemensamma sången som statsfi entlig.55

50 Jöde besökte Sverige och Tällberg för första gången 1935. 
51 Begreppet allsång (eng. community singing) presenterades för första gången vid 
en fotbollsmatch på Stadion i Stockholm 1927. Ernst Rolf var försångare. (Sohlmans,
bd I:112) 
52 Wallner, 1984
53 Wallner, 1984:71–72
54 Geisler, 2000:190. Se även Gustafsson (2000:232 ff ).
55 Geisler, 2000:195. Se även Günther (1986). 
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Den gemensamma sången var den viktigaste verksamheten i den musiska 
fostran som nazisterna anammade och framhävde slagordsmässigt.56 Den 
skulle skapa okritisk entusiasm och vara en motvikt mot den fostran som 
hittills hade varit ”rationell och intellektuellt ensidig”. 57

Politiseringen och instrumentaliseringen av musicerandet var de vik-
tigaste orsakerna till Theodor Adornos motvilja mot den gemensamma 
sången som han bl.a. visade i sitt generalangrepp mot den tyska musiska 
rörelsen 1954. Han såg allsång som en del av en gemenskapskultur som 
förutom i det nazistiska Tyskland även odlades i det stalinistiska Sovjet. 
Den främsta negativa effekten var att den utplånade individens rätt till es-
tetisk upplevelse.58 När den glada medryckande allsången lät sig utnyttjas 
för politiska syften blev den komprometterad. 

Ungdomarna och musikbildningsarbetet 

Den ungdomskultur som hade växt sig allt starkare under mellankrigs-
åren oroade det kulturella etablissemanget. Vad ungdomar gjorde på den 
tilltagande fritiden rönte ett ökat intresse och manade de moraliskt in-
dignerade till politisk handling. En direkt åtgärd för att öka kontrollen 
var att med hemgårdarna som modell instifta ungdomsgårdar.59 De första 
instiftades under krigsåren. En ungdomsvårdskommitté tillsattes 1939, som 
skulle utarbeta adekvata motmedel mot den oroande utvecklingen.60 Ton-
läget höjdes i invändningarna mot allehanda kommersiella krafter. De an-
sågs öppna fältet för hotande amoral.61 Den trendsättande kulturyttringen 
var, då som nu, musiken.62

56 Ett exempel: ”Für die Erziehung in den Bünden, in der Staatsjugend, in der 
Reichswehr, in den Wehrverbänden der SA., der SS. und des Stahlhelm ist die mu-
sische Erziehung zur notwendigkeit geworden.” Ernst Krieck (1933): Musische Erzie-
hung cit i Günther (1986:93).hung cit i Günther (1986:93).hung
57 Günther, 1986:93
58 Giesler, 1986:183
59 Se vidare Olson (1982). Under hösten 1941 nådde den heta diskussionen sin kul-
men. (Frykman, 1988)
60 Se vidare Olson (1995). 
61 Per Nilsson (1994:9) har uttryckt det träffande: ”Den stora hotbilden under detta 
nationella reformprogram utgörs av den arbetslösa och nöjeslystna ungdomen som står 
helt oskyddad inför den framväxande populärkulturens dåliga infl ytande och demo-
raliserande lockelser”. 
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De kommunala musikskolorna blev det viktigaste medlet i musikbild-
ningsarbetet för ungdomar. De första kommunala musikskolorna inrät-
tades under 1940-talet.63 Bakgrunden var behovet av samhällelig sam-
ordning av de musikpedagogiska krafterna, men också behovet att skapa 
överblick och kontroll av de pedagogiska insatserna.64 Detta var uppenbart 
för t.ex. Stockholms del som kommunaliserade sin frivilliga musikunder-
visning förhållandevis sent, först in på 1960-talet. Processen var genomsy-
rad av modernt utbildningstänkande. Folkskolornas blåsorkestrar ersattes 
av instrumentalutbildning med ett dominerande undervisningskoncept 
där konservatoriet stod modell. Den kommunala musikskolan skulle, med 
förebild från läroverkens instrumentalundervisning på piano och stråkin-
strument, primärt ge specifi k hantverkskompetens på musikinstrument. 
Det individuella kunnandet betonades på bekostnad av samspelets olika 
aspekter. 65

Musikutbildning i Sverige (SOU 1968:15) kallar ungdomarnas musikin-Musikutbildning i Sverige (SOU 1968:15) kallar ungdomarnas musikin-Musikutbildning i Sverige
tresse ”den stora kraftkällan i svenskt musikliv”. Problemet var att rätt för-
valta detta intresse. Det ”måste bringas att fungera”. 66 Detta ”fungerande” 
innebar bl.a. att hitta former för att överbrygga klyftan mellan skolorkes-
tern och den lokala vuxna orkesterföreningen. Som konkret exempel ger 
det en bild av en något avsnävad musiksyn, vilket inte är rättvisande för 
utredningen i dess helhet. Ett exempel är att lärare ska ge sina elever ”er-
farenheter av alla former av musik och musicerande”. 67 Detta kan tolkas 
som att musikbildningsarbetet bland ungdomar började ta nya former. 
Från instrumentalundervisning och lyssnarkurser med vidare inslussning i 
de lokala amatörorkestrarna, mot en större, om än något vilsen, öppenhet 
mot nya musikslag. 

62 Se vidare Bjurström (1997:257 ff ) och Gustafsson (2000:132 ff ).
63 Det fanns kommunalt fi nansierad frivillig musikundervisning tidigare under 1930-
talet i Nacka. Som den första kommunala musikskolan brukar räknas den i Katrine-
holm, eftersom där anställdes den första kommunale musikledaren Lennart Lundén 
(1914-1966) år 1944. 
64 Se vidare Reimers-Wessberg (1991); Persson (1998) och Lindeborg (1999).
65 Lindeborg, 1999
66 SOU 1968:15, s. 22
67 SOU 1968:15, s. 23
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ABF

Musikundervisningen började inom ABF 1920 och verksamhetsåret 
1923/24 låg ämnet ”sång och musik” på 14:e plats bland alla kursämnen.68

I slutet av 1930-talet hade ämnet avancerat till fjärde plats och i slutet av 
1940-talet till andra plats. Bara kursämnet engelska var större. I början 
av 1950-talet hade ”sång och musik” vuxit till det största ämnet och fi ck 
därmed en dominerande roll inom ABF.69 Kultursynen inom ABF var 
redan tidigt väl artikulerad. Arbetarna skulle fostras till den borgerliga 
kulturen genom att kulturvärdena skulle göras tillgängliga för alla med-
borgare.70 Musikinstrument som dragspel och munspel fanns inte med i 
cirkelverksamheten. Denna inriktade sig istället på konserthusens instru-
ment.71 Denna kultursyn delades inte av ABF:s grundare Rickard Sandler 
som hade varit med när förbundets musikkommitté bildades 1930. I ett 
radioföredrag samma år deklarerade han sin syn på hur en högre folklig 
musikkultur skulle skapas: 

En musikkultur byggd på konsertgivande professionals och bara passivt 

hörande auditorier – den musiken går nu mot sin skymningstimma. 

Men därbakom och därunder rör sig redan renässansens krafter. Det 

är icke musikens timma, som är slagen. Dess nedgångstid i konsertmu-

sikens form skall bli dess uppgångstid i amatörmusikens. Och på den 

allena kan en bredare och djupare musikkultur grundläggas.72

Detta kontroversiella uttalande väckte inte något större uppseende förrän 
fem år senare när han fi ck tillfälle att upprepa det. Sandler hade en inte 
obetydlig roll i svenskt musikliv under mellankrigsåren. Under året 1932 
blev han, förutom att bli utnämnd till utrikesminister i Per Albin Hans-
sons ministär, ordförande i Stockholms Konsertförening och Musikaliska 

68 ABF som var det första bildningsförbundet startades 1912. Initiativtagare var Rick-
ard Sandler (1884-1964) som förutom att vara högskolerektor, fi nans- och stadsmi-
nister också var den förste ordföranden i Sveriges Körförbund och fl itig kompositör. 
ABF står här som exempel i egenskap av första och i särklass största förbund. ABF har 
också bildat modell för de övriga nio bildningsförbund som existerade 1968. ( Johans-
son 1985:38) 
69 Bohman, 1984:61
70 Johansson, 1985:55. Se även Gustafsson (2000:231).
71 Bohman, 1984:63
72 Cit i Möller (1990:203).
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Akademins preses.73 Likafullt fanns det i de djupa leden hos arbetarrö-
relsen andra perspektiv. ABF anställde en musikkonsulent 1948, Fingal 
Ström, som i olika sammanhang gjorde sig till tolk för ABF:s musiksyn. 
Denna kunde uttryckas hierarkiskt, i vad Bohman (1984) kallar ett ”evo-
lutionistiskt utvecklingsschema”:

Barnvisor → Schlager → Operett → Klassisk musik.74

Musikkonsulenten Ström förfäktade även åsikter om musikinstrumentens 
samhälleliga värden. Arbetarnas instrument framför andra, dragspelet, 
ansågs enligt ”traditionella värderingar” vara underlägset fi ol, cello och 
piano när det gällde att närma sig musiken på ett seriöst sätt.

Till konstnärligt bruk kommer blott sådana instrument, för vilka 

konstnärligt acceptabel musik fi nns skriven. Uppenbarligen bortfal-

ler då en mängd instrument, t.ex. munspel, banjo och vibrafon. Lite 

tveksamt blir det för instrument som dragspel och cittra.75

Inom förbundet spred sig dock en bredare kultursyn, vilket ett betänkande 
från 1952 kallat Människan och nutiden visar tecken på. I denna återfi nns en 
ökad fokusering av kommunikation och aktivitet.76 Först under 1960-talet 
förändrades kultursynen mot ett accepterande av olika sorters musik. I de 
nya grundsatserna från 1972 var begreppet ”kulturvärden” avlägsnat.77

I och med att cirkelverksamheten från 1940-talet stöttades med stats-
bidrag kom denna igång på allvar. Antalet musikcirklar ökade under de-
cennierna efter andra världskriget, 1949/50: ca 3 600; 1959/60: ca 16 500 
och 1969/70: ca 25 000 cirklar. Ökningen av antalet musikcirklar avtog 
fr.o.m. början av 1960-talet och kom efterhand att utgöra en allt mindre 
andel av hela utbudet av studiecirklar. Det fanns enligt utredningen Ny 
kulturpolitik tre orsaker till detta. För det första hade statsbidragen minskat 
i fast penningvärde räknat, för det andra hade de kommunala musiksko-
lorna kommit igång på allvar och konkurrerade med studieförbundens 

73 Möller, 1990:206 
74 Bohman, 1984:73
75 Cit. i Bohman (1985:74): Ström (1952) Spela i cirkel, s. 9 ABF:s skriftserie nr 34 
Stockholm: ABF.
76 Johansson, 1985:57
77 Johansson, 1985:58
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verksamhet.78 Den tredje orsaken var att ”studieförbunden inte sett det 
som sin uppgift att ta upp pop- och folkmusiken i sin verksamhet och att 
man därmed inte fått kontakt med ungdomens musikintresse”. 79

Radions musikpedagogiska roll 

Då AB Radiotjänst 1925 offi ciellt började sin verksamhet fanns i avtalet 
med staten inskrivet ett folkbildningsansvar. Detta avspeglas i de första 
decenniernas stigande antal radioföredrag. Mot slutet av 1930-talet pre-
senterades över tusen föredrag per år,80 vilket innebär ett genomsnitt på 
tre föredrag per dag.81 Radions överlägsna resurser och möjligheter att 
rekrytera förstklassiga föreläsare stod i kontrast till den lokala lilla föreläs-
ningsföreningens betydligt kärvare förutsättningar.82 I Sverige hade folk-
rörelserna minskat avståndet mellan intellektuell elit och vanligt folk. Det 
fanns alltså inga ideologiska hinder vid rekrytering av föredragshållare. 
Det var snarare så att det fanns tydlig förkärlek för vetenskaplig förankring 
i radioföredragen. Idéhistorikern Karin Nordberg (1998) uttrycker det som 
att: ”... radions folkbildande projekt i huvudsak sker i den framväxande 
elitens namn, där kärnan utgörs av vetenskapsmän, utredningsexperter, 
akademiska folkbildare och folkrörelseintellektuella.” 83

Musikens roll i radion befästes mycket tidigt genom att en musikavdel-
ning inrättades. Det var den första specialavdelningen och den tillkom 
redan under radions första offi ciella verksamhetsår 1925. Ett fl ertal kon-
serter sändes redan under de första månaderna, bl.a. en elevkonsert från 
Musikkonservatoriet den 16 maj.84 Julius Rabe utnämndes till rikspro-
gramchef 1927 och två år senare presenterade han det första musikskol-

78 De kommunala musik- och kulturskolorna har generellt sett riktat sin verksamhet 
mot 9-20 åringar, d.v.s. barn och ungdomar i skola. De yngre barnen 7-8 år har i viss 
utsträckning erbjudits någon form av förberedande kurs. Förskolebarn har fått vända 
sig till Kyrkans barntimmar eller liknande och vuxna har bara sporadiskt återfunnits 
i orkester- och ensembleverksamhet. 
79 Ny kulturpolitik (SOU 1972:66, s. 323)
80 Rydbeck, 1997
81 Nordberg, 1998:123
82 Vestlund, 1996:120
83 Nordberg, 1998:230 
84 Björnberg, 1998:22 
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radioprogrammet, Orkesterns instrument.85 Radion ansågs ha tre uppgifter: 
förmedla nyheter, underhålla och sprida upplysning. Det fanns en etable-
rad evolutionistisk syn på musiken där utvecklingsstegen kunde uttryckas 
som ”från dragspelsmusik upp till musikens högsta tinnar”. 86 Den musik 
som befann sig på stegens mittersta pinnar t.ex. operett och s.k. underhåll-
ningsmusik, kallades ibland ”högre underhållningsmusik”. 87

Radion genomförde en lyssnarenkät 1928 där samtliga 360 000 lincens-
betalande tillsändes enkätformulär och knappt hälften 155 000 svarade. 
Resultatet visade att den populäraste musiken var folkvisor och allmoge-
musik, gammal dansmusik, och dragspelsmusik, medan de mest impo-
pulära musiksorterna var modern dansmusik (jazz), opera, symfonimusik, 
operetter och solosång.88

Sveriges Radios riktade musikutbildning intensifi eras från1930-talet. 
Musikforskaren Boel Lindberg (1999) menar att ”musikbildningen är den 
mest komplexa och omfattande utbildningsinsatsen i radions tidiga histo-
ria”. 89 Målet för denna bildningsverksamhet kan sammanfattas i det som 
också är titeln på hennes text: ”Att förfi na det låga och popularisera det 
höga”. 90 Den kulturella polariseringen mellan det höga och det låga syns 
tydligt i radions statistik.91 Vid radions stora omorganisering 1956 blev 
denna uppdelning också institutionellt befäst. I en underhållningsavdel-
ning samsades teater och ett brett spektrum av lätt musik, medan musik-
avdelningen skulle ägna sig åt konstmusiken.92 Statistiken för musikin-

85 Lindberg, 1999:301. Rabe var riksprogramchef fram till 1936. (Hallingberg, 
1999:124)
86 Lindberg, 1999:297
87 Med mer sentida vokabulär ”mellanmusik”. (Edström, 1992)
88 Björnberg, 1998:34; Hallingberg, 1999:233 I ett brev från musiklärarföreningen 
till Sveriges Radio 1934 märks att musiken ses som ett verksamt medel för en lyckad 
bildningsresa. ”Den folkliga musikunderhållningen måste höjas från underlandets 
metod till ett pedagogiskt-socialt uppfostringsarbete.” (Lindberg, 1999:303)
89 Lindberg, 1999:312 
90 Denna medvetna balansgång var inte bara mellan genrer utan även inom genrer. Ett 
tidigt uttryck för medvetet balanserande i pedagogiskt syfte var när radion under 1928 
försökte uppväga det som sågs som konsertföreningens något svåra repertoar, riktad 
mot ”den musikaliskt mer utvecklade storstadspubliken”, med ”sådan musik, som 
måste anses äga ett såväl populärt som uppfostrande värde”. (Björnberg, 1998:27)
91 Fördelningen mellan ”den höga” och ”den låga” musikkulturen i radions framgår 
av tabeller hos Björnberg (1998:341 ff ).
92 Hallingberg, 2000:338
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nehållet i radion visar att konstmusiken hade två tydliga svackor, en under 
perioden 1943-53 och en under 1960-talet.93

De tidigaste exemplen på radioprogram med tillhörande studiehäfte, 
d.v.s. en tidig form av multimediala läromedel, kan spåras till 1934. Björn-
berg (1998) ger i en genomgång av radions och TV:s musik en redogö-
relse för 1930- och 40-talens musikbildningsarbete och nämner Gunnar 
Jeanson, Eric Westberg, Arnold Schering, Ingemar Bengtsson och den 
tidigare nämnde Julius Rabe. Sten Broman begick radiodebut 1942 med 
ett program om Berwald. Programmen har titlar som Musikens mästare, 
Ur gångna tiders musikskatt, Märkesgestalter i svensk musikhistoria och Att höra 
musik.

Bo Wallner (1985) beskriver radions roll i sin egen musikbildning och 
berättar att han under 1930- och 40-talen pejlade in hela Europas musik-
utsändningar. En typisk programpunkt var den dagliga grammofontim-
men på eftermiddagarna som sändes efter en given schablon: den började 
med en ouvertyr, därefter följde arior, småstycken och operettmelodier, 
mot slutet några schlagers och en avslutande militärmarsch. Det var van-
ligt att direktsändningar kunde skänka spännande konsertkänsla. Då och 
då förekom också uruppföranden av nyare musik. 

Enligt Wallner (1984) var 1940-talet musikbildningens storhetstid. I lyss-
narkurser behandlades främst den wienklassiska musiken. I kurserna kun-
de förekomma litteratur som Herbert Rosenbergs: Konsten att förstå musik
och Ingmar Bengtssons Från visa till symfoni.94 Lyssnarkurser var populärast 
under 1940-talet och i början av 1950-talet.95

Musikavdelningen stärkte sin ställning under 1950-talet och byggde upp 
ett ansenligt internationellt kontaktnät, vilket bl.a. resulterade i ett värd-
skap för den musikfest som hölls av International Society for Contemporary 
Music (ISCM) 1956.Music (ISCM) 1956.Music 96 Radiohistorikern Gunnar Hallingberg (2000) ser 
”en pedagogisk linje” i radions musikprogram under de första decennierna 
fram till kanaldelningarna.97 Han menar att ”hela 50-talet var en stor tid 

93 Björnberg, 1998:341 ff
94 Wallner, 1984
95 Wallner, 1985:17
96 ISCM (International Society for Contemporary Music), grundat 1922 i Salzburg.
97 Hallingberg, 1999:393
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för klassisk musik i radio”. 98 Popmusik, däremot, spelades inte regelbun-
det i radion före 1961 då Melodiradion infördes och topplisteprogrammen 
startades i Sveriges Radio, Tio i topp 1961 och Svensktoppen 1962.

Kanalreformen 1966 innebar att de tre stora radiokanalernas nuvarande 
profi ler etablerades, P1 som ”talkanal”, P2 som kanal för konstmusiken och 
P3 för lättare musik och underhållning. I och med detta hade musikavdel-
ningen i praktiken en egen kanal, vilket förstärkte polariseringen mellan 
”hög” och ”låg” musik. Renodlingen av en konstmusikkanal innebar att 
denna fi ck färre lyssnare.99 Den s.k. mellanmusiken tappade med denna 
kanalprofi lering hemhörighet och kom mer eller mindre att försvinna ur 
den svenska radioetern. 

En tydlig föregångare till Radiokonservatoriet var den studieverksamhet 
inom musikområdet med radioprogram och tillhörande studiebrev som 
återupptogs efter kriget. Serien Att höra musik, som sändes på bästa folk-
bildartid varannan söndagsförmiddag, blev en stor publikframgång med 
5 000 sålda studiebrev.100 Ingmar Bengtsson, som hade utarbetat denna 
serie, var också med i det första av Radiokonservatoriets musikhistoriska 
radioprogram den 1 februari 1968. 

Ett axplock musikbildande programserier skulle kunna se ut på följande 
sätt.

• 1942 Musikens instrumentala former, radiokurs med kurs-
bok av Per Lindfors, Carl Allan Moberg & Sven E Svens-
son 

• 1945–46 Att höra musik, tio program och kursbrev av 
Ingmar Bengtsson

• 1956/57 Fyra Skolkonserter för vuxna sändes på lördags-
kvällarna med Göteborgs konsertförening och med 
Dean Dixon som dirigent. Samma säsong sändes Musi-
kaliskt ABC med Alf Thoor kaliskt ABC med Alf Thoor kaliskt ABC

98 Hallingberg, 2000:339. Uppgifter från Sveriges Radios verksamhetsberättelser talar 
om en nedgång i kvantitativ mening, åren efter 1945, för det som 1939-55 kallades 
”allvarlig musik”. Först fr.o.m. runt 1953 påbörjades en expansiv period för ”konst-
musik” (1956-66). Se vidare Björnberg (1998:341 ff ) 
99 Sjödén, 1967:61
100 Björnberg, 1998:61
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• 1957/58 Ingmar Bengtsson leder tretton program som 
kallas Vi lyssnar till musik. 

• 1959/60 Musik på nytt sätt, fem program om Orffs Schul-
werk. 

• 1962 Lilla musikskolan, där Sten Broman är läraren som 
vet och Bo Teddy Ladberg agerar den frågvise eleven. 

• 1963 Liten lyssnarkurs, Att lyssna till ny musik och en serie 
skolkonserter under rubriken Musiktimmen, utformade 
av Rolf Davidson.

• 1964/65 Följ tonerna!, tio program med kursbok. Rolf 
Davidsons Musiktimmen återkommer med åtta skolkon-
serter. 

Det fanns även frågesporter i ämnet musik. Sten Broman, som var ”en 
ständig källa till förargelse för Musikavdelningens mer seriösa och måt-
fulla medarbetare”, 101 fi ck på sin lott att leda musikaliska frågesporter långt 
innan han gjorde sig känd i TV med Musikfrågan - Kontrapunkt. Säsongen 
1957/58 och fem säsonger framåt sändes Musikaliskt Vem vet vad? och där-
efter sändes 1964 fyra frågeprogram i TV: Musikbetyget.102 Jan Ling har be-
rättat att han och Karl-Birger Blomdahl satt och svarade på lyssnarfrågor i 
direktsändning i programmet Fråga musikvetarna. Jan Ling imponerades av 
Blomdahls breda mångkunnighet.103

Radio och TV:s ambitioner i produktionen av musikpedagogiska pro-
gram var högt ställda. Skolradion sände från 1950-tal och fram till 1970-
tal stora musikprogramserier. Bengt Olov Engström (2002) berättar i en 
intervju att han började arbeta med skolradio 1957.104 Det blev med tiden 
program med skiftande profi ler: allsångsprogram, musikprogram och lyss-
narprogram för grundskola och för gymnasium. Med utgångspunkt från 
ett nyskrivet stycke för blåskvartett av Norrköpingstonsättaren Nils Eriks-

101 Björnberg, 1998:136
102 Björnberg, 1998:136
103 Ling i intervju 2002. Se också Björnberg (1998:133).
104 Bengt Olov Engström var en av de centrala personerna i 1960-talets musikpedago-
gik, bl.a. medförfattare till det omfattande läromedel som motsvarar Radiokonserva-

toriet på en elementär nivå och riktat mot grundskolan – Vi gör musik.
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son presenterades de fyra träblåsinstrumenten under var sitt program.105

Det blev också fem program om musikinstrumenten på skol-TV under 
1961-62.106

Skolradion var, liksom skolkonserterna, en kompletterande verksamhet. 
De främsta programledarna som Bengt Olov Engström nämner var Kajs 
Bergsten som gjorde program för gymnasiet, Ingemar Gabrielsson som 
gjorde ”massor av program” för grundskolan, Dagny Stern som hade hand 
om de lägre stadiernas musik och Daniel Helldén som hade stora serier 
för de äldre eleverna.107 Helldéns radioundervisning förefaller dock inte 
i första hand ha varit kompletterande. Engström ser den snarare som en 
medial nödlösning och ersättare av gängse musikundervisning i en tid av 
kompetenskris.108

Det var undervisning i musik enligt läroplanen i princip, men för-

stärkt. Lärarna i klassen behövde inte göra något själva utan att under-

stödja programmet. Leda eleverna efter de anvisningar som man fi ck 

i själva programmet.109

En viktig produktion som också blev ett begrepp var Klapp & Klang. Där 
försökte man skapa sångglädje och engagera barn för att vara med och 
sjunga. Enligt Bengt-Olov Engström är detta en händelserik tid: ”När 
jag efteråt tittar tillbaka på vad som hände mellan 1960 och 1975 så var det 
otroligt mycket egentligen”. 110

105 Erikssons kvartett var skriven för träblåskvintett utan valthorn. Stycket har fyra 
satser med fyra olika karaktärer och med de olika instrumenten i centrum för var och 
en av satserna. Av detta bildades ur en musikalisk helhet fyra program med skilda 
musikaliska och instrumentala vinklingar. 
106 Tre av dem fi lmades i förväg medan de två övriga spelades in med dåtidens TV-
teknik, vilket innebar att allt måste bandas i ett svep. Hela programmet måste me-
moreras eftersom det inte gick att klippa i det. Detta gällde även de inslag som skulle 
påannonseras i programmet. – ”Jag missade ett en gång så det var bara att börja om – ”Jag missade ett en gång så det var bara att börja om –
från början” berättar Engström. 
107 Om Dagny Stern och Daniel Helldén på skolradion se också Gustafsson 
(2000:226).
108 Engström, i intervju, 2002 
109 Engström, i intervju, 2002
110 Engström, i intervju, 2002. Läsåret 1967/68 producerades 22 radioprogram för 
åk. 1, 22 för åk. 2, 8 för åk. 3, 28 för åk. 4. Tio program kallade ”Högstadiets visor” 
och tio andra program kallade ”Musikens redskap”. Produktionen var alltså ansenlig. 
(SOU 1968:15, s. 44)
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Om namnet Klapp & Klang var välfunnet var det desto mer problem Klapp & Klang var välfunnet var det desto mer problem Klapp & Klang
med det betydligt tyngre namnet Radiokonservatoriet. Bo Wallner konstate-
rade i efterhand själv (1985) att det inte i alla avseenden var det bästa. Det 
ledde tankarna mot något skolmästaraktigt reaktionärt och torrt. 

England och Tyskland hade varsitt liknande stort musikbildningsprojekt 
något senare under 1970-talet, i Tyskland en serie som hette Funk Kolleg 
Musik med Carl Dahlhaus som vetenskaplig ledare och i England The De-
velopment of Instruments and their Music under ledning av Owin Edwards. velopment of Instruments and their Music under ledning av Owin Edwards. velopment of Instruments and their Music

Radiouniversitetet

Före Radiokonservatoriet hade radion sänt en programserie kallad Radio-
universitetet. Det var en betygsgivande kurs i statskunskap som sköttes av 
lärare från Institutionen för Statskunskap vid Stockholms universitet111

med Tomas Hammar som ledare. Kursen omfattade 20 högskolepoäng 
och ”förbluffande många” genomgick hela kursen.112 Det fanns alltså 
likheter mellan de båda projekten i den akademiska förankringen och i 
ambitionen att kurserna skulle vara kompetensgivande, även om Radio-
konservatoriet inte gav några högskolepoäng. En annan likhet var kritiken 
mot dessa uttalade folkbildningsprojekts oförmåga att nå den studieovana 
publiken. Stellan Arvidsson, en av männen bakom grundskolereformen, 
kritiserade Radiouniversitetet för att det bara hade ”tillgodosett utbild-
ningsbehovet hos människor som redan var läsvana”.113 Den vuxenunder-
visning som den rådande utbildningspolitiken hade drivit fram utsattes för 
samma form av demokratikritik från ABF.114

En slående skillnad vid en jämförelse med Radiokonservatoriet är hur 
Radiouniversitetet vid dess avslutning framstod som en viktig politisk och 
kulturell angelägenhet. Den dåvarande chefen för vuxenundervisningen 
Kurt Lindahl berättar: 

Vi avslutade kursen i statskunskap med en helkväll i radions P1 med 

statsministern Tage Erlander och ett par andra statsråd som deltog i en 

111 Lindahl (i intervju, 2000) minns här lite fel och kallar universitetet för Stockholms 
högskola. Denna bytte namn 1960.
112 Lindahl, i intervju, 2000 
113 ibid.
114 Johansson, 1985:58 ff
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frågesport tillsammans med ett antal riksdagsmän, och där naturligt-

vis Erlander och Co slog ut riksdagsmännen. 

- - -

…men det var ganska fantastiskt med en radiokurs som fi ck en hel-

kväll, en lördagskväll i P1 med stor frågesport med statsministern 

och riksdagsmän, med föredrag av Herbert Tingsten, uppkallad ifrån 

Roquebrune i Frankrike eller var han var någonstans, med ”Mose-

backe Monarki” som gjorde en specialversion av sina lustifi kationer. 

Alltihop skedde i studio 2 i radiohuset med en stor publik inbjuden 

och med fest och baluns efteråt. Det var hundratals människor vid 

bankettborden.115

Detta var 1965. När Radiokonservatoriet avslutades den 9 december 1968 
var det i ett stilla diskussionsprogram. 

Måndagsgruppen och musikbildningen

Det fi nns en klar koppling mellan Radiokonservatoriet och den s.k. 
Måndagsgruppen. Gruppen bestod främst av tonsättare och musikforska-
re som fr.o.m. senhösten 1944 samlades om måndagseftermiddagarna hos 
kompositören Karl-Birger Blomdahl (1916-68). Bo Wallner (1923-2004), 
Radiokonservatoriets initiativtagare, musikforskare och själv medlem av 
gruppen, beskriver Måndagsgruppens medlemmar som ”en samlad ung 
begåvningselit i den nya musikens tjänst”.116 Några medlemmar, Sven-Eric 
Johansson (1919-97) och Sven-Erik Bäck (1919-94), ville studera Hinde-
miths Unterweisung im Tonsatz närmare och Blomdahl fi ck agera lärare och 
diskussionspart. Till Måndagsgruppens kärntrupp hörde också komposi-
tören Ingvar Lidholm (f. 1919), pianisten Hans Leygraf (f. 1920) och mu-
sikforskaren Ingmar Bengtsson (1920-89). Senare anslöt sig kompositören 
Göte Carlid (1920-53) och musikforskaren Nils L Wallin (1924-2002).117

Anledningarna till att undervisningen bedrevs hemma hos Blomdahl var 
dels att han var några år äldre än de övriga, dels att han bodde centralt i 
Stockholm på Drottninggatan 106 och dels att han förutom vissa dirigent-
studier på Musikhögskolan var autodidakt och beroende av kontinuerliga 

115 Lindahl, i intervju, 2000
116 Wallner, 1968:183
117 Wallner, 1971:5–6
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kontakter med andra musikstuderande.118 De sammanhållande krafterna i 
gruppen var enligt Blomdahlbiografen Christina Tobeck (2002) två:

…dels den studieverksamhet som bedrevs vid sammankomsterna, 

dels de ideal och ställningstaganden som medlemmarna resonerade 

sig fram till. Därav följde en gemensam antipati mot olika slags musik 

och musikestetiska inriktningar samt en kritik mot det man uppfat-

tade som missförhållanden i musiklivet.119

De fl esta var sedan tidigare studiekamrater från Musikhögskolan. Förutom 
att fl era av medlemmarna var elever till Hilding Rosenberg (1892-1985) 
hade de en gemensam ideologisk utgångspunkt i viljan till förnyelse. Ge-
nom Rosenberg odlades ett hantverksideal med rötter i medeltidens, re-
nässansens och barockens musik. Detta hantverksideal, som också genom-
syrar Radiokonservatoriet, var ett arv inte bara från den gamla musiken 
utan också från Wilhelm Stenhammar och Rosenberg och som ideal för-
des det vidare av Blomdahl, dennes elev Allan Petterson, liksom av Ingvar 
Lidholm i hans egenskap av kompositionslärare på 1960- och 70-talen.120

En grundvärdering var en rationalistisk syn på musik och komponerande. 
Logik och form bildade två viktiga hörnpelare i Måndagsgruppens mu-
sikestetiska syn.121 I anslutning till en estetik som intimt kopplades till 
formaspekten fi ck kunskapsriktningar som gestaltpsykologi, logik och se-
mantik stor betydelse.122 Kontrapunkten hos Palestrina och Bach studera-
des med hjälp av Ernst Kurths och Knud Jeppesens läroböcker. Däremot 
sågs harmonilära som mindre viktigt och Bergensons harmonilära var ett 
hatobjekt. 

Förutom de givna musikestetiska spörsmålen fanns en viktig genomgå-
ende fråga av pedagogisk karaktär: hur skulle musikens framtid te sig och 
vad skulle kunna göras för att höja den allmänna musikkulturella nivån. 
Krigsåren hade resulterat i en stagnation av konstmusikens utveckling i 
Sverige. Det krävdes något nytt i svenskt musikliv. Måndagsgruppen ville 
”störa det svenska musiklivet som de tyckte styrdes av nattståndna ideal 

118 Wallner, 1994b:449 
119 Tobeck, 2002:147
120 Ander, 2000
121 Dahlstedt, 1993
122 Dahlstedt, 1993
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– vilket var mycket förklarligt eftersom kriget hade isolerat Sverige från – vilket var mycket förklarligt eftersom kriget hade isolerat Sverige från –
impulser utifrån”.123

Många i gruppen hade kritiska synpunkter på den undervisning de 
mött på landets då enda musikhögskola åren runt 1940.124 Även om un-
dervisningen inte alltid var dålig i sig ansågs den av dessa elever för alltför 
konservativ.125 Det goda med detta onda var att undervisning utanför 
institutionen fi ck större betydelse och att många av de nya musikpedago-
giska krafterna fi ck organisera sig på andra sätt.

Hindemith framstod med sitt nazistmotstånd och sin musikaliska mång-
sidighet som en komplett intellektuell musikmänniska. Vid sidan av stu-
dier av kontrapunkten hos Palestrina och Bach fi ck Hindemith avgörande 
betydelse för Måndagsgruppens förkovran.126

Romantikens individualistiska känslosamhet rimmade illa med den 
musikaliska saklighet och den musikestetiska formalism som Måndags-
gruppen eftersträvade.127 Trettiotalisterna Gunnar de Frumerie (1908-87), 
Lars-Erik Larsson (1908-86) och Dag Wirén (1905-86) var i opposition 
mot den äldre generationen romantiker, likväl var de ett drygt decennium 
äldre än de fl esta i Måndagsgruppen och företrädde en i deras ögon allt 
för populistisk estetik.128

Den goda konsten skulle vara en motkraft mot den allt mer hotande 
masskulturen. Ur ett utvecklingsperspektiv sågs den nya populära mu-
siken närmast som en anomali. En diskussion som fördes inom gruppen 
och dessutom offentligt i tidskriften Prisma hösten 1947 var om huruvida 
den nya musiken skulle tjäna sanningen – d.v.s. konstnärens egen estetiska – d.v.s. konstnärens egen estetiska –
uppfattning – eller främja kontakten mellan kompositören och publiken. – eller främja kontakten mellan kompositören och publiken. –
Karl-Birger Blomdahl förfäktade den förstnämnda ståndpunkten, konsten 
måste vara sann eller som han uttryckte det: ”För dem som i likhet med 
mig håller sanningsbehovet som det primära i sitt skapande kan knappast 

123 Bergendal, 1967:101
124 Musikkonservatoriet bytte för övrigt namn till Musikhögskola just det året 1940. 
125 Wallner, 1971:59
126 Dahlstedt, 1993. Den främsta läroboken i kontrapunkt var Ernst Kurth: Grundlagen 
des linearen Kontrapunkts. 
127 Tobeck, 2002. Hos Tillman (1995:227 ff ) fi nns en diskussion om Måndagsgrup-
pens formsyn.
128 Tobeck, 2002
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kontaktbehovet bli så starkt att något sådant kan komma ifråga”, medan 
Sven-Erik Bäck betonade kontakt: ”Jag tror att allt konstnärligt skapande 
djupast sett är uttryck för ett kontaktbehov”.129

För att nå samhälleligt erkännande måste man skapa kontakter med eta-
blerade konsertinstitutioner. För att få en plattform tog Måndagsgruppen 
över kammarmusikföreningen Fylkingen. Från 1950 kom Fylkingens sty-
relse att bestå av i stort sett samma personer som den svenska sektionen av 
ISCM. Man utformade föreningens stadgar så att de skulle kunna spela en 
roll för ”vår tids musik, då i tjänst hos alltmer radikala strömningar”.130

Måndagsgruppen arbetade vidare och fi ck Radiotjänst – som just då var – som just då var –
i färd med att byta namn till Sveriges Radio – och Konsertföreningens – och Konsertföreningens –
orkester, senare Stockholms fi lharmoniska orkester, att 1954 gemensamt 
starta konsertserien Nutida musik. Från och med 1962 var Sveriges Radio 
ensam huvudman för denna. Wallner noterade den gryende radikalise-
ringen av musikverksamheten på Sveriges Radio:

Första gången som Sveriges Radio (dåvarande Radiotjänst) i större 

skala uppmärksammade den unga svenska musiken var i ett par pro-

gramserier med Magnus Enhörning som redaktör. Den första sändes 

hösten 1947, då bl.a. Bäcks andra stråkkvartett och Lidholms Laudis 

uruppfördes. Enhörning tillhörde också redaktionen för den avant-

gardistiska programpunkten Nattövningen: Litterärt och musikaliskt 

tills ni somnar.131

Vid Nordisk Musikpedagogisk Unions (NMPU) femte kongress i Köpenhamn 
1958 fi ck Bo Wallner tillfälle att utveckla den nutida musikens roll i mu-
sikundervisningen. 

Att ta upp samtida musik i undervisningen innebar att man tillerkände 

konstmusiken en större aktualitet än att bara utgöra ett dekorativt in-

slag i borgerliga kretsar eller ett eko från en konstmusikens svunna 

guldålder.132

129 Blomdahl & Bäck, 1948. Debatten fi nns också hos Wallner (1979:76 ff ). Tobeck 
(2002) menar att denna polarisering har överdrivits i senare diskussioner.
130 Wallner, 1968:183
131 Wallner, 1968:332, not 140
132 Gustafsson, 2000:199
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De mer moderata traditionalisterna – i huvudsak de som studerat kom-– i huvudsak de som studerat kom-–
position för Lars-Erik Larsson på Musikhögskolan – bildade 1958 en sorts – bildade 1958 en sorts –
motförening kallad Samtida musik. Utanför Stockholm bildades andra kam-
marmusikföreningar som på liknande sätt arbetade för den nya musiken, i 
Göteborg Levande musik bildat 1951 och i Malmö Ars Nova bildat 1960. Nu-
tida musik, Fylkingen och Sveriges Radio blev de fora som Måndagsgruppen 
använde för att föra ut sin modernistiska ideologi. 

Avantgarde i ordets egentliga bemärkelse, defi nierar mycket väl den 

musikaliska modernismens framfart under efterkrigstiden. De central-

europeiska tendenserna, – serialism, tilltagande intellektualism och 

kompositionsteknisk komplexitet, – hade i viss utsträckning följts och 

anammats av Måndagsgruppen, vars medlemmar på fl era fronter likt 

en kulturgerilla intog viktiga poster inom det svenska musiketablis-

semanget. (inom parentes sagt: Måndagsgruppens centralgestalt Karl-

Birger Blomdahl, som agerade kulturmagnat med oerhörd pondus; 

som kompositör, organisatör, debattör och språkrör, pedagog, med 

mera, dör symboliskt nog 1968).133

Ideologin prövades vid fl era tillfällen i öppna diskussioner. En sådan ge-
neralmönstring var den s.k. ”stora musikdebatten” 1956-57, även kallad 
”Anabase-dispyten”. 134 Karl Birger Blomdahls oratorium Anabase, som 
uruppfördes 1956, blev den tändande gnistan för en musikkritikerdebatt 
som pyrt under närmare ett års tid. Debatten kom att utveckla sig till den 
kanske häftigaste och mest omfattande i svenskt musikliv. Motsättning-
arna rörde både musiken i sig och musikkritiken. Ett viktigt tema var 
förstås motsättningarna mellan avantgarde och tradition. Blomdahl fram-
stod, trots många traditionella drag, som en uppstickare. Ett gott stycke in 
i bataljen gav sig så Karl-Birger Blomdahl själv in i debatten och tillförde 
en pedagogisk aspekt som pekar fram mot Radiokonservatoriet: 

133 Billing, 1993:82
134 Om inte annat anges är fakta om denna debatt hämtad ur Erkänn musiken! (1957) Erkänn musiken! (1957) Erkänn musiken!
En föredömlig ansats där de huvudagerande från båda de disputerande parterna ge-
mensamt samlat större delen av skriftväxlingen. En överblick över debatten ges i Nu-
tida musik 1987/88 nr 2, Reimers (1994:159 ff ); Wallner (1968:186 ff ); och Bohman 
(2003:206 ff ).
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Varför skall all musik bara bedömas, kritiseras i efterhand men sällan 

eller aldrig introduceras? Varför glömmer man i så stor utsträckning 

bort radion, vår utan konkurrens största musikinstitution med dess för 

hela landets musikliv aktuella problem? Varför försöker man inte gripa 

in i dilettanteriet inom det musikaliska folkbildningsarbetet? Varför 

ställs musikpedagogik och musikvetenskap helt utanför – precis som 

om det inte angick oss alla vad som händer och sker inom skolan och 

hur vi utbildar våra fackmän?135

Tonsättaren Kurt Atterberg kände sig marginaliserad och genmälde att 
en hel generation äldre svenska tonsättare hade försvunnit genom fal-
luckan ”efter vissa personers knytande som rådgivare till vissa musikin-
stitutioner”. 136 ”Vissa personer” kan utan större risk antas vara Blomdahl, 
Wallner och Lidholm och med ”vissa musikinstitutioner” avsågs givetvis 
musikavdelningen vid Sveriges Radio. 

Bo Wallner utvecklade vid denna tid ett allt större intresse för hur for-
maspekten skulle kunna göras till föremål för undervisning. Medan kol-
legan i pedagogik på Musikhögskolan, Bengt Franzén (1914-69), riktade 
in sig mot undersökningar av gehör på psykologisk grund, ville Wallner 
hitta de springande punkterna vad gäller musikalisk form: 

Framför allt – från min sida sett – är det just nu formläran som jag 

tycker borde bli ett objekt för vårt gemensamma intresse. Mycket görs 

från psykologiskt och pedagogiskt håll för att arbeta fram en håll-

fastare lärogrund för gehörsövningar, för instrumentalteknik, för ett 

allmänt bedömande av elevernas musikaliska intelligensnivå. Men vad 

har gjorts för att skärpa lärarnas insikter om deras egna och elevernas 

formreaktioner. 

I synnerhet när vi står inför prov i ämnet formlära blir det vaga i 

metodik och kunskapsmeddelelse besvärande. – – –

Tre punkter är tänkbara: …   a/ tidsmätning b/ rytmisering/periodi-

sering/frasering av en rad jämna toner, c/ dynamikobservans. - - -

135 Erkänn musiken! (1957:126–7)Erkänn musiken! (1957:126–7)Erkänn musiken!
136 Erkänn musiken! (1957:129)Erkänn musiken! (1957:129)Erkänn musiken!
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Kan vi få fram en testform, så kan det ju hända att vi också kan få fram 

nya och bärigare idéer för analys av musik: då inte bara på det avance-

rade stadiet utan även för gymnasier, folkbildningskurser etc. Frågan 

om helhetsmeddelelsen är väl f.ö. en viktig punkt där vi står helt hand-

fallna – såvida vi använder rena personliga suggestionsmedel.137

Här ses prov på det intresse för musikens inre struktur som också är det 
bärande temat i Radiokonservatoriet. Måndagsgruppen kunde 1968 ma-
nifestera sina pedagogiska ambitioner i både praktisk och teoretisk mening 
genom utredningen Musikutbildning i Sverige och genom att Radiokon-Musikutbildning i Sverige och genom att Radiokon-Musikutbildning i Sverige
servatoriet gick i produktion. Bo Wallner som var Radiokonservatoriets 
huvudideolog var också en av de tongivande författarna i denna utred-
ning.138

I juni 1968 avled Måndagsgruppens centralgestalt tillika musikradio-
chefen Karl Birger Blomdahl. Detta medförde naturligtvis att gruppens 
infl ytande över Sveriges Radios musikpolitik försvagades betydligt.

137 Brev från Wallner till Franzén 1959-08-22.
138 De övriga författarna var riksdagsmannen Sigurd Lindholm tillika ordförande för 
gruppen, dåvarande konsulenten vid SÖ Bengt Olof Engström och rektorn vid Nacka 
Musikskola Yngve Härén.
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Kapitel 7: Musikpedagogiska kursändringar

I tidigare kapitel har en rad förändringar berörts: den ökande politise-
ringen av kulturpolitiken, folkbildningens omdaning, musikbildnings-
arbetets utdöende, den förändrade synen på ungdomarna och populär-
musiken och radions förändrade roll. I detta kapitel skall Radiokon-
servatoriets musikpedagogiska position belysas genom jämförelser med 
andra likartade och samtida uttryck för förändringsvilja inom under-
visning i allmänhet och musikundervisning i synnerhet. Två kursänd-
ringar framträder tydligt, den musikkulturella breddningens genom-
slag i den musikpedagogiska diskursen och den allt starkare ambitionen 
att genom läro- och kursplaner styra undervisningen. 

Frede V. Nielsen (1994) ser tre didaktiska positioner för musikun-
dervisningen fr.o.m. slutet av 1960-talet, musikundervisning som sam-
hällsämne (samfundsfag), ljudpedagogik och polyestetisk fostran. Den 
sistnämnda var av marginell betydelse i Sverige. Likaså ljudpedagogi-
ken, men den har intresse för Radiokonservatoriet eftersom en av de 
medverkande, Folke Rabe, ville sprida denna. Han inspirerades starkt 
av den amerikanske musikpedagogen Charles B. Fowler (1931-95) som 
pläderade för en ”Discovery method” (1966). Utgångspunkten i denna 
metod är en reaktion mot att musikundervisningen domineras av ver-
bal information trots att de viktigaste kunskaperna inte går att uttrycka 
verbalt. Denna undervisningsstruktur ses som auktoritär och är bäst 
lämpad för att förmedla lärarens smak och tolkningar. 

The goal of education is to evidence a change in behaviour. In the 

past teachers have often composed verbal descriptions of symbols and 

what to do with them, a poor substitute for making those with whom 

they are trying to communicate aware of the nonverbal concepts and 

generalizations for wich symbols stand.1

Orden riskerar att bli viktigare än den verklighet de försöker represen-
tera. I England prövades nya ljudpedagogiska former av musikunder-
visning med inspiration från den kreativitetspsykologi som utvecklades 
i USA under 1950-talet.2 Portalfi guren var John Paynter, som 1970 
kom med sin första bok Sound and Silence. 

1 Fowler, 1966:129
2 Reimers, 1977:8
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I övrigt kan de stora förändringarna härledas till det ökade inslaget 
av det som Nielsen kallar ”musikundervisning som samhällsämne”.3

Popmusikens segertåg är den allt övrigt överskuggande faktorn. I Eng-
land förorsakade ”beatlemania” under åren 1963-64 heta diskussioner 
om popmusikens kvaliteter – eller brist på sådana. De största negativa 
grupperingarna fanns bland jazzfolk, akademiker, lärare och lärarut-
bildare.4 År 1964 negligerades fortfarande popmusiken när en engelsk 
handledning för musiklärare gavs ut.5 Musikpedagogen och forskaren 
Keith Swanwick gav 1968 ut en skrift som förordade ett ökat inslag av 
de populära musikslagen i musikundervisningen. ”Högt och lågt” har 
funnits i alla tider och läraren måste ha öppna öron för ”den folkliga 
musiken i tiden”, menade han. 

It is up to the educationalist to lead away from sterile attitudes and 

specious generalisations, back into the music itself, no matter what 

name it has been given. For who knows, we could be shaping a new 

undivided community.6

Det faktum att popens vagga stod i England kan vara en av orsakerna 
till att förhållandet mellan musikundervisning och populärmusik va-
rit något mindre problematiskt där än i t.ex. Tyskland.7 Niels Knolle 
(1980) ser tre tydliga steg på vägen mot ett fullständigt accepterande av 
populärmusiken bland pedagoger. Det första steget innebär en öppnare 
syn på populärmusiken, där den inte bara ses som en fara för riktig mu-
sikalisk undervisning. Det andra steget vidgar mottagligheten till ett 
accepterande av populärmusiken som ett metodiskt medel för att fånga 
ungdomar och senare vinna dem för konstmusiken. I det tredje steget 
är även populärmusiken en del av undervisningsinnehållet. Det första 
steget fortlever i riktningar där populärmusiken ses som kommersiell 
eller för individen icke kreativ musik. Det andra steget avlöstes av det 
tredje 1968.8

3 Nielsen, 1994:214 ff
4 Swanwick, 1968:85
5 Swanwick, 1968:86. Pitts (2000) sätter in 1960-talets kulturdebatt i ett vidare his-
toriskt perspektiv. 
6 Swanwick, 1968:127
7 Vad gäller England kan här jämföras med Swanwick (1968). 
8 Knolle, 1980:271
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Den starka musikpedagogiska kopplingen mellan Sverige och Tysk-
land under mellankrigsåren satte spår som ännu fi nns kvar. Den gängse 
bilden är emellertid att det tyska infl ytandet över svenskt kulturliv upp-
hörde i och med att krigslyckan vände. Två konkreta rester av detta 
infl ytande är allsången och bruket av blockfl öjten som nybörjarinstru-
ment. En annan tysk infl uens är Orff-metodiken som genom Daniel 
Helldén (1917-1998) introducerades i början av 1960-talet. Den nu-
mera så infl ytelserika Suzukimetodens initiativtagare Shinichi Suzuki 
(1898-1998) hämtade inspiration till sin metod under sin studietid i 
Tyskland under 1920-talet.9

I Tyskland har progressiva och musiska rörelser avlöst och avlösts 
av mer rationella inriktningar som velat se innehållsligt strukturerad 
undervisning förmedla musikestetiska budskap.10 Den förstnämnda 
positionen betonar process, handling och det sociala samspelet, ibland 
baserade på formella bildningsteorier. Den andra positionen bygger på 
en materiell bildningssyn med teoretiska modeller för innehållsstruk-
turering.11 Den musikpedagogiska diskussionen har i hög grad påver-
kats av denna ambivalens. Kampen har böljat fram och tillbaka med 
framgångar och bakslag för de två inriktningarna. Den klassiska musi-
ken som kärninnehåll har också ställts mot musiken som en del av ett 
mer lättillgängligt realämne. 

Orientering mot konstverket
Vid mitten av 1950-talet inleddes i Tyskland en period av skarp kri-
tik mot de reformpedagogiska infl uenserna på musikpedagogiken som 
mest framträtt i form av den musiska rörelsen och ”Jugendbewegung”. 
Denna motrörelse betecknas som ”Orientierung am Kunstwerk”. Ett 
startskott var den starka kritik mot den musiska musikrörelsen som 
Theodor W. Adorno (1903–69) levererade i Darmstadt 1954.12 Han 

9 Åren 1921-1928 studerade Suzuki vid Berliner Hochschule für Musikr Hochschule für Musikr  för att 1930 åter-
vända till Japan tillsammans med sin tyska fru. (tyska Wikipedia: www.de.wikipedia.
org)
10 För en kortfattad överblick av Tysklands musikpedagogiska historia, se Kertz-Wel-
zel (2004).
11 Se vidare Arfwedson (2000) och Arfwedson & Arfwedson (1991).
12 Gieseler, 1986a. Se även Abel-Struth (1985:543 ff ). 
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vände sig mot den musiska rörelsens förkärlek för aktivitet och såg den 
som orefl ekterad och substanslös. Istället borde musikundervisningens 
främsta syfte vara att öka den musikaliska medvetenheten. Detta skulle 
ske genom musikalisk analys av ”autentiska musikverk”. Det ideala 
musikinstrumentet för detta var pianot. Adornos musikundervisning 
är på hög nivå och riktar sig till en blivande musikalisk expert. Det tog 
tid innan hans kritik rönte större uppmärksamhet, men på längre sikt 
kom utvecklingen att gå i den av Adorno föreskrivna riktningen. 

Det var i denna anda av ämnescentrering kring konstens kärna som 
Radiokonservatoriet verkade. Som en passande programförklaring 
klingar Adornos ord från 1958: 

Der Zweck musikalischer Pädagogik ist es, die Fähigkeiten der Schü-

ler derart zu steigern, daß sie solche Werke so weit darstellen können, 

wie es fürs Verständnis notwendig ist; sie dahin zu bringen, Quali-

täten und Nieveaus zu unterscheiden und, kraft der Genauigkeit der 

sinnlichen Anschauung, das Geistige wahrzunehmen, das den Gehalt 

eines jeden Kunstwerks ausmacht. Nur durch diesen Prozeß, die Er-

fahrung der Werke hindurch, nicht durch ein sich selbst genügendes, 

gleichsam blindes Musizieren vermag Musikpädagogik ihre Funktion 

zu erfüllen.13

Detta var på kontrakurs mot den musiska rörelsens reformpedagogiska 
intentioner. Adornos skarpa kritik hade föregåtts av en inre kritik inom 
den musiska rörelsen.14 En kritiker vände sig bl.a. mot ”det romantiska 
missbruket av inbunden ändamålsmusik”. Rörelsen hade glömt värdet 
av ”ren musikalisk kontemplation”. En annan varnade för ”musikalisk 
pseudokult”, eklekticism och musikaliska maner. Abel-Struth (1985) 
menar att denna kritik vände sig mot rörelsens svagaste punkter, men 
att kärnan av den pedagogiska traditionen kvarstod. Orsaken till detta 
kan ha varit att ”pedagogisk tradition är starkare än estetisk insikt”.15

13 Adorno: Dissonanzen (1958) citerad i Gieseler (1986a:188) och kommenterad i Abel-
Struth (1985:544). ”Ändamålet för musikalisk pedagogik är att på så sätt öka elevernas 
färdigheter att de kan framställa sådana verk så långt det är nödvändigt för förståelsen; 
att få dem därhän att urskilja kvaliteter och nivåer och, i kraft av den sinnliga åskåd-
ningens noggrannhet, bli varse det andliga som utgör varje konstverks innehåll. Bara 
genom denna process, genom erfarenhet av verket, inte genom ett självtillräckligt 
blint musicerande förmår musikpedagogiken att fylla sin funktion.” 
14 Abel-Struth, 1985:543 ff
15 Abel-Struth, 1985:544 
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Den musiska rörelsens irrationella kunskapsideologi var ”en permanent 
fara för okontrollerat dilettanteri”. Istället för den irrationella mystiken 
i den musiska pedagogiken skulle skolans strävanden riktas mot att ”... 
den Interpretationscharakter der geistigen Welt bewußt machen und 
das Interpretieren lehren”.16

I den musikpedagogik som skisserades i ”Orientierung am Kunst-
werk” gavs de konstnärliga ämnena den viktiga uppgiften som icke 
verbal meningsbärare. Musiken var liktydig med det musikaliska ver-
ket. 

Das musikalische Werk selbst wird die einzige bestimmende Katego-

rie für die Lehrentscheidungen des Musikpädagogen.17

Curriculumrevision
En rad publikationer från åren 1967-68 vittnar om att inte bara ett 
nytt musikpedagogiskt paradigm stod för dörren. Förändringsvindarna 
svepte genom all pedagogik. Begreppet ”Curriculumrevision” mynta-
des i en bok av Saul B. Robinsohn, Bildungsreform als Revision des Cur-
riculum, som kom 1967, varom mer senare.18 Den bok, som av många 
framhållits som den viktigaste för förändringen av synen på musikäm-
net, är dock Michael Alts Didaktik der Musik (1968).19

Alts roll i förändringsprocessen har emellertid inte varit okontro-
versiell. Gruhn (1993) ser hans bidrag som ett viktigt försök till ”till-
nyktring av musikpedagogiken”.20 Abel-Struth (1985) kallar Alts ar-

16 Gruhn, 1993:295. Citat ur Theodor Wilhelm (f. 1906) Theorie der Schule (1967). Theorie der Schule (1967). Theorie der Schule
”... medvetandegöra den andliga världens interpretationskaraktär och lära ut inter-
preterandet.”
17 Abel-Struth, 1985:544. ”Det musikaliska verket självt blir den enda bestämman-
de kategorin för musikpedagogens undervisningsbeslut.” Jämför också med Goehr 
(1994). 
18 Min utgåva Robinsohn (1971). För en genomgång av curriculumrevisionen 
se Gieseler (1986b:220 ff ) Abel-Struth (1985:548 ff ) och på svenska Blankertz 
(1987:161 ff ).
19 Gieseler (1986b:218) nämner en rad andra viktiga författare till nydanande musik-
pedagogiska skrifter under mitten av 1960-talet: Gerhard Kube (1966); Sigrid Abel-
Struth (1967) och Heinz Antholz (1968).
20 ”Vernüchterung der Musikpädagogik” är ett begrepp som Alt själv använde sig av 
(1968:33).
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bete för ”en nyorientering av musikalisk undervisningslära” genom att 
öppna för all musik och dess olika funktioner. Han ville inkludera 
den ”mikrofonala” musiken i musikundervisningen och såg det som 
att barns och ungdoms egna musikbruk borde vara en av de väsentliga 
utgångspunkterna för musikundervisningen. För Kaiser (1991) är Alt 
den förste i Västtyskland som specifi kt uppmärksammade den musika-
liska läroprocessen.21

Kritiker som Hörmann (1998) har däremot påpekat att Alts bok 
innehåller gammal förkrigstida skåpmat och ifrågasätter det som tidi-
gare setts som innovativt. Han ser det snarare som en reminiscens av 
tysk reformpedagogisk rörelse från tidigt 1900-tal. Å ena sidan fi nns 
hos Alt en vilja att se musikämnet som ett realämne med verklighets-
kontakt: 

Offensichtlich ist die Musikerziehung heute in einer wachsenden Um-

stimmung begriffen. Denn immer mehr setzt sich die Einsicht durch, 

daß die veränderten Realbedingungen des Musiklebens eine kritische 

Überprüfung des Musikunterrichtes nötig machen.22

Å andra sidan hörde Alt i sin kultursyn till en gammal stam. Det som 
han kallade ”Neue musik im Unterricht” behandlade det som i Sverige 
närmast skulle kallas för det tonkonstnärliga avantgardet ”nutida mu-
sik”. Knolle (1980) räknar Alt till den grupp som ser populärmusiken 
som ett musikpedagogiskt problem. 23 Han kan alltså ses som en länk 
mellan ”Orientierung am Kunstwerk” och ”Curriculumrevision” men 
inte som centralgestalt för musikpedagogiskt nydanande.24

21 Kaiser, 1991:95 
22 Alt, 1968:5. ”Uppenbarligen är musikundervisningen idag inbegripen i en växande 
nyorientering. Ty alltmer gör sig insikten gällande att musiklivets förändrade realbe-
tingelser nödvändiggör en kritisk översyn av musikundervisningen.”
23 Knolle, 1980:264
24 Kertz-Welzel (2004:25) beskriver Alts insats på följande sätt: ”In 1968 Michael 
Alt designed ’Didaktik der Musik’, the fi rst comprehensive and systematic didactic 
approach to music education. It was a theory of general music education that was to 
bring young people in touch with art music through listening, analysis, and discus-
sion. However, this concept arrived to late. Popular music was already excerting a 
powerful infl uence on students and the difference between the music taught in school 
and the musical life of the students became obvious.” 
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Blankertz (1987) kallar den tidigare nämnde Saul B. Robinsohn för 
”curriculumforskningens mentor” och bekräftar hans stora betydelse 
för analysen av 1960-talets utbildningssituation.25 Musikpedagogen 
Walter Gieseler (1986b) framhåller också Robinsohns publikation som 
den viktigaste startpunkten för ett nytt utbildningstänkande. Denna 
bok...

…erschien gerade richtig zu einer Zeit, als überall die Zeichen auf Ve-

ränderung und Erneuerung standen. Das war ein Gesamtphänomen. 

Gerade die 60er Jahre zeigen, daß Veränderung in der Schul- und Bil-

dungslandschaft nicht isoliert geschieht, sondern immer nur in Ver-

bindung mit gesamtgesellschaftlichen Umbrüchen.26

Denna förändring i synen på musikbildning, som sammanfaller i tid 
med Radiokonservatoriet, var inte någon lokal tysk angelägenhet eller 
ens en nordeuropeisk. I korthet kan sägas att det nya i denna rörelse 
är synen på musikämnet som ett realämne som skall möta barn och 
ungdom på deras villkor med den musikaliska vardag de lever i som ut-
gångspunkt. Det är alltså en reaktion mot det som uppfattas som världs-
frånvänt i Adornos modell av musikpedagogik. En annan viktig aspekt 
var att man ville förstärka musikundervisningens vetenskapliga grund 
med en starkare egen forskningsdisciplin. Genom att gjuta nytt liv i 
den musikpedagogiska forskningen skulle denna vetenskapliga eman-
cipering minska beroendet av musikvetenskapen. Musiken antas i en 
vidare pedagogisk anda ha fl er funktioner än den estetiska. Robinsohn 
menar att det handlar om...

25 Robinsohn hade stor betydelse för det förändrade läroplanstänkande som förutom i 
Tyskland kom under 1960-talet i USA, England och Sverige. Begreppet ”curriculum” 
kommer från latinets ”lopp” men brukar översättas med ”läroplan”. Det anglosaxiska 
begrepp, som också anammades i Tyskland, är bredare än det svenska och betecknar 
inte bara styrdokument utan även planering av undervisning, läromedel och studier 
av effekterna av dessa. Däremot är den svenska termen ”läroplansteori” en direkt 
översättning av ”curriculum theory” och är även det ett bredare intresseområde än 
styrdokument.
26 Gieseler (1986b: 220) ”... kom precis rätt i en tid när det överallt uppstod tecken 
på förändring och förnyelse. Det var ett generellt fenomen. Just 60-talet visar att för-
ändring i skol- och bildningslandskapet inte sker isolerat utan alltid bara i förbindelse 
med generella samhällsomvälvningar.” Blankertz (1987:161) beskriver verkan av Ro-
binsohns bok som ”lavinartad”. 
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…die Bedeutung eines Gegenstandes im Gefüge der Musik, um die 

Leistung von Musik für Weltverstehen, also für die Orientierung in-

nerhalb einer Kultur, und um die Funktion von Musik im Privaten 

und öffentlichen Leben.27

Robinsohn (1971) utpekar tre nödvändiga inriktningar för framtiden. 
För det första ska kriterier för ämnesinnehåll utvecklas. Här ska äm-
nesvetenskaperna få större infl ytande över valet av ämnesinnehåll och 
de kunskaper som väljs måste bidra till omvärldsförståelse och vara 
användbara i det privata och offentliga livet. För det andra ska dessa 
mål nås på nya sätt. Ämnesinnehåll ska bestämmas med hjälp av ve-
tenskaplig logik och vara föremål för didaktiska och hermeneutiska 
överväganden. Empirisk prövning ska avgöra i vilken grad olika kun-
skapers ämnesrelevans skänker ökad omvärldsförståelse. Ämnesrelevans 
ska också avgöras av kunskapens funktioner. Robinsohn ger exempel 
på analysområden som arbetsplatser, arbetsmarknad, funktioner un-
der fritid och inom politiken.28 För det tredje defi nieras de inblandade 
intressenterna. Först och främst är det ämnesforskarna som förutom 
att de är insatta i själva ämnets kunskapskärna även är förtrogna med 
kunskapernas användning. Det är också brukarna av ämnet och det är 
”företrädare för de antropologiska vetenskaperna”. Till dessa räknar 
Robinsohn även pedagogiken (die Erziehungswissenschaft).29

Den alltmer etablerade synen på utbildning som en viktig faktor för 
ökad välfärd och utbildningssektorns expansion gav ny kraft åt den 
pedagogiska forskningen. Det uppstod politiska förväntningar på pe-
dagogiken som leverantör av utbildningsforskning av en ny sort. 

Pedagogiken gavs det samhälleliga uppdraget att förse utbildnings-

institutionerna med exakta metoder för genomförande av beslutade 

utbildningsprogram. För första gången i utbildningsväsendets historia 

skulle nu utvecklingstendenser och anpassningsförlopp styras, orga-

nisatoriska såväl som innehållsliga reformer förplaneras, beräknas och 

säkras genom vetenskapliga experiment och uppföljningskontroller.30

27 Gieseler, 1986b:222. Citat ur Robinsohn (1967).”... betydelsen av ett föremål i mu-
sikens struktur, om musikens kapacitet för världsförståelse, alltså för nyorienteringen 
inom en kultur, och om musikens funktion i privat och offentligt liv.” 
28 Robinsohn, 1971:47-48. Jämför med Klafki (1996:251 ff )
29 Robinsohn, 1971:49
30 Blankertz, 1987:162
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Den vetenskapliga didaktiken svarade på förväntningarna med att ta 
två vägar, en mot undervisningsteknologi och en annan mot utbild-
ningsplanering.31 Båda dessa innebar att bildningsbegreppet margina-
liserades. 

I båda fallen visade sig bildningsbegreppet hindersamt – eller åtmins-

tone överfl ödigt: idén om människans individuella bildning, som 

upprätthållits av den europeiska bildningstraditionen gentemot peda-

gogisk-teoretiska ansträngningar, och som inte kan operationaliseras, 

blir irrelevant i en situation då nyttosynpunkter och pedagogiskt-tek-

niskt effektivitetstänkande uteslutande inriktas på ’kvalifi cering’ för 

’livssituationer’.32

Gieseler (1986a) bedömer att den musiska bildningens förespråkare inte 
marginaliserades förrän i mitten av 1960-talet. En anledning till detta 
kan vara att den närstående polyestetiska inriktningen växte sig stark 
under denna tid.33 Den grundläggande samhällskritiken är likartad. 
Man vänder sig mot en allt mer avhumaniserad värld med teknifi e-
ring och rationalisering, där ensidig kognitiv utbildning överskuggar 
mänskliga emotioner. Skillnaden var främst att den polyestetiska rörel-
sen inbegrep mänsklig bildning som väg för samhällsförändring. Den 
musiska rörelsen var i det närmaste historielös.34 Gieseler sammanfattar 
den nya inriktningen av musikpedagogiken under 1960-talets senare 
hälft: 

• Den musiska rörelsen och dess irrationella ansats avfär-
das. Musikundervisningen skall grunda sig på vetenskap-
lighet. Nya bildningsmål och nytt bildningsinnehåll skall 
formas i växlande grad av psykologiska, sociologiska och 
politiska komponenter.

• Ny sensibilisering – ”jagförstärkning” med hjälp av este-
tiska värden. Det är mer fruktbart med processtänkande 
än med musik som estetiskt objekt.

• Sångmonopolet bryts och ersätts med en balans mellan 
olika aktiviteter: höra, göra, tolka och refl ektera i sam-
band med musik.35

31 Blankertz, 1987:163
32 Blankertz, 1987:163
33 Funk-Hennigs, 1980:39 ff. Jämför också med Nielsen (1994:231 ff ).
34 Funk-Hennigs, 1980:44 ff
35 Fritt efter Gieseler (1986b:225).
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Konstorientering och läroplansrevision i svensk 
musikpedagogik 
Den svenska diskussionen under 1950- och 60-talen om musikämnets 
framtid var betydligt mer ljum än den tidvis turbulenta i Tyskland. 
Bland Radiokonservatoriets medarbetare fanns det två personer som 
skulle kunna personifi era de två tyska riktningarna, orientering mot 
konstverket respektive curriculumrevision, och som samtidigt skulle 
kunna sägas ideologiskt stå på ömse sidor av Radiokonservatoriets hu-
vudperson Bo Wallner. Ingmar Bengtsson som tillhörde Måndagsgrup-
pen och var en framträdande musikforskare, stod nära ”Orientierung 
am Kunstwerk”. Bengt Franzén var den forskande musikpedagogen 
med vetenskaplig skolning inom den gängse psykometriken, men ut-
vecklades i riktning mot förnyelse i enlighet med ”Curriculumrevi-
sion”. Det bör framhållas att dessa personer i det följande får svara för 
åsikter de uttryckt i helt olika tidsskeden, Bengtsson från 1950- och 
tidigt 60-tal och Franzén något senare.36 Utsagorna används här enbart 
för att belysa två skilda positioner. Även Ingmar Bengtsson utvecklade 
senare sin syn på musikämnets innehåll.37

36 Tidsandan bland musikpedagoger var kulturkonservativ, vilket t.ex. Gustafsson 
(2000:195) konstaterat: ”Sammantaget fi nner vi således tydliga uttryck för att många 
musikpedagoger under 1950-talet uttryckte ett slags kulturkonservativ hållning, i så 
måtto att de värnade om de klassiska värden som de förknippade med den stora mu-
siken och vedertagna musikaliska kvaliteter. Det pedagogiska uppdraget, som det kan 
sammanfattas, innebar i så fall att vägleda eleverna fram till den stora Musiken, och 
samtidigt varna för den krassa vulgära populärkulturen som grasserade och hotade att 
förföra ungdomen.” 
37 Bengtssons vidgade musiksyn avspeglar sig bl.a. i ett brev där en planerad handbok 
i svensk musikhistoria diskuteras. ”Det är t.o.m. kanske lämpligt att överhuvudtaget 
inte trycka särskilt på etiketten ’populärmusik’ utan helt enkelt föra in alla olika sor-
ters musikgenrer så snart/där de blir aktuella, verkligen är faktorer att räkna med. 
Detta skulle betyda att man ifråga om div. populärmusikgenrer skulle dra in dem i 
avsnitt efter avsnitt, eventuellt med olika instruktiva underrubriker, utan att a priori 
(och med aprioriserande värderingar) utsålla detta som ngt specifi kt, skilt från ’konst-
musiken’.” (Ingmar Bengtsson i brev till Bo Wallner 1970-12-18) Konstmusiken upp-
fattas inte längre vara naturgivet urskild från annan musik. 
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Musikvetenskapen som musikundervisningens 
fundament 

Ingmar Bengtssons ord vägde tungt i musikvetenskapen under 1960-
talet. Han hade, som sagt, en bakgrund i Måndagsgruppen och med-
verkade i Radiokonservatoriets första radioprogram kallat Musikhistoria 
– vad är det?– vad är det?–  den 1 februari 1968.38 Det kan därför vara av intresse att 
följa hans syn på musikvetenskapens roll i musikundervisningen. 

År 1950 signalerade Ingmar Bengtsson ett höjande av de pedagogiska 
ambitionerna: Han talar om ”ett nät, där musikvetenskapen, musikpe-
dagogiken och den praktiska musikutövningens trådar möts och knyts 
samman. Det är detta vi hittills i så hög grad saknat i Sverige och som 
vi nu yrvaket vill försöka få till stånd.” 39 Detta kan ge ett intryck av att 
dessa tre områden skulle vara likvärdiga bidragsgivare till nydaningen. 
Det kan ha varit förhoppningen, men det skulle visa sig att kultureli-
tism och essentialism skulle omöjliggöra ett jämlikt triumvirat. Ingmar 
Bengtsson uttryckte i Anabasedebatten 1957 en elitistisk position: ”Är 
det säkert att ’massans’ värld och konstnärens har ... kan ha ... så mycket 
gemensamt?” 40 I ett anförande (1962) kom han in på förhållandet mel-
lan pedagogiken och vetenskapen. En av pedagogikens premisser är att 
den måste göra ”förenklingar och schematiserande tillrättalägganden”, 
men den pedagogiska schabloniserade begreppsanvändningen inverkar 
menligt på den musikvetenskapliga begreppsvärlden. Bengtsson ser ett 
exempel i musikteorin som inte är någon teori i ordets egentliga bety-
delse av ”system av teoretiska lagar eller effektiva hypoteser” utan sna-
rare av ”hantverkslära och teknologiska föreskrifter antingen knutna 
till bestämda historiska epoker eller tidlöst hängande i konservatorie-
undervisningens förtunnade luft.” 41

Den musikaliska begreppsvärlden är i hög grad formad med ett pe-
dagogiskt syfte och kritiken riktas mot att begreppen därigenom blir 
bundna till epoker och impregnerade med estetiska värderingar. I en 
förlängning går dessa värderingar i pedagogisk nit även över i etiska 
valörer.

38 Ingmar Bengtsson gjorde senare också ett eget radioprogram Upplysningstidens musik
– Galanta och känslosamma strömningar under 1700-talet (1968-04-25).
39 Wallner, 1984:74
40 Erkänn musiken! ss. 137, 138.Erkänn musiken! ss. 137, 138.Erkänn musiken!
41 Bengtsson, 1962:2
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Ett viktigt delmål för att främja den eftersträvade sunda vetenskap-
liga begreppsbildningen blir för Bengtsson att distansera sig från den 
etablerade och på pedagogiska grunder formade musikaliska begrepps-
världen. I själva verket är musikvetenskapligt formade begrepp en 
grundförutsättning för musikpedagogisk framgång. 

Det fi nns sannolikt inte stort hopp att kunna uppnå någon väsentlig 

utveckling och förbättring på det pedagogiska planet så länge den s.k. 

musikteorin på det vetenskapliga planet till så väsentlig del som hittills 

är en anhopning (och i vissa fall förädling) av historiskt och pedago-

giskt betingade tankekonventioner.42

Först krävs alltså en musikvetenskapligt förankrad begreppsbildning, 
därefter kan den välutformade terminologin föras ut på det pedagogis-
ka praxisfältet. Musikforskningen ses i teoretiskt hänseende som bero-
ende av den pedagogiska tillämpningen, medan det i själva verket och 
enligt Bengtsson borde vara tvärt om. Undervisningen ska befruktas 
och vara beroende av ”den rena forskningens rön!”. Det kan vara bra 
att påminna om att den pedagogiska forskningen i början på 1960-ta-
let fortfarande var starkt förankrad i psykologin med fokus på elevers 
beteende och bedömning av undervisningsresultat. Tanken att musik-
vetenskapen skulle borga för musikundervisningens innehåll medan 
pedagogiken skulle behandla metoderna var alltså inte så befängd då 
som den kan te sig idag.43

I den historiskt inriktade musikvetenskapen har formstudiet varit 
viktigt. Ingmar Bengtsson ville betona betydelsen av form och struktur 
även i det systematiska musikvetenskapliga arbetet. Det är just denna 
aspekt av musikalisk form som Bo Wallner senare vill ta som utgångs-
punkt för arbetet med Radiokonservatoriets Musikens material och form.

Det paradoxala är att det bästa sättet att objektivt studera de aktuella 
begreppen är att se dem där de förekommer. Även Ingmar Bengtsson 
inser att begreppsanvändning är just användning – av någon – i ett so-
ciokulturellt sammanhang.

42 Bengtsson, 1962:2
43 En parallell till detta tänkande fi nns hos Theodor Wilhelm som i Theorie der Schule
(1967) vill gå så långt som att han vill låta ämnesvetenskap ersätta didaktiken. (Arf-
wedson & Arfwedson, 1995:58)
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Viktiga bidrag till klargöranden och förbättringar av begreppsappa-

raten på formanalysens område tror jag kunde åstadkommas om man 

särskilt ägnade uppmärksamhet åt de musikaliska konventionerna, de 

historiskt, socialt och pedagogiskt betingade vanebildningarnas roll, 

både med avseende på tonsättarna, noteringspraxis, forskarna och 

åhörarna. Ännu in i vår tid lever det kvar föreställningar om ’mu-

sikaliska naturlagar’ ifråga om företeelser, som på ett betydligt mer 

rimligt och fruktbärande sätt borde betraktas som traditionsbetingade 

konventioner. Dessa konventioner upprättar historiskt sett tämligen 

snäva referenssystem, snäva åtminstone i förhållande till antalet teore-

tiskt tänkbara möjligheter och först om vi har kartlagt dessa referens-

system begränsar respektive utrymmet för avvikelser, för ’personlig 

egenart’. Men en teoretiskt acceptabel redogörelse för dessa konven-

tioner fi nner vi sällan vare sig i dåtida teoretiska skrifter eller i sentida 

läroböcker.44

I Ingmar Bengtssons magnum opus Musikvetenskap (1973) berör han 
fl yktigt några kunskapsbegrepp: kunskap, insikt, förmåga och färdig-
het. Med hjälp av socialpsykologin skisseras en kunskapsstruktur med 
tre nivåer. (s. 34) Vad gäller konsten att kommunicera musikalisk för-
ståelse presenteras två vägar. 

Överbringande av förståelse till andra sker i en väsentlig bemärkelse 

och på ett omedelbart sätt i den adekvata musikaliska interpretationen, 

alltså genom aktivt musicerande. Det kan dock i en helt annan bemär-

kelse – om än ofullständigt och metaforiskt och aldrig ersättande själva 

musikupplevelsen – ske i form av en tolkning i ord av musikverket/mu-tolkning i ord av musikverket/mu-tolkning

sikobjektet som tecken eller chiffer, uttryck eller symtom.45

Bortsett från den fundamentalt förmedlingspedagogiska inställningen 
att ”överbringa förståelse” är det anmärkningsvärt att det här egentli-
gen inte är fråga om förståelse genom eget musicerande, utan förståelse 
som ska nås genom andra musikers tolkningar. Det är den drivne mu-
sikern eller den initierade musikforskaren som är disponerad att för-
medla musikalisk förståelse. 

44 Bengtsson, 1962:5
45 Bengtsson, 1973:35. Kursiv i original.
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Musikpedagogikens framväxande autonomi – från 
musikalitetsforskning till läroplanstänkande

Bengt Franzén (1914-69) efterträdde Hjalmar Torell som lärare i ”pe-
dagogik och praktisk lärarutbildning” vid musikhögskolan 1949. Från 
1966 fram till sin alltför tidiga bortgång var han även direktör vid 
skolan.46 Hans första vetenskapliga arbeten var tidsenligt psykometriskt 
inriktade och handlade främst om utveckling av bedömningsgrunder 
vid antagningar och examineringar av musikstudenter. Det grundläg-
gande arbetet presenterade han i en uppsats kallad Att bedöma musikelever
(1959).47 Denna var ett resultatet av en studie under läsåret 1958/59 
som syftade till att klargöra de viktigaste bedömningsgrunderna. För-
bättrade analysverktyg sågs också som ett led i att påverka synen på vad 
som är god information. Franzén ville med sin undersökning även nå 
två andra övergripande mål.  Han ville på ett institutionellt plan ”fl ytta 
fram musikpedagogikens positioner”. På ett mer praktiskt plan ville han 
undersöka det ifrågasatta gehörsprovets roll i antagningsförfarandet. 

Franzén använde sig av tidens metoder med statistisk databehandling. 
Vid en korrelationsanalys mellan variabelbedömningar och resultaten 
från de gehörsprov som genomgåtts vid antagning visade det sig att den 
ifrågasatta validiteten av dessa prov trots allt var ”tillfredsställande” och 
faktiskt den bästa av de enskilda proven. Det direkta resultatet av un-
dersökningen var en uppgradering av gehörsprovet och ifrågasättande 
av den överdrivna tilliten till proven i musiklära och sång. 

The success of the eartraining and sight singing depends not on the 

labelling system but on the consequence and well adjusted progressiv-

ity in the teaching.48

Även gehör är alltså något som kan läras in. Därmed hade Franzén un-
danröjt ett sista reservat där delar av musikkunnandet betraktades som 
ren begåvning. 

46 Ingmar Gabrielsson i Sohlmans (1975, bd II:667). Franzén siktade på en dirigent-
karriär men blev allt mer intresserad av musikpedagogiken. (Franzén, 1963:66)
47 Detta arbete låg också till grund för en senare licentiatavhandling En undersökning 
av musikhögskolans inträdesprov. (Franzén, 1964)
48 Franzén, 1963:58
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Sång är viktigt för ett förbättrat gehör men Franzén såg samtidigt att 
sångrepertoaren för de första skolåren var alltför mycket inriktad på 
musik lämplig att sjunga för barn inte musik lämplig att sjungas för barn inte musik lämplig att sjungas för av barn. av barn. av
Det var också viktigt att välja musik med utgångspunkt från vad barnen 
vill och kan och efter hur musiken kan motivera barn till sång. Den 
första av dessa aspekter specifi cerades av Franzén till att melodierna 
skall vara korta, ha begränsat omfång och vara enkelt transponerings-
bara så att varje barn ges möjlighet att sjunga i det optimala läget. Han 
såg det som uppenbart att det är mycket få barn som kan bedömas som 
brummare (growlers). Träningen av rösten är nämligen inget myste-
rium. 

I en nordisk undersökning som genomfördes under våren 1961 skul-
le bl.a. kartläggas vilka metoder som användes för att främja gehör och 
sång från bladet.49 De metoder som omnämndes särskilt var Jaques-
Dalcroze-metoden, Tonika-Do, Orffmetoden och annan intervallträ-
ning. Tonika-Do och intervallträning var de vanligast förekommande 
metoderna, med övervikt för den förra. Franzéns slutsats av denna 
undersökning var att problemen i undervisningen inte direkt skulle 
kunna lösas med val av en metod.50 Han framförde tre motiveringar för 
en metodisk pluralism. För det första fanns många metoder represen-
terade i musiklärarutbildningarna och studenterna borde bli förtrogna 
med ett fl ertal av dessa metoder. För det andra fanns det inte några 
vetenskapliga resultat som kunde klarlägga huruvida den ena metoden 
skulle vara bättre än den andra. För det tredje var metoderna inte direkt 
jämförbara eftersom de skiljde sig åt på avgörande punkter. 

Under de första åren på 1960-talet fördes en het debatt om Tonika-
Do-metodens vara eller inte vara.51 Franzén analyserade debatten till 
två huvudsakliga motsättningar. Dels handlade det om Tonika-Do som 
ett relativt system där tonnamnen används på samma sätt oavsett vilken 
tonart det är fråga om, i opposition till dem som ville använda alfabe-
tiska tonnamn med de vanliga absoluta tonpositionerna. Dels fanns det 
en motsättning mellan dem som såg en given utgångspunkt för under-

49 Franzéns presentation (1963:55) är mycket knapphändig, och den graf som redogör 
för fördelningen av de olika använda metoderna är bristfällig, men med försiktig 
tolkning är undersökningen ändå intressant.
50 Franzéns föregångare Hjalmar Torell var anhängare av Tonika–Do-metoden och 
Daniel Helldén kämpade för Orffmetodikens spridande. 
51 Se vidare Gustafsson (2000:248).
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visningsprogression i förenklingen dur och moll, medan andra hävdade 
betydelsen av att redan från början sprida fritonalt tänkande. Franzén 
själv förordade ett dynamiskt förhållande till dessa metoder. En grund-
hållning var att det som kan göras enkelt skall göras enkelt och att det 
inte ligger någon fara eller metodisk förlust i detta. Tonika-Do var som 
konkret ämne för metoddiskussion tacksam att ta upp, men sågs som 
föråldrad och diskussionen dog strax ut.52

Om slutsatsen vid 50-talets slut i hög grad var att sångförmågan i stor 
utsträckning var beroende av medfödd begåvning visar Franzén några 
år in på 60-talet ett helt annat synsätt. I analyser har han följt hur barn 
sjunger ”fel”, han sätter det själv inom citattecken, och har kommit till 
följande slutsatser:

1. The kind of musical ear depends on the kind of music used. 

2. The success in teaching sight singing depends on the amount of 

training and the quality of that training. Here an important factor is 

the supply of systematic ordered exercise material wich must be used 

so that every exercise becomes vivid music and also leads to and app-

lies to music making.

3. For the understanding of what happens when children are singing 

at sight, or are learning a song by rote, we have great help from the 

Gestalt psychology, the laws of wich give a good model of the devel-

opment of the musical ear and the psychology behind the singing.53

Lyssnaren är ett subjekt som med erfarenheter av musikaliska, vidare 
kulturella eller andra sorters erfarenheter har olika former av bered-
skap att ta emot ny musik. Valet av musik kan alltså inte ske oberoende 
av den presumtive lyssnaren. Franzén betonar systematikens betydelse 
och att det inte handlar om dammiga etydsamlingar utan om levande 
musik. För att förstå hur det mänskliga intellektet uppfattar musik ska 
gestaltpsykologin tas i anspråk. Även andra medarbetare i Radiokon-
servatoriet var infl uerade av gestaltpsykologin, vilket bl.a. avspeglar sig 
i det fl itiga användandet av gestaltbegreppet. 

Även om musikläraren ses som självklart avdelad för de äldre barnen 
och ungdomarna går det inte att ta miste på Franzéns intresse för un-
dervisningen i de första skolåldrarna. 

52 Gustafsson, 2000:250
53 Franzén, 1963:59
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The importance of what is done in the lower classes for the develop-

ment of a musical human being can hardly be overestimated. And such 

a development is important as far as it promotes humanity.54

Franzén berör en sida av musiken och musikundervisningen som en 
självklar del av ett humant samhälle.

Franzén deltog 2-5 april 1962 i the Colston Research Society’s 14:e 
symposium i Bristol. Förutom att han där presenterade ett undersök-
ning (Franzén, 1963) deltog han i en diskussion som följde hans pre-
sentation. På en fråga om undervisning i det obligatoriska ämnet musik 
av icke kompetenta lärare kan vara skadlig svarade Franzén att den 
största skadan görs inte av vanliga lärare som kan för lite musik utan 
av musiklärare som är för dåliga lärare.55 Tramporglarna i de svenska 
klassrummen ifrågasattes av en deltagare: 

I should be rather worried about that, because I feel that taste is gov-

erned by what one is accustomed to and if children are brought up 

with harmonium they are likely to develop fondness for the harmo-

nium – and that would be the end of all things!56

Det fi nns två viktiga budskap i detta uttalande. Det fi nns och bör fi nnas 
en hierarki bland musikinstrument och barn bör ägna sig åt uppbygg-
lig musik från början. Barnaöron må icke besudlas! Franzén försva-
rade dock tramporgelns plats i klassrummet och var inte orolig för dess 
eventuella skadeverkningar.57

Vid en konferens 1966 med International Society of Music Education
(ISME) presenterade Bengt Franzén en text med titeln The place of 
research in music education. I denna deklarerade han sin syn på målen 
med musikundervisningen och elevernas, lärarnas, metodernas och 
forskningens roll i samband med denna. För musikundervisningens del 
gällde att: 

54 Franzén, 1963:61
55 Franzén, 1963:65
56 Franzén, 1963:74
57 Han gör detta med en anekdot från musikhistorien. Under en kurs i musikaliskt ska-
pande och fantasi i Salzburg lär Paul Hindemith ha sagt att om kompositören prövar sina pande och fantasi i Salzburg lär Paul Hindemith ha sagt att om kompositören prövar sina pande och fantasi
idéer på piano låter allt förvillande bra. Om istället spånorna prövas på en tramporgel 
och de fortfarande befi nnes låta bra är också idéerna bra. 
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Music education is the purposive stimulation of pupils and adults in 

order to change the behaviour of the subjects when they are dealing 

with music. The teacher has to consider: the goals, the pupils, the 

musical matter, and the methodical principles.58

Målet med musikundervisningen var: 

…to give each individual such experience and knowledge in accor-

dance with his abilities that music will be a source of joy to him and 

that he may obtain a better understanding of individuals, nations and 

civilizations through music.59

Dessa primära mål skall ställas i relation till en rad sekundära mål som 
i sin tur måste ställas i relation till den enskilde elevens förmågor och 
kulturella närmiljö. Lite försiktigt antyds musikundervisningens be-
gränsade utrymme i elevens samlade värld av musikaliska intryck. Vad 
beträffar undervisningsinnehållet är Franzén framsynt och efterlyser 
en breddning av musikbegreppet.60 Alla sorters musik kan vara medel 
att nå målet. Om eleven är likgiltig inför den musik som denne mö-
ter på lektionerna kan undervisningen likafullt bli bra om den bidrar 
till framgångar och att eleven stärks. Med en tydlig udd poängterar 
Franzén att det skapar förvirring om läraren presenterar alltför mycket 
okänd musik. Detta leder till frustration även om konkreta elevuppgif-
ter går att lösa och i sig leder till studieframgångar. 

Detta förändrade sätt att se på musikundervisningens roll ger sam-
tidigt en rad nya forskningsfrågor som till stora delar fortfarande be-
handlar perceptionspsykologiska spörsmål med intresse för elevens 
uppfattningsförmåga och kognitionsforskning med speciellt fokus på 
självinstruerande undervisningsmaterial, men som också pekar på ett 
nytt intresse för lärarens roll. För att förbättra musikundervisningen 
måste forskning och lärare närma sig varandra. I denna kontakt såg 
Franzén två principiella dilemman: läraren måste undvika generalise-
ringar och musikundervisningens begreppsvärld måste utvecklas. 

58 Franzén, 1966:1
59 Franzén, 1966:1
60 Jämför med det breddade kulturbegreppet formulerat som antropologisk kultursyn. 
(Olsson, 1993) 
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Det är förvisso så att den forskning som åsyftas är psykometriskt 
förankrad, men det är också så att Franzén vid detta tillfälle gav ISME 
prov på positivismkritik. 

The weakness of investigation as sources of information for music 

education lies in the fact that the data-collecting situations are often 

different from the normal manner of dealing with music, that the me-

asurements used are often coarse and unable to measure more subtle 

variables and that the interaction of all the variables is immeasurable.

- - - 

There is a tendency in research, not only in music education, to let 

an approved method decide the choice of the problem to be investi-

gated. Thus many uninteresting problems have been solved with high 

precision.61

Den samlade bilden av Franzéns musikpedagogiska gärning ger en per-
son som redan 1949 vid starten av sin karriär som pedagogiklärare på 
musikhögskolan stod för förnyelse, men också i pedagogiskt hänseende 
med åren i allt högre grad närmade sig en reformpedagogisk position 
med intresse för elevens musikupplevelse.62 På ett liknande sätt kan 
skönjas en personlig utveckling i vetenskapligt hänseende. Han var 
skolad inom den etablerade positivistiska forskningssynen, en utgångs-
punkt som han, i alla fall under sina senare år, förhöll sig kritisk till och 
manade till mer kvalitativt inriktade forskningsansatser. 

Franzén bidrog till att öka den musikpedagogiska forskningens sam-
ordnande genom att 1967 inbjuda sin engelske kollega Arnold Bentley 
och amerikanen James Carlsen till Kungl. Musikhögskolan i Stock-
holm. Deras två veckor av lektioner och överläggningar var viktiga 
för att ISME:s research commission skulle kunna starta året därpå i 
Reading i England.63

61 Franzén, 1966:3-4
62 Bengt Olov Engström uttrycker det i en intervju (2002) som att: ”Det han [Fran-
zén] gjorde då var att han hade med sig fi ol och lite annat och så lät han klassen spela 
på lösa strängar medan några sjöng. - - - På något sätt kom han med något helt annat. 
Det var inget snack om att någon annan skulle ha tjänsten. Vi sa det allihop som hade 
varit utsatta för de här försöken.” 
63 ISME:s hemsida: http://www.isme.org
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Synen på musikalitet

I Bengt Franzéns kvarlåtenskap på KMH fi nns en avhandling av Ek-
lund & Holmström Konstruktion av ett musikbegåvningstest.64 Denna ger 
en bild av hur Franzéns samtid såg på musikalitetsbegreppet.65 Syftet 
med arbetet är att skapa ett verktyg för att ta ut elever till den frivil-
liga musikundervisningen. Antalet intresserade elever från folkskolans 
årskurs två måste med hänsyn till de befi ntliga resurserna halveras och 
detta skulle göras med hjälp av test. 

Det gällde således att undersöka vilka förhållanden, som kan anses 

vara av betydelse för en bedömning av elevernas förutsättningar att 

med framgång deltaga i någer [sic] form av mer kvalifi cerad musik-

undervisning.66

De vidare teoretiska resonemangen kring musikalitetstestning och 
olika variablers roller i sammanhanget kan ge en bild av hur en avan-
cerad musikpedagogisk diskussion fördes åren före Radiokonservato-
riet. Eftersom denna forskning är psykometriskt kvantitativ ser den på 
musikbegåvning som en variabel som är svår att identifi era eftersom 
den står i nära relation till en rad andra variabler som måste tas med i 
beräkningarna. Dessa intervenerande variabler är 

• intelligens,

• attityd till musikaliska aktiviteter,

• musikalisk hemmiljö och 

• kunskaper om musikens elementa. 

Det som behöver mätas för att göra en test komplett är alltså dessa 
variabler och det som benämns ”musikanlag”. Av denna anledning blir 
det en viktig uppgift att närmare belysa musikalitetsbegreppet. Diskus-
sionen om musikalitet och vem som kan betraktas som omusikalisk tar 

64 Avhandlingen är odaterad, men den senast angivna referensen är från 1956 och 
pilotstudier genomfördes våren 1954 och hösten 1955. Huvudstudiens empiri är in-
samlad under en icke årsbestämd vår, troligen 1956.
65 För en översikt av musikalitetsbegreppet se Jørgensen (1982b); Brändström (1997); 
Shuter-Dyson (1999) och Graham Welch paper från Institute of Education University 
of London: The Misunderstanding of Music och slutligen, inte minst, Fredrik Pios av-
handling Musikalitetens fødsel (2005) som följer musikalitetsbegreppets historia. För en Musikalitetens fødsel (2005) som följer musikalitetsbegreppets historia. För en Musikalitetens fødsel
metodisk och historisk genomgång av begreppet ”gehör” se Reimers (1993).
66 Eklund & Holmström, 1956?:1
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en start under 1800-talets sista decennier. Den första referens som tas 
i anspråk i avhandlingen härrör från Helmholtz (1877)67, vilken har 
ett speciellt intresse då denne hävdar att ”örats känslighet är nyckeln 
till musikpsykologien”. Vid en jämförelse med Radiokonservatoriets 
”örats skolning” kan konstateras att örat som metafor för musikalisk 
uppfattningsförmåga är av tämligen gammalt datum. 

För att ge en helhetsbild av de viktigaste musikalitetstest som före-
går denna undersökning ges en omfattande genomgång.68 Ett resone-
mang som belyser ett av problemen med dessa test är det som kallas 
för ”övningsfaktorn”. Somliga elever är tränade och vet vad det går 
ut på och kan därmed få ”för bra” poängtilldelning och därmed oför-
tjänt komma att betraktas som musikaliska i allt för hög grad. Detta 
”problem” kan avhjälpas med att tillskapa olika elevkategorier där de 
som kan antas vara mer övade kan separeras eller att testerna ses över i 
detta avseende så att felkällan ”övningsfärdigheter” kan reduceras el-
ler möjligen elimineras.69 Det övergripande intrycket är att musikalitet 
uppfattas som en artegen egenskap som kan spåras och mätas. I den 
meningen kan musikalitet uppfattas som en essentiell del av mänsklig 
musikuppfattningsförmåga.70

Det var musikalitetssyn som denna som Franzén hade att förhålla sig 
till när han tackade ja till att medverka i Radiokonservatoriet. Han var 
dock sjuk och kunde inte medverka som planerat. Hur Radiokonser-
vatoriet hade tett sig om Franzén hade haft ett större infl ytande går att 
spekulera i. Dessa funderingar får dock avrunda inledningen till denna 
avhandling då vi nu går in i själva studien av projektet Radiokonser-
vatoriet. 

67 Helmholtzs bok har titeln Die Lehre von den Tonempfi ndung.

68 Drake (1934) Musical Memory Test – A– A–  Test of Musical Talent; Kwalwasser-Dykema 
(1930): Musical Tests; Lowery (1926): Cadence and Phrase Tests in Music; Revesz (1920): 
Prüfung der Musikalität; Schoen (1925): Test of musical feeling and musical understanding; 
Seashore (1919) och (1939): Measures of Musical Talent; Whistler-Thorpe (1950): Musi-
cal Aptitude Test; Wing (1948): Standardized Tests of Musical Intelligence. Eftersom dessa 
arbeten kan ha intresse för den specialintresserade nämns de här. De återfi nns dock 
ej i referenslistan. 
69 Eklund & Holmström, 1956:243
70 I Sohlmans defi nieras några kriterier för musikalitet: förmåga att uppfatta ljud som 
sammanhängande, som meningsfull och förmåga att kunna uttrycka sig musikaliskt. 
Det handlar enligt dessa kriterier om receptiva, reproduktiva och kreativa inslag. 
(Sohlmans, bd IV:615)
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Kapitel 8: Planeringsarbetet
En promemoria författad av Bo Wallner från 15 mars 1965 utgör det 
första konkreta steget mot förverkligandet av Radiokonservatoriet.1

Det sjusidiga dokumentet innehåller samlat de viktigaste utgångspunk-
terna. Målen för projektet var redan på detta embryonala stadium högt 
satta. Som lärare skulle endast ”förstklassiga krafter” användas och de 
nyproducerade läromedlen skulle innehålla ”ett i alla detaljer fullvär-
digt stoff”. Inspelade band med radioprogrammen skulle ge möjlig-
heter för eleverna till repetition av undervisningen, vilket skulle vara 
ett metodiskt bättre alternativ till den annars gängse singulära föreläs-
ningen. Radiokonservatoriet bedömdes också ha bättre möjligheter än 
musikhögskoleundervisningen att på ett fruktbart sätt blanda teori och 
praktik. Radiokonservatoriet skulle, som alternativ undervisningsin-
stitution, genom sitt exempel kunna påverka andra angränsande insti-
tutioner. Wallner hyste förhoppningar om att projektet skulle:

… framtvinga nya pedagogiska metoder (bl.a. programmerad gehörs-

utbildning, instrumen tationsanalys i TV) som också kan få betydelse 

för utvecklingen inom Musikhögskolan, musikkonservatorier och 

universitet.2

Även om denna utvecklingsoptimism idag kan synas överilad fanns 
det också insikt om informationsteknologins undervisningsmetodiska 
begränsningar. I linje med traditionellt folkbildningsarbete sågs mötet 
mellan människor som viktigt. Undervisningen via massmedia skulle 
därför kompletteras med mer traditionella seminarier och hantverks-
lektioner veckoslutskurser och en sommarkurs. En begränsning av an-
talet elever skulle också ge mindre studiegrupper och därmed högre 
kvalitet på kurserna. 

I denna PM beskrivs en stor heterogen målgrupp. I första hand vil-
le man nå de oexaminerade musiklärarna och instrumentalpedago-
gerna. Dessa saknade under 1960-talet i stor utsträckning fortfarande 

1 Om inte annat anges är denna PM källa i detta första avsnitt. Denna inledande re-
dogörelse av Radiokonservatoriets planeringsarbete återges i kronologisk form vilket 
ger ett fokus åt projektutformningens utveckling på bekostnad av en i lägre grad 
sammanhållen innehållslig tematik som dock fångas upp senare i det analytiska av-
snittet. 
2 Ibid. s. 1
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formell pedagogisk kompetens.3 Kurserna skulle även kunna fungera 
som fortbildning för kyrkokantorer och ”kursledare inom det kyrkliga 
bildningsarbetet”. En annan viktig intressegrupp var ”ungdomar som 
tänker sig in på musikbanan”. Det ospecifi cerade begreppet ”musikba-
nan” antyder ett brett spektrum av olika framtida yrkesverksamheter. 
Förutom dessa grupper i eller på väg in i facket ville Wallner med Ra-
diokonservatoriet även nå ”den intresserade lyssnaren”. Programmen 
skulle göras tillgängliga även för denna lyssnargrupp. 

Radiokonservatoriet skulle vara meriterande, men examinationsfor-
merna var ännu inte formulerade. Ett problem var att det inte bara 
rörde sig om musikhistoria, ett ämne som var lätt att göra till föremål 
för skriftlig tentamen. Proven skulle även omfatta formlära och musi-
kaliskt hantverk. Kunskapsnivån avsågs vara på samma nivå som den 
planerade ”lägre musiklärarexamen”.4 Fyra olika studieformer skulle 
användas: 

a) avlyssning av radio- och TV-sändningar 

b) hemarbete med band och litteratur

c) korrespondensundervisning

d) deltagande i kurser med direkt kontakt med lärare, dels under ett 

par veckoändar, dels vid en sommarkurs. (ibid.)

I ett avsnitt med den i sitt sammanhang kryptiska rubriken ”studiernas 
längd”,längd”,längd”  men som egentligen behandlar projektets huvudmannaskap, 
placerades Radiokonservatoriet i ett större kulturpolitiskt samman-
hang. Wallner nämnde det ”musikcentrum” som var planerat att pla-
ceras i Stockholm, men som då ansågs ligga cirka 10 år framåt i tiden. 
Han avser med största säkerhet det i MUK 65 föreslagna musikpedago-
giskt centrum (MPC) som skulle förläggas till musikhögskolan och vars 
uppgifter skulle vara: 

3 Läsåret 1966/67 hade endast 53,1 % av de lärare som undervisade i musik examen 
från musikhögskolan. (SOU 1968:15, s. 95)
4 MUK 65 föreslog två slags musikpedagogiska utbildningar varav den lägre skulle 
riktas mot grundskolans låg- och mellanstadium, frivillig musikundervisning (kom-
munal musikskola) och studiecirkelverksamhet, den högre: ”gymnasium, fackskola, 
grundskolans högstadium, frivillig musikundervisning och musikcirkelverksam-
het på mer avancerad och konstnärligt avancerad nivå samt musikyrkesutbildning”. 
(SOU 1968:15, s. 233)
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…samordning och idégivning rörande musikaliskt utvecklingsarbete i 

kontakt med andra institutioner, där musikalisk och pedagogisk forsk-

ning bedrivs, eget utvecklingsarbete, viss vidareutbildning (kurser för 

metodiklektorer), dokumentation.5

Det behövdes således en interim musikpedagogisk insats eftersom detta 
musikcentrums egna programproduktion visserligen förmodades ge 
tillräckligt med resurser men skulle komma igång betydligt senare. 
Detta ”experiment” måste alltså förläggas till Sveriges Radio eftersom 
Wallner inte såg några riktigt tydliga institutionella alternativ. Under-
visningsinnehållet var ursprungligen tänkt att struktureras i fyra äm-
nesgrupper:

a) Musik och miljö

b) Material och form

c) Hantverket

d) Musikpsykologi/pedagogik (ibid.)

Det som senare kom att kallas ”musikhistoria” benämndes här ”mu-
sik och miljö”. Detta speglar en i vårt sammanhang mycket viktig del 
av Radiokonservatoriets utveckling från första idédokument till färdig 
produkt. Wallner ville vidga musikhistorieämnets innehåll: 

Med musik och miljö avses musikhistoria med utblickar mot den all-

männa kulturutveck lingen och med inslag av något som skulle be-

nämnas musikalisk samhällslära (inte det samma som kommunalkun-

skap för musikledare utan en resonerande framställning av musikso-

ciologisk art; bör gälla även gångna tider). Till denna grupp förs även 

musiketno grafi  och folkmusik etc. (ibid.)

”Material och form” tänktes innehålla ”akustik, instrumentlära, for-
manalys och formlyssning, repertoarkunskap, tonsättaren och mate-
rialet” och dessutom ett avsnitt om ”elektronisk musik”. För Wallner 
låg formbegreppet nära hantverket. Han hade tidigare presenterat en 
defi nition av formbegreppet. 

Allt formstudium borde alltså börja med en granskning av musikens 

material – defi nitionen på ”form” var ju f.ö. ”förhållandet mellan or-material – defi nitionen på ”form” var ju f.ö. ”förhållandet mellan or-material

5 SOU 1968:15, s. 235
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ganiserade tonhöjder och tidsvärden ”, och är alltså giltig även när det 

bara gäller en ackordföljd, en melodisk fras eller en rytmisk gestalt.6

Hantverket skulle bestå av ”gehörslära, satslära och instrumentation” 
samt ett nyutvecklat ämne som kallades ”gestaltningslära”. 

Den sista ämnesgruppen ”musikpsykologi/pedagogik” är mer svår-
tolkad. Dessa ämnen ansågs inte behöva närmare kommentarer. Här 
nämns dock att man kunde räkna med ”metodiska nytillskott”. Mot 
bakgrund av att musikpedagogik inte realiserades som en egen del av 
Radiokonservatoriet är det av speciellt intresse att Wallner i detta tidiga 
skede gav de psykologiska och pedagogiska perspektiven en särställ-
ning. ”Momenten måste med då ju det pedagogiska blir en viktig andel 
av motiveringen. Ev. måste denna sida särskilt utredas”. Det anges inte 
närmare vad som skulle motiveras, men ett rimligt antagande är att det 
rör sig om att hitta argument inför en ansökan om statliga tilläggsan-
slag. 

Wallner redogjorde i denna promemoria vidare för sina pedagogiska 
utgångspunkter. Dessa utgångspunkter kan samlas i två teman: ”örats 
skolning” och ”ämnesintegrering”. Vad gäller gehörsträningen fanns 
det en tilltro till dåtidens framväxande informationsteknologi, som 
prövats inom bl.a. språkundervisning. Tanken var att denna typ av un-
dervisning skulle utgöra ett av fyra moment:

a)  en lärobok

b)  ett introducerande TV-program och några återkommande gehörs-

lyssningsstunder i radio där läraren kommenterar vidare och gör 

stimulerande utvikningar.

c)  Arbetet med det programmerade bandet

d)  kontroll-lektioner vid kurserna (ibid.)

Den musikhistoriska delen, som Wallner kallade ”musik och miljö” 
och defi nierade som ”musikhistoria med vidgad radie”, skulle inledas 
med åtta till tio översiktliga grundprogram i TV. Dessa skulle följas av 
”den egentliga musikhistorieundervisningen” som skulle ske via radio 
med ett program i veckan. En tanke var att lektionerna skulle följas 
upp med ett eller ett par radioprogram med grammofonmusik innehål-

6 Wallner, 1957:12
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lande korta kommentarer. Syftet med dessa program var att de skulle 
ge repertoarkännedom. Hänvisning skulle också ske till andra radio-
konserter.

Dessa tankar kring olika metodiska medels roller i helheten blandas 
med direkta metodiska förslag. Instrumentationsanalysen skulle ta sin 
utgångspunkt i partituret och man skulle fokusera olika instrument 
och instrumentgrupper. På detta tidiga idéstadium tänkte sig Wallner 
att den nödvändiga nyproduktionen av litteratur inte skulle behöva bli 
mer omfångsrik än att den kunde samlas i en enda volym – en hand-
bok. 

Flera svåra frågor gällde det planerade inträdesprovet: Skulle eleven 
kunna spela och sjunga? Skulle gehöret prövas och i så fall hur? Ett 
förslag var att först skicka ut ”en första introduktion till problemet”, 
därefter studiematerial och efter några månader skicka ut tester som se-
dan skulle returneras till Sveriges Radio. Allt detta måste vara avklarat 
senast ett halvår före kursstarterna. 

I visioner om ett långsiktigt institutionaliserat modernt multimedialt 
musikbildningsarbete tänkte sig Wallner att reprisera Radiokonserva-
toriet vart tredje eller vart fjärde år, i värsta fall bara vart femte eller 
sjätte. Osäkerheten berodde på att det fortfarande var oklart om pro-
jektet skulle löpa över ett eller två år. Mellan dessa återutsändningar 
skulle småkurser produceras för att inte kontakten med eleverna skulle 
gå förlorad. Dessa småkurser skulle inte vara av elementär karaktär utan 
snarare fördjupande på vissa eftersatta områden, Wallner nämner som 
presumtiva områden modern musik och musiketnografi . 

En arbetsgrupp bildades som förutom av Bo Wallner bestod av pro-
fessor Bengt Franzén, båda från Kungl. Musikhögskolan (KMH), mu-
sikkonsulent Bengt Olof Engström, Skolöverstyrelsen (SÖ), fi l kand 
Sten Andersson, Institutionen för Musikforskning i Uppsala och chefen 
för vuxenutbildningen vid Sveriges Radio, Kurt Lindahl. Vid en kon-
ferens den 22 mars 1965 presenterade Wallner sin PM och arbetsgrup-
pen. Ett fl ertal institutioner var representerade vid denna konferens: 
KMA, KMH, SÖ, Institutionen för musikforskning i Uppsala, samt 
Skolprogramavdelningen och sektionen för vuxenundervisning vid 
Sveriges Radio.7

7 Finns bl.a. beskrivet i ett protokoll 1965-11-10.
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Arbetsgruppens första möte ägde rum den 25 april, men det första 
protokollförda mötet först den 10 maj. Närvarande var Sten Andersson, 
Bengt Olof Engström och Bo Wallner. Radiokonservatoriets målgrupp 
preciserades här till tre personkategorier:

Lärare inom skola och kommunal verksamhet som kan karaktäriseras 

som musikamatörer men som meddelar undervisning i blockfl öjt etc. rer men som meddelar undervisning i blockfl öjt etc. rer

Yrkesutbildade musiklärare alla kategorierrare alla kategorier (även sådana som är verk-rare alla kategorier (även sådana som är verk-rare alla kategorier

samma inom olika kyrkosamfund och inom folkbildningsrörelsen)

Ett allmänt kvalifi cerat skikt av lärare (grundskolans högstadium och 

gymnasierna) som utifrån idéerna om ämnesintegreringmnesintegrering i den nya sko-mnesintegrering i den nya sko-mnesintegrering

lan (historia, litteratur, konst, språk etc.) kan vara intresserade av att 

skaffa sig en musikalisk allmänbildning. Till denna kategori kan också 

räknas lärare inom samma ämnesområde vid fackskolor, folkhög-

skolor etc. Aktuella ämnen är i första hand musikhistoria och form-

lyssning.8

Här fi nns inte längre den av Wallner tidigare nämnda ”intresserade 
lyssnaren” med, istället vänder man sig till en bestämd yrkeskår – lä-
rarna. Möjligen kan detta uppfattas som en signal om att intentionerna 
förändrades från folkbildning till fortbildning. Det är dock fortfarande 
fråga om elever med lite förkunskaper. I grupperingen ovan sågs an-
tagligen de först nämnda lärarna som den viktigaste målgruppen. Detta 
är en rimlig bedömning eftersom det säkert var bland dessa som fort-
bildningsbehovet var störst. Den andra mer musikaliskt inriktade mål-
gruppen ”yrkesutbildade musiklärare alla kategorier” är allmänt hållen, 
utan speciella förbehåll eller kompetenskrav. Den tredje målgruppen av 
”kvalifi cerat skikt av lärare” är egentligen svår att skilja från den första 
gruppen. 

Uppdelningen av Radiokonservatoriet, i en första elementär del och 
en följande avancerad del, understryker att man riktade sig till en bred 
publik. Den elementära kursen planerades till våren 1967. Gruppen gav 
stöd till den multimediala grundstrukturen av undervisningen. Precis 
som den nämnda inplanerade elementära kursen blev den fortsatt skis-
serade tidtabellen, som i sig stämde väl med vad som sedan genomför-
des, försenad med ett år. Tanken om ett institutionellt Radiokonserva-

8 Protokoll 1965-05-15. Understrykningar i original.
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torium som repriseras vartannat eller vart tredje år befästes och idéerna 
om mellanliggande kurser preciserades:

Vårterminen 1968: musikpedagogikmusikpedagogik

Höstterminen 1968: gitarrspelgitarrspel (experiment med instrumentalutbild-

ning – ett mindre antal lektioner; kompletteras sedan med en serie 

sändningar om främmande musikvärldar (musiketnografi ) rldar (musiketnografi ) rldar

Vårterminen 1969: Musik och samhälle (musiksociologi)

Höstterminen 1969: Modern musik (summering av 60-talets utveck-

ling m.m.)9

Undervisningen organiserades i treveckorsmoduler med ett TV-pro-
gram, två radioprogram i musikhistoria, två radioprogram i ”musikens 
material och form”, tre radioprogram i ”musikaliskt hantverk” och en 
eller två s.k. repertoarkonserter i radio. TV skulle utnyttjas för infor-
mation, musikaliskt hantverk samt material och form, (vardera fyra 
program) och instrumentation (tre program). Slutligen nämns en serie 
om fem TV-program kallad Musik och miljö som skulle utgöra kärnan i 
musikhistoriedelen i den elementära kursen. Förutom de odefi nierade 
informationsprogrammen tänkte man sig sexton TV-program.

Om dimensioneringen av TV-programmens tidsomfång var väl op-
timistisk så gällde det motsatta för litteraturen. Det enda som nämns 
på detta stadium är ett förslag från Sten Andersson om att översätta 
den fl itigt använda ”Grouts musikhistoria”. Med erfarenheter från det 
tidigare Radiouniversitetet10 förordade man att undervisningen skulle 
utvärderas. Bedömningen skulle göras av avnämarna – eleverna. För 
att säkra den vetenskapliga nivån skulle man anlita Musikaliska Aka-
demiens musikpedagogiska forskningsråd. För att stödja Lars Edlunds  
ansökan om tjänsteledighet för Radiokonservatoriets räkning skrev 
Karl-Birger Blomdahl till KMA i maj 1965. Projektet sätts här in i ett 
större utbildningspolitiskt perspektiv:

9 Protokoll 1965-05-15. Understrykningar i original. 
10 På ett likartat multimedialt sätt behandlades tidigare ämnet statskunskap. Se vidare 
sidan 102.
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Vuxenpedagogiken kan nu, sedan skolreformen i stort sett genom-

förts, betraktas som nästa stora pedagogiska fråga i vårt land. Många 

vuxna hade under sin ungdom inte möjligheter att få den utbildning 

som svarade mot deras intresse och begåvning. För nästan alla yrken 

gäller, att en tidigare utbildning behöver kompletteras med nytt stoff 

och nya metoder. Vuxenundervisningen har på så vis två aspekter: dels 

en allmänt informativ, dels en yrkes utbildningskompletterande.11

Blomdahl ansåg att musikämnet låg efter i utvecklingen och att behovet 
av kvalifi cerade lärare långt ifrån var tillgodosett. Även om personlig 
handledning ibland var den bästa metoden kunde man med massmedia 
nå betydligt fl er elever. Blomdahl beskriver kort Radiokonservatoriet 
som ”ett integrerat studium” av en rad musikaliska aspekter: som ”his-
torisk och social företeelse, som form och organisation”, och som ”fö-
remål för varseblivning”. Målgruppen var tvådelad där en grupp som 
önskade få en allmän orientering skulle kunna gå en grundkurs och 
de yrkesverksamma fortbildning. Undervisningen i gehör och satslära 
skulle utgöra Radiokonservatoriets kärna och förväntades bli nydanan-
de med intresse för landets institutionella musikutbildningar. 

Sveriges Radio utgår därför från att musikaliska akademin vill enga-

gera sig i Radiokonser vatoriets förberedelsearbete och verksamhet, 

eftersom det här är fråga om ett projekt, som är av ett så stort allmänt 

musikpedagogiskt intresse, att den bör genom att läggas i händerna på 

akademien kunna integreras med andra former av musikpedagogiskt 

utvecklingsarbete, som i akademin har sin centrala instans. (ibid.)

När Blomdahl senare på hösten korresponderar med Ecklesiastikdepar-
tementet för att förstärka sin anslagsframställning beskriver han Radio-
konservatoriet som räddaren i en musikpedagogisk mycket svår nöd. 
Projektet skulle få ”avgörande betydelse” för den ”allmänna musik-
kulturella standarden i landet”. Det är i själva verket ”den enda vägen” 
att komma ur den musikpedagogiska ”förlamningen”. Utbildningsbe-
hovet var påkallat dels av musikens dåliga ställning i skolan, vilket i 
sin tur berodde på ”den katastrofala bristen på alla slags kvalifi cerade 
musikpedagoger i skolor och bildningsarbete”, men också orsakat av 

11 Karl-Birger Blomdahl i ett brev till KMA 1965-06-09.
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det ökade behovet av musikpedagoger i bildningsförbundens drastiskt 
ökade mängd musikcirklar.12

Vid ett sammanträde med arbetsgruppen den 20 september diskute-
rades kursinnehållen och man kom fram till vissa principer. Hantverket 
skulle vara autonomt i förhållande till musikhistoria och ”material och 
form”. Musikhistoriekursen skulle struktureras kronologiskt och form-
läran skulle följa både musikhistoria och hantverk. 

Kursledningen ansåg sig nödgad att producera egen litteratur efter-
som den tillgängliga var ”bristfällig och av varierande kvalitet”. Man 
skulle producera en större bok med bilder och noter och för hantver-
kets del en bok eller arbetsblad. Trots ett generellt underkännande av 
litteraturläget gav man ett förslag på en kort litteraturlista:

• Jeanson & Rabe: Musikhistoria

• Dart & Bengtsson: Musikalisk praxis

• Toon de Leeuw: 1900-talets musik13

• Ingmar Bengtsson: Från visa till symfoni

Ämnesinnehåll diskuterades närmare vid ett internat med arbetsgrup-
pen i Sigtuna 9 och 10 oktober. Diskussionerna låg fortfarande på ett 
principiellt plan men var samtidigt mer djuplodande. De studerandes 
förkunskaper antogs vara mycket ojämna. Allt måste därför ”börja från 
början”. Inom hantverket hörde not- och partiturläsning till det mer 
avancerade och skulle därför placeras efter den mer elementära struk-
turlyssningen. Denna utgjorde alltså en utgångspunkt för studierna i 
formanalys. När diskussionen sedan fortsatte hade man en tämligen 
avancerad elev i åtanke: ”Den korta sändningstiden kompenseras emel-
lertid av att eleverna förutsätts öva med hjälp av bandinspelat material, 
samt med övningar med pennan och vid klaviaturen.” 14

Den förväntade Radiokonservatorieeleven jämfördes med musik-
högskolestudenten. För dessa var notläsningsförmågan viktig medan 
det var ”förmågan att höra, ta emot och analysera musik” som skulle 
fokuseras inom Radiokonservatoriets första elementära nivå. För att 

12 Karl-Birger Blomdahl i ett brev till avd. c. Roland Pålsson, ecklesiastikdep. 
1965-11-28.
13 De Leeuws bok fanns ännu inte på svenska, men en översättning var på gång.

14 Protokoll gällande 1965-10-9–10.



142

Ronny Lindeborg - Örats skolning

förtydliga det elementära gavs några exempel på tidiga moment såsom 
harmonireducering, ”rytmiska, melodiska och harmoniska diktat”, 
”praktiska övningar i melodilära” och ”övningar i att höra harmoniska 
förlopp”. 

Ämnet ”material och form” placerades mellan hantverket och musik-
historien. Även i programseriernas olika dispositioner hamnar ”mate-
rial och form” mellan hantverkets svårighetsprogressiva och historiens 
kronologiska struktureringar. ”Material och form” skiljer sig från hant-
verket genom att vara mer processinriktat och mindre gehörsinriktat. 
Här blandas integreringstankar med individualpsykologiska aspekter. 
Några möjligheter att bena upp ämnet nämns: 

… att utgå från allmänna perceptionspsykologiska modeller, t.ex. de 

allmänna resonemangen om fi gur-bakgrund-relationer, eller att med 

utgångspunkt från ”kommunikationskedjan” mellan tonsättare och 

lyssnare skilja mellan olika beskrivningssystem, samt att genom di-

rekta studier i musikverk undersöka dessas relationer med varandra. I 

det fortsatta formstudiet ingår 

• att musikverken studeras med utgångspunkt på en åhörares 

upplevelse av dem

• att musikverken undersöks med avseende på det tidstypiska 

(för integrering med musikhistorien) och med komposito-

riska aspekter.

• att ett antal formtyper (sonatform, rondoform, etc.) be-

handlas. 

Formschemat eller den verbala eller grafi ska beskrivningen av form-

utvecklingen får här inte betraktas som det väsentliga, snarare läggs 

tonvikten vid sådana företeelser som i de olika sammanhangen kan 

betraktas som elementära: kolorit, harmonik, melodik, rytmik m.m. 

och deras förhållande till helheten. Där så är lämpligt kan akustiken 

komma in i bilden, liksom på vissa ställen i hantverksläran.15

För kursen i musikhistoria förordades att TV-programmen skulle ges 
prioritet eftersom det ansågs svårare att hitta bildmaterial än ljudmate-
rial. En uttalad målsättning var att TV-programmen skulle vara under-
hållande för att verka motiverande. Man befarade uppenbarligen att de 
skulle bli alltför tyngda av ”kunskapsstoff”. 

15 Protokoll gällande 1965-10-9–10.
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Planeringen av litteraturutgivningen på Sveriges Radios förlag gick 
vidare. Omfattningen beräknades för en allmän musikhistoria, svensk 
och nordisk musikhistoria samlat i en volym till 150 sidor; Musikens
material och form 1, 75 sidor; Musikens material och form 2, 75 sidor; Musi-
kaliskt hantverk 1 och 2 om vardera 50 sidor; och slutligen en bilderbok 
om 75-100 sidor, totalt cirka 500 sidor. Slutprodukten skulle komma 
att omfatta ungefär det dubbla, trots att den sistnämnda bildvolymen 
aldrig förverkligades. 

KMA ställde sig mycket positiva till det planerade Radiokonserva-
toriet och ansåg att det borde ges särskild prioritet.16 Detta var ett sätt 
att pröva medias möjligheter att i stor skala stimulera och effektivisera 
musikundervisningen i landet. KMA ville se Radiokonservatoriet som 
ett projekt som tydligt vände sig till den vanlige lyssnaren.

För att närmare belysa behovet av det föreslagna Radiokonservato-

riet vill styrelsen först hävda att de åtgärder som under 1960-talet 

vidtagits för att stimulera och bredda musiklivet i Sverige i form av 

försöksverksamhet med rikskonserter, ökat stöd åt orkestrar och kon-

sertföreningar samt åt det praktiska musicerandet i kommunala mu-

sikskolor och det fria bildningsarbetet ensidigt kommit huvudsakligen 

det aktiva musicerandet till godo. Den nödvändiga komplettering och 

fördjupning som förtrogenhet med musikens historiska utveckling 

och förmågan att förstå och analysera ett musikverk utgör, har i stor 

utsträckning försummats.17

Notera att KMA ansåg att det aktiva musicerandet var tillgodosett. Det 
var på de eftersatta områdena musikhistoria och verkanalys som pro-
jektet förväntades leverera nya undervisningsmetodiska bidrag. KMA 
hyste stor tilltro till storskalig undervisning via radio och TV. Rekry-
teringen av deltagare antogs kunna ske med hjälp av skola och bild-
ningsorganisationer. Därigenom skulle man nå ”ett stort lyssnarunder-
lag hos den musikintresserade ungdomen och allmänheten”. (ibid.) För 
Radiokonservatoriets mer avancerade del hade man förhoppningar om 
en bred deltagarrekrytering bland ”skolans lärare och de många musik-
pedagogerna inom den kommunala musikskolan och det musikaliska 
bildningsarbetet”. KMA framhöll musikens roll i skolans ämnesinte-
grering. Gymnasiet hade t.ex. infört ämnet Konst- och musikhistoria. 

16 Brev från KMA till kommunikationsdepartementet 1965-11-18.
17 Författat av KMA:s bitr. sekreterare Gunnar Larsson enligt uppdrag. (65-11-18) 
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Radiokonservatoriet förväntades genom de integrativa ambitionerna 
kunna stimulera denna utveckling.

Inom KMA var man besviken över att 1950- och 60-talens skolre-
former inte lyckats förändra musikämnet. Målsättningen hade ju bl.a. 
varit att ge ”en bredare orientering i den klassiska musikens reper-
toar”. Anledningen till den uteblivna förändringen i den riktning som 
KMA hade hoppats på ansågs huvudsakligen vara ”bristen på lämpligt 
pedagogiskt material samt att fortbildningen av lärarna i dessa kun-
skapsmoment ej ägt rum”. Det fanns en oro för det svenska musiklivets 
utveckling.

Styrelsen ser i detta sammanhang anledning att uttrycka stark oro över 

utvecklingen inom den yrkesmässiga utbildningen av såväl musiklära-

re som musiker över huvud taget i vårt land. De bristförhållanden som 

åsyftas har i fl era utredningssammanhang utförligt och med skärpa 

framhållits utan att dock åtgärder kunnat vidtagas. Styrelsen fi nner 

därför att Radiokonservatoriet även borde stimulera intresset för den 

musikaliska yrkesutbildningen och skulle här önska att genom Ra-

diokonservatoriet allmänheten och den musikintresserade ungdomen 

bibringades en mera positiv bild av musikerns och musiklärarens yrke. 

(ibid.)

Man antog alltså att Radiokonservatoriet skulle kunna verka såväl di-
rekt som indirekt. Förutom att direkt ge musikaliska kunskaper till en 
bred publik och en kader musikpedagoger, förväntades även en indirekt 
effekt av den förändrade synen på musiker- och musiklärarrollen. En 
höjd allmän kunskapsnivå i musik skulle kunna öka dessa yrkesgrup-
pers status. Denna önskan speglar en vilja till förbättrad rekrytering 
till musikläraryrket, men även en önskan om ett musikämne med för-
bättrad legitimitet. KMA ville därför ”livligt tillstyrka att erforderliga 
medel anvisas för det planerade Radiokonservatoriet”. (ibid.)

I februari 1966 fastställdes att Radiokonservatoriet skulle starta först 
under våren 1968. Planeringsarbetet gick från en inledande principiell 
fas till att lösa mer detaljerade frågor, t.ex. av teknisk art. Skulle Radio-
konservatoriet producera band eller skivor? Skulle man tillhandahålla 
goda bandspelare? Vilken hastighet skulle inspelningarna vara på och 
hur många kanaler skulle brukas? Kostnader stod mot kvalitet. Vad 
hade folk råd med och vilken teknisk nivå skulle vara intressant för den 
studerande? 
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Den planerade litteraturen omfattade fortfarande en bildvolym med 
titeln Musik och miljö. Boken antogs få ett stort användningsområde. Vid 
sidan av Radiokonservatoriets studerande skulle den säljas till gymna-
sierna och ”som presentbok till 50-åringar”. Det fanns även tankar om 
en spridning till de övriga nordiska länderna. Upplagan skulle delas upp 
i två lika delar med en enklare variant som vände sig till skolorna och 
en mer påkostad presentvariant. Den upplaga om ca 5 000 exemplar 
som var ämnad för skolorna skulle förses med arbetsuppgifter. Denna 
skolversion skulle betinga ett styckepris på 20 kr. Presentvarianten med 
samma upplagestorlek om 5 000, skulle bli lite dyrare, 35 kr. 

Ingen löpande text annat än i inledningen och ev. kapitel som avslut-

ning. Vissa bilder kan vara utfallande. Utviksblad kan ifrågakomma. 

…

Uppradande av tonsättarporträtt undviks. Tonsättar- och musikerbil-

der bör ha något särskilt att säga människan i fråga. Instrumentbilder 

bör inte klumpas ihop och bör helst visa något av instrumentens spel-

teknik och miljöer. Vissa kartor och partiturbilder samt även kon-

struktionsritningar av instrument skall vara med.18

Planer på att sprida Radiokonservatoriet till de övriga nordiska länder-
na tog form och vissa kontakter hade upprättats. Det var främst Dan-
mark man hade i åtanke, därefter Finland, medan Norge inte nämns 
alls. Samtidig sändning av Radiokonservatoriet i fl era länder skulle 
innebära betydande PR-vinster, men det ansågs svårt att realisera en 
mångspråkig kursstart. 

Principer för arbetet med kontrapunkt lades fram. Materialet skulle 
representera ”alla epoker” och tyngdpunkten skulle läggas på ”det ana-
lysmässiga”. Några idéer framkom: 

• att undersöka tematyper med avseende på lämplighet för 

kontrapunktiskt arbete, 

• att till en sats med rörliga stämmor skriva stämmor i långa 

notvärden, 

• att göra ett program med kontrapunktisk lekstuga, 

• att öva kontrapunkt ”alla mente”.19

18 Protokoll 1966-04-13
19 Protokoll 1966-09-02, alla mente= (it.) efter sinnet.
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Musikpedagogen och kompositören Werner Wolf Glaser gav i juni 
ett utlåtande som mest liknar ett remissvar. Bakgrunden var att chefen 
för Sveriges Radios vuxenutbildning Kurt Lindahl hade bett några ut-
valda avge omdömen om projektet som det hittills hade beskrivits och 
Glaser hörsammade denna önskan eftersom han fann det föreliggande 
förslaget till undervisning vara i hans smak. Han hade bland annat 
fastnat för uttrycket ”örat i centrum”.20 Glaser ansåg avsaknaden av 
instrumentalspel vara ett mycket viktigt problem.21 Han presenterade 
en vision om TV:n som möjligt medium för att demonstrera stilfrå-
gor kopplade till olika speltekniker. Detta låter avancerat, men han såg 
framför sig att Radiokonservatoriet vände sig till en elit av ”kapabla 
elever”. Hur skulle man då kunna möta de lyssnare som enbart hade 
lyssnarambitioner? Glaser påpekade att varje enskilt program måste 
”avsätta ett defi nitivt vetande, som en byggsten”. 

När det gäller musikhistorien framförde Glaser invändningar mot att 
man ofta börjar från tidernas begynnelse, med ”Adam och Eva”. Hans 
förslag var att istället förlägga starten till wienklassisk musik, för att 
därefter gå både framåt i tiden och senare bakåt. Erfarenheten var att 
musikhistoria ”fastnar någonstans mellan 1400 och 1600” och att ro-
mantik brukade komma i kläm samtidigt som ”den nutida” inskränktes 
till 1960-tal.22 Det var framför allt i formläran, som han närmare defi -
nierade som ”förloppslära”, och i gehörsläran – ”tonhöjdsfunktioner”, 
som fördelarna med undervisning via radio blev uppenbara för Glaser: 

Sammankopplingen av vetande, funktionen av lyssningen och in-

struktionen om olika musikaliska processers (stilars) egenart kunde 

bli något som ett radioprogram (med dess obegränsade möjlighet till 

åskådlighet samlat inom en liten tidsram) kunde ge mer av än vanlig 

undervisning, där lärarens begränsningar (på ett eller annat sätt) alltid 

sätter stopp. (ibid.) 

I oktober 1966 fastställde man författare och omfång av de planerade 
publikationerna.23 Det musikaliska hantverket skulle skrivas av Lars Ed-
lund och Arne Mellnäs och få ett omfång om 150 sidor, varav minst 

20 Brev från Glaser till Lindahl 1966-06-17. 
21 Glaser gav här i en parentes en något drastisk slutsats: ”goda lyssnare behöver inte 
vara goda spelare, men utan ett perfekt manuellt vetande går det ju inte”.
22 Glaser föreslog den beprövade ”Grout”, eller nyare material med ny metodik.
23 Protokoll 1966-10-10–11
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80 sidor skulle vara notexempel. Längre citat väntades uppta 20 si-
dor. Musikens material och form skulle författas av Bo Wallner och Sten 
Andersson. Omfånget beräknades till 150-200 sidor.24 Verket skulle 
innehålla konstruktionsteckningar, notexempel och partiturcitat samt 
studiefrågor, argumentationsanalyser och arbetsuppgifter som avslut-
ning på varje kapitel. Hela boken skulle förses med ett avslutande ka-
pitel innehållande instrumentlära med konstruktionsteckningar och 
”enstaka smärre notexempel”. Boken i musikhistoria kallades på detta 
stadium Musikhistorisk studiehandledning, vilket visar ett tydligt avsteg 
från Wallners tidiga intentioner om en musikhistoria som skulle bin-
da samman musiken med dess miljö. Titeldelen ”studiehandledning” 
antyder en guide till redan befi ntlig litteratur. Studiehandledningen 
skulle sammanställas av Bo Wallner och Sten Andersson och omfånget 
beräknades till 125 sidor vilka skulle innehålla: ”studieplaner, litte-
raturanvisningar, notexempel, tabeller och en del illustrationer, samt 
studiefrågor, argumentationsanalys och arbetsuppgifter i slutet av varje 
kapitel.25 I slutet av boken skulle fi nnas ”ett fylligt generalregister”.

Den tidigare nämnda bildvolymen fanns fortfarande med i plane-
ringen. Den skulle ha sammanställts av Sture Bergel och innehållit en 
inledande text och musikhistoriska bilder med bildtexter.26 Det pla-
nerades också för tonband eller grammofonskivor för att komplettera 
litteraturen med klingande material. En stor del av utrymmet skulle 
avsättas för instrumentpresentationer. 

Vid ett möte med representanter från Skolöverstyrelsen och Folkbild-
ningsförbundet dryftades de pedagogiska frågorna:27

Allan Malmgren frågade om den här pedagogiken är sådan att den 

kan användas i de cirklar inom studieförbunden och den kommunala 

undervisningen där man främst inriktar sig på instrumentalundervis-

23 Här fi nns en randanteckning som anger omfattningen 160 sidor. Detta kan möjli-
gen vara en precisering i efterhand.
24 Här fi nns en randanteckning som anger omfattningen 64 sidor. Nästan en halv-
ering mot det ursprungliga förslaget.
25 Randanteckning säger här ”utgår”.
26 Med på detta möte den 14 december 1966 deltog, förutom arbetsgruppens Sten 
Andersson och Bo Wallner, även chefen för vuxenutbildningen vid Sveriges Radio 
Kurt Lindahl, från Skolöverstyrelsen Carl Cramér och Bengt Olof Engström samt 
från Folkbildningsförbundet och ABF Inge Johansson och Allan Malmgren.
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ning. Bo Wallner svarade att planeringen gjorts dels med sikte på en 

höjning av kunskapsnivån, dels på användningen i andra hand i t.ex. 

studiecirklar. Efter den undervisning som huvudsakligen inriktats på 

höjning av kunskapsnivån kommer en specialisering på frågorna om 

hur stoffet skall läras ut till andra. 

B.-O. Engström påpekade vikten av modernisering beträffande stof-

fets indelning m.m. en effekt, som för Radiokonservatoriets del torde 

erhållas redan genom ämnenas grupperingar och integrering.28

Det metodiska inslaget fanns alltså fortfarande med i argumenteringen 
även om det tilldelats en underordnad roll. Kunskapsnivån är det vik-
tigaste. Just här förefaller ”kunskaper” ha en speciell avgränsad bety-
delse. 

Inge Johansson från Folkbildningsförbundet ville se en balans mellan 
det kunskapsmässiga och den pedagogiska tillämpningen. Kollegan Al-
lan Malmgren specifi cerade denna önskan genom att efterlysa en inte-
grering av de fyra viktiga saker som varje välskolad lärare bör kunna: 

1. Grundläggande och rika teoretiska kunskaper

2. Relativt högt uppdriven skicklighet på instrument

3. Kännedom om instrumental metodik

4. Pedagogiska kunskaper.29

Inge johansson tyckte inte att denna integrering skulle ”drivas alltför 
långt”, men pekade ånyo på betydelsen av att den pedagogiska tillämp-
ningen tydliggjordes.30

Den pedagogiska kursen under Radiokonservatoriets avslutande 
tredje termin planerades vidare av arbetsgruppen trots att den tilltänkte 
kursledaren Bengt Franzén fortfarande inte hade möjlighet att närvara. 
Främst var det proportionerna mellan vuxenundervisning, skolunder-
visning och instrumentalundervisning som diskuterades.31

28 Protokoll 1966-12-14 
29 Protokoll 1966-12-14
30 Protokoll 1966-12-14
31 Protokoll 1966-12-15
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Arbetsgruppen planerade vidare efter jul och nyår och träffades igen 
den 10 januari 1967. Nu drogs tumskruvarna åt vad gällde förkun-
skapskraven. Den tilltänkte eleven var inte någon ”allmänt intresserad” 
längre. 

Var och en som tänker delta i kurserna måste på ett så tidigt stadium 

som möjligt få reda på minimikraven och dessutom en möjlighet att 

kontrollera om de klarar den eller inte. Detta kan ske genom att in-

formationsmaterialet innehåller en redogörelse för kraven, som så 

mycket som möjligt formuleras i kvantitativa termer, och förutom de-

fi nition av de kunskaper som krävs ger material för en uppskattning 

av uppgifternas antal och svårighetsgrad samt om den arbetsinsats som 

kommer att krävas.32

Tankarna om en tredje termin med en pedagogisk kurs fanns kvar. 
Man nämnde ”allmänna tankar om inlärningssituationen”, varsebliv-
ning och gestaltupplevelse, ”uppmärksamheten, hur den väcks och 
behålls, om inlärningens mekanismer och metoder”, olika gruppdy-
namiska och utvecklingspsykologiska spörsmål. Instrumentalundervis-
ning skulle behandlas på ett generellt plan, ”utan avseende på de speci-
fi ka problemen för de olika instrumenten”. Vilka ambitionerna var för 
instrumentallärarnas förkovran är däremot svårtolkat. 

Ekonomin för den svällande litteraturen, från tidigare planerade 200 
sidor mot de nu beräknade 700, oroade förlagschefen vid Sveriges Ra-
dio, Jacob Boëthius, och arbetsgruppen måste argumentera för en utö-
kad litteraturbudget.

Meningen med Radiokonservatoriet är ju inte bara att förmedla viss 

musikundervisning genom massmedia, det är också nödvändigt att 

erinra sig att kravet också gällt en pedagogisk förnyelse. Så som läro-

böcker och programplaner hittills lagts upp vet vi att den kunskap som 

kommer förmedlas och det sätt på vilken den kommer att framföras 

till väsentliga delar motsvarar detta krav. Svårigheterna och oron är 

dock mycket stora inför det viktiga kapitel som heter vår tids musik, r tids musik, 

alltså de sista 5–6 veckornas sändningar under hösten 1968 (och läro-

boksstoffet till dessa). 

32 Protokoll 1967-01-10
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Under sommaren och början av hösten utarbetas och slutformuleras 

inom den statliga musikutbildningskommittén en helt ny uppbyggnad 

av den svenska musikundervisningen med därtill hörande kursinne-

håll. Allt talar för att betoningen på vår tids kultur kommer att bli 

stark, likaså kravet på att detta kursinnehåll förmedlas efter nya utex-

perimenterade metoder. Då både Bo och Bengt-Olof Engström till-

hör den statliga kommittén kommer vi för Radiokonservatoriets del 

att få så snabba informationer som överhuvudtaget är möjligt. Sam-

tidigt kan sägas att det blir mot Radiokonservatoriet som blickarna 

i första hand kommer att riktas, eftersom det är den enda fria och 

rörliga utbildningsform i större skala som kommer att fi nnas i landet 

under den närmaste framtiden, dessutom en utbildningsform med en 

så vid spridningsmöjlighet som tänkas kan.33

Man anförde alltså främst pedagogiska argument för att omfånget på 
litteraturen drastiskt skulle utökas. Farhågor för kapitlet Vår tids musik
ventilerades. Det framgå inte om det är en kulturell breddning som 
avses med ”vår tids kultur” och dess nya stärkta ställning eller om det 
snävt är ”nutida musik” i mening av modern konstmusik som avses. 

I slutet av sommaren 1967 var det mesta av materialet till musikhis-
torien, material och form och hantverket klart. Däremot hade inget 
av materialet till den musikpedagogiska kursen färdigställts, men den 
ingick fortfarande i planerna. När de övriga böckerna senare var helt 
färdiga var boken i musikpedagogik fortfarande på planeringsstadiet. 
Omfånget maximerades till 150 sidor och disponerades i två huvudav-
delningar. Den första skulle beröra musikbegåvning.34 Den andra delen 
skulle handla om inlärning.

Boken skulle vara praktiskt användbar genom att presentera ”pe-
dagogiska hjälpmedel”. Den tilltänkte kursledaren i musikpedagogik 
Bengt Franzén lämnade i februari en mycket kortfattad dispositions-
skiss till radioprogrammen i musikpedagogik. Utgångspunkten var ett 
resonemang om förhållandet mellan arv och miljö när det gäller att 
nå musikalisk kompetens. Detta spörsmål ställdes på sin spets med den 
provokativa frågan: ”Är det lönt att lära den som inte har talang?” 

33 Brevet från medlemmar i arbetsgruppen: Sten Andersson, Kurt Lindahl och Bo 
Wallner är daterat 1967-06-20.
34 ”5 typer, spridning över individer, yttringar av begåvningsmässiga förutsättningar 
i olika åldrar” Anteckning från möte 1968-02-23.
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Svaret var att ”alla kan lära”. Boken skulle ge ”konkreta exempel på att 
pedagogisk utbildning lönar sig”. När hösten kom hade manusarbetet 
emellertid inte fortskridit som beräknat.35 I oktober var bara tre kapitel 
klara och det planerade totalomfånget var samtidigt reviderat till 100 
sidor ”och helst lite därunder”. Kapitelrubrikerna skulle ha varit:

Kap 1 Är det lönt att lära den som inte har talang. 

Kap 2 Hur vi uppfattar omvärlden: varseblivning och gestaltning

Kap 3 Hur vi lär oss och hur vi studerar

Kap 4 Om gehöret och en smula metodik

Kap 5 Värderingar och känslor – grupp och miljö

Kap 6 Utveckling och mognad

Kap 7 Material och metodik och vår tids musik

Kap 8 Musikundervisning bland barn och vuxna

Kap 9 Varför man har prov och hur de bör bedömas

Kap 10 Sammanfattning och litet historik 36

I och med att den övriga litteraturen var tryckt och radioprogrammen 
började gå ut i etern var det intensiva planeringsarbetet över. Det som 
kvarstod att planera var helg- och sommarkurserna. Dessa, liksom den 
övriga produktionen, beskrivs senare under egna rubriker. Efter att det 
sista radioprogrammet klingat ut i etern den 9 december 1968 återstod 
endast tenteringar och utvärderingar.

Den avslutande individuella elevtestningen genomfördes i mars 1969 
med två examinationsnivåer, antingen för intyg eller för diplom. In-
tyget bekräftade deltagande i radioproven. Deltagarna fi ck i förväg ett 
svarsformulär som korresponderade till uppgifter som gavs i radio lör-
dagen den 22/3 kl. 13.30-14.00 för prov i musikhistoria, samma dag 
kl. 14.30-15.00 prov i material och form och dagen därpå söndagen 
den 23/3 kl. 14.30-15.00 för prov i hantverk. Uppgifterna skulle ut-
föras dels under sändningstid och dels efter programmen. Formuläret 
insändes sedan i ifyllt skick senast dagen därpå. Intyget hade inget fast-
ställt meriteringsvärde, men kunde vara ”ett extra plus” vid sökande av 
tjänster.37

35 Två förklaringar till att arbetet inte gick så smidigt kan ha varit att Franzén var 
direktör (rektor) vid musikhögskolan och dessutom var sjuk. 
36 Minnesanteckningar 1968-10-11, ”från sammanträde om musikpedagogik den 10 
oktober”. 
37 Brev 1969-01-03
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För att erhålla Radiokonservatoriets diplom skulle ett slutprov i var 
och ett av de tre kurserna genomföras och godkännas. Slutprovet ge-
nomfördes den 15 mars 1969 under kontrollerade former på tio plat-
ser i Sverige. Berättigade att delta i provet var de 200 studerande som 
genomgått veckosluts- och sommarkurser och nått tillräcklig poäng-
summa vid tidigare prov. Av dessa infann sig 132 personer geogra-
fi skt fördelade enligt följande: Umeå: 9 personer, Sundsvall 4, Falun 
12, Karlstad 6, Örebro 5, Stockholm 33, Norrköping 11, Göteborg 25, 
Växjö 15, och Malmö 12 personer. Tidsschemat för provet var: 

Musikens material och form 45 min. Enkät, Lunch, Det musikaliska 

hantverket (bandet 30 min, harmonisk reducering 30 min, genom-

läsning 15 min,) Musikhistoria (Bandet 30 min, genomläsning 30 

min.)38

Den nämnda enkäten tillsammans med en utsänd enkät till intygselever 
skulle senare ligga till grund för den summerande utvärderingen.39

Intyg utfärdades för 124 personer, diplom togs av 132. Sammanlagt 
var det alltså 256 personer av de till Radiokonservatoriet anmälda 756 
personerna, en tredjedel, som i formell mening fullföljde sina studier.

38 PM av 1969-03-11 angående Radiokonservatoriets slutprov den 15 mars 1969.
39 Denna presenteras senare och resultatet återfi nns i bilaga D.
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Denna genomgång av Radiokonservatoriets undervisningsmaterial 
innehåller beskrivningar av litteraturens fem delar Musikhistorisk hand-
ledning, Musikens material och form i tre delar och Musikaliskt hantverk. 
Genomgången innehåller också närstudier av fem av de 68 radiopro-
grammen och ett av de nio TV-programmen. 

Fördelningen av läromedel mellan kurserna var:

• Musikhistoria med 20 radioprogram och ett häfte om 70 
sidor 

• Musikens material och form med 24 radioprogram och tre 
böcker: del 1 med en omfattning av 300 sidor, del 2, 
200 sidor och del 3, 180 sidor, tillsammans nästan 700 
sidor

• Det musikaliska hantverket med 24 radioprogram och en • Det musikaliska hantverket med 24 radioprogram och en • Det musikaliska hantverket
bok på 230 sidor. 

Det är bara två av de nio TV-programmen som är tydligt ämnesrubri-
cerade som ”strukturlyssning”.

Litteraturen presenteras och beskrivs i progressionsordning, den här 
inledande Musikhistorisk handledning är den mest lättillgängliga, medan Musikhistorisk handledning är den mest lättillgängliga, medan Musikhistorisk handledning
den avslutande Musikaliskt hantverk mer tydligt riktar sig till de avan-
cerade lyssnarna. Programserien och boken Musikens material och form
intar en mellanställning såväl vad gäller innehåll som svårighetsgrad. 

Musikhistorisk handledning1

Musikhistorisk handledning utgör en relativt liten del av Radiokonser-Musikhistorisk handledning utgör en relativt liten del av Radiokonser-Musikhistorisk handledning
vatoriets samlade textmängd, 70 sidor av totalt cirka 1 000. Detta be-
gränsade format motiverades med att det redan fanns goda läromedel 
på området. De studerande uppmanades alltså att se denna bok endast 
som ett komplement till det redan givna, d.v.s. Jeanson & Rabe: Musi-
ken genom tiderna, Ton de Leeuw: Nittonhundratalets musik samt extensivt 
Grout: A History of Western Music. Musikhistorisk handledning har det A History of Western Music. Musikhistorisk handledning har det A History of Western Music. Musikhistorisk handledning
gemensamt med Musikens material och form 1–3 att varje kapitel innehål-
ler arbetsuppgifter som är nivågrupperade i tre uppgiftskategorier A, B 
och C.2

1 Andersson & Malm, 1968. För innehållsförteckning se bilaga A1.
2 Böckernas arbetsuppgifter behandlas senare.
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Man angav tre skäl till att boken inte har notexempel och i ringa grad 
ägnas ”själva musiken”. För det första behandlas musiken mer ingå-
ende i de andra kurserna. För det andra skulle boken kunna följas utan 
notkunskaper. Istället för studier av notexempel skulle den studerande 
lyssna på radioprogrammen, skivor och bandat material. Av studietek-
niska skäl tillråddes den studerande att avstå från den uppenbara fres-
telsen att lyssna på hela musikstycken. Det är tidsödande, ansågs det. 
För det tredje skulle Musikhistorisk handledning ses som en integrerad Musikhistorisk handledning ses som en integrerad Musikhistorisk handledning
del av Radiokonservatoriet. Böckerna i hela bokproduktionen skulle 
samverka och ställas i relation till varandra. 

Musikhistoriedelen utvecklades från att 1965 ha benämnts ”musik 
och miljö” och betecknats som ”musikalisk samhällslära” till att ett år 
senare vara uppdelad i en bildvolym, Musik och miljö, och en 125 sidig 
musikhistorisk studiehandledning. I den slutliga produktionen saknas 
bildvolymen helt och i den tryckta boken saknas notexemplen, studie-
planer, tabeller, illustrationer och det fylliga generalregister som skulle 
ha utgjort en avslutning. Ambitionsnivån för musikhistoriedelen sjönk 
markant medan Musikens material och form svällde.3 I stället för allt detta 
bidrar boken i dess slutgiltiga skick framför allt med fl era långa citat 
som, även om de inte är på originalspråk, ger en prägel av noggrann 
vetenskaplighet. 

De två första kapitlen har ett övergripande resonerande innehåll 
medan den egentliga musikhistorien inleds först i tredje kapitlet med 
avstamp i antiken. Det första kapitlet söker att med hjälp av två exem-
pel, en Bachkoral och Stravinskijs Våroffer, belysa en del av musikhisto-Våroffer, belysa en del av musikhisto-Våroffer
rieämnets problematik kring urval och källkritik. 

Inledningsvis avstår man från att deklarera någon explicit musiksyn 
eller att defi niera musikbegreppet närmare. I kapitel två, Musikmiljöer,
gör man däremot en avgränsning av musikbegreppet. Där talar man 
om ”den västerländska konstmusiken”. Ett konfl iktscenario målas upp 
där olika musikstilar slåss om utrymmet. Denna konfl ikt eskalerar i 
takt med ökad tillgång på musik. Därefter sägs att ”för västerlänning-
arna har 1900-talet inneburit en relativt kontinuerlig utveckling”. Man 
påstår också att ”vår kultur har i ganska ringa utsträckning påverkats av 
infl ytelser utifrån”.4 Radiomediet förmedlar dock exempel från olika 
musikkulturer. 

3 Bo Wallner hade delegerat sitt delförfattarskap i musikhistoriedelen till Krister 
Malm.
4 Det fi nns skäl att anta att det är de nämnda västerlänningarnas kultur som avses.
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Radiostationer över hela världen sänder en skenbart osorterad bland-

ning av konstmusik och folkmusik avspeglande de mest skilda tradi-

tioner och detta blandat med västerländsk populärmusik och ’klassisk’ 

musik, samt en mångfald blandprodukter. (s. 19) 

Det konstateras att musik måste bedömas med utgångspunkt i utöva-
rens normsystem. ”Man kan därför inte sätta likhetstecken mellan den 
estetiska värderingen av musiken som vi gör utifrån våra normer och 
den uppfattning som utövaren av en främmande musik har.” 

Kapitlet behandlar rubrikens ”musikmiljöer” mycket kortfattat. Det 
konstateras att musikmiljön är kopplad till traditioner och musikaliska 
funktioner. I texten nämns tre funktioner: den magiska, musikens på-
verkan på människans känsloliv och musiken som ordnande och sty-
rande faktor. ”Utomeuropeisk musik” sägs däremot ha en mångfald 
funktioner. Studier av denna främmande musik och dess funktionella 
kopplingar kan bidra till kunskaperna om vår egen musikhistoria. 

När själva musikhistorien börjar i kapitel tre påstår författarna att 
innan det skapas något fungerande notationssystem för musik, vilket 
sker runt år 1 000, fi nns det inte mycket musik att studera. De idag 
klingande exempel som kan studeras är den folkmusik som fortlever 
runt Medelhavet. 

Kapitel fem, ”Den gamla och den nya konsten”, behandlar polyfon-
ins utveckling under medeltiden. Här hävdas att teorin om dess födelse 
i den västerländska kyrkosången är felaktig. Flerstämmighet har funnits 
inom andra kulturer tidigare. Utvecklingen av musiknotationen bidrar 
till fl erstämmighetens utveckling. Därmed är den västerländska mu-
sikkulturens två främsta kännemärken, notskrift och fl erstämmighet, 
etablerade.

Renässansen beskrivs som en blomstringsperiod där humanismen 
manar fram enkelhet som en musikalisk dygd. Detta och tekniska 
landvinningar inom tryckkonst och instrumenttillverkning ökar möj-
ligheterna till att sprida musik. Denna blir, både som utövning och 
vetenskap, en del av renässansens eftersträvansvärda bildningsgods. Re-
formationen förändrar musiken, i synnerhet kyrkomusiken, genom att 
de nationella språken lyfts fram. Orgeln, körerna och menighetens sång 
får nya roller. 

I de två påföljande kapitlen beskrivs barocken som en musikalisk 
tillbakagång i den mening att renässansens mångfald ersattes av mer 
strikta ideal. Den musik vi nu talar om är den som fi nns inom de pro-
testantiska kyrkorna och vid hoven. Musikens teoretiska sida utveckla-
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des genom generalbas och en mer utvecklad kontrapunkt. Affektläran 
introducerades för att tolka det musikaliska innehållet i relation till 
mänskliga känslor – affekter. Den senare ”upplysningens musik” be-
skrivs vid jämförelse med den äldre barocken som mer elegant. Den 
framväxande borgarklassen skapar nya musikfora såsom konsertsal och 
musiksalong. Kompositörernas socioekonomiska villkor behandlas. 

Romantiken ägnas fyra kapitel. Bilden av denna epok tecknas främst 
genom att skildra en expanderande konstmusik där publiken växer, 
musiken blir mer mångfacetterad, fl er konsertsalar byggs och nya ton-
starkare instrument skapas. Utbildning av musiker och pedagoger in-
stitutionaliseras genom bildandet av konservatorier. Samtidigt kan vi se 
de första stegen mot en utvecklad musikvetenskap. Pianot uppmärk-
sammas som det främsta instrumentet under den romantiska epoken. 
Några anledningar till detta är att klaveret var ett medium för en ”in-
tim klaverlitteratur” som talade direkt till känslan, att det blev ett sta-
tusinstrument i salongerna och att det blev kompositörernas främsta 
verktyg. Mycket av det som inte är direkt skrivet för piano transkribe-
rades till klaverutdrag. 

Romantiken efterföljs av en rad olika kulturella inriktningar, där 
vissa sägs vara ”mer progressiva än andra”. Konstmusiken har en ”es-
tetiskt-intellektuellt inriktad funktion”, medan populärmusiken oftast 
har ”en mer påtaglig praktisk funktion”. Populärmusikens funktionella 
kvaliteter innebär en konstnärlig begränsning där personliga särdrag 
underordnas musikens icke estetiska funktioner. Populärmusiken inde-
las i två huvudgrenar, en europeisk med ”treklangsmelodik och enkel 
harmonik” och en andra gren med ursprung i Amerika med klang och 
rytm som främsta element. 

I kapitlet ”Musiken efter andra världskriget” behandlas förutsätt-
ningarna för utvecklingen inom konstmusikens avant garde. Dels hade 
krigstidens konformerande krafter ersatts av möjligheter till mer indi-
viduella uttryck, dels utvecklades ”en ny musikteori med naturveten-
skapliga anspråk”, som gjorde musiken allt mer svårtillgänglig. Den 
ökade komplexiteten skapade med tiden, paradoxalt nog, ”en upplevel-
semässig enkelhet” där en mångfald musikaliska detaljer för lyssnaren 
sammansmälter till ”högre enheter”. 

Vad gäller den nordiska musiken skildras 1900-talets början i termer 
av neoklassicism och ”sociologisk nyorientering”. Med det senare av-
ses den begynnande institutionaliseringen av musiklivet i form av ny-
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bildade konsertföreningar i Stockholm (1902) och Göteborg (1905).5

En stor del av efterkrigshistorien ägnas åt de musikkulturellt drivande 
organisationerna Fylkingen, Nutida musik och deras antagonist Samtida 
musik.6

Musikens material och form 1
7

Litteraturen till kursen Musikens material och form delades i tre band på 
ett förhållandevis sent stadium. I förordet till första delen nämns det 
fortfarande bara tänkte sig ytterligare en andra del. Denna svällde emel-
lertid och gjorde så småningom ytterligare en uppdelning nödvändig. 
En konsekvens av att uppdelningen på tre separata band kom sent och 
oplanerat är den gemensamma löpande numreringen av notexemplen i 
de två senare delarna.

Som inledning till innehållsanalysen kan det vara lämpligt att skaffa 
sig en översikt över förhållandet mellan de inblandade texslagen. För-
delningen mellan brödtext, notexempel och andra illustrationer kan 
säga något om vilken kunskaps- och musiksyn som produktionen är 
bärare av. Musikens material och form 1 innehåller 275 notexempel som 
tillsammans upptar 75 sidor. Notexemplen utgör alltså en förhållande-
vis stor del av materialet, cirka 25 %. Alla notexempel är konstmusika-
liska, utom två: Beatles For no one (exempel 33), och ett soloavsnitt av For no one (exempel 33), och ett soloavsnitt av For no one
Charlie Parker i Cool Blues (exempel 50). 

Musikens material och form 1 omfattar 13 kapitel. De tre första be-
handlar grundläggande frågor om vår musikupplevelse och termer som 
är knutna till detta: tonsystem, notation, och även det vid denna tid 
så aktuella elektroniska ljudmaterialet. Därefter följer sex kapitel om 
musikens grundelement: klang, melodi, rytm, harmoni, dynamik och 
form. Efter ett första avsnitt om ”Ord och Ton” (ämnet tas upp igen i 
ett mycket omfattande avsnitt i del 2) inleds en historisk översikt av de 
musikaliska formernas utveckling, med början i barocken. Den första 
delen avslutas med två kapitel om wienklassicismens former ur en rad 
olika synvinklar. 

5 Göteborgs första konserthus blev klart samma år som konsertföreningen bildades, 
1905. Detta hus brann dock ner 1928 och ersattes av det nuvarande som invigdes 1935. 
Stockholms konserthus färdigställdes först senare, 1926.
6 Samtida musik – kammarmusikförening, värnande om ”traditionell modernism”. Bil-
dad 1960 ”som komplement till föreningen Fylkingen”. (Sohlmans, 1979, bd V:272)
7 Andersson & Wallner, 1968. För innehållsförteckning se bilaga A2.
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Bokens disposition följer radioprogrammens och man förordar en 
”integrering” mellan radiolyssnande och egna studier. Det betonas att 
de tre kurserna skall ses som samordnade. Formläran och hantverket 
sägs t.o.m. syfta mot samma mål, till ”ett intensifi erat lyssnande och till intensifi erat lyssnande och till intensifi erat lyssnande
ökad behärskning av den musikaliska satsen”.ökad behärskning av den musikaliska satsen”.ökad behärskning 8 Skillnaderna mellan det 
musikaliska hantverket och formläran är att hantverket ägnar sig åt 
”detaljkontroll”. Det handlar inte bara om att kunna uppfatta inter-
valler, rytmmönster och samklanger, utan också om att aktivt kunna 
reproducera dessa. I formläran undersöks istället musikaliska skeenden 
i större format och man försöker tränga in i kompositörernas utgångs-
punkter för sitt arbete.

Musiken och vi 

Första kapitlets titel Musiken och vi förespeglar en framställning om Musiken och vi förespeglar en framställning om Musiken och vi
människans förhållande till musik i bred mening. Men redan i för-
sta stycket signaleras avgränsningar. Det är viktigt att i musikstudiet 
veta vad man ”skall iaktta”. Man bör även vara kritisk. De studerande 
ska refl ektera över kunskapernas ursprung. Är informationen byggd på 
subjektiva upplevelser eller av mer objektiva fakta i form av noter eller 
registrerade ljud? Under rubriken Vad i musiken är det som vi studerar?
försöker man reda ut på vilka olika nivåer musik kan undersökas. 

Det är klart att ordet musik har olika betydelser i dessa olika fall. [som 

något man lyssnar på, en notbild eller något annat fysikaliskt uppmätt] 

Med ordet ’musik’ kan vi ju också mena olika saker, t.ex. det eller det 

musikverket, en samling musikverk, ett material av något slag som 

kan formas och användas på olika sätt. Vi kan mena ljudsvängningar i 

luften, spår på en grammofonskiva, tankar och upplevelser som på ett 

eller annat sätt hör till musiken, noter, andra tecken och anvisningar 

i partitur och mycket annat. För att få ett begrepp om mångfalden av 

musikens olika existensformer skall vi följa några av dess vägar från 

tonsättare till lyssnare.9

Denna öppning följs av en tidstypisk framställning av ”den musikaliska 
kommunikationsprocessen”. 

8 Kursiv i original.
9 Musikens material och form 1, s. 12
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1.  Musikverket tar form i tonsättarens fantasi.

2.  Tonsättarens föreställningar överförs i noterad form.

3.  Musiken ges ljudande form av en eller fl era exekutörer.

4.  Ljudet kan avlyssnas direkt, tas upp via mikrofon, förstärkare, band 

eller grammofonskiva eller sändas genom radio eller television.

5.  Musiken tas emot av en lyssnare, som medvetet och omedvetet 

bearbetar intrycken.10

Musiken ses här uteslutande som ett verk skapat och nedtecknat i skrift 
av en kompositör. På de följande fyra sidorna beskrivs ”de tre områden 
som musikverket genomlöper”, musiken som fysikalisk företeelse, som 
notskrift och slutligen dess reception.

I avsnittet Två utgångspunkter för musikupplevelse jämförs poeten Erik Två utgångspunkter för musikupplevelse jämförs poeten Erik Två utgångspunkter för musikupplevelse
Lindegrens och musikforskaren Nils L Wallins olika sätt att närma sig 
Bartóks stråkkvartetter. Lindegren och Wallin ska representera två tyd-
ligt åtskilda positioner i synen på vad musikupplevelse kan vara. Det 
musikaliska verket kan med Lindegren beskrivas i poetiska metafo-
rer, men det kan också på Wallins vis analyseras musikvetenskapligt. 
Därmed skapas en polaritet mellan ett rationellt akademiskt analytiskt 
perspektiv och ett litterärt konstnärligt beskrivande.

Att höra ljud 

Utgångspunkten i kapitlet Att höra ljud är att vi ska förstå ljudalstring Att höra ljud är att vi ska förstå ljudalstring Att höra ljud
i dess mest fundamentala mening. Redan här möter vi idéer från den 
ljudpedagogik som Folke Rabe introducerade i projektet och som åter-
kommer i Musikens material och form 3. Ärtor på en plåtbricka, sim-
mande glas i diskhon, socker och salt på ett papper och prassel av olika 
slags papper ska visa vägen till en värld av vardagsljud. Det fi nns tre 
motiv till detta: 

1. det ger en möjlighet att komma utanför det traditionella musikstu-

diets metodiska begränsning, 

2. det ger en antydan om musikupplevelsens relation till vårt sätt att 

uppleva omvärlden, då vi inte lyssnar på musik, 

3. det står i relation till det intresse för ljud, som fi nns i vår tids musik, 

poesi och teater.11

10 Musikens material och form 1, s. 12
11 Musikens material och form 1, s. 24
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Här problematiseras musikbegreppet. En konkret fråga kan vara: När 
blir vardagsljuden musik? Behovet av ljudstudier ska också sättas in i ett 
vidare kulturellt sammanhang. Därefter följer ett resonemang om in-
dividens förutsättningar att uppfatta dessa ljud, den auditiva perceptio-
nens roll. Vår hörsels primära biologiska funktion är att skapa reaktio-
ner. Den funktionen är en del av människoartens biologiska utveckling. 
Vår kognitiva förmåga att strukturera och tolka ljud gör att vi glömmer 
somt och minns annat. Vi har framför allt lättare att minnas helheter. 
Den pedagogiska slutsatsen blir att eftersom musik som konstform inte 
hör till vår biologi måste vi lära oss att lyssna analytiskt. 

Det visar sig vid närmare eftertanke, att den situation som man kanske 

oftast tänker på, när det gäller musik: ett koncentrerat lyssnande som 

inte på något entydigt sätt mynnar ut i en reaktion är ganska sällsynt 

i vardagslivet. Vår organism är inte inriktad på att ensidigt kunna ta 

emot intryck, och därför är det koncentrerade lyssnandet på musik 

något som måste läras.12

Uppmärksamhet på musik kan beskrivas med analogier från visuell 
perceptionsteori. Medvetandet ”riktas” och ”fokuseras” på olika delar 
av musiken. Här fi nns också infl uenser från gestaltpsykologin. 

Med organisation i fi gur och bakgrund sammanhänger att vår omgiv-

ning för oss framträder såsom gestalter. Föremål som vi känner igen 

har lättare för att framträda som gestalter än andra, likaså sådana som 

markeras genom en särskild, enhetlig färg, en sammanhängande yt-

terkontur, som bildar en geometrisk fi gur etc. För de visuella gestalt-

upplevelserna har man uppställt ett antal gestaltlagar, som i viss mån 

gäller även för vår upplevelse av gestalter i det som vi hör.13

Efter en diskussion om likheter och skillnader mellan maskinell ljud-
registrering och människans lyssnande till musik möter vi i avsnit-
tet Förgrund och bakgrund i musiken ett helt nytt och bredare kulturellt 
grepp. Här jämförs ett indiskt rytmmodus ”tala” och dess rytmiska 

12 ibid. s. 26
13Musikens material och form 1, s. 27. De gestaltlagar som omtalas innebär att element 
bildar helhet när de visar 1. närhet, 2. likhet, 3. kontinuitet, 4. slutenhet, eller 5. 
gemensam rörelse. (NE) För vidare studier av getaltpsykologins infl uenser på den 
svenska musikvetenskapen se Dahlstedt (1999:138 ff ).
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komplexitet med den melodiska kolpexiteten i ett Bachstycke.14 Kon-
tentan av jämförelsen blir att musik blir mest effektiv om den inte är 
alltför komplex i ett fl ertal avseenden. Efter denna etnologiska utvik-
ning återförs vi till den västerländska konstmusiken i Musikens innehåll. 
Kortfattat diskuteras den musikestetiska polariteten mellan program-
musik och musiken som rent estetisk form – alltså diskussionen för och 
emot autonomiestetik. Någon principiell ställning för den ena eller 
andra positionen tar inte författarna.

Att göra ljud 
Det tredje kapitlet heter ”Att göra ljud”. I det inledande avsnittet Män-
niskorösten fastslås att om vi håller oss inom ”vår egen kulturkrets” och 
om vi bortser från ”den nya musiken”, ”är röstens användning i mu-
siken självklar”. Efter en diskussion om röstideal och normer följer ett 
avsnitt som vandrar från lättare genrers sångstilar med mikrofonteknik, 
till mer musikantropologiska exempel, såsom tibetansk munksång, ki-
nesisk opera och svensk kulning. Det konstateras att trots att sången 
ligger oss alla nära – vi bär instrumentet med oss – är de fl esta män-
niskor sånghämmade. Det sociala fördömandet av ”all onödig ljudverk-
samhet” gör att vi inte ens i vår ensamhet tar till sång som personligt 
uttrycksmedel.

Härnäst följer ett kort avsnitt om musikinstrument. ”Vår gängse in-
delning av instrumenten i trädblåsinstrument, bleckblåsinstrument etc. 
förslår inte inför den rikedom på instrument som fi nns på vår jord”. 
Den vetenskapliga indelningen presenteras och kompletteras med den 
nya teknikens ljudkällor. För att instrument skall vara användbara är 
två faktorer viktiga: 

a) ljudet från dem måste vara tillräckligt starkt för att kunna 

höras, 

b) instrumentets hela förråd av olika ljud måste vara lätt åt-

komligt.15

Med elektronikens hjälp kan förstärkning av ljud överbrygga dessa pro-
blem. Detta gäller framför allt inom elektronmusik och rock’n roll. 

Vid en allmän jämförelse mellan konsertbesök och den nya tidens sätt 
att lyssna till musik hemma, på sin HIFI-anläggning, konstateras att 
det, trots problem med ljudåtergivningen, fi nns fördelar med hemlyss-

14 Sakkunskapen i indisk raga kommer från Bengt Berger och Bengt Ernryd.

15 Musikens material och form 1, s. 37
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nandet. Detta bör inte betraktas som ”någon dålig efterapning” av en 
riktig konsert. Hemlyssnandet medger ett i många avseenden ”effekti-
vare och mer aktivt studium av musiken”. 

I avsnittet Tonsystem fi nner vi åter referenser till fjärran kulturer. 
Tonsystem är kulturbundna. ”Vi tenderar att tolka frekvenserna enligt 
våra invanda föreställningar om tonhöjd.” Man förordar en relativistisk 
musiksyn där vårt tonsystem är ett av många möjliga. Det kräver dock 
”en smula ansträngning” att tränga in i främmande tonsystem. Återigen 
framhålls fl erstämmigheten som en av de viktigaste faktorerna bakom 
utvecklingen av ”vårt” tonsystem och ”vår musik”.

Här fi nns också ett avsnitt om notation. Noter förutsätts i musikpro-
duktionen. Undantag är folkmusik och elektronisk musik. Drivkraften 
i konstmusikens utveckling har varit ”växelverkan mellan notationens 
möjligheter och tonsättarnas musikaliska fantasi”. Notskriften har svag-
heter i beskrivandet av såväl tonhöjd, klang som rytm. När det gäller 
”förmågan att exakt ange tonhöjder är [den] mycket begränsad” och 
för nya former av klanger krävs nya symboler. Det konstateras också att 
notskriftens förmåga att exakt återge tidsvärden är skenbar. Efter dessa 
rimliga invändningar kommer ett kulturellt förbehåll:

Alla dessa invändningar mot den traditionella notskriften gäller endast 

dess värde att notera ny musik, folkmusik och utomeuropeisk musik. 

(s. 45) 

Notskriften ses i övrigt som fullkomlig när det t.ex. gäller att återge 
äldre konstmusik och populärmusik. 

Radiokonservatoriets decennium är samtidigt den gyllene tiden för 
elektronisk musik vilket avspeglas i vurmen för bandslöjd och en ny-
byggd elektronikmusikstudio.16 Avsnittet ”Det elektroniska materia-
let” visar de elektroniska instrumentens historia. Här nämns t.ex. fl era 
relativt okända elektriska ljudredskap, den Wiggen-Strömbergska ge-
neratorn, eller instrumentet trautonium17 eller ett Ondes Martenot18. Här 
nämns även de försök som gjordes att låta datamaskiner komponera 
musik, dels i form av pastischer, men även mer seriöst där man har låtit 
maskinerna medverka i kompositionsprocessen. 

16 EMS på Sveriges Radio
17 En av Friedrich Trautwein (1888–1956) under 1920-talet konstruerad elektrofon. 
(Sohlmans bd V:665)
18 (Les) Ondes Martenot en av Maurice Martenot (1898–1980) konstruerad och i Paris 
1928 presenterad elektrofon. (Sohlmans bd IV:805)
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Musikaliska formelement

Sex musikaliska formaspekter behandlas under var sin kapitelrubrik: 
klang, melodi, rytm, harmoni, dynamik och form. Avsnittet Klang upptas av Klang upptas av Klang
instrument- och partiturkunskap. ”Våra instrument” är liktydigt med 
symfoniorkesterns eller ”den klassiska musikens” instrument. Partitu-
ret är ”ett viktigt studieobjekt när det gäller klanger”. Det ger t.o.m. 
säkrare besked än direkt lyssning. Helt uppenbart ägnar vi oss här åt 
”partiturmusik”.

Kapitlet om melodik blir inte kulturellt avgränsande förrän begrep-
pet kontrapunkt tas upp. Det är ju rimligt eftersom kontrapunkt hand-
lar om fl erstämmighet och denna kan ses som konstmusikens främsta 
kännemärke. Åter möter vi här den första agenten i musikens distribu-
tionskedja – tonsättaren – som trots kontrapunkten måste tänka på att 
göra musikens fl erstämmighet begriplig för sin publik.

Även i kapitlet om rytm använder man sig av konstmusikaliska ex-
empel, trots att man tidigare framhållit den rytmiska komplexiteten i 
indisk musik. Med ny teknologi har man på millisekundnivå registre-
rat hur rytmer faktiskt utföres i praxis. Dessa registreringar har sedan 
jämförts med notbilden. Det är uppenbarligen stor skillnad på noter 
och den rytmiska verklighet. Ett exempel på den nya teknikens an-
vändningsområden är att den kan vara en hjälp till rytmisk fokusering. 
Rytmavsnittet avslutas med en pedagogisk komplikation: 

”…en aldrig så pedagogisk förenkling av de rytmiska fenomenen kan 

ha skadeverkningar på lång sikt. Vi måste här som alltid annars utgå 

från verkligheten. Den komplexitet den uppvisar är förutsättningen 

för dess rikedom…” 19

I avsnittet om harmonik, under kapitelrubriken ”harmoni”, vill man 
studera ”hur harmoniken fungerar som ett medel att hålla samman 
följder av ackord” och ”hur dessa ackordföljder i musikverket begagnas 
som byggstenar som kan användas för att gestalta verket i stort” 20 Har-
monikstudier är här alltså inte liktydigt med den metodiskt inriktade 
harmoniläran, utan här vill man se den som något som intar en posi-
tion mellan klang och ”linjeföring”. ”I all harmonik är det fråga om 

19 Musikens material och form 1, s. 95
20 Musikens material och form 1, s. 101. Harmonik kan defi nieras som ”samklangsas-
pekterna på all musik inom den speciella fl erstämmiga traditionen i Västerlandet”. 
(Sohlmans bd III:333)
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en avvägning mellan melodiska och ackordiska element.” 21 Det gängse 
ackordanalysarbetet har tidigare endast berört musik från ett mycket 
avgränsat tidsavsnitt, från barock till romantik. De ackordnoterings-
system som diskuteras är generalbas och funktionsanalys, den ena en 
praxis från barocken och den andra en sentida analysmetod. 

Grundläggande harmonikbegrepp, kadens, ackord och ”treklang och 
dess relationer” behandlas. Tolvtonstekniken tas också upp här och inte 
under avsnittet Melodi, trots att tolvtonstekniken av många i första hand 
uppfattas som en horisontell melodisk strukturering. Det sägs att tekni-
ken ”i hög grad [är] en hantverksteknisk företeelse” utan inverkan på 
musikens dynamik eller rytmik. Avsnittet avslutas med en redogörelse 
för harmonikens förhållande till formen.

Härefter följer ett kapitel om dynamik. Efter en diskussion om dy-
namikens upplevelsepsykologiska mekanismer och dess komplikationer 
för (den dåvarande) inspelningstekniken, avslutas kapitlet med en av-
ancerad arbetsuppgift kring en scen ur Alban Bergs opera Wozzeck. Här 
behandlas också ett problem som pedagoger bör uppmärksamma:

Vi säger oss bedöma ljudstyrka, men vår bedömning grundar sig på 

komplicerade relationer mellan amplituder och klanger. Denna iakt-

tagelse har för övrigt en direkt musikpedagogisk tillämpning. Det är 

frapperande hur ofta man talar om nyanser, som om det enbart vore en 

fråga om ljudstyrkor, medan det ofta är en framkomlig väg att inrikta 

sig på en lämplig tonbildning och artikulation. Forte är inte detsamma inte detsamma inte

som piano fastän starkare. (s. 119)

I det korta kapitlet om form sägs att den musikaliska formläran behand-
lar musikens helhet med fokus på dess ”uppbyggnadsprinciper”. Form-
analys framställs som ett sisyfosarbete där man ibland måste arbeta med 
en dimension i taget. Den ”fullständiga formanalysen” är förmodligen 
ogörlig och ”låter sig inte ens tänkas”. Det är t.o.m. icke möjligt att 
sträva efter en total analys. ”Låt oss därför inte försöka utföra den.” Det 
framhålls också att ”form” inte är helt detsamma som ”formtyper”. Här 
kan man skönja just Bo Wallners eget personliga arbete med begreppet, 
som springer ur det faktum att den moderna musiken genom att göra 
sig fri från de traditionella formtyperna samtidigt blivit medveten om 
formens betydelse. 

21 Musikens material och form 1, s. 103
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Ord och ton

Samspelet mellan ord och ton i den musikaliska skaparprocessen be-
skrivs som att ”dikten ger tonsättaren en upplevelse. Denna upplevelse 
frigör hans fantasi. Musik börjar sjunga inom honom.” På detta följer 
en polarisering mellan ordens och musikens inbördes betydelse. 

Vill man betona ordens betydelse, blir musiken bara något dekorativt, 

en inramning. Vill man betona musikens roll blir dikten knappt mer 

än en förevändning för ett stycke musik. Människorösten är musikens 

mest nyansrika och uttrycksfulla medium, därför blir det sånger.22

Det låter som ett olyckligt äktenskap där relationen utgör ett ömse-
sidigt beroende och där verbal och musikalisk avvägning blir en svår 
balansakt. 

Material och form i musikhistorien

Den formhistoriska framställningen tar avstamp i barocken, närmare 
bestämt i 1600-talets första operaförsök. Den första spelbara operan 
anses vara Monteverdis Orfeo, med tillkomståret 1607.23 Ett argument 
för att börja de ingående studierna först med 1600-talet är att instru-
mentalmusiken tar pregnant form först under denna tid.

Instrumentalkomponerandets frigörelsetid tillhör 1500-talet, men det 

kan knappast råda någon tvekan om, att det var först under barocken 

som tonsättarna med målmedvetenhet började utforska de olika in-

strumentens uttrycksmöjligheter ända upp till en nivå på gränsen till 

det virtuosa.24

Den gängse musikhistorien har haft svårt att förhålla sig till perioden 
mellan högbarock och Wienklassicism. Man har sett två konstnärliga 
höjdpunkter, en tidig med Bach, Händel och Couperin och en senare 
med Haydn, Mozart och Beethoven. Mellan dessa höjdpunkter fanns 
en tid av musikalisk stiltje. Radiokonservatoriet vill lyfta fram denna 
1700-talets musikaliska mellantid. Wallner ställer två frågor: vad är en 

22 Musikens material och form 1, s. 136
23 Det fi nns dock en tidigare Euridice från 1600 av Jacopo Peri. Detta verk är intres-Euridice från 1600 av Jacopo Peri. Detta verk är intres-Euridice
sant inte bara för det nya i tonspråket utan också för att det förmår ”fängsla genom 
sin monodiska uttrycksfullhet, sin expressivitet med små medel”. (Musikens material 
och form 1, s. 178)
24 Musikens material och form 1, s. 190
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”övergångsperiod” och vad är en ”kulminationsperiod”? Bakom dessa 
döljer sig en annan fundamental fråga: vem har estetiskt tolknings- och 
bedömningsföreträde?

Om denna bok var ett historiskt arbete, skulle vi fördjupa oss i dessa 

frågor. Likaså om syftet med vårt formstudium inte i första hand var 

att berika upplevelser och skola till hantverksskicklighet och pedago-

giska insikter utan att undersöka de musikaliska formernas utveck-

ling: deras tillblivelse och deras förvandling.25

Mellandecennierna under 1700-talet har alltså återupptäckts och en rad 
motiv för att i ökad utsträckning uppmärksamma denna tid radas upp. 
Tydliga musikaliska trender är enkelhetssträvan – folkvisan kommer på 
modet, ny orkesterstil och ny instrumentationsteknik. 

När wienklassicismen behandlas vill författaren markera en distanse-
ring från epoken som musikvetenskaplig måttstock. Nu stundar något 
annat, musikhorisonten har vidgats.

Den wienklassiska formläran behandlas här inte som studiets utgångs-

punkt och huvudsak utan ’bara’ som ett – låt vara mycket väsentligt 

– led i beskrivningen av tonkonstens utveckling och av den långa rad 

av möjligheter som fi nns till kompositoriska gestaltningar.26

I avsnittet ”formtyperna” problematiseras det musikaliska formbegrep-
pet. Det hittills rådande formbegreppet har varit hårt knutet till den 
fi lharmoniska arenan där wienklassisk och romantisk musik styrt de-
fi nitionen av form. Detta förhållande håller på att förändras och orsa-
kerna till detta kan spåras på två håll. Det handlar dels om ett vidgat 
intresse för både nyare och äldre musik och dels om ”förändringar i 
distributionsvägarna” – eller ur ett lite vidgat perspektiv – musikens 
villkor i det moderna samhället. I texten kan spåras en ambivalens i 
förhållandet till den musikvetenskapliga traditionen och musikens nya 
förutsättningar. 

Om man inom massmedia – och inom mer rörliga moderna konst-

former – benhårt höll fast vid genre- och stilprogram, dvs lät den 

fi lharmoniska repertoaren presenteras intakt i särskilda program, och 

detsamma gällde t ex jazz och indonesisk gamelanmusik, då skulle 

25 Musikens material och form 1, s. 197.
26 Musikens material och form 1, s. 212. Ett exempel på en sådan beskrivning av utveck-
lingen är Wiora (1957): Europäische Volksmusik und abendländische Tonkunst.
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det kanske vara möjligt att bibehålla skenet av en traditionell form-

syn. Men så fyrkantigt är ju sällan numera programkomponerandet, 

framför allt inte i radio. Istället kan det hända, att man inom en och 

samma sändning blandar repertoaren med de våldsammaste kast: från 

oratoriedimension till en enda soloröst, från tibetansk tempelmusik 

till kammarmusik av Webern, från Bach till Beatles och elektrofoni. 

Varje minut blir en utmaning mot den traditionella musikuppfatt-

ningen och formsynen. Att inte ta hänsyn till detta vore att vandra i 

musikens landskap med skygglappar.27

Samtidigt ska vi inte släppa taget om traditionen: 

Men därmed behöver inte allt intresse för de wienklassiska och ro-

mantiska formproblemen upphöra. Därtill är produktionen alltför 

väsentlig. Ser man närmare på formlärelitteraturen från de senas-

te decennierna visar det sig också att strävan in i de wienklassiska 

komposito riska problemen ständigt hålls levande.28

Det fi nns även en ambivalens inför formanalysens framtid. Wallner vill 
se formanalysen mer som ett praktiskt analysredskap än som ett redskap 
för normativ kunskapsförmedling. Formstudiet av det enskilda stycket 
ska rikta in sig på ”individuell formuppbyggnad”. Formstudiet av sen-
barocken, rokokon och den wienklassiska musiken ska också breddas. 
En bättre bild måste skapas av dessa musikformers framväxt. Detta kan 
göras bl.a. genom ett intensivare studium av de mindre kända kom-
positörerna från dessa epoker. Element som ”melodiska särdrag”, ”ut-
veckling av ett tema”, ”harmonikens formbildande roll”, ”polyfoni”, 
”dynamik”, ”proportioner”, ”ackompanjemangsfi gurer” och ”orkes-
terteknik” tas upp. Dessa begrepp är analysredskap för en eftervärlds 
ambition att ”levandegöra ’det musikaliska museet’”.29

Musikens material och form 230

Wallner förtydligar här den metodiska ambitionen med serien Musikens 
material och form. Det är fråga om att fokusera det enskilda musikstycket 
i sig mer än dess tänkbara funktion. 

27 Musikens material och form 1, s. 234.
28 Ibid.
29 Wallner refererar här själv till ”det musikaliska muséet”. Jämf. Goehr (1994).
30 Wallner, 1968
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Kunskapen om de enskilda verken ställs framom kunskapen om epo-

ken (det är alltså långt ifrån alltid det tidstypiska som vi sysslar med), 

den personliga upplevelsen av musiken och diskussionen kring den 

framom de historiska iakttagelserna.31

Denna s.k. ”pedagogisk-praktiska” inriktning tillämpas här på den ro-
mantiska epoken. Det görs med ett betydligt omfångsrikare avsnitt vad 
avser formaspekterna än vad som hittills varit vanligt i musikhistorisk 
litteratur. Den romantiska epoken är full av motsägelser. För det första 
fi nner vi här en musikestetisk diskussion mellan de två huvudpositio-
nerna den programmusikaliska, att musiken bär på en berättelse, och 
den absoluta som ser musiken som ordnade ljud utan yttre referenser. 
Wallner vill avdramatisera denna polarisering. 

Det fi nns kanske ingen ’absolut’ musik i ordets maximala innebörd. 

Speglar inte varje stycke musik människan bakom verket? Speglar det 

inte alltid något av hennes känslor, tankar och upplevelser, speglar det 

inte alltid den miljö och den tid hon lever i? 32

Det fi nns också en andra polaritet mellan det progressiva, det framåt-
blickande i t.ex. Wagners musik och intresset för det historiska som kan 
exemplifi eras med Mendelsohns vurm för Bach. En tredje polaritet är 
strävan mot det populära i motsats till ”försjunkenhet i det introverta 
och det exklusiva”. Denna motsättning diskuterades redan under 1800-
talet. Schumann stred mot det som han såg som ”trivialmusik”. Förut-
sättningarna för denna var ”en allmän sentimentalisering” och ett nytt 
sätt att komponera på ett mekanistiskt sätt efter givna ramar. 

Dessa inledande resonemang om musiksyn i boken är endast en all-
män introduktion. Här poängteras också att det inte är...

…vår uppgift att fördjupa oss i de idéhistoriska perspektiven: det är ett 

ämne för det musikhistoriska och musiksociologiska studiet. Vad man 

i formläran i första hand bör syssla med är ju en beskrivning av och en 

diskussion av de kompositoriska medlen.33

Boken är i övrigt en fyllig framställning av den romantiska musikens 
form och materialvärld, där också vokalmusiken och operan ges rätt-
mätig uppmärksamhet. Den skandinaviska musiken uppmärksammas 
i hög grad, vilket inte är konstigt eftersom Bo Wallner är författaren. 
Framställningen avslutas med musiken runt sekelskiftet 1900. 

31 Musikens material och form 2, s. 9
32 Musikens material och form 2, s. 79
33 Musikens material och form 2, s. 13. Kursiv i original.
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Musikens material och form 334

Fjorton moderna verk

I inledningen till Musikens material och form 3 tar Wallner målaren Was-
sily Kandinsky (1866-1944) till hjälp för att spegla de konstnärliga upp-
brottsstämningarna under 1900-talets första decennium. ”Man ska inte 
längre kämpa för en form när den inte längre kan tjäna som uttrycks-
medel för den inre klangen.” 35 Motviljan mot den övermogna spets-
borgerlighetens ”avtrubbade materialism” och dess ”fruktan för frihet” 
tvingade Kandinsky till uppbrott och nya uttrycksmedel. Det betyder 
inte sällan strid mot det etablerade, mot tradition och konvention, mot 
form som ”blivit uniform”. 

Schönberg, med tillnamnet ”den konservative revoutionären” får ut-
göra länken mellan romantiken och modernismen. Det gör han dels i 
egenskap av tolvtonsteknikens främste företrädaren och dels med sin 
bundenhet till de gamla mästarna. Det är av Bach, Mozart, Beethoven, 
Wagner och Brahms han har lärt sig kompositionskonsten. Inget av 
Schönbergs verk uppmärksammas särskilt, men i den fortsatta texten 
presenteras fjorton verk av olika kompositörer: Bergs Wozzeck, Stra-
vinskys Våroffer, Bartóks Våroffer, Bartóks Våroffer Sonat för piano, Stravinskys Pulcinellasvit, Pro-
kofjevs klassiska symfoni, Sjostakovitjs Symfoni nr 5, Hindemiths Mathis 
der Maler, Weberns der Maler, Weberns der Maler Fem orkesterstycken op. 10, Varèses Octandre, Stock-
hausens Refrain, Ligetis Aventures, Rosenbergs Symfoni nr 3, Blomdahls 
I speglarnas sal och slutligen Lidholms I speglarnas sal och slutligen Lidholms I speglarnas sal Poesis för orkester.36

Wozzeck ”intar en nyckelställning i hans [Bergs] produktion vad be-
träffar satsteknik och emotionell karaktär. Redan ur storformell aspekt 
är Wozzeck väl värd ett ingående studium”.37 Stravinskys Sacre du prin-
temps (Våroffer) framstår främst som en motpol till Schönberg och Berg. 
Adorno såg Stravinskys arbeten som ett uttryck för ”ett animaliserande 
av människan”, och som en reaktionär motpol till Schönbergs och Bergs 
progressiva arbeten. Schönberg stod för ”det nya medvetenhetstillstån-
det som nittonhundratalet hade fört med sig” var ”omänsklig” och 

34 Wallner, (red.), 1968. Boken är indelad i fyra kapitel: 1. Fjorton moderna verk, 
2. Populärmusiken, 3. Om improvisation och 4. Elektronisk musik.
35 Kandinsky (1912/1949) i Prisma. nr 2, Originaltiteln är Über die Formfrage. Texten 
hade 1946 översatts till danska av Ole Wivel med titeln: Formens problem.
36 Avsnittet Fjorton moderna verk är skrivet av en rad experter: Bo Wallner, Göran Fant, 
Arne Mellnäs, Bengt Holmstrand och Ingvar Lidholm. 
37 Musikens material och form 3, s. 15
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”schizoid”. Wienskolan företrädde en autonom estetik medan Stravin-
sky var mer intresserad av musikens funktion. Schönberg arbetade med 
tonserier, medan Stravinsky använde modala modeller som bearbeta-
des och utvecklades, inte minst rytmiskt.38 Det systematiskt utnyttjade 
polytonala elementet i Våroffer, som just vid denna tid presenterades av Våroffer, som just vid denna tid presenterades av Våroffer
György Ligeti vid kompositionsseminariet i Stockholm, där Wallner 
deltog, har inte satt några spår i framställningen.39 Fokus på rytmiken 
fi nns även i Bartóks Sonat för piano. Detta verk jämförs med Våroffer och Våroffer och Våroffer
belyser en strävan bort från det fasta tonala tänkandet. 

Pulcinella inleder Stravinskys neoklassicistiska produktion. Även Pro-
kofjevs Klassiska symfoni, Sjostakovitjs Femte Symfoni och Hindemiths Femte Symfoni och Hindemiths Femte Symfoni
Mathis der Maler kan ses som neoklassicistiska. Weberns musik känne-Mathis der Maler kan ses som neoklassicistiska. Weberns musik känne-Mathis der Maler
tecknas av klarhet och genomskinlighet och formen är aforistisk. Om 
det tidigare varit melodi och rytmik som fokuserats så uppmärksammas 
framför allt det klangliga i Varèses Octandre. Även hos Stockhausen och 
Ligeti fi nns en fascination för klang, men i texten behandlas främst 
formaspekterna. Stockhausens och Ligetis partitur är på olika sätt tyd-
liga exempel på efterkrigsavantgardismens fi xering vid den musikaliska 
skriftbilden. På ett tiotal sidor presenteras vackra, men ytterst svårtol-
kade partitursidor. Med Hilding Rosenbergs symfoni återförs läsaren 
till mer lättolkad traditionell noteringspraxis.40

Populärmusiken 

Populärmusiken får ett eget ganska kort kapitel. Den kan även kallas 
”underhållningsmusik” eller ”lätt musik”.41 Man anger några anled-
ningar till varför denna musik glöms bort i ”det traditionella musik-
studiet”: 

• ”De som ägnar sig åt musikpedagogik är i allmänhet 
inte intresserade av populärmusikformer.”

• Populärmusiken har låg status.

• De som är intresserade av populärmusik konsumerar 
lite musiklitteratur.

38 Musikens material och form 3, s. 24
39 Gunnar Valkare i intervju 2003-01-22. 
40 För vidare studier i noteringskonstens roll inom konstmusiken se vidare Valkare 
(1997).
41 Däremot sträcker man sig inte så långt som att använda Adornos begrepp ”trivial-
musik”.
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Författarna manar till satsning på studier av de lättare musikformerna 
eftersom de ”dominerat musikkonsumtion och musikproduktion un-
der de senaste 100 åren” och ”dagligen lockar miljontals lyssnare över 
hela världen”. 

Vid studiet av populärmusiken visar det sig att en indelning av mu-
siken efter material- och formegenskaper också indirekt blir en indel-
ning efter musikens geografi ska och sociala miljö och dess funktioner. 
Geografi skt kan populärmusikfältet – eller kunde på 1960-talet – delas 
in i musik från antingen Europa eller Amerika. Skillnaden utgörs av 
det afrikanska inslag som ger sig till känna i den amerikanska populär-
musiken, men ej i den europeiska. Funktionellt sett kan musiken vara 
avsedd antingen för att befrämja kroppsrörelse ”dans- och marschmu-
sik” eller bara vara ”musik för lyssnande”. Rötterna till den förstnämn-
da dans- och marschinriktningen hittas främst i den ”centraleuropeiska 
konst- och folkmusiken” från början av 1800-talet. Dess dominerande 
egenskaper är en melodik uppbyggd på terser eller sexter och en metrik 
i valsens tretakt och polkans och marschens tvåtakt. När det gäller den 
andra inriktningen ”musik för lyssnande”...

…spelar rytmiken en underordnad roll eftersom det här oftast är tex-

ten som står i centrum för intresset. Detta gäller både högreståndsfor-

mer som operett och varieté och lägreståndsformer som t.ex. skilling-

tryckssånger. I den s.k. salongsmusiken och den därmed besläktade 

restaurangmusiken används ofta en utpräglad rubatorytmik.42

Den harmoniska ramen beskrivs som ”relativt snäv”. Instrumentariet i 
”högreståndsformerna” är i stort sett detsamma som i den seriösa musi-
ken, medan ”lägreståndsformerna ansluter mer till den lokala folkmu-
sikens”. Dragspelet har ofta varit sinnebilden för populärmusiken och 
en förklaring ges till detta:

Dragspelet är genom sin konstruktion med färdiga treklangsackord i 

basen speciellt anpassat till treklangsmelodik och en snäv harmonisk 

ram.43

Vad sedan gäller ”amerikansk populärmusik” kan man skilja ”mellan de 
vita och de färgade folkgruppernas musik”. De vita är främst infl uerade 
av Europa och de färgade mer av Afrika. Den europeiskt infl uerade 
musiken inriktar sig på melodi och harmonik och den med afrikanska 
rötter rytmik och klangfärg. Dessa kulturella poler präglar all ameri-

42 Musikens material och form 2, s. 13
43 Musikens material och form 2, s. 13
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kansk populärmusik. Medan den europeiska populärmusiken fann sin 
form för mer än 100 år sedan påstår författarna att den amerikanska 
ännu inte har ”kommit i balans”. Den amerikanska musiken är därför 
”mer dynamisk” än den europeiska. Trots att den europeiska populär-
musikens främsta element är melodik sägs den amerikanska melodiken 
vara betydligt mer komplex. Den europeiska sägs ha anknytning till 
högromantisk och impressionistisk konstmusik, medan den amerikan-
ska beskrivs mer ingående. Den har inslag som hänger samman med 
den afrikanska traditionen, t.ex. mikrointervaller, klangfärg, kraftiga 
vibraton och glissandi. Även rytmiskt är den amerikanska populärmu-
siken betydligt mer komplex än den europeiska, med offbeatrytmik, 
polyrytmik och synkoperingar. 

Populärmusikens utveckling efter 1940 beskrivs efter några utveck-
lingslinjer. Den amerikanska populärmusiken har fått en dominerande 
roll. Därigenom har elementen melodi och harmonik fått stå tillbaka 
för de allt mer dominerande rytmik- och klangaspekterna. Genremäs-
sigt har populärmusiken splittrats upp och den snabba stilutvecklingen 
det talas om har skapat ”lyssnargenerationer”. Samtidigt har jazzen bli-
vit ”lyssnarmusik” och fl yttat in i fi nrummen.

De i den amerikanska populärmusiken dominerande elementen ryt-
mik och klangfärg ”är element som är omöjliga att fi xera i notskrift 
och därför måste iakttagelserna kompletteras med studier i klingande 
musik”. Den amerikanska musiken är alltså så komplex att notbilden 
inte gör den rättvisa. 

Om improvisation 

I kapitlet Om improvisation hörs en fundamentalt ny ton. Det består av 
två korta texter, en om s.k. ljudpedagogik och en om improvisation 
samt ett metodiskt resonemang kopplat till detta. I det första textavsnit-
tet, Koncentration på ljud, utgår Folke Rabe från en artikel av Charles B. 
Fowler, Discovery Method – Its Relevance for Music Education44 där Fowler 
kritiserar vår kulturs starka överbetoning av verbal kommunikation på 
bekostnad av andra mänskliga kommunikationsformer. Fowler är också 
starkt kritisk mot musikundervisningens etnocentriska utgångspunk-
ter. 

I vårt samhällsliv – som i så hög grad bygger på verbal kommunikation 

– fi nns det en tendens att nedvärdera icke-verbal kommunikation som 

44 Journal of Research in Music Education 1966
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enkelt lustbetonade och irrelevanta i verkligt seriösa och kvalifi cerade 

sammanhang. I själva verket spelar naturligtvis även de icke-verbala, 

”sinnliga” kommunikationerna en central – för att inte säga domi-

nerande – roll i individens (och därmed samhällets) liv och sociala 

funktioner.45

Rabe utgår också från sina erfarenheter från det ljudverkstadsarbete 
som han just vid denna tid genomförde bland folkhögkskoleelever, pe-
dagoger och terapeuter tillsammans med Jan Bark. 

Eleven ska genom ”sinnlig upplevelse” nå djupare kunskap. Rabe 
inför begreppet ”ljudpedagogik” för att markera ett bredare musikbe-
grepp än det gängse.46 Han tycker – med Fowler – att musikbegreppet 
inte är klart defi nierat. 

Avsikten med ljudverkstadsmetoden är...

1 att hjälpa till medvetande om de latenta sinnesförmögenheterna

2 att skärpa sensibiliteten och urvalsförmågan inför ljud och ljudför-

lopp.

Vid utarbetandet av en god metodik ansåg Rabe det ytterst viktigt:

1 att den progressiva utvecklingen i undervisningen i görligaste mån 

motiveras genom en kedjereaktion av behov,

2 att eftersträva största möjliga allmängiltighet.47

Det framgår inte av fortsättningen vilka ”kedjereaktioner av behov” 
som avses. Den andra punkten kan tolkas på fl era sätt. Om det är elev-
ens behov som åsyftas är detta ett pedagogiskt progressivt inslag. Avses 
lärarens behov kan uttalandet uttolkas som ett förordande av dynamisk 
pedagogik och om det är ämnets behov som avses – essentialism.48

45 Musikens material och form 3, s. 145
46 Denna ljudpedagogik kan jämföras med det ljudämne (lydfag) som Nielsen (1994: 
250 ff ) nämner som en av de fem musikpedagogiska ideologikoncepionerna. Denna 
var tydligast från 1960-talets slut och under 1970-talet. Andra exempel på detta är 
det tyska läromedelsprojektet Sequenzen samt Bent Lorentzens och John Paynters ar-
beten. 
47 Musikens material och form 3, s. 145
48 I samtal med Rabe 2005-09-08 framkommer att det är främst de i undervisningen 
framträdande behoven som avses. Det är alltså ett förordande för en dynamisk me-
todik. 
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Allmängiltigheten uppnås genom att man utgår från universella fysi-
kaliska lagar. Därmed kan också etnocentrismen undvikas. Lyssnarför-
mågan kan förbättras och tolkningsramarna vidgas genom att indivi-
den lär sig lyssna till och tolka vardagsljud. 

Vi observerar att fl era samtidiga tonhöjder ger upphov till delvis nya 

kvaliteter: svävningar och samklangsintervaller. Det ger oss anledning 

att pröva principer för samklangsorganisation, och dessa försök leder 

oss osökt till begreppet harmonik. På liknande sätt får vi anledning att 

undersöka tidsliga (rytmiska) förhållanden.49

Rabe formulerar här kritik mot stora delar av den rådande musikveten-
skapen och musikpedagogiken: 

I traditionell musikpedagogik liksom i tidig musikforskning fi nns 

många exempel på hur den egna miljön har verkat förblindande. Mu-

sikaliska organisationsprinciper, vars giltighet är strikt begränsad till 

en europeisk tradition, har fått utgöra mallar även vid studiet av mu-

sikformer där de har föga eller ingen relevans.50

Den ljudpedagogik som presenteras var primärt riktad mot vuxna elev-
er men Rabe var ”övertygad om att de skisserade pedagogiska och 
metodiska grundprinciperna lätt går att anpassa för vilket åldersstadium 
som helst”.51

Det ökade utbudet av musik innebär differentiering av musiklivet, 
vilket är av godo, anser Bengt Ernryd i inledningen av avsnittet om im-
provisation. Därför önskar han se en ”stilistiskt bredare undervisning”, 
där improvisation ska få spela en större roll. Ernryd är jazzmusiker men 
var vid denna tid elev i kompositionsklassen på Musikhögskolan. Han 
riktar in sig på improvisationens roll inom konstmusiken. Där har den 
varit frånvarande de senaste två hundra åren. Ernryd framhåller emel-
lertid att det från 1950-talet har funnits alternativa notationstekniker 
som kräver fri improvisation. Musikalisk improvisation ses i den väs-
terländska kulturen ännu inte som ett ”i sig självt tillräckligt uttrycks-
medel”. Ernryd anser dessutom att jazzen är på utdöende, i synnerhet 
i Sverige. 

49 Musikens material och form 3, s. 147.
50 Musikens material och form 3, s. 147. Detta resonemang återkommer hos Gunnar Val-
kare i radioprogram nr 21 i serien Musikens Material och form refererat senare. 
51 Musikens material och form 3, s. 147
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Ernryd betonar improvisationens förmåga att skapa kommunikation. 
Den skulle också kunna vara en sammanhållande pedagogisk kraft i en 
musikaliskt allt mer differentierad värld. Ett viktigt metodiskt mål är 
att få eleverna avspända i allmänhet och vad beträffar rytmiken i syn-
nerhet. 

Ernryd presenterar en improvisationsmetodik i fyra steg. Där foku-
seras olika musikaliska uttryckselement, från klang, över rytm och till 
melodi. 

I avsnittet om elektronmusik berättas uttrycksformens då tämligen 
korta historia med dess ursprung i darmstadtsavantgardets absoluta 
estetik (Kölnstudion) och den franska ”konkreta musiken” (Pierre 
Schaeffer). I Hörandets psykologi beskrivs några rön från denna nya ve-Hörandets psykologi beskrivs några rön från denna nya ve-Hörandets psykologi
tenskapsgren. Ljud påverkar oss starkt och ofta på ett omedvetet sätt. 
Tydliga exempel på detta ges t.ex. i fi lmens värld. Detta är det närmaste 
man kommer musikpsykologi. Däremot tangeras musikterapi:

Sammanhanget mellan öra och förnimmelse ligger i ett mycket djupt 

medvetandeskikt, vilket bevisas t.ex. genom att det sista kontaktmedel 

man har mellan svårt psykiskt sjuka personer och deras omvärld ofta 

är musik, om än i ytterst förenklad form, ett slags musikpsykiatri, som 

inte har något med egentlig konst att göra.52

Vi kan alltså slutligen konstatera att musik fyller en rad olika mänskliga 
behov och har en rad skilda funktioner i människans liv.

Det musikaliska hantverket 53

Det musikaliska hantverket var den enda lärobok som slutfördes enligt Det musikaliska hantverket var den enda lärobok som slutfördes enligt Det musikaliska hantverket
ursprungsplanerna. Musikhistorian skulle, med den aldrig realiserade 
illustrationsdelen, ha blivit betydligt mer omfattande än den slutliga 
produkten och Musikens material och form svällde till nära 700 sidor för-
delade på tre band. 

Lars Edlund hade haft stora framgångar med sina notläsningsböcker 
Modus Novus (1963) och Modus Vetus (1967). Det musikaliska hantverket
var en möjlighet att sätta in Modus Vetus i ett större sammanhang. Not-
läsningsövningarna i hantverket hämtades ur Modus Vetus medan det 
fritonala materialet är mer fristående från Modus Novus. Det musikaliska 

52 Musikens material och form 3, s. 161
53 Edlund & Mellnäs, 1968
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hantverket är utformad med en konsekvent progression från metodik för hantverket är utformad med en konsekvent progression från metodik för hantverket
och övningar i enkel tonal notläsning över enkel och alltmer avancerad 
kontrapunkt, strukturlyssning, fritonal notläsning, 1900-talets kontra-
punkt, 12-tonsteknik och slutligen strukturlyssningsövningar med ex-
empel från verk av Sven-Erik Bäck, Bela Bartók och Anton Webern. 
Bokens senare del består av ett systematiskt övningsmaterial i fritonal 
melodiläsning och harmonisk reduktion samt en exempelsamling med 
den fullständiga nottexten till de verk som tidigare fått tjäna som öv-
ningsmaterial. 

I förordet fi nns ett försök till ämnesbeskrivning. Benämningen hant-
verk är ett led i avmystifi eringen av det som tidigare kallats ”musik-
teori”. Musik är något som varje människa kan tillägna sig. Musik är 
alltså ett kunskapsämne. Med kursen musikaliskt hantverk avses här:

a) själva den musikaliska satsen;

 verket är ett konstruktivt format material;

b) koncipieringen av musikalisk sats;

 man säger om tonsättaren: Han kan verkligen sitt hantverk;

c) studiet av musikalisk sats, 

 även kallat satslära, omfattande harmonilära, kontrapunkt samt

 även analys av sats.54

Det musikaliska hantverket kan alltså syfta dels på en viss sorts musika-
lisk sats, dels en viss form av kunskap eller skicklighet hos tonsättaren 
och slutligen de discipliner inom vilka man med övning tillägnar sig 
sådan kunskap eller skapar sig förståelse för den. Musiksynen bakom 
formuleringarna speglas här i några av de använda begreppen, såsom 
”sats”, ”verk” och ”tonsättare” termer som utslutande hör hemma i den 
konstmusikaliska världen. Allt är också centrerat till notskriften. Av 
bokens ca 220 sidor domineras ca 132 sidor (60 %) av notexempel. 

Förkunskaper

I förordet fi nns också en redogörelse för de nödvändiga förkunska-
perna. En grundförutsättning är musikalitet. Detta svårdefi nierade 
begrepp omfattar en mängd olika mänskliga förmågor. Det fi nns en 
medvetenhet om begreppets komplexitet, men författarna ser ändå mu-
sikalitet som något som kan bestämmas genom testning av ”örats för-
måga att skilja mellan olika tonhöjder, tidsvärden, och olika klangliga 
och rytmiska gestalter”. 

54 Det musikaliska hantverket, s. 7
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Förkunskaperna formuleras under två huvudrubriker: ”Kännedom 
om vårt tonsystem och dess notation” och ”Notläsning och instru-
mentkännedom”. Av texten framgår att den som ger sig in i dessa stu-
dier måste ha förhållandevis goda grundkunskaper i allmän musiklära 
och notläsning och vara orienterad i den traditionella harmoniläran 
och dess terminologi. 

Metoder

Kunskaperna i det musikaliska hantverket vill man utveckla på tre sätt. 
För det första ”genom en strävan mot allt större aktivitet och med-
vetenhet i själva lyssnandet”, för det andra ”genom att uppöva läsför-
mågan” och för det tredje ”genom egna praktiska hantverksövningar. 
Man föreslår t.ex. aktiviteter såsom ”muntliga redogörelser för hant-
verksmässiga iakttagelser i avlyssnad musik”. En annan form av före-
slagna aktiviteter är ”diktat av olika slag”, och en tredje ”efterspelning 
och eftersjungning av förspelade exempel. Aktiviteterna består alltså 
av ”redogörelser av iakttagelser”, diktat och lyssnings- härmningsöv-
ningar. 

Notläsningsförmågan ska förbättras genom: 

a) Olika typer av läsövningar, främst melodiläsning och rytmläsning. 

Det rör sig här om det man brukar kalla ”primavistasång”.

b) Olika slag av visuell analys av den noterade musikaliska satsen.55

I de praktiska hantverksövningarna ska ingå pianospel: spel efter funk-
tionsanalys, generalbas och ”viss harmonisk improvisation”. 

I ett inledningskapitel presenteras strukturlyssning som metod. Dess-
utom problematiseras melodisk analys och begreppet ”kontrapunkt” 
förklaras. Strukturlyssning var i slutet av 1960-talet en ny metod för 
analys och lyssningsskärpning, som här defi nieras som ”auditiv detalj-
analys”. Syftet med strukturlyssningen var att ”öka den musikaliska 
iakttagelseförmågan”. Den är i praktiken en gruppövning eftersom 
lyssnarupplevelserna ska jämföras och bearbetas i en diskussion. I den 
verbaliserade musikvärderingen ska man tränas i att ”i ord uttrycka 
sina iakttagelser”.56

55 Det musikaliska hantverket, s. 10
56 Det musikaliska hantverket, s. 59
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I avsnittet Melodik problematiseras företeelsen melodianalys. Det 
fi nns inte någon utvecklad vokabulär som t.ex. inom harmoniläran. 
Det är inte heller alldeles klart vad som ska analyseras. Är det melodi-
erna i notform eller som man faktiskt hör dem, d.v.s. som musikaliska 
gestalter. Problemet intresserade redan på 300-talet f.kr. den grekiske 
musikteoretikern Aristoxenos. 

Melodiken – liksom musikens övriga element – består av ett blivande. 

Ty förståelsen för musik är sammansatt av dessa två: varseblivning och 

minne. Man varseblir det blivande och minns det blivna. På annat sätt 

kan man inte uppfatta musiken.50

Begrepp som kan användas vid melodianalys är riktning, kurvatur, inter-
valldistans, omfång, rytmförhållanden, stödtoner, ornament, attraktionspunkter, 
tonalitet, förhållande till harmonik, form, formelement och klangmedium.

Kontrapunkt defi nieras som konsten, och studiet av konsten, att kom-
binera självständiga melodilinjer. Kontrapunkt kan man lära sig genom 
analytiskt arbete med ”partiturläsning”, lyssning och genom ”praktiska 
övningar”. Ett inlärningsförfarande som beskrivs närmast i visionära 
termer är ”kontrapunktisk ensembleimprovisation”. Kontrapunkt upp-
träder i olika ”formtyper” såsom: kanon, fri imitation, kontrast, dubbel 
kontrapunkt, fuga och ”andra polyfona former”. 

Avsnittet Generalbas berör dess historik och användningsområde. 
Ackordanalys nämns inte i Radiokonservatoriet.

Resumé av fem radioprogram 
De sammanlagt 68 radioprogrammen följde Radiokonservatoriets hel-
hetsstruktur i tre programserier Musikhistoria, Musikens material och form
och Musikaliskt hantverk. Programmen sändes under våren och hösten 
1968. Det första programmet var i serien Musikens material och form och 
sändes 29/1. Programmen i denna serie var halvtimmelånga och sän-
des på måndagskvällar med 24 program fram till den 9 december. Det 
musikaliska hantverket bestod av 24 halvtimmesprogram, och sändes på musikaliska hantverket bestod av 24 halvtimmesprogram, och sändes på musikaliska hantverket
tidiga onsdagskvällar.51 Programmen i serien Musikhistoria var längre, 

57 Det musikaliska hantverket, s. 19
58 I seriens programöversikt nämns 25 program, men program 8 var ett TV-program 
och program 14 om strukturlyssning som skulle sänts den 8/11 fi nns inte med i Röster 
i Radios programtablå. Det sändes alltså inte. 
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45 minuter, men däremot färre, 20 stycken, och sändes på sena tors-
dagskvällar.59 Radioprogrammen repriserades inte, varken under sänd-
ningsperioden, eller senare. 

Jag har valt att studera fem av dessa radioprogram. Urvalet är gjort 
med tanke på programmens funktion i programserien som helhet. Ef-
tersom jag främst varit intresserad av programmakarnas syn på projek-
tets pedagogiska roll har jag valt de program som är av introducerande 
och summerande karaktär. I de inledande innehållsdeklarationerna 
måste ju de medverkande formulera kursens syfte och innehåll. Det är 
också lättare att jämföra de olika serierna genom de första program-
men. 

Undersökningen av dessa tre inledande program kompletteras med 
två av de sista programmen i serien Musikens material och form, som sän-
des under den sena hösten 1968. I program nr. 21, kallat Äventyr i vår 
tids musik behandlas hur seriös musikanalys ska närma sig populärmusi-
ken och i det avslutande programmet i samma serie sammanfattas hela 
projektet med kommentarer om kursutfall och planer för framtiden. 
Detta program som sändes den 9 december var också Radiokonserva-
toriets absolut sista program. 

De analyserade avslutningsprogrammen och det inledande program-
met i musikhistoria präglas av att det är många medverkande vilket 
ger mer av diskussion än hårt strukturerad föreläsning som annars är 
huvudkaraktären i de övriga programmen. Föreläsningsprogrammen 
följer i huvudsak böckernas disposition. 

Programmen har först transkriberats och därefter har texterna kon-
denserats till en beskrivande text. Transkriberingen av ett radiopro-
gram med föreläsningskaraktär innebär jämförelsevis begränsat tolk-
ningsarbetet eftersom det mesta av det som sägs är manusbaserat. Vid 
program med spontana diskussioner ökar behovet av tolkning och vid 
transkribering av intervjuer är det många gånger svårt att höra vad som 
sägs och att uttolka vad informanten egentligen vill få sagt. I Radio-
konservatoriets radioprogram framträder dock vana och välartikule-
rade föreläsare. 

59 För en överblick över samtliga radioprogram hänvisar jag till bilaga B. 
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Musikens material och form 1: Ämnesbeskrivning. 
Musiken och vi

Detta var det första programmet som gick ut i etern måndagen den 
29/1 1968. Programledaren Sten Andersson defi nierar först Musikens 
material och form som ett ämne mellan musikhistoria och musikaliskt 
hantverk. Det har alltså såväl teoretiska som praktiska implikationer. 
Serien syftar i första hand till ”träning i aktivt lyssnande” och förståelse 
för hur musiken ”gestaltas och gestaltats i olika genrer”. En defi nition 
av kursen återspeglar ambivalensen mellan det smala och det breda.

Vi har valt att ge en serie där den nästan förfärande mångfalden av 

musikformer som fi nns tillgänglig i radio, på skiva och konserter, 

ställs in i ett historiskt perspektiv. Det är serien Musikhistoria. Det fi nns 

också en serie där själva det musikaliska fenomenet den musikaliska 

satsen tas till utgångspunkt för övningar, en väg som för rätt in i Det 

musikaliska hantverket med allt vad det innebär av notläsningslära, har-musikaliska hantverket med allt vad det innebär av notläsningslära, har-musikaliska hantverket

monilära, kontrapunkt och strukturlyssning. Mittemellan de här två 

olika sätten att studera det musikaliska materialet befi nner sig serien 

Musikens material och form.

Sten Andersson beskriver också kursens samhälleliga funktion. Den ska 
komplettera ”de insatser som redan görs i studieförbund, skolornas och 
kommunernas musikverksamhet”. Notskriftens betydelse i studierna 
framhålls. ”Det mesta av det vi kallar musik har existerat i form av en 
notskrift.” Noter och kunskaper om dessa sägs vara nödvändiga analys-
verktyg när musik skall studeras utöver det som örat uppfattar. 

Musikanalysen inleds ytterst grundläggande. Ljudet från två vatten-
droppar som faller och träffar en yta får t.ex. illustrera hur interferens 
uppkommer. Utifrån detta kan man sedan förstå hur samklang uppstår. 
Begrepp som behandlades är tonhöjd, klangfärg och amplitud. 

Programmet avslutas med en diskussion om olika språkbruk vid be-
skrivningar av musik. Två texter Bela Bartóks stråkkvartetter, en av 
Nils L Wallin och en av Erik Lindegren får exemplifi era skillnaderna 
mellan musikvetenskaplig språkanvändning och litterärt beskrivande. 
Musiken har en materiell aspekt med struktur på olika plan samtidigt 
som den väcker känslor och inre bilder hos den som lyssnar. Det fak-
tum att musiken väcker associationer kan kanske vara lite problematiskt 
om man förespråkar en alltför renlärig musikalisk absolutism. Detta 
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speglas också i en liten sentens i texten av Erik Lindegren från 1948: 
”Bartóks musik är om någon s.k. absolut musik, men det är samtidigt 
naturligt att den med en sådan groningsgrund också kan ge upphov till 
en mängd lantliga associationer.” 60

Musikaliskt hantverk 1: Ämnesbeskrivning

Detta program sändes onsdagen den 31/1. Medverkande var Lars Ed-
lund, Arne Mellnäs och två ”elever”, musikhögskolestudenterna Eva 
(Luthander) och Louis (Gosztonyi). Liksom i kursboken betonas att 
”hantverk” i programrubriken uttrycker en strävan efter ökad ratio-
nalitet inom musikteorin. Hantverksbegreppet står för saklighet. Det 
handlar också om musikalisk praxis, inte teoretisk spekulation. Här ska 
man få lära sig ”det som varje praktiskt utövande musiker och musik-
pedagog har praktisk nytta av att kunna för att svara mot vad musiken 
själv kräver och ger både lyssnare och utövare”. 

I programmet redogörs för hantverksämnets innehåll. Det omfattar 
gehörslära och satslära. Den senare består i sin tur av harmonilära och 
kontrapunkt. Gehör och sats hänger ihop, men det förstnämnda är en 
metod medan det andra fokuserar studieobjektet. Ett bra gehör är för-
utsättningen för att kunna höra noter inom sig när man läser dem och 
detta är en förutsättning för att den musikstuderande ska kunna förstå 
det musikaliska förloppet utifrån nottexten. Ett förbättrat gehör ”skär-
per vår musikaliska mottaglighet och känsligheten”. Det handlar alltså 
om notläsning och lyssning. I fokus för lyssnandet är ”den musikaliska 
satsen”. Den är ”förevändningen och objektet för vårt studium”.

Samma förkunskaper som ställs i läroboken presenteras också här. I 
harmoniläran krävs:

1. elementär kännedom om den dur- och molltonala ack-
ordläran,

2. förmåga att identifi era treklanger i notskrift och 

3. förmåga att sjunga och gehörsmässigt känna igen dur- 
och molltreklanger.

53 Musikens material och form 1 s. 20, citerat ur en artikel av Lindegren i Röster i Radio 
TV, nr 39, 1948.TV, nr 39, 1948.TV
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För kontrapunktens del ställs inga förkunskapskrav förutom notläs-
ningsförmåga. Det fi nns trots denna fokusering på notläsning en viss 
ambivalens. Musikerns förmåga att läsa noter jämförs med skådespela-
rens förmåga att läsa manus. Utan notläsningsförmåga kan musikern 
inte åstadkomma mycket. Med en vidgad kulturell horisont förändras 
dock noternas roll i musicerandet. Det fi nns musikkulturer utan no-
teringssystem och det fi nns många framstående musiker som saknar 
notläsningsförmåga. 

Att lära sig läsa noter liknar på många sätt att lära sig läsa bokstäver. 
Bokstäverna M, O och R bildar ordet ”Mor”. Ordet ”mor” utgör en 
enhetlig ”gestalt”. Analogt bildar tre toner en musikalisk struktur, en 
musikalisk gestalt. 

Musikhistoria 1: Musikhistoria vad är det?

Det första programmet i serien musikhistoria sändes torsdagen den 1/2. 
Medverkande är Sten Andersson, Bo Wallner och Ingmar Bengtsson. 
Andersson är programledare och Wallner och Bengtsson meddisku-
tander.

I inledningen ges en liten musikhistorisk programförklaring. Det är 
inte så mycket fråga om vem som har skrivit musiken, när och var, utan 
det ska mer handla om ”de historiska sammanhangen bakom de här 
verken. Vad vi kan veta om dem, vilket intresse de kan ha för oss”. Det 
blir dock svårt att hålla denna distanserande linje. Det första musikex-
emplet är ett orgelstycke ur Orgelbüchlein av J. S. Bach. Den centrala 
frågan blir i vad mån Bach hade sakrala eller profana bevekelsegrun-
der för sitt komponerande. Olika biografer Forkel, Schweitzer, Widor 
och Blume har behandlat frågan. Efftersom det handlar om biografi er 
är Bach närvarande i resonemangen trots intentionen att avpersoni-
fi era analysen. Programmet lyckas undvika längre biografi ska sidospår 
och tar fasta på kompositören Bach istället för privatpersonen. Det blir 
emellertid uppenbart att föresatsen att renodla musikaliskt objektiva 
fakta är svår att fullfölja. 

Wallner för diskussionen vidare genom att framhålla den betydelse 
Bach har haft för efterkommande kompositörer. Bach har tillskrivits 
två olika roller, en som ”programmatiker” och en som ”kontrapunk-
tiker”. Han kan alltså användas både av förespråkare för den absoluta 
musiksynen och den referentiella. Wallner lutar åt att det är Bachs roll 
som kontrapunktiker som varit den viktigaste. Denna sida av Bach har 
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förvaltats av Felix Mendelsohn och senare Paul Hindemith och teoreti-
ker som Ernst Kurth61. Synen på Bach som skapare av musikalisk form 
förvaltas också i Radiokonservatoriet genom att verk av Bach utgör 
hälften av musikexemplen i serien Musikaliskt hantverk. 

Bo Wallner och Ingmar Bengtsson är överens om att det inte fi nns 
någon slutgiltig tolkning av Bachs musik: 

BW: Det är inte slut med tolkandet av gångna tider. Alla sitter vi fast i 

vår egen tid och tolkar det förgångna ur den synpunkten. 

IB: Det är väl bl.a. det som är utmärkande för de historiska omvärde-

ringarna vi upplever också. Det är omvärderingar i ljuset av politiska 

och sociala åskådningar av idag.62

Olika uppfattningar om Bach jämförs med uppfattningar om Stravin-
skys musikaliska utveckling. Ett avsnitt av Våroffer spelas och Wallner Våroffer spelas och Wallner Våroffer
pekar på de olika stilarna i exemplet. I stycket fi nns både primitivism 
och partier med Debussyartad impressionism. Bengtsson ser en paral-
lell i kompositorisk utveckling mellan Stravinskys tre baletter Eldfå-
geln, Petruschka och Våroffer och utvecklingen i Beethovens symfonier Våroffer och utvecklingen i Beethovens symfonier Våroffer
hundra år tidigare. En viktig skillnad är att utvecklingen i det sentida 
fallet har gått mycket raskare. I dessa resonemang kommer man nära 
syftet att behandla musiken på ett överordnat plan, men man släpper 
ändå inte helt taget om tonsättarna. Bengtsson beskriver Beethovens 
utveckling som att ”han går rätt snabbt fram från en Haydn-Mozart-
stil för att tala i allmänna termer och fram till en mycket markant och 
personlig stil.”

Sten Andersson summerar: ”det är omöjligt att komma fram till en 
riktig uppfattning av det här verket om man inte ser det mot bakgrund 
av vad som är normalt eller vad som är radikalt under den tid som den 
presenterades.” Inspirerad av detta börjar Bengtsson tala om vad som 
formar en musikalisk kanon.

Vi lever i dagens konsertliv huvudsakligen tillsammans med de stora 

mästarna, de som har blivit utvalda genom tiderna till de stora mäs-

tarna, och hör väldigt lite av det andra. Det som göms i arkiven eller 

61 Ernst Kurth (1886–1946) behandlade Bachs kontrapunkt i Grundlagen des linearen 
Kontrapunkts. Einführung in Stil und Technik von Bachs melodischer Polyphonie (1917). Kontrapunkts. Einführung in Stil und Technik von Bachs melodischer Polyphonie (1917). Kontrapunkts. Einführung in Stil und Technik von Bachs melodischer Polyphonie
Denna var viktig för 1900-talets kontrapunkttänkande.
62 Uttalandena är profetiska. Några månader senare hade den s.k. pragvåren och 68-
sommarens studentoroligheter förändrat den europeiska världsbilden.
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som av någon anledning betraktas som andra eller tredje klassens mäs-

terverk. Ibland görs ju sådana omvärderingar och plötsligt upptäcker 

man en orättvist bortglömd tonsättare. I vilken utsträckning är de 

stora mästarna verkligen tidstypiska? Det är kanske just de som bryter 

mot sin tids konventioner och är verkligen nyskapande innovatörer.

Ändå är en kanon mycket stabil och revideras sällan.

BW: För det märkliga är väl ändå att ju mer man arbetar i arkiven, ju 

fl er verk och tonsät tare man tar fram så förändras ju praktiskt taget inte 

i nämnvärd grad det här urvalet av vilka som är de stora mästarna. 

…

IB: Det verkar att vara på det sättet och sker det några nyupptäckter 

så är det ofta för att vi känner oss liksom mogna att acceptera en hel 

period som var bortglömd. 

Sten Andersson återför diskussionen till det ursprungliga temat om 
tonsättarna och deras biografi ers roll, när det gäller att skapa musik-
historia. Både Wallner och Bengtsson framhåller att biografi ska fakta 
var viktiga på många plan. Ett intressant exempel är Griegs kritik mot 
Leipzigkonservatoriet. Han lär enligt egen utsago ”absolut inte ha lärt 
sig någonting där”. Många författare har, tämligen raskt och rimligt, 
tolkat detta som att undervisningen var undermålig. Senare mer käll-
kritiska tolkningar har dock pekat på Griegs behov av att framhäva sin 
egenart och självständighet. Länge hölls alltså den forne lärlingens och 
den senare etablerade mästarens ord okritiskt för sanning. 

Därefter diskuterades förhållandet mellan tonsättaren, verket och i 
vad mån tonsättaren har tolkningsföreträde. Vilken roll spelar tonsätta-
res kommentarer för receptionen av verken? Wallner och Bengtsson är 
överens om att dessa utsagor är av stor betydelse men att de ska hanteras 
”kolossalt försiktigt”.

Diskussionen kommer sedan in på 1950-talets tonsättare och deras 
behov av att beskriva sina verk i text. Wallner menar att många verk-
beskrivningar från slutet av detta decennium var intellektuella övning-
ar för den musikaliska konstruktionen. Det bildades en klyfta mellan 
kompositören och lyssnaren. Tonsättarna har helhetsuppfattningar av 
sitt verk, ”men det intresserar honom endast som idé”. Bengtsson är 
mer direkt kritisk mot ”dessa ofta matematiska saker” och menar att 
det som kan uttryckas i siffror kommer alltför mycket i förgrunden, 
medan annat som faktiskt har större betydelse för det klingande resul-
tatet inte kommer fram. 
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Programmet får en alltmer vetenskapsteoretisk prägel och resone-
mangen antar en  hermeneutisk karaktär. Om de teoretiska refl ektio-
nerna bottnar i egna forskarerfarenheter, fi losofi ska spekulationer el-
ler mer djuplodande epistemologiska studier går inte att avgöra. De 
tre medverkande var överens om att musikanalysen var betingad av 
kontextuella faktorer vilket även inbegriper tonsättarnas analys av den 
egna musiken. Sten Andersson utrycker detta på följande vis: 

Tonsättaren i en viss miljö kan vilja ge en beskrivning av sin musik 

som fungerar i just den miljön. Han har ju aldrig kunnat veta vilka 

förändrade miljöer som musiken skulle leva vidare i. Det är ju inte 

säkert att vi efteråt är betjänta av samma sorts beskrivning som tonsät-

taren en gång har gett när verket fungerade på ett annat sätt. 

Han fortsätter senare: 

Egentligen är det ju ganska egendomligt att musikverken har kunnat 

leva vidare som de har gjort om man tänker på hur enormt miljöerna 

har förändrats på den tid som har existerat. 

Förändrade tidsvillkor och tolkningsramar förändrar även musikve-
tenskapen. Wallner ger ett tydligt exempel som visar prov på tidens 
politisering: 

Det förekommer ju att vi är mycket kritiska och skeptiska mot t.ex. 

marxistisk musikforskning. Vi tänker inte själva på att vi säkerligen 

bedriver en mycket borgerligt färgad musikforskning.

Musikvetenskapen är beroende av sin samhälleliga sociokulturella kon-
text. Det fi nns en samsyn på tolkningsarbetets relativitet och på värdet 
av att den humanistiska musikvetenskapen prövade sina gränser mot 
samhällsvetenskapen.

Musikens material och form nr 21,
Äventyr i vår tids musik

I ett av de sista programmen i serien Musikens material och form, sänt 
18/11, medverkande var Sten Andersson, Arne Mellnäs och komposi-
törsstudenterna Gunnar Valkare och Bengt Ernryd. Rubriken på detta 
program hade ändrats från titeln Från nyexpressionism till Cage till Från nyexpressionism till Cage till Från nyexpressionism till Cage Även-
tyr i vår tids musik. Det var en anpassning till det slutliga programinne-
hållet, vilket i stor utsträckning kom att uppehålla sig vid förhållandet 
mellan konst- och populärmusik. Bakom denna ändring låg med störs-
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ta sannolikhet de intensiva diskussioner som just vid denna tid pågick 
i kompositionsklassen och i de gehörsseminarier, där kompositions-
studenterna, deras lärare Ingvar Lidholm och även Lars Edlund och Bo 
Wallner deltog. De båda nämnda studenterna hade väckt frågan om 
inte populärmusiken och improvisationsmusiken borde få plats i den 
högre musikutbildningen.65

Programmet inleds med att Sten Andersson frågar kompositionsstu-
denterna om vilket infl ytande popmusiken har på deras arbete. – Vad 
tycker ni att man kan få ut av att syssla med popmusik? Bengt Ernryd 
svarar: 

Det beror lite på vilken attityd man lägger på det. Om man ser oss 

som seriösa isolationistiska tonsättare så tror jag inte att det fi nns så 

mycket att ta på i popmusiken därför att det mesta som har förts in i 

nyhetsväg i popmusiken kommer från elektronmusikhåll eller jazz-

musikhåll. Däremot om man, som man kanske hellre bör göra, ser sig 

som en del av ett samhälle och med de krav som samhället ställer på 

en samhällsbetald konstnär så bör man fi nna en del i popmusiken så 

som varande en social företeelse, musik som sprids till ett väldigt stort 

antal människor. Där fi nns en hel del att studera ur den synpunkten, 

någonting som naturligtvis gäller även musiklärare. 

Arne Mellnäs ser i den enklare popmusiken snarare en social funktion 
än musikaliska kvaliteter. Gunnar Valkare tyckte att populärmusiken 
måste värderas med helt annan utgångspunkt än de gängse musikve-
tenskapliga kriterierna. Popen är främst ett socialt fenomen. Den är ett 
”försök att etablera en ny livsstil”. Alla är eniga om att popmusiken för 
kompositören, liksom för musikvetaren, inte kan förstås lösryckt ur sin 
kontext. En musikanalys av popmusik, utan koppling till dess givna 
sociala funktion, blir inte rättvis. Gunnar Valkare uttrycker detta på 
följande vis:

Kollisionen mellan popkulturens musik och den gamla musiken är en 

kollision inte direkt på ett musikaliskt strukturplan utan mer på ett 

lyssnarplan, mer på ett attitydplan. Man kan inte föra över de grund-

63 Musikens material och form 1 s. 20, citerat ur en artikel av Lindegren i Röster i Radio 
TV, nr 39, 1948.TV, nr 39, 1948.TV
64 Radioprogrammet Musikaliskt hantverk: Ämnesbeskrivning, Sänt 1965-01-31.
65 Gunnar Valkare i intervju 2003-01-22
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läggande elementen i beatmusiken på den lyssnarsituation som fi nns 

på gammal musik. Det är en ointellektuell attityd som hänger mycket 

mer på kroppskänsla och dans än på strukturlyssning och formförlopp 

och sådär. Man kan inte gå ifrån dessa element för då går man ifrån 

popens grundelement, tror jag.

Sten Andersson sammanfattar diskussionen: popen och ”den seriösa 
musiken” bör leva sina liv vid sidan av varandra, men samtidigt obero-
ende av varandra. 

Musikens material och form 24: Summering

Det sista programmet i Radiokonservatoriet ingick i serien Musikens 
material och form och sändes den 9/12 1968. I studion fi nns, förutom 
programledaren Thomas Olofsson, projektets viktigaste ideologer och 
formgivare Bo Wallner, Sten Andersson, Lars Edlund och Arne Mell-
näs. Programledaren går direkt in på frågan om hur projektet motta-
gits. Han utgår från målgruppsbeskrivningen i introduktionsfoldern: 
”Radiokonservatoriet vänder sig till alla som arbetar med musik och 
angränsande områden samt till musikintresserade i allmänhet”. Har 
man nått denna målgrupp? Sten Andersson undviker frågans kärna ge-
nom att beskriva den faktiska målgruppen, d.v.s. eliten, de som avlagt 
musikaliska examina och de som arbetar med musik utan formell kom-
petens. Olofsson insisterar:

Det är alltså en ganska specialiserad elevkår. De vet väldigt mycket 

från början. Hur är det med de musikintresserade i allmänhet?

Sten Andersson har tagit del av lyssnarundersökningen och hävdar med 
dess hjälp att Radiokonservatoriet haft ungefär lika många lyssnare som 
andra talprogram. Det musikaliska hantverkets första program hade 
10 000 lyssnare och det andra 5 000. Det mer publika ämnet musikhis-
toria hade 20 000 lyssnare. Framgångar mäts dock icke allena i lyssnar-
siffror. Tydligen hade dessa siffror diskuterats tidigare i gruppen:

SA: Vi har väl sett det så att i första hand är det fråga om en musikun-

dervisning för ett antal aktiva och intresserade människor och i andra 

hand har vi försökt att tillgodose musikintresserade i allmänhet. 

Programledaren för in resonemangen på Radiokonservatoriet som 
”musikpedagogiskt experiment”. Bo Wallner menar att projektet hade 
samlat upp många idéer men också nyproducerat idéer. Vissa epoker 
hade också fått en ny behandling. Projektet hade därigenom inneburit 
en vidgning av musikstudiets tidsperspektiv. 
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BW: Den repertoar som man sysslar med där [i gängse undervisnings-

litteratur] är i allmänhet väldigt begränsad. Man börjar t.ex. med 

Bach ungefär och man kanske gör lite framstötar mot Hindemith eller 

Schönberg eller så, men vi har ju haft som vårt mål att vi ska gå fram 

mot 1960-talet.

När programledaren för in diskussionen på utvärdering av det peda-
gogiska innehållet och dess vidare utveckling blir målgruppsanalysen 
tydligare.

BW: Då vet vi redan nu att i den här omgången har vi alltså vänt oss 

till dessa utvalda elever som vi vet har en musikalisk erfarenhet. Nästa 

gång så vill vi också kunna bedriva någon slags talangscoutjakt. Vi ska 

få fram mycket ungdomar och de har inte några musikaliska och inte 

heller några studieerfarenheter på det viset, utan vi börjar nästa gång 

med en elementär kurs som sedan ligger som grund för att vi sedan 

gör repriser. 

Den propedeutiska kursen som Wallner nämner, är tänkt att börja 
hösten 1969 och ska löpa över två terminer. Repriseringar av Radio-
konservatoriet tänker man sig ska börja under hösten 1970. En viktig 
skillnad i denna andra omgång är att kurstempot ska bli lägre. Man 
har beslutat att överge integrationen av programserierna och kurserna 
som varit en bärande i idé i projektet för att skapa ett lugnare tempo i 
studierna. Därmed tror man sig kunna nå studerande med mindre mu-
sikaliska förkunskaper. Detta gör man med viss tvekan. Integrationen 
hade ju framhållits som ett av Radiokonservstoriets främsta metodiska 
bidrag, också med en udd mot Musikhögskolan som anses erbjuda en 
alltför ämnesuppdelad studiegång. Bo Wallner ser stora fördelar med 
”integreringen”, men också stora problem: 

Och då bör vi kanske också samtidigt säga att denna integrering kan 

aldrig bli total. En total integrering skulle t.ex. kunna innebära att 

om vi befann oss i början av romantiken i musikhistorien skulle vi 

befi nna oss på precis samma ställe i formläran och i hantverket också. 

Där kommer andra överväganden in. Vissa delämnen är inlärnings-

mässigt mycket svårare än andra, t.ex. vissa saker i gehörsutbildning 

och då måste man alltså bortse från den här integreringsprincipen för 

att få gott om tid för övningar. Man måste ju kunna smälta stoffet, 

inte sant?

Sten Andersson vill kommentera integrationen och gehörsträningens 
roll i strukturstudiet. ”Att läsa noter är inte att läsa och pricka in inter-
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vall, utan det betyder att man skolar sin förståelse för musikaliska sam-
manhang... i stort” Lars Edlund instämmer och betonar integrationens 
roll för att ”berika upplevelsen av hela stycket”. Trots allt detta måste 
nu integreringen vika för andra hänsyn.

Wallner tar sedan upp frågan om materialmängden och erkänner att 
”det är stoff för väldigt mycket mer studium än vad vi hunnit med”. 
En orsak till stoffträngseln var att han hade velat utnyttja ”den unika 
möjlighet” som alla dessa medier hade erbjudit. 

Programledaren Thomas Olofsson försöker återföra resonemanget 
till utvärderingen och elevreaktionerna. Vilka hade de studerande va-
rit? Lars Edlund berättar att de fl esta hade ”haft lång erfarenhet av 
praktiskt musikarbete ute på fältet”. De fl esta hade inte studerat på Mu-
sikhögskolan. En orsak till detta var naturligtvis av regionell art efter-
som landet vid denna tid endast hade en musikhögskola. De studerande 
var emellertid  yrkeserfarna, vilket var positivt och skiljde Radiokon-
servatoriet från Musikhögskolan där studenterna var yngre och mer 
oerfarna. Wallner betonar att målgruppen varit ”väldigt länge ute på 
fältet”. Han säger sig också glädjas åt den öppenhet och produktivitet 
som präglat arbetet både med de moderna komponister som Schönberg 
och Alban Berg och med den vid denna tid så viktiga bandslöjden. 

En från början viktig målgrupp för Radiokonservatoriet hade varit 
utbildade musiklärare, men dessa hade endast i liten utsträckning del-
tagit i projektet.66 Wallner förklarade detta med att samarbetsparten 
Skolöverstyrelsen (SÖ) varit mer angelägna att få med de som saknade 
utbildning. Sten Andersson avslutar resonemanget med en viktig fråga 
som emellertid lämnas okommenterad:

SA: Vill man se det ur allmän lyssnarsynpunkt kan man fråga sig vil-

ket som i längden är effektivast: att inrikta sig direkt på lyssnarna och 

sända en serie populära kurser för dem eller att försöka att på längre 

sikt höja kvalitén på musikundervisningen.

Projektledningen var alltså medveten om att projektet endast nått en 
begränsad målgrupp. Det direkt folkbildande målet att nå en stor grupp 
musikintresserade lyssnare hade inte uppnåtts. 

66 Här måste Wallner ha åsyftat de musikhögskoleutbildade musiklärarna.
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TV-programmen
Av de tolv TV-program som planerades har nio kunnat spåras i pro-
gramtablåerna i Röster i Radio TV från 1968.Röster i Radio TV från 1968.Röster i Radio TV 67 Av dessa fi nns endast 
ett bevarat. Det är svårt att avgöra vilka TV-program som egentligen 
hörde till Radiokonservatoriet. Flera TV-sända konserter var kopplade 
till projektet men det angavs inte i programtablån. Inte ett enda TV-
program har utannonserats under rubriken ”Radiokonservatoriet”. I 
Sveriges Radios egen utvärdering nämns inte TV-programmen över-
huvudtaget. Tre av de TV-program som förutskickades i Radiokonser-
vatoriets informationsfolder sändes aldrig.68

Den 25/1 sändes ett TV-program som kallades Människor lyssnar... 
”och ljuv musik uppstår i hjärtat” med medverkan av Karl-Birger Blom-
dahl, Lars Forsell, Yngve Gamlin, Bo Wallner, Monica Zetterlund. 
Programledare var Gun Allroth och Lars Egler var producent. Fem 
personer hade inbjudits för att lyssna till ett för dem okänt musikstycke. 
Efter lyssnandet redogjorde var och en för sina intryck av musiken. 
Inget i programtablån säger att detta är ett introduktionsprogram till 
Radiokonservatoriet. Det framgår däremot av en artikel i Röster i radio 
TV. 69

Den 7/3 sändes ett program kallat Resa i orkesterns klangvärld med Carl 
Rune Larsson och Sveriges Radios Symfoniorkester. Där presenterades 
och framfördes Vienti av Sven-Eric Johansson. Producenten Jan Seder-Vienti av Sven-Eric Johansson. Producenten Jan Seder-Vienti
holm sa om Resa i orkesterns klangvärld: ” – Det är ett väldigt roligt och 
okonventionellt sätt att arbeta med en orkester. Man kanske inte ska 
avslöja för mycket. Men så mycket kan sägas att musikerna bl.a. plockar 
sönder instrumenten och spelar på delar av dem.” 

Den 2/5 sändes Ungdom spelar för ungdom från Rikskonserters skol-
konsertprogram och i november (den 3, 7, 11 och 18/11) kunde man i 
en rad program som kallades På repetition med Eric Ericson och Kam-
markören följa körens repetitionsarbete. Man arbetade med följande 
verk: J.S. Bach: Motett nr 2 (Der Geist hilft unsere Swachheit auf ); Clau-Der Geist hilft unsere Swachheit auf ); Clau-Der Geist hilft unsere Swachheit auf

67 Se vidare i bilaga C.
68 Intermezzo i rokoko. Cimarosa: Kapellmästaren (1/5); Instrumentation I: Mozart 
(15/5); Musik kring första världskriget (Borde ha sänts någon gång 6–11/11).
69 Röster i Radio TV 1968, nr 4, s. 23.
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dio Monteverdi: Ecce mormorar l’onde. György Ligeti: Reggel; Folke Ra-
bes Rondes och David Wikanders: Förvårskväll.70

Det enda för eftervärlden bevarade TV-programmet är det åttonde 
programmet i serien Musikaliskt hantverk, som till skillnad från de öv-
riga i serien var ett TV-program. Tisdagen den 19/3 kl. 22.15-22.45 
sändes ”Mässa och madrigal – en övning i att lyssna till musik med Lars Mässa och madrigal – en övning i att lyssna till musik med Lars Mässa och madrigal
Edlund och Arne Mellnäs”. Detta program överensstämmer med ett 
inplanerat program i strukturlyssning betitlat Josquin – Monteverdi. Som 
i de övriga programmen i serien var Edlund och Mellnäs ansvariga för 
programmet. De ledde också detta TV-program. Dessutom medver-
kade studenterna Eva Luthander och Louis Gosztonyi. Programmet är 
studioproducerat och mycket lite i programmet har specifi ka visuella 
kvaliteter som skulle kunna motivera valet av TV som medium. Man 
ser dem som talar och noter på musiken som just spelas. Man ser valda 
illustrationer till den spelade musiken, men informationstillskottet i 
bilden är enligt min bedömning av liten betydelse. Informations- och 
underhållningsvärdet måste naturligtvis bedömas med den tidens nor-
mer. Det är alltså mycket svårt för mig att avgöra detta fl era decennier 
i efterhand. Vad som däremot går att uttala sig om är de medverkandes 
engagemang. De var spända och ovana vid TV-mediet. 

Arbetsuppgifterna
I Radiokonservatoriets arbetsuppgifter konkretiseras undervisningens 
pedagogiska intentioner. En analys av hur arbetsuppgifterna används i 
undervisningen kan säga en del om hur författarna ser på sina elever 
och hur dessa förväntas använda texterna. 

En frågeställning är om en uppgift går att lösa enskilt eller om den 
förutsätter fl era personer. I vissa fall skall frågor diskuteras. Detta måste 
rimligen ske i grupp. I ett andra analysskede har jag försökt att bestäm-
ma i vad mån uppgiften kräver att eleven ska avge egna värderingar. 
Där kan man urskilja tre nivåer med en successivt ökande grad av vär-
derande inslag: en registrerande nivå, en analytisk och en kreativ nivå. 
De registrerande uppgifterna är uteslutande av kunskapskontrollerande 
karaktär. De givna skriftliga svaren på lärarens retoriska frågor följer 
korrespondensundervisningens modell. Eleven blir genom uppgifterna 

70 För övrigt i TV-programtablåerna fi nns under året 1968 vid sidan av OS i Grenoble 
och Mexico, Bombi Bitt och jag (med Stellan Skarsgård, 16 år), Bombi Bitt och jag (med Stellan Skarsgård, 16 år), Bombi Bitt och jag Forsytesagan, High Cha-
parall, Televinken, och Träna med TV. Träna med TV. Träna med TV
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varse sina kunskapsbrister och författarna förtydligar genom uppgif-
terna vad de anser vara viktigt att kunna. 

De analytiska uppgifterna kräver att den studerande, förutom att re-
gistrera fakta, också jämför fakta. Dessa uppgifter innebär ett högre 
mått av eget värderingsarbete. I uppgifterna med kreativ karaktär ska 
nyvunna kunskaper dessutom användas i elevens eget skapande. Eleven 
tillåts här också att lämna de givna ramarna för att undersöka sin egen 
inställning till det nya. 

Arbetsuppgifterna var redan på planeringsstadiet uppdelade på tre 
nivåer. Den funktionella avsikten med detta framgår tydligt i plane-
ringsarbetet, men avspeglar sig mindre i det slutgiltiga resultatet. Även 
detta ser jag som ett tecken på projektets gradvisa avsteg från folkbild-
ningsidén. Ett tydligt exempel på detta är att det lärarfortbildande me-
todikresonemanget återfi nns i planeringen men inte senare. Det fram-
hölls bl.a. på ett tidigt stadium att ”Det är viktigt att arbetsuppgifterna 
övar förmågan att använda kunskaperna för undervisning.” 71 Nivåerna 
utgör i det tidiga planeringsarbetet inte bara en hierarkisering utan har 
också egna distinkta karaktärer. Detta avspeglar sig i benämningarna 
A-frågorA-frågorA- , B-frågor, B-frågor uppgifter och C-uppgifter och C-uppgifter övningar. övningar. övningar

A. Kunskapsfrågorna är den egna kontrollen av inlärningen

B. Uppgifterna som innefattar pedagogiska tillämpningar

C. Övningar av mera självständig karaktär, där t.ex. egna prestationer 

och värderingar kan spela in.72

Det framgår tydligt att nivåerna i första hand riktar sig till tre ur-
skiljbara målgrupper och att de inte enbart återspeglar en progression. 
A-nivån är tänkt för ”de aktiva lyssnarna”, B för de aktiva musikpeda-
gogerna och C-uppgifter riktar sig till dem som kommit längre i sina 
studier. Detta ska jämföras med den slutliga utformningen av uppgif-
terna som behandlas senare. 

Kursen i musikhistoria var tänkt att vara den mest publika. Det var 
också den serie som fi ck det största antalet lyssnare. Här behövdes inga 
förkunskaper i notläsning. Om de övriga delarna gick djupare in i mu-
siken och därmed krävde speciella förkunskaper, skulle denna kurs vara 
öppen för ”den intresserade lyssnaren”. I stället hade man planerat en 
bok med illustrationer med musikhistorisk relevans. Arbetsuppgifterna 

71 Protokoll 1967-01-10
72 Protokoll 1967-01-10
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spelar en viktig roll i Musikhistorisk handledning. Cirka 22 av bokens 70 
sidor ägnas åt att formulera uppgifter. Det är också denna bok som tyd-
ligast följer de planerade nivåuppdelningarna: 

A-avdelningen består av hänvisningar till Musiken genom tiderna och 

delar av Ton de Leeuws Nittonhundratalets musik samt frågor som ger 

möjlighet till en stickprovsmässig kontroll av att man tillägnat sig tex-

ten i dessa böcker samt texten till studiehandledningen. Notkunskap 

är på denna nivå inte nödvändig, men också den som vill gå vidare 

med mer krävande uppgifter måste börja på denna nivå.

B-avdelningen ger en viss fördjupning avsedd både för den som ge-

nom hela studiekursen eftersträvar en breddning av kunskaperna och 

för den som på enstaka områden vill gå utöver A-nivån. Här förutsätts 

i vissa arbetsuppgifter ytterligare litteratur och här hänvisas till de 

delar av Nittonhundratalets musik som inte studeras under A. Vissa 

arbetsuppgifter förutsätter diskussion, vissa förutsätter särskilt studie-

material som man själv i viss utsträckning måste söka reda på. Arbetar 

man i grupp kan man lämpligen låta medlemmarna i gruppen enskilt 

förbereda uppgifterna för att sedan diskutera dem i gruppen. Vissa 

uppgifter förutsätter att man arbetar med noter eller iakttagelser som 

man gör i klingande musikexempel. 

C-avdelningen innehåller uppgifter och litteratur, avsedd för de spe-

cialintresserade samt för högre undervisning. Här hänvisas till speci-

alarbeten på utländska språk. Studiet av denna litteratur förutsätter 

vidare en avsevärd läsvana, att försöka ”plöja igenom” dessa böcker 

torde vara i det närmaste utsiktslöst. Även på universitets- eller hög-

skolenivå anses många av dessa böcker avancerade, men den som stu-

derar på denna nivå eller har ett specialintresse bör känna till att de 

fi nns samt även något om vad de innehåller för att veta var man fi nner 

vissa uppgifter när de behövs.73

Här framgår tydligt progressionen. Denna är nu, jämfört med de de-
klarerade intentionerna vid planeringsarbetet, mer oförställt hierarkiskt 
ordnad och de tre riktade funktionerna är mindre tydliga. A-nivån 
kräver inte att eleven söker egen information. Uppgifterna är kun-
skapskontrollerande för den studerande själv. Det kanske går att kalla 
detta för en gammalgymnasial nivå. 

73 Musikhistorisk handledning, s. 9
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I beskrivningen av B-nivån fi nns en formulering, som bör noteras 
även om vi här inte ska övertolka betydelsen av den. Det sägs att B-ni-
vån erbjuder ”fördjupning” för den som söker ”breddning”. B-uppgif-
terna förutsätter delvis att studierna bedrivs i grupp eftersom det fi nns 
saker som ska diskuteras. Eftersom detta är den uppgiftsnivå som främst 
vänder sig till fortbildningen av musikpedagoger av olika slag har upp-
gifterna i högre grad än de övriga anpassats för studiegrupper. 

I beskrivningen av C-nivån markeras uppgifternas avancerade karak-
tär. Eleven måste ha kunskaper i utländska språk och förutsätts besitta 
studievana. C-nivån är i praktiken lämpad för drivna studenter musik-
studier på hög nivå. I bokens absolut sista uppgift, en C-uppgift, görs 
en kulturell utvidgning:

Lyssna på så många olika inspelningar som möjligt från olika år med 

The Beatles. Vilka stilistiska utvecklingar genomgår gruppen under 

den tid som täcks av inspelningarna? Vilken roll spelar a) improvisa-

tion, b) elektroniken i deras musik?74

Här görs ett försök att tillämpa de kända analysredskapen på ett sätt 
som närmar sig den gryende jazzforskningens. 

Även arbetsuppgifterna i Musikens material och form bygger på en in-
delning i A-, B- och C-nivå. 

A-uppgifterna är de lättaste, och de anknyter med få undantag till ma-

terial som presenteras i boken. Viktigt är redan här, att man hela tiden 

förhåller sig aktiv: framställer det föreslagna ljudmaterialet, sjunger och 

spelar exemplen, resonerar, kritiserar, experimenterar, med andra ord 

släpper till så mycket som möjligt av sin egen fantasi och tankeför-

måga. A-upp gifterna är grundvalen för studiet av Musikens material 

och form. Ingen bör hoppa över dem. Det är i första hand här som 

studiecirklarna och skolans lyssnarundervisning har att söka sitt material. skolans lyssnarundervisning har att söka sitt material. skolans lyssnarundervisning

B-uppgifterna är i allmänhet mera krävande, inte minst som arbetsstof-

fet är större och hämtat också ur andra musikverk och andra böcker. 

Det rör sig alltså dels om en vidgning av repertoarkunskapen, dels om en 

ytterligare penetrering av de behandlade problemställ ningarna. Detta är den 

yrkesutbildande nivån. Det bör tilläggas att B-uppgifterna har en stor yrkesutbildande nivån. Det bör tilläggas att B-uppgifterna har en stor yrkesutbildande

spännvidd. Man kan efter eget intresse och behov välja få eller många 

kompletteringar. 

74 Musikhistorisk handledning, s. 70
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I C-uppgifterna slutligen tar vi steget in i det avancerade formstudiet. Det 

sker främst genom hänvisning till en lång rad andra arbeten i formlära, 

komposition etc. Nivån är avsedd för den specialintresserade, för blivande 

dirigenter, tonsättare, teorilärare, forskare m.m.75

Till skillnad från Musikhistorisk handledning ges här på A-nivån direkt Musikhistorisk handledning ges här på A-nivån direkt Musikhistorisk handledning
uppmaning till aktivitet med sång och spel. Den A-studerande bör allt-
så kunna sjunga och spela. I övrigt skiljer sig A-uppgifterna i Musikens 
material och form från de i Musikhistorisk handledning genom att det inte Musikhistorisk handledning genom att det inte Musikhistorisk handledning
bara handlar om att kontrollera läsförståelse. 

B-nivån anses i den här kursen vara ”yrkesutbildande”. Det i musik-
historia tydliga behovet av gruppundervisning på B-nivån fi nns inte 
med i defi nitionen av material och form-uppgifterna. Här inskärps 
också att C-nivån är anpassad för en snäv elit. Man kan urskilja tre dis-
tinkta funktioner i dessa nivåer, nivå A är en informerande nivå, nivå 
B en fortbildande och nivå C ses som en specialistnivå. De skiljer sig 
avsevärt från de tidigare formulerade nivådefi nitionerna.

Det kan vara intressant att närmare studera de didaktiska ansatserna 
i dessa nivåer. I uppgifterna kan spåras ett progressionstänkande. Det 
framgår vad som anses vara en enkel uppgift och vad som ses som svårt. 
Eftersom även de mest avancerade eleverna uppmanades att göra A-
uppgifterna måste dessa vara utmanande även för denna elevgrupp. 

A-nivån

Av de tre nivåerna i Musikens material och form är det främst A-uppgif-
terna som uppvisar en mångfald av arbetsformer. Man ska spela el-
ler sjunga exemplen, ibland med speciell fokusering. I några fall ställs 
också särskilda frågor i anslutning till ett exempel. 

Jag har valt att dela upp uppgifterna i tre kategorier. Dessa utgår från 
vilken sorts aktivitet som förväntas av eleven, framför allt vilken grad 
av självständighet – autonomi – som förväntas. Uppgifterna är av...

registrerande karaktär: rita av..., gör lista på..., identifi era intervall, 
transponera, identifi era instrument, identifi era intervall i harmonik 
och identifi era ledtoner, rita kurvor över dynamiska förlopp dels det 
noterade och dels det subjektivt upplevda, sök melodiska gestalter som 
har ”motivisk karaktär” eller ”formbildande funktion”, 

75 Musikens material och form 1, ss. 9-10. Kursiv i original.
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analytisk karaktär: utveckla resonemang kring..., undersök några 
givna defi nitioner av ”form”, gör en innehållsanalys av en dikt, sök 
gemensamma drag i notbilder, analysera språkmelodi, jämför drama-
tisk intensitet med musikalisk intensitet, jämför infl ytande av olika 
dynamiska beteckningar, jämför dikten och varianter av melodilinjer, 
”försök att tolka partituret efter bästa förmåga” (Stockhausen: Refrain), 
jämför klangideal mellan Beach Boys och Beatles, jämför Svensktoppen
och Tio i Topp.

kreativ karaktär: skapa ljud, skapa nya ord, spela på piano med hand-
fl ator och underarmar, bygg skalor med fabricerade delar, pröva olika 
artikulationer i en sjungen melodi, sätt ut ”övriga tecken” i notex-
empel, knacka oregelbundna slag, knacka regelbundna slag, säg en 
mening, knacka efter stavelserna, fyll i dynamiska beteckningar i ett 
notexempel, läs en dikt med noternas rytmisering, harmonisera om 
notexempel, lär dig spela Heidenröslein och lär dig texten, rita de egna 
tolkningarna som kurvor och jämför dessa med Alban Bergs musika-
liska ”kurvor”, gör ett partitur i Ligetis efterföljd – spela upp stycket 
och spela upp improvisationer med egna ”spelregler”. 76

A-uppgifter i Musikhistorisk handlednings är uteslutande knutna till an-
visad litteratur medan det i Musikens material och form endast fi nns en 
litteraturhänvisning, till Ingemar Bengtssons Från visa till symfoni.

B-nivån

B-nivåns uppgifter är även de av...

registrerande karaktär: lyssna till brus och lyssna till klockspel, kolla 
över toner med hjälp av piano, beskriv egna erfarenheter av ljudassocia-
tioner, nämn musik där ackompanjemang är i förgrunden och melodi i 
bakgrund, jämför inspelning av tal och viskning med eller utan kom-
pensation av inspelningsnivå, 

analytisk karaktär: diskutera ”problemet musik i TV”, musikanaly-
ser med hjälp av analysfrågor från A-nivån men med ett annat reperto-
arförslag: ”Brandenburgerkonserterna eller något lämpligt av Händel, 
Corelli, Vivaldi, Geminiani”,

kreativ karaktär: spela in ljud och mixa ljud på olika sätt, tillverka 
enkla instrument ur de olika instrumentgrupperna, prova ”samman-

76 Denna kategorisering kan jämföras med den som Nielsen (1994:292 ff ) gör när han 
delar in aktivitetsformer i reproduktion, produktion, perception, interpretation och 
refl ektion. 
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smältning” genom att stämma om strängar, spela in instrument med 
olika hastigheter, spela upp med dubbla och halva hastigheten, num-
rera toner 1-12 och kasta två tärningar för att skapa tonserier, för-
bättra ”kurvaturen” genom att växla oktaver där det behövs, förbättra 
melodin genom att rytmisera den, förbättra genom att ändra inter-
vall, ändra på tidsvärden och intervall så att melodin blir ”sämre (mer 
utslätad), jämför olika inspelningar av samma stycke, sök skillnader, 
undersök betoningar i dansmusik, knacka dansrytmer, spela in olika 
sorters musik från radion, jämför amplitudkurvor, försök att identifi era 
olika genrer i dessa kurvor, gör formanalyser av 11 låtar: från My Fair 
Lady, Elvis Presley, Schlagers, Sven-Ingvars, Beatles, Rolling Stones, Procol 
Harum, Louis Armstrong, Charlie Parker, Thore Skogman. 

Det fi nns inte några uppgifter av mer lekfull karaktär. Däremot fi nns 
det på denna nivå en rad läshänvisningar. Först och främst rör det 
sig om närliggande referenslitteratur på svenska: Julius Rabe (1959): 
Dikt och ton; Jeansson & Rabe (1966): Musiken genom tiderna; Thurston 
Dart (1964): Musikalisk praxis; Ingmar Bengtsson (1947): Från visa till 
symfoni och några artiklar i symfoni och några artiklar i symfoni Nutida musik och Prisma. Förutom Alfred 
Einstein (1947): Music in the Romantic Era är resterande hänvisningslit-
teratur på B-nivån tyskspråkig.77 En kommentar visar på långtgående 
förväntningar på förkunskaper vad gäller repertoarkunskaper inom 
konstmusikens område:

Mycket av den repertoar som är aktuell i detta kapitelavsnitt är sä-

kerligen välbekant för dig: det torde gälla så gott som hela Chopins 

produktion som stora delar av Schumanns och Brahms verk etc. Du 

kan därför som en första utvidgning av arbetsuppgifterna välja fritt ur 

detta material och vid studierna utgå från en del av de frågeställningar 

som vi varit inne på redan under A.78

C-nivån

Arbetsuppgifterna på C-nivån är med några få undantag läshänvisning-
ar. Några undantag är: skriv kommentar och introduktion till musik-
stycke, resonera om kopplingen mellan övertonsserie och förekomsten 
av modal musik, tillämpa visuell gestaltupplevelse på det auditiva om-
rådet, diskutera problemet med musikens avgränsning – vad är musik 

77 Exempelvis: Ernest T Fernands (1956): Die Improvisation, här åsyftas säkert Ferand 
(1956), och Georg Knepler (1961): Musikgeschichte des XIX Jahrhunderts. 
78 Musikens material och form 2, s. 74
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– vad är inte musik?; rytmisera serier ur Dictionary of Musical Themes.

Litteraturhänvisningarna är främst hänvisningar till lexikon, Sohl-
mans och Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG). Artiklar som Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG). Artiklar som Die Musik in Geschichte und Gegenwart
nämns är: ”form” och ”formlära”, ”rondo”, ”sonat”, ”variationer”, 
”melodi”, ”motiv”, ”artikulation”, ”dynamik”, ”agogik”, ”frasering”, 
”rytm”, ”parodi”, ”passion”, ”rezitativ”, ”Klavier”, ”Klavieraus zug”, 
”Klaviermusik”, ”Klavierspiel”, ”dynamik” och ”dynamisk”. ”lied” 
och några relevanta tonsättarbiografi er. Hänvisningar fi nns även till 
artiklar i Svensk tidskrift för musikvetenskaplig forskning (STM), Svensk tidskrift för musikvetenskaplig forskning (STM), Svensk tidskrift för musikvetenskaplig forskning Nutida mu-
sik, Musikvärlden och Music and Musicians. Förutom att eleverna uppma-
nas att gå igenom vissa musikstycken (Stravinskij: Rucklarens väg) och 
några instrumentationsläror, Richard Strauss (1905), Rimskij-Korsa-
kov (1952) hänvisas sedan till annan litteratur, främst tyskspråkig. 

För självstudier presenteras ett antal punkter för musikanalys. Dessa 
punkter är tillräckligt generella för att gälla ett brett spektrum av mu-
sik. De använda begreppen och formuleringarna är naturligtvis för-
ankrade i konstmusikens värld, t.ex. musik-verk: analysera form och 
karaktär hos motiv och teman, jämför olika teman i ett stycke, ana-
lysera satsernas generella struktur, analysera disposition av sonatfor-
mernas genomföringsdelar, jämför sonatformernas expositionsdel och 
reprisdel, analysera relationen mellan homofoni och polyfoni, analysera 
verkets proportioner, lokalisera tyngdpunkter, gör dynamiska kurvor, 
studera orkestertekniken.79

Litteraturhänvisningarna för studierna i populärmusik är traditionellt 
musikvetenskapliga: Knepler (1961): Musikgeschichte des XIX Jahrhun-
derts, Carl Dahlhaus (red.) (1967): Studien zur Trivialmusik des 19 Jah-
rhunderts, Roger Henrichsen (1961): Noget om jazz, Gunther Schuller 
(1968): Early Jazz

Övriga arbetsuppgifter

I Bengt Ernryds kapitel om improvisation är arbetsuppgifterna inte ni-
vågrupperade och individuella. Han vill istället förmedla kunskaper 
med hjälp av gruppövningar och föreslår en metodik för improvisa-
tionsundervisning. En grundläggande övning begränsar sig till en enda 
ton. Man väljer en ton som är spelbar för alla i gruppen, eventuellt i 
olika oktaver. De spelande försöker variera den i olika avseenden. Det 
går att på en enda ton skapa ett meningsfullt musikaliskt förlopp. I 

79 Musikens material och form 3 (redigerat från s. 134)
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senare moment kan tonen rytmiseras och tonförrådet vidgas. Melodik 
införs genom att man bestämmer vissa intervallkombinationer. 

Om metodiken kan i övrigt sägas att jag tror att ensemblesituationen 

kan utformas så stimulerande att någon form av ’enskild undervis-

ning’, vilket diskuterats under vårens teoripedagogiska seminarium, 

inte är nödvändig. Improvisationsundervisning står och faller med 

ledarens förmåga att ständigt hålla elevernas öron öppna, att ständigt 

komma med nya och spännande uppgifter, att leda och forma utan att 

dominera och stå öppen för alla spontana infall – något som är eller 

åtminstone borde vara givet för all musikpedagogik.80

Syftet att ”hålla elevernas öron öppna” sammanfaller med Radiokon-
servatoriets tydliga betoning på gehörsträning i övrigt. Däremot skiljer 
sig denna metodik genom att ta med de sociala aspekterna i undervis-
ningen. Ernryd framhåller att gruppen är en undervisningsmetodisk 
tillgång. Interaktionen är inte bara en dialog mellan lärare och elever. 
Det är också viktigt att eleverna ska ”reagera på varandra”, vilket kräver 
stora mått av sensibilitet.81

Inte heller i kapitlet om elektronmusik är uppgifterna nivågraderade. 
Istället är uppgifterna i löpande följd, olyckligt nog markerade 
med bokstavsbeteckningar. Uppgifterna A-K har inte med tidigare 
nivåbeteckningar A-C att göra utan är enbart en ordningsbeteckning. 
Det rör sig om lyssnaruppgifter av registrerande karaktär, t.ex. 
bestämningar av uppspelade elektroniskt alstrade ljud, men också mer 
kreativa uppgifter såsom strukturering av egna inspelade ljud och 
olika mixningar. 

Ett vid denna tid givet inslag var s.k. bandslöjd. Arbetsuppgifterna 
är även här i hög grad registrerande men förutsätter också viss aktivi-
tet. Ljuden ska protokollföras och tidsbestämmas för att senare kunna 
omstruktureras efter olika principer. Det handlar om att skapa förtro-
genhet med begreppen och att defi niera ett hantverkskunnande. Litte-
raturhänvisningen innehåller sju hänvisningar till tyskspråkig litteratur 
och två engelskspråkiga varav en är översatt till svenska. 

Arbetsuppgifterna i Det musikaliska hantverket är nivågrupperade. För-Det musikaliska hantverket är nivågrupperade. För-Det musikaliska hantverket
kunskapskraven för denna kurs är tydliga och bokens stora beroende av 
notskriften förutsätter naturligtvis god notläsningsförmåga. De fl esta 
av uppgifterna har anknytning till något notexempel och kräver nog 

80 Musikens material och form 3, s. 153
81 Musikens material och form 3, s. 151
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också underförstått att eleven kan spela piano. Uppgifterna förutsätter 
helt enkelt en musikaliskt kunnig person. 

Uppgifterna hänvisar i stor utsträckning till Lars Edlunds Modus Ve-
tus. De kompletterande uppgifter som fi nns i kursboken är, för över-
blicken, i starkt kondenserad form: spela och skriv ut exempel, sjung 
melodierna, spela kadens, skriv ut en imiterande understämma, kom-
plettera det ofullständiga partituret, skriv ut en kontrapunkterande 
stämma, skriv en cantus fi rmus, öva improviserade motstämmor, pröva 
dig fram på pianot, komplettera notexemplet med föredragstekniska 
anvisningar, förklara de musikaliska medel tonsättaren använder, sjung 
förminskade och överstigande treklanger i stigande och fallande rö-
relse, sjung heltonsskalor. 

Helt i linje med att det handlar om ”hantverk” dominerar arbetsupp-
gifterna i Det musikaliska hantverket. Uppgifterna är också i högre grad 
än i de andra böckerna integrerade med de relativt korta textavsnit-
ten. 

Alla kapitel i Det musikaliska hantverket avslutas med uppgifter ord-Det musikaliska hantverket avslutas med uppgifter ord-Det musikaliska hantverket
nade efter en mall: rytm, melodi, harmonik, rytmdiktat, melodidiktat 
och harmonidiktat. Detta mönster avbryts då och då av strukturlyss-
ningsuppgifter med ökande frekvens under kursens gång.82 Med struk-
turlyssning ska eleven lära sig att ”höra med ögonen”.83 Detta kan synas 
märkligt då det samtidigt sägs att det ska handla om musiklyssning i 
grupp. Men noterna kommer in sent i processen – efter lyssning och 
diskussion. Strukturlyssningen ska komplettera det mer individuella 
och ganska omfattande diktatarbetet. Arbetsgången i strukturlyssning-
en ska även det följa ett mönster. 

Ett stycke musik spelas för en grupp elever. Man redogör för sina 

iakttagelser och jämför dem med andras. Man gör gemensamma de-

taljiakttagelser, diskuterar det förspelade stycket ur satstekniska, form-

tekniska, historiska, interpretationstekniska m fl  aspekter, allt på basis 

av lyssnarintrycken och utan att ha notbilden framför sig.84

82 Närmare bestämt i kapitel 8 med två verk av kompositörerna Josquin de Prés och 
Monteverdi, kap. 11: Purcell, kap. 14: Beethoven, kap. 17: Schumann, kap. 20: De-
bussy, Kap. 21: Sven-Erik Bäck, Kap. 22: Bartók, Kap. 22: Webern. 
83 Det musikaliska hantverket s. 58Det musikaliska hantverket s. 58Det musikaliska hantverket
84 Det musikaliska hantverket s. 59Det musikaliska hantverket s. 59Det musikaliska hantverket
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Metoden framhålls som en god övning för blivande ledare av lyssnar-
cirklar. Det är uppenbart att arbetsformen är av stor betydelse. Gruppen 
behövs för att den nödvändiga diskussionen ska komma till stånd. De 
konkreta uppgifterna riktar sig däremot, med ett undantag, till den 
enskilde eleven även om många av uppgifterna går att genomföra i 
grupp. I några uppgifter är det enskilda arbetet en direkt förutsättning. 
Strukturlyssningen får därmed karaktären av hårt strukturerad korre-
spondensundervisning. 

Helg- och sommarkurserna
Tidigt i planeringsarbetet såg man ett behov av att anordna komplet-
terande kurser för vissa grupper av elever. Kvalitén på undervisningen 
skulle hållas uppe genom kvalifi cerade lärare och små studiegrupper. 
Kurserna fi nansierades och organiserades av SÖ (Bengt Olof Engström 
och Carl Cramér) och Fortbildningsinsitutet vid Lärarhögskolan i 
Malmö (Anders Joelsson). Veckoslutskurserna genomfördes i mars och 
november i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö, medan som-
markurserna förlades till Bollnäs och Lunnevad i augusti.85 Innehållet 
diskuterades och beslutades vid ett möte med arbetsgruppen den 2/2 
1968: 

Föreläsningarna i Hantverksningarna i Hantverk

• Om studiematerial och studiemetoder.

• Om delmomentens relativa vikt för olika begåvningstyper.

• Genomgång av t.ex. sats ur Pianosonaten av Mozart, bl.a. om 

notläsningsproblem och något om formproblem. Därefter lämnas 

ett stycke, t.ex. en Lied av Schumann i uppgift för enskilt stu-

dium. 

GruppGruppövningarna i Hantverkvningarna i Hantverk

• Gehörsträning

• Redovisning av arbetet med Lieden, därefter satsstudier.

• Kommentarer till kontrapunktskursen i boken (ev. med utgångs-

punkt från Bach-invention) med gehörsaspekter samt frågor.

85 Lärare i Umeå: Sten Andersson (ledare), Lennart Hall och Csaba Déak, i Malmö: 
Bo Wallner (ledare), Eva Eklund, och Björn Martinsson, i Göteborg: Arne Mellnäs 
(ledare), Jan Ling, Lars-Erik Rosell, och i Stockholm: Lars Edlund (ledare), Bengt 
Holmstrand, och Per-Gunnar Alldahl.
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Föreläsningar i Formlsningar i Formlära och musikhistoria

• Om studiemedel och studiemetoder

• Verken analyseras

• Kommentarer och diskussion om material och metoder.86

En utvärdering av marskurserna visade att kunskapsstandarden varit 
mycket ojämn och grupperna därför blivit mycket heterogena. En änd-
rad strategi för gruppindelningar föreslogs för sommar- och höstkur-
serna. Det visade sig också att ”många inte arbetat igenom hela kurs-
materialet, framför allt diktatbanden”.87

Önskemål hade framkommit från deltagarna, dels om att de ville 
spela och få undervisning på instrument, dels att de ville ha ”pedago-
gisk orientering”.88 Tidsfördelningen mellan ämnena på sommarkur-
sen var:

• formlära och musikhistoria  13 tim

• seminarieövning     6 tim

• strukturlyssning     5 tim

• gruppundervisning, hantverk   5 tim

• prov      3 tim

• frågestund     1 tim

• föreläsning hantverk    1 tim

Schemat innehåller under dagtid 8 håltimmar som kan ägnas till för-

beredelse av hantverksuppgifter. (ibid.) 

Helgkurserna sträckte sig över två dagar, lördag och söndag, medan 
sommarkurserna varade sex dagar från söndag till följande fredag. Sam-
manlagt innebar det alltså för varje elev tio kursdagar. I programmen 
till kurserna framgår att kurserna omfattade fem olika arbetsformer: 

• Övningstimme, grupparbete och diskussion i ”Hantverk”, 
”Test”, ”Fråge- och informationsstund”, ”Individuell 
handledning”, ”Strukturlyssning”, ”Formlära och mu-
sikhistoria”, tre olika prov: i musikhistoria, formlära 
och hantverk. 

86 Protokoll 1968-02-10
87 Protokoll 1968-05-18
88 Protokoll 1968-05-18
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• Föreläsning, i ”Hantverk” och ”Formlära och musikhis-
toria” 

• Seminarieövning i ”Tonsättaren och hans verk” och • Seminarieövning i ”Tonsättaren och hans verk” och • Seminarieövning
”bandslöjd” 

• Laboration eller demonstrationslektion i ”Strukturlyssning”89

Fördelningen mellan dessa är (för varje kurs, räknat i minuter):

för veckoslutskurser vår  vår  vår höst

Övningstimme, grupparbete och diskusssion  65 135

Föreläsning  170 225

Seminarieövning  90 90

Laboration  - 170

    
för sommarkurs Totalt Andel

Övningstimme, grupparbete 
och diskussion 720 1 120 43 %

Föreläsning 405    800 30 %

Seminarieövning 360    540 21 %

Laboration     - 170   6 %

De efterlämnade programmen berättar inte vad undervisningen de 
facto innehöll eller hur den genomfördes. De visar bara hur kursadmi-
nistrationen fördelade arbetsformerna. Programmen ger ändå en god 
överblick och visar att det fanns ett strukturellt tänkande kring fördel-
ningen mellan olika arbetsformer. Programmen kan också säga oss vad 
man såg som viktiga komplement till Radiokonservatoriets distansun-
dervisning. 

Arbete i grupp dominerar och kurserna utgör därmed just ett sådant 
komplement till den reguljära distansundervisningens ensamma arbete. 

89 Enligt utskickade program. Som arbetsform fi nns även nämnd en ”Exkursion” i 
förtexten. Denna fi nns dock inte med senare i själva programmet..



204

Ronny Lindeborg - Örats skolning

Nära en tredjedel av kurstiden användes till föreläsningar. Dessa före-
kom främst på den avslutande höstkursen. Kursinnehållet är musikve-
tenskapligt inriktat. På sommarkursen avslutades var och ett av de tre 
kursblocken med ett 45 minuter långt prov. Resultaten från dessa prov 
avgjorde om man kunde gå vidare till diplomexaminationen den 15/3 
1969.

Kritiken från eleverna som ville ha mer lärarfortbildning och musi-
cerande hörsammades inte. Under kurserna hade det varit möjligt att 
musicera, men något sådant planerades aldrig in och blev heller aldrig 
av.
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Kapitel 10: Epilog 
Eleverna möttes av utvärderande enkäter vid tre tillfällen i projek-
tet. Redan på anmälningstalongen fanns en rad frågor.1 Här kartlades 
elevernas kursval, ambitionsnivå ifråga om tänkt tidsåtgång för hem-
uppgifter, formell och musikalisk utbildning, musikalisk verksamhet, 
erfarenhet av instrumentspel etc. På anmälningsblanketterna fanns 
också ett andra s.k. deltagarkort som skulle skickas in när man ville 
rekvirera proven till kurserna. Samtidigt ombads eleverna att svara på 
en ny minienkät med utvärderande syfte. Ett mer omfattande upp-
följningsarbete genomfördes efter avslutad kurs.2 Grundmaterialet till 
denna uppföljning utgörs även den av elevenkäter. 

Radiokonservatoriet vände sig uttryckligen till alla som arbetade 
med musik eller inom angränsande områden. I planeringen nämndes 
också personer med ett allmänt musikintresse. Denna grupp saknades 
dock nästen helt bland de 756 registrerade. I uppföljningsarbetet dela-
des eleverna in i tre grupper ”diplomgruppen”, ”intygsgruppen” och 
”övriga”.

Diplomgruppen utgjordes av de 200 elever som tagits ut till fort-
satta studier i veckosluts- och sommarkurser och kvalifi cerat sig för att 
slutligen examineras med diplom. Av de 200 följde 143 kurserna, 132 
infann sig till prov och 131 besvarade enkäten. 

Intygsgruppen utgjordes av de elever som genomgått prov via radio 
och som sedan sänt in en ifylld provblankett. Efter första terminen fi ck 
149 personer intyg för en eller fl era av Radiokonservatoriets kurser. Ef-
ter kursernas avslutande kunde 159 enkätsvar behandlas. Gruppen ”öv-
riga” bestod av 150 personer. Det var sådana som besvarat enkäten men 
som inte kunde sorteras in i diplom- eller intygsgruppen. Även om det 
inte sägs uttryckligen kan man anta att deras prov hade underkänts. 
Utredarna ansåg att denna grupp inte representerade den resterande 
populationen varför svaren endast användes som jämförelsematerial. 
Det är viktigt att notera att bortfall också kan ha inneburit att elever 
inte registrerat sig eller inte varit måna om en formell bekräftelse på 
sina studieinsatser. En annan viktig elevgrupp som inte fi nns med i 
uppföljningen är givetvis de som inte lyckades följa kurserna. Det är de 
framgångsrika eleverna som fi nns representerade i enkätunderlaget. 

1 Dessa data fi nns redovisade i bilaga E. 
2 Resultat återfi nns i bilaga D. 
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Den slutliga utvärderingen3

Av de registrerade 756 Radiokonservatorieeleverna tog 17 % diplom 
medan 20 % fi ck godkända kursintyg; 63 % avstod från examination, 
underkändes eller fullföljde inte studierna. Av de anmälda var 57 % 
män och det var 59 % som bodde i orter med mindre är 30 000 invåna-
re. ”Diplomelever” hörde i stor utsträckning till dessa glesbygdsboende 
(68 %). Cirka 60 % var födda under år 1925 eller senare, d.v.s. de var 43 
år eller yngre. Omvänt var alltså hela 40 % 44 år eller äldre. 

De som ingick i diplomgruppen hade i lägre grad än de övriga exa-
men från universitet och högskola men hade i stället i större utsträck-
ning gått på folkhögskola. I denna grupp var det bara 6 % som saknade 
tidigare musikutbildning, medan bland dem som nöjde sig med intyg 
var det 20 % som saknade sådan utbildning. Hela 99 % av diplom-
eleverna och 72 % av intygseleverna var musikaliskt yrkesverksamma. 
De allra fl esta elever ansåg sig kunna spela piano men ett litet fåtal utö-
vade över huvud taget inget instrumentalspel eller sång. Det var inga 
större skillnader vad gäller musikalisk aktivitet mellan diplomgruppen, 
intygsgruppen och de övriga.

Motiven till att delta i Radiokonservatoriet angavs vara främst yr-
kesmässiga (45 %), allmänt musikintresse (38 %), men också en kom-
bination av dessa (13 %). För elever över 45 år med pedagogexamen 
och/eller organistexamen, liksom för skolmusiker var det väsentligt att 
nå fram till diplom eller intyg. Av dem som besvarat enkäten hade 31 % 
deltagit i någon av Radiokonservatoriets sommar- eller veckoslutskur-
ser. 11 % deltog i Skolöverstyrelsens studiecirklar som anordnades i an-
slutning till Radiokonservatoriet 

Under våren 1968 sändes 11 radioprogram i serien Musikhistoria, 13 
i Musikens material och form och 14 i Musikaliskt hantverk. 70 % av elev-
erna säger att de lyssnat på hälften eller fl er av programmen. Av dip-
lomeleverna var det 90 % som sa sig ha lyssnat på 7 program eller fl er 
av musikhistoria- och material- och formprogrammen. Hantverkspro-
grammen hade följts av något fl er, 95 % av diplomeleverna. Intygs-
eleverna var något lite mindre fl itiga radiolyssnare. Motsvarande siff-

3 Bakgrundsdata presenteras i sin helhet i bilaga E. Data är hämtade från en intern 
uppföljning av Radiokonservatoriet utförd av Staffan Nilsson (1968-09-11) och från 
den slutgiltiga uppföljningen utförd av Gunilla Preisler och Staffan Nilsson (1969-
12-15). 
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ror var dryga 80 % (musikhistoria och material och form), respektive 
knappa 80 % (hantverk). Detta är alltså det omvända förhållandet mot 
diplomeleverna. Intygseleverna verkar alltså ha varit mer intresserade 
av ”musikhistoria” och ”material och form” än ”hantverket”. 

Den andra terminens radiolyssnande blev lite mindre ambitiöst. An-
talet elever som inte lyssnade på något enda radioprogram ökade från 
vårens 6-7 % till 25-30 %. För båda terminerna gäller att personer över 
45 år med pedagogutbildning och gruppen ”skolmusiker” var fl itigare 
lyssnare än övriga elever. Nästan alla diplomelever köpte Radiokon-
servatoriets böcker. Bland intygseleverna hade majoriteten skaffat sig 
fl ertalet kursböcker.

Av de tre kurserna, Musikhistoria, Musikens material och form och Mu-
sikaliskt hantverk, uppfattades den förstnämnda som lättast och den 
sistnämnda som svårast. Musikhistoriekursen förefaller ha varit ”med-
elsvår” eftersom svaren från de deltagarna som hört tre eller fl er ra-
dioprogram och som köpt kursböckerna fördelade sig jämnt mellan 
”svårt” och ”lätt”. Vad gäller Musikens Material och Form så tyckte 65 % 
att kursböckerna och programmen varit svåra. Det Musikaliska Hantver-
ket ansågs av 80 % som en ”svår” kurs.ket ansågs av 80 % som en ”svår” kurs.ket

Om resultaten på proven ska tolkas som ett mått på svårighetsgrad 
på kursavsnitten, var Musikens material och form det lättaste. Diplome-
leverna fi ck genomsnittsresultatet 10,84 och intygseleverna 10,83 på ett 
prov med 15 poäng som maximalpoäng. Provet i musikhistoria, som 
även det hade 15 poäng som maximalpoäng, var tydligen något svå-
rare. Där blev medelvärdet 8,85 respektive 9,35. Här var intygseleverna 
alltså något duktigare än diplomeleverna. 

Vad gäller kursen Det musikaliska hantverket så förefaller provet ha Det musikaliska hantverket så förefaller provet ha Det musikaliska hantverket
varit alltför svårt. Av 79 möjliga poäng uppnådde diplomeleverna bara 
medeltalet 26,4 och intygseleverna 24,97. Utredarna konstaterade att 
provet ”kan således anses ha varit svårt att lösa”.4 Detta förhållande 
styrks också av ett brev från en elev i Västsverige som trots fl itigt elev-
arbete, enligt egen utsago, inte tycker sig ha nått förväntat resultat. 

Hela nittonhundratalets musik har vi pluggat in. Dessutom har vi övat 

diktat. Det har t.o.m. hänt att vi skrivit okända, relativt svåra melo-

dier felfritt efter en enda förspelning. Därför åkte vi glada i hågen till 

4 Uppföljning av Radiokonservatoriet del II (1969) s. 36.
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Göteborg. När sedan hantverksprovet spelades upp blev vi chockade 

från första stund. De fl esta av oss är vana vid att skriva rytmdiktatet 

som helnoter på linjerna först. Detta hann vi inte göra nu. När sedan 

melodidiktatet kom var man redan så chockad att det också gick åt 

pipan. Även de andra delproven gick så fort att vi inte hann sansa 

oss. Strukturreduceringen hade säkert gått bra för samtliga om vi haft 

längre tid för uppgiften. Nu skrev åtminstone jag i rena paniken några 

noter, som säkert var alldeles fel.5

Ett lite märkligt faktum är att diplomeleverna fann kurserna svårare än 
intygseleverna och att dessa i sin tur fann dem svårare än de ”övriga” 
eleverna. Ju intensivare studier desto svårare uppfattades alltså kurser-
na. En tolkning är att diplomeleverna har ägnat uppgifterna mer tid 
och på ett mer kvalifi cerat plan kunnat identifi era svårigheter, medan 
intygs eleverna har varit mer nöjda med den relativt dåliga poängutdel-
ningen. 

På frågan om kurserna hade varit rimligt krävande och hade ”hål-
lit sig till de förkunskaper som angivits i informationsmaterialet” var 
svaren över lag positiva, för Musikhistoria 70 % ”ja”, 26 % ”nej”, för 
Musikens material och form 59 % ”ja”, 32 % ”nej” och för Det musikaliska 
hantverket 63 % ”ja”, 33 % ”nej”. Det sista kanske något förvånande hantverket 63 % ”ja”, 33 % ”nej”. Det sista kanske något förvånande hantverket
med tanke på vad som tidigare sagts. Man kunde ha väntat sig att fl era 
skulle ha tyckt att kraven var för höga. 

Att de fl esta eleverna varit aktiva mellan programmen framgår också 
av att 65 % av de tillfrågade sa sig ha arbetat med övningsuppgifterna 
2 timmar per vecka eller mer.6 Vad gäller de olika mediernas roll i pro-
jektet tycks fl ertalet elever (74 %) ha ansett att de spelat en jämbördig 
roll i undervisningen.7

Totala antalet lyssnare per sändningstillfälle beräknades ha varit mel-
lan 5 000 och 20 000 personer. Musikhistorieprogrammen hade ställt 
lägst krav på åhörarna och hade också varit de mest avlyssnade. Ett gott 
betyg för Radiokonservatoriet i sin helhet var det faktum att de fl esta 
(70 %) sade sig vilja följa någon eller alla serier i deras helhet om pro-
grammen skulle reprissändas. 

5 Odaterat brev, Sveriges Radios Dokumentarkiv.
6 2-4 timmar per vecka 43,7 % och mer än 4 timmar per vecka 21,4 %.
7 20 % tyckte kurslitteraturen var viktigast, 6 % radio/TV.
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En fråga berör om Radiokonservatoriet gynnat någon speciell grupp 
av musikmänniskor. De fl esta (67 %) ansåg att ingen speciell grupp 
gynnats. 11 % ansåg att ”musiklärare” hade gynnats och 7 % att ”pia-
nister” hade haft fördelar. Vad gäller den nytta man trodde sig kunna få 
av Radiokonservatoriet ansåg 28 % att den var störst som musiklärare. 
25 % trodde att det var som musiklyssnare de skulle komma att ha den 
största användningen av de nya kunskaperna. 

Lyssnarnas omdömen om radioprogrammen var överlag mycket po-
sitiva. Av Sveriges Radios utvärdering framgår att 80 % av dem som 
varit någorlunda aktiva d.v.s. ”hört tre eller fl er radioprogram och köpt 
kursböcker” ansåg att programmen vara ganska bra eller mycket bra. 
Av dem som examinerades för diplom var motsvarande siffra 90 %. 
Programmen hade alltså givit ett mycket gott intryck, speciellt hos dem 
som klarat kurserna. 

Vid sidan av musikhögskolestudenten Eva Luthander var det endast 
två kvinnor, Kerstin Linder från Fylkingen och sångerskan Margot Ry-
din, som medverkade i radioprogrammen. Andelen kvinnliga elever 
var däremot betydligt större, cirka 40 %. Detta måste ses som ett ge-
nusmässigt paradigmskifte. Musiklivet höll på att bli tvåkönat.

Vidare planer för en fortsättning
I ett femsidigt dokument från Sveriges Radios avdelning för vuxen-
undervisning, odaterat men förmodligen en verksamhetsberättelse 
för 1968, sattes Radiokonservatoriet in i ett större sammanhang. I en 
framtidsskiss utgör det här tillsammans med delvis nyskapade mer ele-
mentära kurser ett helt musikbildningsprogram från det allra enklaste 
till det mest avancerade. Detta programkomplex skulle repriseras i sin 
helhet med en frekvens på fyra till fem år.8

Progressionen tänktes sålunda:

1. en tidigare radioserie kallad Musikens AHC av Sten Musikens AHC av Sten Musikens AHC
Andersson och Bent Lorenzen. (20 radioprogram och 
en bok) 

8 Det odaterade kompendium där uppgifterna är hämtade från är förmodligen en 
verksamhetsberättelse för 1968 från Sveriges Radios avdelning för vuxenundervis-
ning.
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2. repris av Musik i närbild av Rolf DavidssonMusik i närbild av Rolf DavidssonMusik i närbild 9

3. en nyproducerad fortsättning av Musikens AHC (tio Musikens AHC (tio Musikens AHC
radioprogram och en kursbok) 

4. Radiokonservatoriets Musikhistorisk handledning

5. Radiokonservatoriets Musikens material och form

6. Radiokonservatoriets Det musikaliska hantverket.

Även om detta utbildningsprogram är omfattande framhöll man att 
det inte skulle betraktas som en hel musikutbildning. Det fattades 
t.ex. sång- och instrumentalunder visning. Denna undervisning kunde 
emellertid förmedlas av studieförbunden. I ett brev från Riksförbun-
det Sveriges Musikpedagoger (RSM) till Radiochefen Olof Rydbeck 
i början av 1969 framhävdes betydelsen av att återutsända Radiokon-
servatoriet. 

Så viktiga erfarenheter synes ha gjorts av såväl Radiokonservatoriets 

elever som dess lärare och ledning, att en fortsättning av projektet ter 

sig ofrånkomligt. Projektet rymmer i sig stora möjligheter att tillgo-

dose behov och önskemål från många skilda kategorier. Konservato-

riet synes med sina nya utgångspunkter ha möjliggjort en musikpeda-

gogisk metodik av största intresse vid planering av musikutbildning på 

hög nivå. Experimentets förankring i massmedia har dess utom givit 

tillfälle till fördjupning av musikförståelsen hos en överraskande stor 

lyssnarskara. Den musikpedagogiska expertis RSM:s styrelse rymmer 

förutser en ytterst intressant diskussion om dels det infl ytande konser-

vatoriets metodik kommer att ha på all högre musikutbildning, även 

de institutionsbundna, dels i vilken mån detsamma kan komma att 

utvecklas till att beröra även andra yngre musikintressenter, t.ex. de 

yngre av eleverna i landets kommunala musikskolor samt musikun-

dervisningen i landet allmänna skolor. Här öppnar sig oanade möjlig-

heter att stödja en musikkultur i expansion. 10

I juli 1970 presenterades en kostnadskalkyl för en reprisering. Det tyder 
på att reprisplanerna ännu inte var helt skrinlagda:

9 Kursen består av 10 häften men det är oklart hur många radioprogram det rör sig 
om. 
10 Brev 1969-01-19 författat av RSM:s ordförande Erland Annmo.
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Preliminär kostnadskalkyl för repris av Radiokonservatoriet budget-
åren 1971/ 72 och 1972/73:

71/72 72/73 Totalt

Personalkostnader 61 200 61 200 122 400

Programkostnader 100 000  80 000 180 000

Övriga kostnader 349 960 301 860 651 820 11

Planeringsgruppen hade alltså funnit att den lämplig tidpunkten för en 
reprisstart var hösten 1971. Kursen skulle sedan löpa över två år istället 
för ett. Radiokonservatoriets första omgång hade uppenbarligen ge-
nomförts för raskt. 

Erfarenheterna från den första utsändningen talar otvetydigt för en 

långsammare studietakt, som möjliggör för ett större antal deltagare 

med förvärvsarbete att följa med. I gengäld borde programmen sändas 

fl era gånger och på kontrasterande tider och även på dagtid för att 

möjliggöra för AV-centraler att spela in och kopiera sändningarna.12

Sveriges Radio sökte anslag på 350 000 kr från utbildningsdepartemen-
tet för budgetåret 1971/72 för att täcka kostnaderna för första hälften 
av en repris av Radiokonservatoriet. Anslaget beviljades inte och någon 
reprisering av radio- eller TV-program kom aldrig till stånd. 

11 Min summering.
12 Radiochefen Olof Rydbeck i ett brev till Utbildningsministern 1970-07-14.
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Kapitel 11: Analys

I min analys av Radiokonservatoriet utgår jag från dess nydanande och 
bevarande krafter. Det pedagogiska nytänkandet framträder i första 
hand i användandet av multimedia och begreppen ”dialog”, ”aktivitet” 
och ”integration” och delvis i kunskapssyn och musiksyn. De beva-
rande krafterna blir tydliga i de ämnesformerande essentialistiska egen-
skaperna. Dessa visar sig främst i ambitionerna att skapa ett konsistent 
kunskapsämne. 

Pedagogiskt nytänkande 

Dialogens roll 

I den planerande arbetsgruppen framhölls det pedagogiska nytänkan-
det bl.a. genom den metodiska diskussion som i huvudsak handlade om 
”modern musikundervisning” som med hjälp av ”den nya pedagogi-
ken” skulle ge möjligheter att nå en ännu ej initierad publik. Det fi nns 
inga tydliga spår av innehållslig specifi cering av denna nya pedagogik, 
ej heller några uttalade kriterier. De tydligaste spåren syns i användan-
det av begreppen ”aktivitet” och ”integration” samt i synen på de nya 
mediernas funktioner i undervisningen.1 Ambitionen att nå den breda 
publiken återspeglas i högre grad i tilltron till nya undervisningsformer 
och kommunikationsteknologi än i anpassning av själva kursinnehål-
let. Ett exempel på optimismen fi nns i inledningen till första boken i 
Musikens material och form: 

Som en konsekvens av att Radiokonservatoriet undervisar genom ra-
dio och TV vänder vi oss till och möter vi lyssnare av de mest skilda 
musikaliska intresseinriktningar och begåvningstyper, i de mest skilda 
åldrar och med de mest varierande kulturella utgångspunkter.2

Inga av dessa föresatser realiserades dock i någon nämnvärd utsträck-
ning.3

Sveriges Radio bildade i många avseenden en god plattform för det 
pedagogiska nytänkande som man försökte åstadkomma. Förutsätt-

1 Det handlade om fl er radiokanaler, TV, bandspelare med ”bandverkstad” och nya 
format för fonogram, främst LP-skivan. Kasettbanden slår igenom något senare. 
2 Musikens material och form 1, s. 9
3 Jämför med redovisningen från intern utvärdering, bilaga D. 
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ningarna för detta handlingsutrymme var folkbildartradition, ekono-
miska medel som inte var bundna till någon statlig undervisningsinsti-
tution och god samsyn i skilda besluts- och ledningsfunktioner. Nyck-
elpersonernas gemensamma erfarenheter ända från tiden i Måndags-
gruppen hade också skapat konsensus när det gällde kunskapssyn och 
musikestetiska frågor. Detta sammantaget utgjorde en solid personell, 
materiell och ideologisk grund för att formulera ett utbildningsprojekt 
med en samlad struktur. 

De tre distanskurserna med innehåll, metoder och tempo som styrdes 
av radioprogram och böckernas kapitelindelning, gav litet utrymme för 
dialog. Detta innebar förstås en hög grad av distans. För att kompensera 
denna brist på dialog var man angelägen om att göra utvärderingar av 
projektet. Dels fi ck eleverna sända in enkätsvar tillsammans med svaren 
på en radiosänd intygstentamen och dels svarade diplomeleverna på en 
enkät vid det slutliga tentamensstillfället i mars 1969. Sveriges Radio 
redovisade enkätresultaten i två uppföljningar av projektet. En sum-
mering av den första terminens undervisning presenterades i november 
1968 och en större sammanfattande värdering kom ett år senare.

I sitt första PM från 1965 betonade Bo Wallner att möten mellan 
människor var en viktig kunskapskälla. Därför ansåg man det viktigt 
att distansundervisningen kompletterades med helg- och sommarkur-
ser. Möjligheterna till dialog ökade därmed dramatiskt och detta po-
ängterades speciellt genom att elevgruppernas deltagarantal begränsa-
des. En studie av kursprogrammen visar dock att möjligheterna till 
dialog endast delvis togs tillvara. Man planerade att elevarbete i grupp 
skulle få ta drygt 40 % av tiden. Programpunkten ”Fråge- och infor-
mationsstund” fanns med varje dag på vårkurserna, och under den sista 
dagen på höstkurserna, men endast vid ett tillfälle under de sex dagar 
långa sommarkurserna. Föreläsningar utgjorde 21 % av kurserna som 
helhet och 36 % av de avslutande höstkurserna. Detta är anmärknings-
värt mycket eftersom kursernas möjlighet till kompletterande distans-
minskning därmed endast delvis utnyttjades. De här krasst kvantitativa 
beräkningarna bortser dock från alla de kontaktytor som en internat-
miljö kan skapa utanför den planerade verksamheten. 

I C-uppgifterna i Musikens material och form anas en lärare-studentre-
lation präglad av en kollegial attityd. Studenten ges förslag på analyser 
som kan genomföras med hjälp av angiven litteratur. Frukterna av detta 
arbete kan sedan formas till artiklar som skulle kunna publiceras. Stu-
denten socialiseras på så vis in i en forskargemenskap. Därmed visade 
man för den avancerade studenten vägen mot självständigt arbete med 
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textproduktion och textkritik. Sett ur ett helhetsperspektiv utgör dock 
denna lärare-studentrelation ett förhållandevis litet inslag av dialog. 

Eleverna kunde själva välja vilka av kursböckernas arbetsuppgifter 
som skulle utföras och i viss mån också hur detta skulle gå till, ett syn-
barligt exempel på hur begränsad dialog och mycket struktur kan ge 
stor autonomi. Genom den begränsade dialogen reduceras möjlighe-
terna till kontinuerlig utvärdering. Strukturlyssningens gruppövningar 
utgör härvidlag en egen modell. Ett problem är att denna modell tyd-
ligt är inriktad mot en bestämd arbetsform, grupparbete. De konkreta 
uppgifterna riktar sig däremot till enskilda elever. Det förefaller som 
författarna senare när uppgifterna skulle formuleras har visualiserat en 
publik bestående av ensamma radiolyssnare. Studiegruppen sades dock 
vara en grundförutsättning för arbetet. Efter lyssning på musikstyck-
ena skulle de individuella analyserna jämföras i dialog. De konkreta 
uppgifterna vänder sig dock, som sagt, till den enskilde eleven i ett 
direkt tilltal. De fl esta uppgifterna formades som hjälpfrågor för att 
göra analyserna djupare. Andra var av kunskapskontrollerande slag och 
hade därmed givna svar. Detta gav en given progression i analysen. 
En förutsättning för denna hårda struktur var förstås att musiken var 
bestämd i förväg.

Den gruppövning som Ernryd beskriver i improvisationsavsnittet i 
Musikens material och form 3 innebär med sin höga grad av dialog – le-
daren ska ”stå öppen för spontana infall” – däremot en lägre grad av 
autonomi, framför allt metodisk autonomi. Ernryd ger improvisations-
ledaren ett stort infl ytande på processen – ”improvisationsundervis-
ning står och faller med ledarens förmåga att ständigt hålla elevernas 
öron öppna”. Eleven blir en del av en öppen grupprocess där deltagarna 
är både styrda och styrande. Detta ger principiellt en svag metodisk 
autonomi. Däremot kan eleven i högre grad påverka det musikaliska 
innehållet och framföra egna synpunkter och värderingar under pro-
cessens gång.

Ny undervisningsteknologi – multimedia

De informationsteknologiska utopierna försvagades mot slutet av 1960-
talet. Den absoluta tilltron till teknologi i pedagogiska sammanhang 
hade alltså sett sina bästa dagar. Denna tillnyktring avspeglas också i 
Radiokonservatoriet där man ville blanda distansinformationen med 
direkta kontakter mellan lärare och elever under helg- och sommarkur-
serna. Den avgörande fördelen med radio och TV var att dessa medier 
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gjorde det möjligt att nå många fl er än de som annars hade möjligheter 
att gå på konserter och därigenom bredda intresset för konstmusiken.

Naturligtvis hade medierna avgörande betydelse för den goda geo-
grafi ska spridningen. Av den uppföljande enkäten framkom att 59 % av 
eleverna kom från orter med mindre än 30 000 invånare.4 Tentamens-
orternas placeringar bidrog också till att de som slutförde kurserna ge-
nom tentering för diplom var geografi skt väl spridda. Hela 68 % av 
dessa 132 diplomerade kom från landsorten. Den typiske deltagaren var 
en manlig yrkesverksam musiklärare som saknade musikhögskoleut-
bildning. Ett annat tecken på regional spridning är att 48 deltagare var 
kommunala musikledare.5

Med undantag av de radioprogram som kan karaktäriseras som 
gruppdiskussioner följde programmen i stort en schablon som hämtats 
från det klassiska radioföredraget. Radioprogrammen och litteraturen 
var textliga produkter. Det var även det TV-program jag undersökt. 
De författande och föreläsande akademikerna med rika erfarenheter av 
skrivarbete var väl förtrogna med produktionen av böcker och radio-
manus men saknade insikt i det visuella TV-mediets krav på direkt age-
rande. Deras erfarenheter kunde tas väl tillvara i manusproduktionen 
– som musikkonsulenter var fl era medverkande också förtrogna med 
arbetet på Sveriges Radio – men i TV var de nybörjare. 

Aktivitet 

När man förespråkade en hög elevaktivitet i Radiokonservatoriet 
handlade det uteslutande om att differentiera etablerade och invanda 
mönster för inlärning. Eleverna skulle, vid sidan av att lyssna, läsa och 
skriva, ägna sig åt andra aktiviteter. Liksom begreppet ”integration” 
var ”aktivitet” ett pedagogiskt honnörsord i det samtida läroplansar-
betet, som inspirerade till metodisk utveckling. Det assimilerades av 
Radiokonservatoriet, tolkades och kunde sedan användas på ett eget 
sätt. Läroplanens ”aktivitet” innebar främst att hitta alternativ till de 
aktiviteter som oftast dominerar undervisningen: att läsa, skriva och 
räkna.6 Ett syfte med alternativa aktiviteter är att studierna ska bli mer 

4 Se vidare bilaga E 1. 
5 Det fi nns nämligen bara en kommunal musikledare i varje svensk kommun. Anta-
let svenska kommuner minskades 1962-74. År 1974 fanns det 278 kommuner vilket 
skulle betyda att ca 17 % av hela yrkeskåren kommunala musikledare deltog i Radio-
konservatoriet.
6 Lgr 69, Läroplan för grundskolan, Allmän del s. 58
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varierade och att eleven ska stimuleras till egna initiativ och eget kun-
skapssökande.7

Ett tecken på att aktivitetsbegreppet betydde något annat i Radio-
konservatoriet än i läroplanen är det inledande metodiska resonemang-
et i Det musikaliska hantverket. Där beskrivs ”aktiviteter” som muntliga 
redogörelser, diktat och ”efterspelning och eftersjungning av förspe-
lade exempel”. Arbetsuppgifternas karaktär motverkade nog många 
gånger detta aktivitetsmål. Där kommer hantverksuppgifterna i första 
rummet, vilket i och för sig inte är konstigt eftersom de lättast kan 
kommuniceras på distans. I övrigt fi nns bland arbetsuppgifterna ett 
brett register som omfattar aktiviteter av registrerande, analyserande 
och kreativ art. Flera av dessa uppgifter saknade dock relevans för den 
enskilde eleven eftersom de förutsatte gruppundervisning. 

Det fanns en tydlig tendens att det enkla förknippades med det prak-
tiska och det svåra med det teoretiska.8 På A-nivån uppmanades de 
studerande att hela tiden förhålla sig aktiva. Det ansågs betydelsefullt 
att de ”framställer det föreslagna ljudmaterialet, sjunger och spelar 
exemplen, resonerar, kritiserar, experimenterar, med andra ord släp-
per till så mycket som möjligt av sin egen fantasi och tankeförmåga”.9

Denna uppmaning verkar främst vara ämnad som handledning till de 
studiecirkelledare som ville använda Radiokonservatoriet som lärome-
del direkt. 

En viktig fråga är dock vad som egentligen avses med ”aktivitet”. 
Har detta begrepp en självklar, men implicit, negativ motpol i att vara 
passiv lyssnare? Hur tänker man sig en aktiv elev? Handlar det om 
motoriska aktiviteter eller kan det räcka med mer diskret och för en 
betraktare mer osynlig kognitiv aktivitet? Konstitueras aktivitet av i 
hur hög grad den kan registreras av omgivningen? Med aktivitet me-
nar man i Radiokonservatoriet t.ex. de konkreta uppgifter i samband 
med musiklyssnandet där den studerande ska fylla i utelämnade tecken. 
Lyssnandet ska kompletteras med något konkret synligt arbete, t.ex. att 
skriva noter. Ett annat exempel är den tidstypiska bandslöjden, d.v.s. 
konsten att klippa och klistra i inspelade band. Detta var ett sätt att mer 
konkret och handfast ta tag i musiken. Bandslöjden som aktivitet blev 

7 Lgr 69 s. 58 ff
8 Jämför tidigare refererade A-nivåns rikhaltiga kreativa inslag i jämförelse med C-
nivåns faktanivå. 
9 Musikens material och form 1, s. 9



218

Ronny Lindeborg - Örats skolning

dock inte långlivad och den slog aldrig igenom i vidare musikpedago-
giska kretsar. 

De hårt strukturerade arbetsuppgifterna är huvudsakligen uppde-
lade mellan skrivövningar och diktatarbete, båda formerna utpräglade 
individuella uppgifter. De interfolierade strukturlyssningsövningarna 
däremot beskrivs som gruppövningar. För att dessa skulle ha varit 
verkliga avbrott i den annars ganska ensartade räckan av skrivövningar 
och diktat hade krävts organiserade gruppstudier i någon form. Upp-
gifterna är, som också tidigare nämnts, dock med få undantag riktade 
till de enskilda studenterna och formade som hemuppgifter för själv-
ständigt arbete. Det fi nns alltså en tydlig diskrepans mellan struktur-
lyssningens uttalade intention till gruppundervisning och den faktiska 
utformningen. 

I arbetsuppgifterna blir det tydligt att man vinnlägger sig om mångfald 
i aktivitetsformer. Uppgifternas variation är störst i de enklare A-upp-
gifterna i Musikens material och form, men även de mer litteraturbundna 
C-uppgifterna uppvisar en rad olika förslag på alternativa aktiviteter. I 
Musikhistorisk handledning fungerar uppgifterna uteslutande som elevens Musikhistorisk handledning fungerar uppgifterna uteslutande som elevens Musikhistorisk handledning
kunskapskontroll efter högskolemönstret ”frågor till litteraturen”. 

Vikten av elevaktivitet syns tydligast i inledningen av Musikens mate-
rial och form. Man betonar att böckerna ska betraktas som arbetsböcker, 
d.v.s. studieuppgifterna skall ses som lika viktiga som faktatexten. Elev-
en skall med hjälp av de presenterade frågorna komma fram till själv-
ständiga åsikter om musiken.10 Aktivitet innebär här ett brett spektrum 
av arbetsuppgifter. I synnerhet B-uppgifterna uppvisar en stor mängd 
olika aktiviteter av kreativ karaktär, medan C-uppgifterna i stort sett 
saknar sådana. Helhetsintrycket av detta är att eleven måste ha kommit 
en bit på väg i kunskapsinhämtandet – med inte allt för långt – för att 
få göra annat än läsa och skriva olika former av analyser. För de avance-
rade var det konventionella akademiska litteraturstudier som gällde. 

Vid fl era tillfällen framförs i Radiokonservatoriet åsikten att sång 
och instrumentalspel är viktiga musikaliska aktiviteter. Bortsett från 
uppgifter där pianospel och diverse smärre sånguppgifter ingår, sak-
nas sång och spel i kurserna, t.o.m. i veckosluts- och sommarkurserna. 
Detta förhållande kritiserades också av de studerande.11 Detta trots att 
det från kursledningens sida helt uppenbart fanns en stark medvetenhet 

10 Musikens material och form 1, s. 7
11 Protokoll 1968-05-18
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om det aktiva musicerandets betydelse. I inledningen av Musikens ma-
terial och form 1 sägs t.ex. att ”när man själv spelar går beteendet tillbaka 
via instrumentet till hörseln och påverkar nya upplevelser och beteen-
den”. (s. 29) Musikinlärningen ska inte enbart vara kognitiv utan även (s. 29) Musikinlärningen ska inte enbart vara kognitiv utan även (
ta med kroppsliga motoriska aspekter. Det formulerades t.o.m. som en 
devis: ”Målet är att denna musikundervisning [projektet i dess helhet] 
skall komma så nära det aktiva musicerandet, den levande musiken som 
möjligt.” 12

Kursledningen lät sig inte bevekas av den kritik som önskade mer 
av pedagogiska perspektiv och musicerande utan valde att prioritera 
den etablerade ämnesstrukturen från böckerna och radioprogrammen. 
Argumenten mot att förändra strukturen enligt den framförda kritiken 
framfördes vid olika tillfällen. Man ansåg att man skulle avhålla sig 
från musicerande eftersom:

1. området är medialt oprövat 

2. de övriga ämnena är för krävande

3. det går inte att nå samma kvalitet som i de övriga äm-
nena

4. det fi nns redan allmän tillgång till instrumentalunder-
visning för vuxna

5. det är svårt att genomföra kunskapskontroll.13

Instrumentalundervisning för radio och TV var vid denna tid fortfa-
rande relativt okänt, men dock inte alldeles oprövat. Innan Radiokon-
servatoriet sändes hade det förekommit ett antal programserier med 
instrumentalpedagogisk inriktning. Redan hösten 1959 började Ro-
land Bengtsson sända gitarrkurser i radion.14 Inom ramen för Radio-
skolan sändes tio program kallade Sjung i stämmor med Roland Grippe Sjung i stämmor med Roland Grippe Sjung i stämmor
och sju av landets främsta körledare. Under säsongen 1965/66 sändes 
serien Spela tillsammans, en kurs i ensemblespel av Werner Wolf Glaser. 
Kursen innehöll 20 program med text- och notmaterial.15 Trots detta 

12 Radiokonservatoriet 1967-05-30
13 Argument 1 och 2 återfi nns i bilaga till information 1967-04-17, argument 3 och 4 
i Information om Radiokonservatoriet, 1966-12-06 och argument 5 i ett PM rätt och slätt 
kallat Radiokonservatoriet, 1967-05-30.
14 Roland Bengtsson (1916-2005) medverkade i Radioskolan för vuxna i serierna 
Spela gitarr (1959) och Spela gitarr (1959) och Spela gitarr Spela mera gitarr (1961). (Spela mera gitarr (1961). (Spela mera gitarr Sohlmans bd I:403) 
15 Björnberg, 1998:135
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framställdes Radiokonservatoriet som just det folkbildande experiment 
där de nya mediala undervisningsformerna skulle utprovas. 

Arbetet med att ge läromedlen hög kvalitet och projektet homo-
genitet överskuggade ambitionen att förmedla till eleverna vad som 
behövdes för att de på bästa sätt skulle kunna träna sin musikaliska 
uppfattningsförmåga, sitt gehör eller uppnå några av de andra uppsatta 
målen. De lärare som knutits till projektet hade ingen ämnesdidaktisk 
erfarenhet inom instrumentalundervisning och om man hade velat in-
förliva ett instrumentalmetodiskt moment i Radiokonservatoriet hade 
det blivit nödvändigt att anlita en annan sorts lärarkompetens. Därmed 
skulle projektet radikalt ha bytt skepnad. 

Den allmänna instrumentalundervisningen för vuxna som stod till 
buds vid denna tid var antingen studieförbundens cirklar på elemen-
tär nivå, där mer avancerad ”musikalisk gestaltning” kanske inte alltid 
kom i första rummet, eller privat undervisning.16 Kunskapskontrollens 
stora betydelse inom projektet bidrog till att vrida bildningsperspekti-
vet från ett folkbildningsprojekt mot ett avancerat fortbildningsprojekt. 
Kunskaper skulle registreras och bedömas för att ge legitimering åt den 
studerande. Det gav även legitimitet åt kursen. 

Här har också den konstmusikaliskt präglade musiksynen en funda-
mental betydelse. Den bärande uppfattningen är att musik är en konst-
närlig produkt, ett verk, som kan studeras och värderas ur en rad olika 
perspektiv, t.ex. formmässigt, estetiskt, tekniskt eller kulturhistoriskt. 
Med en sådan musiksyn blev elevernas musicerande ovidkommande. 
Musiklyssning uppfattades som huvudaktiviteten och lyssnarförmågan 
var undervisningens fokus. Man ville ge eleverna mångsidiga kunska-
per om musik och vässade analysverktyg för att bättre förstå konstmu-
siken. 

Sång och instrumentalspel föll alltså utanför projektets ramar och 
blev inte vidare diskuterat, delvis säkert på grund av den allt svagare 
pedagogiska förankringen som berodde på att Bengt Franzén tvingades 
lämna arbetet.17 De förkunskaper som de studerande förutsattes besitta 
angavs till allmän musiklära, d.v.s. kunskaper om tonsystem, notation, 
instrument och någorlunda god notläsningsförmåga. 

16 Kommunal musikskola har av gammal hävd endast omfattat skolbarn och skolung-
dom och upphör med sin undervisning när eleven slutar obligatorisk skola eller gym-
nasium. I vissa kommuner har äldre elever tillåtits fortsätta i ensembleverksamhet. 
17 Jämför med diskussionsinlägget från pedagogen och kompositören Werner Wolf 
Glaser, referat på sidan 141.
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Det fi nns dock ett undantag från denna generella marginalisering 
av instrumentalspelet. I metoddiskussionerna om improvisation förde 
Bengt Ernryd på ett påtagligt konkret sätt in instrumentalspelet i reso-
nemangen. Han tillhörde en yngre generation och var dessutom för-
ankrad i jazztraditionen som inte hade så mycket till övers för den rå-
dande kunskapskanon. Denna ersattes med ett ökat reformpedagogiskt 
intresse för elevens upplevelse och individuella utveckling. I stället vi-
sade han intresse för elevens upplevelse och individuella utveckling. 

Ernryd presenterade en mot resten av materialet starkt kontraste-
rande syn på studiearbetet med tydligt fokus på den enskilde elevens 
upplevelse i en grupprocess. Det faktum att han inbjöds i projektarbetet 
och tilläts bidra med ett helt annat sätt att träna gehör visar att det inom 
projektet fanns stor öppenhet för alternativa metoder och synsätt. Med 
våra analytiska grundbegrepp kan man säga att Ernryds gruppövningar 
fokuserade läroprocessen, vilket gav en stark inramning med lite struk-
tur och låg grad av distans, det rakt motsatta till Radiokonservatoriet 
i övrigt.

Integration

Begreppet ”integrering” kan i diskussioner om undervisning syfta på 
helt olika företeelser: etniciteter, åldersgrupper eller skolämnen. Det 
kan handla om synen på förhållandet mellan skolan och det övriga 
samhället, relationen mellan lärare och elev eller om i vilken omfatt-
ning elever av olika åldrar eller med olika förutsättningar bör arbeta 
tillsammans eller enskilt.18 Det är alltjämt en viktig skolfråga huruvida 
undervisningens utgångspunkt ska vara det sammanhållna tematiska 
arbetet eller det ämnesuppdelade.19

Under 1960-talet var integrering aktuellt som ett led i att motverka 
de strikta ämnesuppdelningarna i ungdomsskolan och därmed också 
ett led i att motverka essentialistiska strömningar. I Lgr 69 är inte-
greringstankarna tydliga, men man använder termen ”samverkan”. 
Detta i linje med den begreppsbehandling där ”integration” är det som 
sker kognitivt i individens hjärna medan ”samverkan” eller ”samord-
ning” handlar om undervisningens organisation.20 För musikämnets 

18 Arfwedson, 2003:76
19 Se t.ex. Arfwedson (2003:74 ff ).
20 Svingby, 1986:104
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del innebar ämnessamverkan i det här sammanhanget i första hand ett 
närmande till geografi - och historieämnena. 

Musiken har beröringspunkter med de fl esta ämnen i skolan. Re-
pertoaren för sång, spel och lyssnande bör enligt Lgr 69 företrädesvis 
väljas med anknytning till områden, som samtidigt behandlas i orien-
teringsämnena. 

Att utveckla elevernas känsla för estetiska kvaliteter är en angelägen-
het, som förenar bl a ämnena svenska, musik, teckning, gymnastik 
och slöjd. 

På högstadiet bör särskilt nära kontakt hållas med tillvalsämnet 
konst.21

I läroplanernas värld betydde samverkan alltså att man skulle överbrygga 
klyftorna i den konstruerade ämnesstrukturen. Den helhet som försva-
gats genom en splittrad ämnesuppdelad timplan skulle stärkas genom 
att olika ämnen samverkade. Bengt Olov Engström beskriver intentio-
nerna med ämnessamverkan i kursplanearbetet som att musiken... 

… inte stod i en lucka för sig utan att det fanns tematiska och metodis-
ka innehåll och arbetssätt som gick från det ena ämnet till det andra. 
Inte minst på högstadiet gjorde vi s.k. arbetsfält som gränsade mot alla 
möjliga ämnen och som då drog ihop lärare till team.22

Radiokonservatoriet hade en egen tolkning av begreppet. På ett prin-
cipiellt plan syftade ”integration” på en viss form av ämnesstrukture-
ring, inte på de individuella inlärningsprocesser som begreppet syftar 
på i den då aktuella läroplanen. På det didaktiska planet åsyftades en 
samverkan mellan projektets olika programserier och inte det man av-
såg i den dåtida pedagogiska debatten, d.v.s. samordning av helt olika 
ämnen. Intentionen att på musikvetenskaplig grund forma musikäm-
net gick alltså inte i linje med de aktuella pedagogiska riktlinjerna för 
ämnessamverkan. 

Integreringsambitionen blir i Radiokonservatoriet tydligast i pro-
gramserien Musikens material och form. Denna intar en metodisk sär-
ställning. Den blir en sorts pedagogiskt frirum där det musikaliska 
kunnande, som inte med självklarhet kan placeras in under de mer 
lättdefi nierade rubrikerna ”hantverk” och ”historia”, kan ta plats. 
Samverkan kunde lättare realiseras inom detta nyskapade arbetsområde 
som ju hade en öppnare struktur än de mer tydligt disciplinbundna 

21 Lgr 69 Allmän del s. 149 (kursplan för musik). Samverkansambitionerna mellan 
musik och geografi ämnet är tydliga i läromedlet Vi gör musik som är producerat av 
bl.a. kursplaneförfattaren Bengt Olof Engström. (Engström & Cederlöf, 1970)
22 Engström, i intervju, 2002 
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ämnena musikhistoria och musikteori. Det kan också noteras att Wall-
ner i sin första PM tänkte sig ett vidgat musikhistorieämne som be-
nämndes Musik och miljö. I den utformningen skulle musikhistorien 
bestått av utblickar mot ”den allmänna kulturutvecklingen” och ämnet 
skulle ha blivit ett slags samhällslära med sociologiska och etnologiska 
förtecken.23 Men ambitionen i den musikhistoriska textproduktionen 
sjönk och de slutligen producerade sjuttio sidorna är i sammanhanget 
blygsamma. Den musikhistoriska delen är en handledning, men i än 
högre grad är texterna komplement till annan litteratur som är huvud-
källor i de musikhistoriska studierna i projektet. Den musikhistoriska 
kursdelen som nådde den största publiken, var paradoxalt nog samtidigt 
den anspråkslösaste delen i produktionen. 

Erfarenheter från genomförandet fi ck kursledningen att göra revide-
ringar och kompletteringar inför den planerade repriseringen. I Sve-
riges Radios verksamhetsberättelsen över 1968 fi nns en skiss till en 
fullständig utbildningsplan för det tänkta fortsatta arbetet. Där framgår 
att nyproducerade och repriserade kurser skulle bilda en elementär in-
körsport till de mer avancerade och etablerade tre programserierna.24

Alla dessa kurser bildade tillsammans en komplett bildningsgång där 
varje kurs hade en given plats i progressionen. De gamla serierna skulle 
i fortsättningen inte sändas parallellt. I stället skulle de sändas efter var-
andra och med ett fördubblat tidsspann, omfattande en tvåårsperiod. 
Därmed hade man övergivit de integreringsfördelar som låg i att kur-
serna sändes parallellt. Man kan också notera att praktiskt musicerande, 
sång och spel, fortfarande saknades. 

I Radiokonservatoriets grundplaner fanns också tanken att man 
skulle nå intresserade lärare i andra ämnen som ville fortbilda sig i mu-
sik. Bakom detta låg förstås tanken om samverkan mellan ämnen.

Ett allmänt kvalifi cerat skikt av lärare (grundskolans högstadium och 
gymnasierna) som utifrån idéerna om ämnesintegreringmnesintegrering i den nya sko-mnesintegrering i den nya sko-mnesintegrering
lan (historia, litteratur, konst, språk etc.) kan vara intresserade av att 
skaffa sig en musikalisk allmänbildning. Till denna kategori kan också 
räknas lärare inom samma ämnesområde vid fackskolor, folkhögskolor 
etc.25

23 PM om Radiokonservatoriet 1965-03-15, s. 2
24 En övergripande plan fi nns i ett odaterat kompendium från Sveriges Radios vuxen-
avdelning: verksamhetsberättelse för 1968. 
25 Protokoll 1965-05-15. Understrykningar i original. MUK 65 konstaterade att i de 
då aktuella läromedelsproduktionerna kunde ”en påtaglig breddning av repertoaren 
konstateras”. Den bestod främst av folkmusik och ”i en strävan att få nutida tonsättare 
att komponera för barn och ungdom”. (SOU 1968:15, s. 43) 
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Tyvärr fi ck man inget gensvar från den kategorin och få eller kanske 
inga sådana lärare deltog aktivt i Radiokonservatoriet. I varje fall fanns 
de inte med bland de till slut diplomerade.26 Även om det kan fi nnas 
många olika förklaringar till detta är det knappast djärvt att gissa att 
den främsta orsaken, vid sidan av studietakten, var de höga förkun-
skapskraven med framför allt notkunskaper och pianospel.

Formlära och musikaliskt hantverk skulle studeras samordnat och 
ansågs t.o.m. ha samma mål: ”ett intensifi erat lyssnande och till intensifi erat lyssnande och till intensifi erat lyssnande ökad be-
härskning av den musikaliska satsen”. Genom träning av gehöret skulle härskning av den musikaliska satsen”. Genom träning av gehöret skulle härskning
individen öka sin förmåga att lyssna koncentrerat till musik. En för-
utsättning för denna ämnessamverkan var förstås att olika former av 
program och litteratur kunde studeras samordnat. 

Litteraturen och radioprogrammen bildade sammantaget en hårt 
strukturerad progression. Genom radioprogrammen skapades också en 
effektiv styrning av studietempot. Ett nytt program i vart och ett av de 
tre kurserna sändes varje vecka och utsändningarna skedde endast en 
gång vilket gjorde att de skapade en intensiv studiegång med mycket 
krävande studieveckor. Musikens material och form sändes på måndags-
kvällarna, Det musikaliska hantverket på onsdagskvällarna och Det musikaliska hantverket på onsdagskvällarna och Det musikaliska hantverket Musikhis-
toria på torsdagskvällarna. 

Integreringstanken förutsatte naturligtvis att kurserna skulle löpa 
samtidigt. Förvisso gav detta samordnade studium en rad fördelar, men 
det gällde för eleverna att hålla takten med radioutsändningarna ef-
tersom övriga kurselement, inte bara litteraturen utan även anslutande 
kurser och prov, anpassades efter detta studietempo. Diplomproven 
genomfördes den 15 mars 1969 vilket bara gav möjlighet till drygt 
tre månaders självständiga, sammanfattande studier efter att den sista 
radioutsändningen klingat ut den 9 december 1968. Proven omfattade 
alla tre kurserna. Det gick alltså inte att välja bort någon kurs om siktet 
var inställt på diplom. Radiokonservatoriet skulle säkert bli minst ett 
års heltidsstudier, även om man gjorde ett drastiskt begränsat urval av 
C-uppgifterna. Projektets omfattning och krav fi ck stora konsekvenser 
för hur det mottogs. Här avgjordes i praktiken vilka elever som skulle 
få rimliga möjligheter att slutföra studierna.27

26 Se data från Radiokonservatoriet utvärdering Bilaga D.
27 Olof Rydbeck skrev i ett förslag till skrivelse apropå reprisering av Radiokonserva-
toriet 1970-07-13: ”Erfarenheterna från den första utsändningen talar otvetydigt för 
en långsammare studietakt som möjliggör för ett större antal deltagare med förvärvs-
arbete att följa med”.
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Kunskapssyn 

Radiokonservatoriets grundläggande värdestruktur, kvalitetskrav och 
musiksyn framträder redan i planeringsarbetet. Här fastställs ämnessy-
nen, uppfattningen om vilka kunskaper som är viktigast, d.v.s. kursens 
syfte och mål, och vilka lärare som skulle kunna bidra med rätt kompe-
tens. I sin PM från 1965 framhöll Wallner att man skulle ha höga am-
bitioner. Undervisningen skulle utformas av ”förstklassiga krafter” och 
läromedlen skulle ha ”ett i alla detaljer fullvärdigt stoff”. Produktionen 
skulle utgöras av det yppersta som gick att frambringa. 

Musikens formstruktur gjordes till studiernas kärna. Studiet skulle 
formas på vetenskapliga grunder och materialet skulle formas med ra-
tionalitet och logik. Till denna kunskapskärna skulle sedan kopplas 
lämpligt stoff från discipliner med relevans för musikämnet: historia, 
psykologi, pedagogik, sociologi och antropologi etc. 

I denna ram av konstmusikaliskt samlad musikestetisk estetik och ut-
vecklade analysverktyg för fördjupade studier av utvalda verk utgjorde 
popmusiken en anomali. På samma sätt som en anomali stör normal-
vetenskapen, störde behoven av nya perspektiv det invanda och utarbe-
tade.28 De tidigare gängse musikanalytiska verktygen räckte inte längre 
till. I synnerhet inte om analysen på traditionellt sätt skulle begränsas 
till de rent musikaliska aspekterna – och då endast de musikaliska as-
pekter som kunde fästas i notskrift. Popens främsta uttryckskraft går 
helt enkelt inte att fånga i noterad form. Kontextuella aspekter, t.ex. 
utvecklingspsykologiska och sociala, liksom faktorer som kroppskänsla 
och kroppsliga uttryck i form av dans kunde inte ges utrymme i detta 
analytiska språk som ju uteslutande inriktade sig på musikens klingan-
de och noterbara mönster. Nya musikbegrepp, nya koder som föränd-
rar inramningen måste medföra nya former av musikanalys.29 För att 
återknyta till Bernsteins begrepp kan man säga att ny inramning också 
frammanar ny klassifi cering.

Trots Radiokonservatoriets bristande anpassning till de framväxande 
nya kraven fanns det också i projektet en slående öppenhet för nyheter. 
Man var t.ex. välvilligt inställd till ljudpedagogik, olika improvisa-
tionsformer och fritt musicerande i sociala former, aktiviteter som vid 
den här tiden var nya och i reformpedagogiska sammanhang hyllade 

28 ”Anomali” och ”normalvetenskap” användas här i Thomas Kuhns betydelse. 
29 Popmusikanalyser har närmast haft antropologiska och sociologiska perspektiv. Se 
t.ex. Berkaak & Ruud (1994) och Fornäs, Lindberg & Sernhede (1988).
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metoder. Trots att de byggde på en annorlunda ämnessyn och metodik 
gavs de utrymme inom projektet. 

Som redan nämnts får nytänkandet större utrymme i material och 
form-kursen än i de etablerade och mer traditionstyngda ämnena mu-
sikhistoria och musikaliskt hantverk, men det visar sig också svårt att 
avgränsa de tre kurserna. När ämnet ”material och form” ringas in 
uppstår en tydlig överlappning till de angränsande kurserna. Först ”ska 
musikverken studeras med avseende på det tidstypiska” – vilket ju är 
svårt att skilja från musikhistorieämnet. Sedan ska ”ett antal formtyper” 
studeras, en uppgift som klart ligger inom hantverksstudiet. Eftersom 
form i Wallners mening var något mer subtilt än det som avhandlades 
i traditionella formstudier, ville han hitta fl er faktorer som konstituerar 
musikalisk form och för in aspekter som kolorit, klang, täthet,  kon-
tinuitet och diskontinuitet – parametrar som tangerar det perceptuella 
området. Genom att införa perceptionsfaktorer belyser man förhållan-
det mellan det hörande subjektet och det hörda objektet.30 Därmed 
förs åhörarens upplevelse och perceptionsförmåga av musikverket in i 
diskussionen.

Det är ingen självskriven mänsklig förmåga att lyssna till musik länge 
och på det koncentrerat medvetna och refl ekterade sätt som krävs för 
att tillgodogöra sig avancerad musik. Därför har man i Musikens material 
och form 1 en utläggning om detta problem. Författarna konstaterar vid 
närmare eftertanke att:

Vår organism är inte inriktad på att ensidigt kunna ta emot intryck, 
och därför är det koncentrerade lyssnandet på musik något som måste 
läras.31

Förutom att varje musikstycke borde studeras utifrån sin egenart och 
inte som representant för en epok skulle också ”den personliga upple-
velsen av musiken och diskussionen kring [denna]” prioriteras på be-
kostnad av den musikhistoriska analysen. Därigenom ville man öka 
den studerandes musikanalytiska förmåga, stimulera till ett mer aktivt 
lyssnande och därmed skapa en starkare relation till musiken.32

Arbetsuppgifternas nivåindelning (A, B och C) skapade tre elev-
grupper med olika karaktärer. De tydligaste kraven ställdes på de elever 
som förväntades tampas med C-uppgifterna. De skulle vara studievana, 

30 Protokoll av den 1965-10-9–10
31 Musikens material och form 1, s. 26
32 Musikens material och form 2, s. 9
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självständiga, språkkunniga och musikaliskt yrkesverksamma på hög 
nivå. A- och B-uppgifternas elever är däremot mer otydligt defi nie-
rade. Naturligtvis berodde det på att de var så många fl er än C-grup-
pen och därmed utgjorde en mer heterogen grupp. Uppgifterna riktar 
sig på ett otydligt sätt ibland till studiegrupper och ibland till enskilda 
elever. Skillnaden mellan A- och B-grupperna är att den förra inte 
avkrävs förkunskaper och att allt studiematerial är bestämt. För Mu-
sikens material och form fi nns det mesta av studiematerialet i kursboken 
och för Musikhistorisk handledning i två böcker vid sidan av kursboken. Musikhistorisk handledning i två böcker vid sidan av kursboken. Musikhistorisk handledning
Det musikaliska hantverket saknar nivåindelning men riktar sig entydigt Det musikaliska hantverket saknar nivåindelning men riktar sig entydigt Det musikaliska hantverket
till elever med sångvana och förkunskaper i musikteori och pianospel. 
I denna del fi nns uttalade specifi ka krav på förkunskaper. Man måste 
nog också anta att arbetsuppgifterna i Det musikaliska hantverket förutom Det musikaliska hantverket förutom Det musikaliska hantverket
musikkunskaper även kräver studievana. Denna kurs vänder sig alltså 
knappast till musikaliskt eller akademiskt oinvigda. 

Litteraturen till de tre kurserna har, ur ett pedagogiskt perspektiv, 
olika karaktär. Musikhistorisk handledning skiljer sig i detta hänseende Musikhistorisk handledning skiljer sig i detta hänseende Musikhistorisk handledning
något från det övriga materialet. Boken ger struktur till studierna 
samtidigt som den i långa citat med översatta originaltexter signalerar 
fördjupning. Boken är en handledning just genom att vägleda mot an-
nan litteratur, genom att den hjälper till att strukturera faktainnehållet 
och genom att kortfattat summera och fördjupa kapitlen med de långa 
originaltextcitaten. Ytterligare en funktion var att servera frågor för 
elevens egen kunskapskontroll. Dessa frågor är tydligt avskilda från den 
övriga texten. Brödtexten är mycket kortfattad. Det påtagligt korta av-
snittet om wienklassicismen följer Radiokonservatoriets linje som skil-
jer sig från äldre musikhistoria, där denna epok utgjorde utgångspunkt 
för det musikhistoriska studiet. 

Radiokonservatoriet skapade sig här ett friutrymme att formulera 
undervisning efter egna idéer, men också släppa fram alternativa. 

Mycket av metodiken var förstås hämtad från de involverade lärarnas 
praktik från Musikhögskolan. I Det musikaliska hantverket fi nns hän-Det musikaliska hantverket fi nns hän-Det musikaliska hantverket
visningar till Lars Edlunds Modus Vetus som just då var den viktigaste 
läroboken i tonal notläsning vid Musikhögskolan. Hans några år äldre 
Modus novus, läroboken i fritonal notläsning nämns inte i texten, men 
övningarna i melodiläsning i hantverksbokens senare del bygger på dess 
metodik. Den gängse metodiken vid Musikhögskolan återfi nns också 
i övningarna i rytm och harmonik. Dessa moment interfolieras med 
strukturlyssningsavsnitt. Strukturlyssning var en ny metodik som vid 
denna tid prövades vid Musikhögskolan och sågs som en möjlig länk 
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mellan de traditionella teoretiska harmoni- och kontrapunktsämnena 
och studiet av den nya konstmusikens språk. 

Ordet”kontrapunkt” fi nns med i rubrikerna i tio av de 28 kapitlena, 
medan ”harmonik” endast är med i sex, ett tecken på att analysen 
främst är linjärt orienterad – helt i linje med den antiromantiska esteti-
ken som dominerade det progressiva konstnärstänkandet. 

Slutligen några ord om ett begrepp med implikationer för synen på 
musikalisk kunskap och förmåga. En gängse term är ju det svårhanter-
liga begreppet musikalitet. Det sägs i Radiokonservatoriet att den är en 
grundförutsättning för studier i musik. Ett sätt att defi niera musikali-
tet, men samtidigt gå runt problemet är att i analogi med tidens intel-
ligenstester defi niera det som resultatet av musikalitetstest. Med denna 
premiss utgörs ”musikalitet” av de förmågor som kan kvantifi eras i 
tester. 

I Radiokonservatoriet fi nns inte någon utförlig utredning av musi-
kalitetsbegreppet. Det sägs inget om i vilken utsträckning olika sinnen 
är involverade i människors musikalisk utveckling. En viktig fråga i 
sammanhanget är vilken betydelse olika perceptionsformer har för för-
mågan att uppfatta musik.33 Gehörsträning ses som ”örats skolning”, 
vilket kan tolkas som en fokusering på det auditiva på bekostnad av 
kognition och motorik. 

Musiksyn

Radiokonservatoriets musiksyn utgår givetvis från de konstmusikaliska 
institutionerna, musikskriften, musikutbildningen, instrumentariet, de 
traditionella presentationsformerna, den traditionella konserten etc. 
med de kulturella koder som bärs upp av de olika aktörerna: kompo-
sitören, dirigenten, musikern och den (till synes) passive åhöraren. I 
den skrivna konstmusikens kultur, i musiklyssningen och i konsertsa-
len, intar lyssnaren en skenbart passiv position, där det emellertid krävs 
stora mått av kunskaper för att kunna tillgodogöra sig musiken på ett 
rimligt sätt, men också för att kunna följa de kulturella koder som hör 
ihop med konsertbesöket. Om vi bortser från de kulturella koderna ”all 
mänsklig verksamhet är ju insvept i kulturella koder – och begränsar 
oss till de rent musikaliska kunskaperna görs det alldeles klart i Radio-

33 En av anledningarna till att rockmusik spelas på hög volym är att hela kroppen 
görs till öra. Basen känns i magen. Syn och hörsel utgör alltså bara delar av helhets-
intrycket. 
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konservatoriet att det är kunskaper som måste läras in och även läras 
ut. Det framgår att kunnig ledning och undervisning är av avgörande 
betydelse. I Musikens material och form 1 sägs också att det är viktigt att i 
”musikstudiet” veta vad man ska ”iaktta”.34 Allt talar för att den musik-
vetenskapligt skolade läraren anses som en förutsättning för att eleven 
ska lyckas nå det optimala musiklyssnandet.

Synen på musik som ett mångfunktionellt samhällsfenomen, som 
det t.ex. framträder hos Ernryd, avvek från den bild av en konsistent 
konstmusikalisk kanon som Radiokonservatoriet ville frammana. Mu-
siken beskrevs visserligen som ”ett slags kommunikation” men denna 
tanke utvecklades inte vidare. Det var musiken som estetiskt objekt 
som förblev det centrala studieobjektet. I Musikens material och form 1
framgår det också tydligt att det musikkunnande man har i tankarna är 
inskränkt till den konstmusikaliska sfären.

Med ordet ’musik’ kan vi ju också mena olika saker, t.ex. det eller det 
musikverket, en samling musikverk, ett material av något slag som 
kan formas och användas på olika sätt. Vi kan mena ljudsvängningar i 
luften, spår på en grammofonskiva, tankar och upplevelser som på ett 
eller annat sätt hör till musiken, noter, andra tecken och anvisningar 
i partitur och mycket annat. För att få ett begrepp om mångfalden av 
musikens olika existensformer skall vi följa några av dess vägar från 
tonsättare till lyssnare.35

Musikaliska funktioner utöver den estetiska ansågs främst ha historisk 
eller etnologisk betydelse. Studier av musikaliska funktioner kunde 
med fördel bedrivas musiketnologiskt eller musikantropologiskt efter-
som andra kulturer i högre utsträckning ansågs vara multifunktionella. 
I den traditionella autonomiestetiska föreställningsvärlden tänkte man 
sig att utvecklingen fram till den moderna västerländska konstmusik-
kulturen hade inneburit en funktionell reducering. Den föreställningen 
fyllde en viktig funktion genom att distansera konstmusiken från folk-
liga kulturformer – som var funktionsanknutna. Den estetiska renod-
lingen ger samtidigt pedagogiska konsekvenser eftersom man därmed 
avsäger sig de möjligheter som ligger i musikens terapeutiska, sociala 
och undervisningsmetodiska funktioner. Den estetiska renodlingen 
och den innehållsliga fokuseringen fjärmar ämnesinnehållet från pro-
cesstänkande och därmed också viktiga pedagogiska implikationer. 

34 Musikens material och form 1: Musiken och vi
35 Musikens material och form 1, s. 12
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Den autonomiestetiska positionens blindhet för musikens olika funk-
tionella aspekter resulterar i en oförmåga att förstå andra kulturformer. 
Ett exempel på detta gav kompositionsstudenten Gunnar Valkare när 
han förklarade förhållandet mellan traditionell musikanalys och de 
tänkbara strategier som skulle kunna användas vid analyser av den allt 
mer påträngande popkulturen. För att förstå popen som kulturförete-
else behövde de beprövade analytiska perspektiven kompletteras eller 
breddas och det krävdes en rad nya referenspunkter: 

Det är en ointellektuell attityd som hänger mycket mer på kropps-
känsla och dans än på strukturlyssning och formförlopp. Man kan inte 
gå ifrån dessa element för då går man ifrån popens grundelement.36

Med detta vill Valkare säga att popmusikens musikaliska kvaliteter lig-
ger vid sidan av variablerna form och struktur och att popmusikens fl ora 
av klanger, rytmer och andra uttrycksmodi kräver andra analysverktyg 
än de hittills gängse. Analyser av popmusikens sociala kontexter eller 
musikens antropologiska, biologiska eller psykologiska implikationer 
låg utanför Radiokonservatoriets utstakade ramar. 

Den utvecklade strukturen är Radiokonservatoriets främsta styrka, 
men också dess öde. Styrka för att projektet kunde presentera en ef-
terlängtad ämnesstruktur när musikämnets roll som religiös och etisk 
kodförmedlare suddats ut i den sekulariserade skolan. På musikveten-
skaplig grund försökte projektet fylla det behov av vetenskaplig äm-
neslegitimering som utvecklingen hade frammanat. Struktureringen 
var samtidigt en av orsakerna till projektets begränsade betydelse för 
musikundervisningens utveckling. Med en stark struktur fanns en in-
byggd rigiditet som omöjliggjorde direkt anpassning till 1970-talets 
utbildningsbehov. De välutvecklade strukturerna åldras fortare än vad 
deras konstruktörer kan ana. 

Den entydiga konstmusikaliska musiksynen i Radiokonservatoriet 
bidrog till en innehållslig stringens som blev en förutsättning för en 
stark struktur. En annan förutsättning var inriktningen på notläsnings-
förmåga och möjligheten att kommunicera musik genom ett stort antal 
musikexempel. Dessa gav möjligheter till konkretiseringar som en text 
aldrig skulle kunna åstadkomma, men de befäste också föreställningen 
av notskriften som bärare av musik. De formaspekter som kunde åter-
ges i notskrift blev också de som blev värda att studera.

36 Gunnar Valkare från ett radioprogram Musikens material och form nr 21 med titeln 
Äventyr i vår tids musik, sänt 1968-11-18.
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Radiokonservatoriets essentialism 
I det följande vill jag undersöka i vad mån Radiokonservatoriet uppfyl-
ler de tidigare presenterade fem essentialistiska huvudkriterierna: 

1. ämnesindelning 

2. utlärande av fundamentala förmågor

3. fokus på läraren

4. undervisning som förberedelse för arbetsliv och med-
borgarskap

5. bevarande av skolans akademiska funktion.37

Ämnesindelning

Även om ämnesintegrering var ett av nyckelorden i Radiokonservato-
riets pedagogiska uppläggning rörde det sig inte om någon radikalhu-
manistisk genomgripande samverkan mellan olika kunskapsområden. 
Integreringen var en intradisciplinär angelägenhet där olika musikalis-
ka aspekter skulle bidra till en helhetsförståelse av musikaliska förlopp. 
Kontrapunktstudierna skulle t.ex. samverka med studier i musikhistoria 
för att skapa förståelse av ett verks artegenhet. Integreringen var alltså 
en intern angelägenhet och i förhållande till andra kunskapsområden 
framstår Radiokonservatoriet främst som ett renodlande projekt. 

En planerad elementär grundkurs skrinlades tidigt och de ursprung-
liga tankarna på att vidga musikhistorieämnet till ”musik och miljö” 
kom av sig. Istället fi ck musikhistorien en konventionellt avgränsad 
framställning, medan Musikens material och form gavs friare form och 
svällde långt utöver den ursprungliga ramen. På så vis kunde olika mu-
sikaliska aspekter blandas på ett friare sätt.

Sammanfattningsvis kan man säga att Radiokonservatoriet grunda-
des på en fast och bekräftande syn på musikkunskap som sammansatt 
av väldefi nierade kunskapsområden. 

37 Gutek, 1988:269
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Utlärande av fundamentala förmågor

En tydlig ämnesindelning är förutsättningen för det andra essentialis-
tiska kännemärket – utlärandet av de fundamentala förmågorna och 
kunskaperna. I det här fallet var den i särklass viktigaste färdigheten 
förmågan att förstå och läsa noter. Den sågs som ett absolut nödvändigt 
verktyg för att förstå musikalisk form. En grundtanke var att vi genom 
studium av partitur bättre skulle kunna höra allt i ett komplext musika-
liskt förlopp. Noterna var inte bara medlet för att musiker skulle kunna 
framföra komplicerad musik, utan också för att lyssnare skulle kunna 
förstå vad som egentligen händer. 

I musikens material och form 3 fi nns emellertid också alternativa sätt att 
se på musikkunskap. Folke Rabe ville vidga gehörsträningen genom 
ljudpedagogik. Musiken är inte ett visuellt noterat fenomen utan ett 
klingande fysikaliskt.38 Det var också en estetisk trend inom konstmu-
sikavantgardet att allt kunde betraktas som musik. En del av bakgrun-
den till den uppfattningen var den elektroniska musiken och inte minst 
dess franska gren ”musique concrète”. Sökandet efter musikämnets es-
sens för Rabe inte bara mot analyser av ljudens form utan också mot 
studier av musikens fysikaliska förutsättningar och människans fysio-
logiska förutsättningar att uppleva denna musik. Rabe delar alltså Ra-
diokonservatoriets essentialistiska grundsyn men fi nner det essentiella i 
ljuden och i människors olika sätt att höra dessa ljud. 

Bengt Ernryd framhöll den kreativa potentialen i improvisation och 
såg gruppmusicerande på mycket elementär nivå som en optimal ar-
betsform i musikundervisning.39 Han för ett reformpedagogiskt reso-
nemang där elevens motivation och upplevelse är viktigare än att för-
medla ämneskunskaper och intar därmed en i sammanhanget unik icke 
essentialistisk position.

Rabes och Ernryds inslag visar att det inom Radiokonservatoriet 
fanns alternativa sätt att se på musikundervisning. De visar också att 
det inom arbetsgruppen fanns en slående generositet och öppenhet för 
alternativa synsätt. 

38 Musikens material och form 3 s. 145 ff
39 Musikens material och form 3 s. 148 ff
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Fokus på läraren

I det refererade TV-programmet användes en förmedlingspedagogiskt 
inriktad metod där frågor med givna svar ställdes.40 Detta var ett tyd-
ligt exempel på undervisning som styrs av ett starkt strukturerat inne-
håll. Undervisning som sådan berörs inte mycket i texterna, men ibland 
lyser en skepticism mot musikpedagogiska strävanden fram. 

I Ernryds avsnitt om improvisationsundervisning i Musikens material 
och form 3 ges en syn på lärarrollen som faller utanför ramen för en es-
sentialistisk grundsyn. Kontrasten är slående och förtydligar de ideo-
logiska positionerna. Denna dialoginriktade lärare är framför allt mer 
lyhörd för direkt medverkan från eleverna. 

Om metodiken kan i övrigt sägas att jag tror att ensemblesituationen 
kan utformas så stimulerande att någon form av ’enskild undervis-
ning’, vilket diskuterats under vårens teoripedagogiska seminarium, 
inte är nödvändig. Improvisationsundervisning står och faller med 
ledarens förmåga att ständigt hålla elevernas öron öppna, att ständigt 
komma med nya och spännande uppgifter, att leda och forma utan att 
dominera och stå öppen för alla spontana infall – något som är eller 
åtminstone borde vara givet för all musikpedagogik.41

Ernryd kritiserar enkelspårigt tänkande om undervisningsformer och 
bristande lyhördhet i musikpedagogiska sammanhang. Det deklarerade 
slutmålet att ”hålla elevernas öron öppna” är gemensamt med Radio-
konservatoriet i övrigt. Däremot skiljer sig den generella metodiska 
ansatsen. Den undervisning som här skisserades var baserad på grupp-
undervisning med lärare och elever i direkt dialog. 

Ernryd visar ett tydligt intresse för undervisningens processuella di-
mensioner som skiljer sig från resten av projektet. Denna ”nya peda-
gogik” handlar inte om nya media eller ny teknik för att förmedla ett 
givet innehåll, utan i stället om synen på läroprocessen och dess förhål-
lande till ett dynamiskt relaterat innehåll. 

Jämfört med den essentiella inställningen i övrigt är det ett tecken på 
stor öppenhet att detta radikalt annorlunda sätt att se på lärarrollen och 
undervisningsprocessen gavs utrymme i materialet. En anledning till 
detta var kanske möjligen att Ernryds alternativa metodik inte sågs som 
något egentligt hot mot den etablerade musiksynen. 

Radiokonservatoriet var progressivt i den meningen att det fanns en 
front mot det som sågs som traditionell musik och att det fanns en öp-

40 Exempel på detta fi nns i det refererade TV-programmet.
41 Musikens material och form 3, s. 153
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penhet mot det som sågs som nya sätt att sprida kunskaper, framförallt 
ny undervisningsteknologi. I ett pedagogiskt perspektiv intar projek-
tet, med undantag för Ernryds och Rabes bidrag, en mindre progres-
siv placering genom sitt avstånd till reformpedagogiken, främst genom 
att Radiokonservatoriet helt klart sätter ämnet före individen. Denna 
essentialistiska inställning är, som tidigare framhållits, en av reform-
pedagogikens tydligaste motpoler. Radiokonservatoriet som helhet 
kan nog sägas stå långt från de reformpedagogiska strömningarna från 
1900-talets första hälft. Emedan reformpedagogiken förknippas med 
progressiva krafter – om än inte utan problem – så ligger det nära till 
hands att uppfatta Radiokonservatoriet som ett, i grunden ur pedago-
gisk synvinkel, konservativt projekt.42

Undervisning som förberedelse för arbetsliv och 
medborgarskap

Radiokonservatoriets utbildningsmål genomgår tre urskiljbara faser.

• I en första fas är det ett folkbildningsprojekt som vän-
der sig till en bred publik som inkluderar ”den intres-
serade lyssnaren”. 

• I en andra fas utgör det en del i en bildningsstrategi där 
välutbildade lärare är basresursen i musikbildningsarbe-
tet. 

• I en tredje fas blir det den mest avancerade delen av en 
akademiskt betonad musikalisk utbildningsgång. 

Denna förskjutning återspeglas tydligast i hur synen på undervisning-
ens målgrupper förändras. Kraven på den tänkte eleven eskalerade på 
vägen från Wallners första PM från våren 1965 till de färdiga kurserna 
tre år senare. Det är knappast troligt att ”den intresserade lyssnaren” 
som intog en framträdande plats i inledningen skulle känna sig bekväm 
i C-nivåns avancerade arbetsuppgifter med tyskspråkig referenslittera-
tur. Denna förändring av målgruppen är anmärkningsvärd eftersom 
fl era närstående instanser i enlighet med sina folkbildande intentioner 
uttalade sig om behovet av satsningar mot en bredare publik. När Mu-

42 Förhållandet mellan progressivistisk pedagogik och reformpedagogik har Gerd B 
Arfwedson (2000:24) behandlat. Dewey föredrog beteckningen ”progressive”, men 
den blev med tiden belastad som ”ett tecken på okontrollerad entusiasm” och avsak-
nad av analys och refl ektion. 
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sikaliska Akademin ”livligt tillstyrkte” medel till projektet var det just 
med tanke på ett brett musikbildningsarbete. Det var ”allmänheten och 
den musikintresserade ungdomen” som akademien såg som målgrupp 
för projektet.43

Karl-Birger Blomdahl, chefen för radions musikavdelning beskrev 
också Radiokonservatoriet som ett brett projekt med ”stort allmänt 
musikpedagogiskt intresse” som skulle fylla två funktioner: en allmän-
orienterande funktion och en yrkesfortbildande. Dessa uppgifter skulle 
möjliggöras genom att kurserna delades i grundkurs och fortsättnings-
kurs och genom att man skulle ge kurserna ”en karaktär och ett ma-
terial, som gör det möjligt att antingen deltaga för allmän orientering 
eller för att erhålla en kompletterande fackutbildning”.44 Blomdahl såg 
det som viktigt att nå dem som ville få en allmän musikalisk orien-
tering. Detta skulle ske genom att projektet även skulle innefatta en 
elementär grundkurs. Några begränsningar av de tre programseriernas 
kunskapsområden gav han inte. Blomdahl tycks ha ansett att projektets 
hela material, inklusive Det musikaliska hantverket skulle utformas så att Det musikaliska hantverket skulle utformas så att Det musikaliska hantverket
det skulle vara tillgängligt för ”den vanlige lyssnaren”. 

Det absolut sista radioprogrammet, nummer 24 i Musikens material och 
form, avslutades med en dialog. Där framkommer att Skolöverstyrelsen 
helst hade sett att man inte vände sig till de utbildade musiklärarna 
”eftersom de redan har sin utbildning”. Alla projektets parter, Sveriges 
Radio, KMA och SÖ ville alltså se ett brett folkbildningsprojekt. 

Det går inte att ur det efterlämnade materialet utläsa hur medveten 
denna förskjutning av målgrupp var. Berodde den bara på att de be-
prövade undervisningsmetoderna som en effekt av vanans makt, trots 
ursprungsambitionerna återtog en allt större del av undervisningens 
utformning? Fanns det verkligen allvarligt menade intentioner att leva 
upp till föresatserna om ett brett folkbildningsarbete? Det fi nns i varje 
fall inte något som visar på motsatsen – d.v.s. en förslagen plan att initi-
alt presentera ett folkbildningsprojekt som skulle ha utsikter att kunna 
förankras hos berörda medelstilldelare – och sedan leverera ett exklu-
sivt elitprojekt med mer interna och dunkla målsättningar. 

Det är emellertid oklart med vilken avsikt som den pedagogiska si-
dan betonas i texterna från 1965. Det sägs i Wallners PM att ”det pe-

43 Brev från KMA till kommunikationsdepartementet 1965-11-18.
44 Karl Birger Blomdahl i ett brev till KMA 1965-06-09.
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dagogiska blir en viktig andel av motiveringen”.45 Ett sådant påstående 
väcker onekligen frågan huruvida de pedagogiska resonemangen verk-
ligen var allvarligt menade. Handlade det om att motivera fi nansiärer 
till projektet, eller om en omsorg om de presumtiva studenternas mo-
tivation till studier eller deras möjlighet att nå fram till examination? 
Avsågs studenternas pedagogiska skolning för det framtida musikpeda-
gogiska arbetet? Den troligaste tolkningen är dock att det handlar om 
att försäkra sig om stöd från de kretsar som värnade om den traditio-
nella folkbildningens idéer. För att vinna gehör måste projektet omfatta 
moment av undervisningsmetodiska nytillskott. 

Under planeringsarbetet på hösten 1965 gjordes en jämförelse mellan 
den tilltänkta målgruppen och studenterna vid Musikhögskolan. De 
senare antogs vara mer notkunniga, vilket eleverna i Radiokonservato-
riet skulle behöva kompensera genom ”övningar med pennan och vid 
klaviaturen”.46 Kraven på de tilltänkta eleverna skärptes efterhand och 
planerna på ”minimikrav” som presenterades i januari 1967 rimmade 
illa med idén om ett brett folkbildningsarbete. 47 De här nya kraven var 
ett tecken på att projektet höll på att ändra karaktär, från bred folkbild-
ning till riktad utbildning. Förändringens orsaker kan spåras till såväl 
inre förhållanden som yttre kulturpolitiska förutsättningar. Av de inre 
förutsättningarna kan nämnas en rad faktorer. 

En viktig faktor måste ha varit de huvudansvarigas tydliga musikve-
tenskapliga förankring. Den gav under projektets framväxt kransdisci-
plinerna allt mer marginella roller. Förutom metodiska resonemang i 
planeringsarbetet fanns då fortfarande musikpedagogiken med som en 
egen tänkt avslutande kursdel. Fortfarande i oktober 1968, med några 
veckor kvar av sändningstid för de övriga programmen, planerade man 
en musikpedagogisk serie under våren.48 Bengt Franzén som skulle 
representera de musikpedagogiska aspekterna i arbetet, hade aldrig nå-
gon central roll i planeringsarbetet. Genom sin sjukdom och senare 
bortgång blev han aldrig representerad i den slutliga läromedelspro-
duktionen. Frågor av undervisningsmetodisk art blev alltså under pla-
neringsarbetets gång allt mer sällsynta och saknas som egna moment i 
det slutgiltiga projektet. 

45 PM 1965-03-15, s. 4
46 Protokoll av den 1965-10-09–10
47 Protokoll 1967-01-10
48 Minnesanteckningar från sammanträde om musikpedagogik den 10 oktober. 
(1968-10-11)
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En annan faktor var att det omfattande arbetet med ämnesstrukture-
ring förstärkte centralämnets autonomi. Den musikestetiska konsensus 
som fanns inom gruppen gjorde att projektet drevs mot en alltmer en-
tydig fokusering på den avancerade kunskapsnivån. Därigenom margi-
naliserades naturligtvis det ursprungliga intresset för lärarfortbildning.

Målgruppsförskjutningen kan även ha att göra med de involverade 
lärarnas syn på den egna lärarrollen. De var i huvudsak högskolelärare 
och mindre förtrogna med rollen som folkbildare. Följaktligen for-
made de undervisningen i enlighet med högskolekoden med föreläs-
ningar och uppgifter till studenter. Konservatoriets mästar-lärling-un-
dervisning fi nns också i viss mån representerad i Radiokonservatoriet. 
Högskolekaraktären och förankringen i vetenskapliga discipliner blir 
tydligast på C-nivån. Denna fi ck en akademisk prägel bl.a. genom ett 
så stort urval av litteratur att individuella val blev nödvändiga. 

Ytterligare en faktor kan ha varit att man efterhand i planeringsar-
betet bytte strategi. Det blev med tiden allt mer angeläget att skapa en 
kader kunniga lärare för studiecirkelarbetet. Det skulle ändå få en se-
kundär folkbildningseffekt. Musikbildningsarbetet skulle enligt denna 
strategi bedrivas top-down och kunskaperna skulle bäst spridas till de 
breda folklagren genom utbildade lärare med hög kompetens och som 
förhoppningsvis besatt ”den rätta” musikestetiska synen. 

Det kan också ha funnits ekonomiska faktorer bakom målgrupps-
förskjutningen. De som visade intresse för kurserna kan ha visat sig 
vara en betydligt mindre och välskolad skara än beräknat och därför 
renodlades projektet och anpassades till denna lilla men mer initierade 
publik. Produkten blev alltså mer tydligt riktad mot en musikkunnig 
elit och läromedlen fi ck en mer akademisk prägel. 

I det sista sammanfattande radioprogrammet i serien Musikens mate-
rial och form ställde Sten Andersson en avslutande fråga.49 Vilken borde 
vara den viktigaste målgruppen för projektet – en bred allmän lyss-
narskara eller de verksamma musiklärarna? Den riktade satsningen på 
att höja musiklärares kompetensnivå skulle kunna ha en indirekt ver-
kan genom ”att höja kvalitén på musikundervisningen”. Här ställdes 
folkbildning mot ett modernt utbildningstänkande. Om man var för 
det folkbildande alternativet hade projektet uppenbarligen misslyckats. 
Om målet hade varit att nå verksamma musiklärare med tidigare brist-
fällig utbildning, skulle det kunna ses som mer lyckat. Av det resone-

49 Radioprogram: Musikens material och form nr 24: Summering sänt 1968-12-09.Summering sänt 1968-12-09.Summering
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mang som föregick Anderssons fråga kan man förstå att man föredrog 
det sistnämnda alternativet. Den direkt musikbildande funktionen un-
derkändes därmed. Musikbildningsarbetet skulle istället verka indirekt 
med fortbildade musiklärare som förmedlare av musikkulturen. Det 
primära målet var alltså att höja kunskapsnivån hos dem som skulle 
förmedla musikaliska kunskaper. 

En analys av målgruppen avslöjar samhällsförändringar. Det handlar 
om förhållandet mellan stad och landsbygd, äldre och yngre, amatörer 
och yrkesverksamma. I en uppföljningsrapport konstateras att: 

Ju större städer man bor i med fl er möjligheter till utbildning desto 
mindre anledning har man att deltaga i vuxenundervisning i den här 
formen, annat än i privat intresse. För de som bor på mindre orter med 
färre möjligheter till utbildning kan den här typen av undervisning ge 
en viss yrkesutbildning man annars inte skulle få möjlighet att skaffa 
sig. De yngre deltog mer av allmänt musikintresse och ansåg det ej 
viktigt att få diplom/intyg medan de äldre deltog av yrkesmässiga skäl 
samt ansåg det väsentligt att få diplom/intyg. 50

Något tillspetsat kan man säga att medan Radiokonservatoriet kom 
att riktas mot äldre yrkesverksamma på landsbygden, fokuserade det 
moderna kulturlivet snarare det urbana, ungdomarna och amatörerna. 
I det avseendet blev Radiokonservatoriet ett överspelat, konservativt 
projekt. Samtidigt passade det väl in i de växande moderna kraven på 
utbildning med väldefi nierat och utvärderingsbart innehåll och med 
slutexamination av en avgränsad ämneskompetens. 

Tre repliker ur det sista summerande programmet visar tydligt vil-
ken karaktär som projektet slutligen fi ck, ett fortbildningsprojekt för de 
kunniga, men också att de folkbildande ambitionerna fi nns kvar. 

Programledaren Thomas Olofsson frågar: ”Det är alltså en ganska 
specialiserad elevkår. De vet väldigt mycket från början”.

Lars Edlund: ”[Eleverna] har haft lång erfarenhet av praktiskt mu-
sikarbete ute på fältet”

Bo Wallner: ”i den här omgången har vi alltså vänt oss till dessa ut-
valda elever som vi vet har en musikalisk erfarenhet”... ”[Eleverna] har 
varit väldigt länge ute på fältet.”... ”Nästa gång så vill vi också kunna 
bedriva någon slags talangscoutjakt. Vi ska få fram mycket ungdomar 
och de har inte några musikaliska och inte heller några studieerfaren-

50 Preisler & Nilsson: Uppföljning av radiokonservatoriet – kortfattad version – kortfattad version –
1969-12-15, s. 5 (Sveriges Radios dokumentarkiv).
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heter på det viset, utan vi börjar nästa gång med en elementär kurs som 
sedan ligger som grund för att vi sedan gör repriser.” 51

Bevarande av skolans akademiska funktion

Projektets akademiska funktion syns främst i hierarkiseringen av ar-
betsuppgifterna. De mest avancerade C-uppgifterna har en tydlig aka-
demisk prägel. Den akademiska förankringen ses även i medarbetarnas 
vetenskapliga eller konstnärliga meriter. 

Trots Radiokonservatoriets akademiska karaktär är Musikhögsko-
lans betydelse nedtonad. Högskolestudierna nämns endast i någon 
fl yktig jämförelse, t.ex. när högskolestudenterna jämförs med tänkbara 
studerande inom Radiokonservatoriet.52 Det fi nns förväntningar på att 
komma förbi det begränsande reproducerande notläsandet som fi nns 
på Musikhögskolan. Kunskaperna hos Radiokonservatoriets elever ska 
fördjupas och ge ”förmågan att höra, ta emot och analysera musik”. 
Kursledarna gavs genom helg- och sommarkurserna möjligheter att nå 
en mer avancerad och krävande publik, då musikhögskolestudenterna 
var både betydligt yngre och mer oerfarna.

Några formella band mellan Musikhögskolan och Radiokonservato-
riet fanns inte. Banden var kollegiala och i fl era fall byggda på vänskap. 
Bo Wallner var anställd på musikhögskolan från 1954 och Karl Birger 
Blomdahl var kompositionsprofessor där åren 1960-64. Som tidigare 
nämnts hade Bengt Franzén varit ansvarig för pedagogiken sedan 1946 
och var i egenskap av musikhögskolans direktör 1966-69 Wallners chef 
där. 

I själva verket understryks potentialen i Radiokonservatoriet som en 
obunden institution vid sidan av de reguljära utbildningarna. I plane-
ringsarbetet antogs projektet kunna stå för utvecklandet av ”nya peda-
gogiska metoder”, något som tydligen inte kunde förväntas från Mu-
sikhögskolan själv.53 Framtidsutsikterna kan därvidlag ha varit något 
överdrivna, som t.ex. i påståendet att Radiokonservatoriet skulle vara 
”den enda fria och rörliga utbildningsform i större skala som kommer 
att fi nnas i landet under den närmaste framtiden”.54

51 Radioprogram 1968-12-09 Summerande program i serien 
Musikens material och form.
52 Protokoll av den 1965-10-09–10
53 PM 1965-03-15
54 Brev från Radiokonservatoriets arbetsgrupp 1967-06-20. 



240

Ronny Lindeborg - Örats skolning

År 1960 startades kompositionsseminariet vid Musikhögskolan med 
Ligeti och Lutoslawski som gästprofessorer och även en rad andra pro-
minenta gästföreläsare. Wallner beskriver verksamheten som ”besläk-
tad med Måndagsgruppens arbete”.55 Det fanns alltså verksamhet på 
Musikhögskolan som var mycket väl sedd, men det fanns också annat 
som man kritiserade. Bengt Hambræus, en av projektets medarbetare, 
var mycket kritisk mot lärarutbildningen i allmänhet och Musikaliska 
akademiens undervisning i synnerhet.56

Enligt Bo Wallner (1985) hade förändringar inom musikvetenskapen 
ökat klyftan mellan forskargärning och lärargärning på Musikhögsko-
lan. Det fanns två förändringstendenser inom musikvetenskapen kring 
1970. Den ena var ett ökat intresse för vetenskapsteori förenat med ett 
ökat intresse i sociologi och antropologi och ett ökat intresse för na-
turvetenskapliga metoder. Men det innebar samtidigt att ”vetenskapen 
och musikalisk praxis fjärmade sig från varandra”.57

En anledning till denna klyfta spårade Wallner också i den spirande 
antiintellektualismen. Det hade uppstått en märklig polarisering mel-
lan det mänskligt intuitiva och det intellektuella. Han såg det som en 
allmän uppfattning att ”en verksamhet som faller inom ramen för det 
intellektuella trubbar av sensibiliteten, fantasin, ja all mänsklig vär-
me”.58 Omvärlden var präglad av det kalla kriget, som bl.a. aktualise-
rades genom händelserna i Prag 1968, studentupproren och det eska-
lerade Vietnamkriget. Allt detta fi ck genomslag ända in i den tryggt 
borgerliga Musikhögskolan.59 Wallner såg Musikhögskolan som block-
erad mot nya infl uenser medan Sveriges Radio ansågs besitta en inre 
progressiv kraft. 

Många vid Musikhögskolan upplevde dessa år som en blockering. Ut-
redningar kom och utredningar gick, och aldrig fattade myndighe-
terna några beslut. Idéer kom och idéer försvann, för sällan fi ck de 
förverkligas. 

55 Wallner, 1968:186
56 Broman, 1999:18 ff. Hambræus menar att musiken har ”förfuskats genom popula-
risering, dålig smak och allmän nivellering. Och genom bristfällig utbildning av såväl 
lärare som elever!”. Citat i Broman (1999:31, not 76).
57 Wallner, 1985:70
58 Wallner, 1985:71
59 Wallner, 1985
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Den expansiva kraften i svenskt musikliv fanns på ett helt annat håll: 
vid radion. Där fanns en kunnig och entusiastisk musikavdelning. Där 
fanns stora resurser, som inte som vid Musikhögskolan var bundna till 
löner, instrumentvård och toalettpapper utan som till en betydande 
del var fria, rörliga. Och där fanns inte minst en högsta ledning, en 
radiochef – Olof Rydbeck – som eggade genom sitt personliga in-
tresse. Stämningen var progressiv, men ännu levde också den gamla 
folkbildningsandan. I skärningspunkten uppstod ett mycket inspire-
rande klimat.60

I ordvalen ”folkbildaranda” och ”progressiv” återspeglas både det gam-
la som varit och det nya som är på väg.

60 Wallner, 1985:61
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Kapitel 12: Sammanfattande diskussion

Förändringarna under 1960-talet
Den tid som har skildrats innehåller omvälvande samhällsförändringar. 
En stark svensk ekonomi gav möjligheter till en växande offentlig sek-
tor. Den exempellösa expansionen inom skola och utbildning innebar 
bl.a. ett ökat behov av lärare och att ungdomar genom längre skolgång 
kom att stå utanför arbetsmarknaden längre tid än tidigare. Ungdoms-
kulturen fi ck en alltmer dominerande ställning och spred sig till fl er 
åldersgrupper. Genom att ungdomarna i ökad utsträckning kom att 
tillhöra utbildningssektorn med dess offentliga resurser kanaliserades 
det musikbildningsarbete som tidigare varit riktat mot barn och ung-
domar, dels genom musikämnet i den obligatoriska skolan och dels på 
frivillig basis genom kommunaliserad musikundervisning, i den kom-
munala musikskolan.

Nya media för musik förändrade också musiklivet. Stereoanlägg-
ningar med HIFI och LP-skivan förde på allvar in musiken i hus och 
hem. Konserter av högsta klass kunde nu avnjutas vid köksbordet eller i 
sommarstugan. Den stora radiomöbeln i vardagsrummet som förmed-
lade konsertutsändningar och kunskapsbringande föredrag byttes mot 
den ständigt närvarande transistorradion som blandar högt och lågt. 

Det till de vuxna riktade folkrörelseförankrade bildningsarbetet blev 
en del av rikspolitiken, vilket återspeglas i kultur- och regionalpolitiska 
reformer. I den nya kultursyn som växte fram under 1960- och 70-
talen tvingades konstkulturen till reträtt till förmån för en kultursyn 
där individens egna kulturella val och uttryck gavs större utrymme. 
Kulturpolitiken fi ck en tydlig regionalpolitisk ambition med uppsö-
kande verksamhet genom de nyinrättade institutionerna Riksteatern, 
Rikskonserter och Riksutställningar. 

De rationella läroplaner som formades i den nya grundskolan bidrog 
till en vetenskapligt grundad ämnesstruktur. För musikämnet innebar 
detta att funktionen som realämne alltmer betonades. Musiken i skolan 
skulle i högre grad motsvara den musik som barn och ungdom mötte i 
den egna vardagen. Detta innebar att den traditionella musikvetenska-
pen marginaliserades i den nya ämnesstrukturen. 

Musikämnet skulle anpassas till det allmänna musiklivet istället för 
att som tidigare fokusera på konkreta utlärningsbara data och artefakter 
såsom t.ex. noter, tonsättarbiografi er och ”de stora musikverken”. Med 
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utgångspunkt i Nielsens fem aktivitetsmodus1 beskriver Olsson (2001) 
en utveckling från 1960-talets tyngdpunkter i reproduktion, percep-
tion och refl ektion där de främsta målen är att lära ut den klassiska mu-
siken genom sång och musiklyssning, till de senare decenniernas fokus 
på produktion och interpretation. Det talas hellre om musicerande än 
om musik och om komponerande istället för kompositioner.2

Studierna av musik bytte, allmänt sett, kulturellt fokus. De popu-
lära genrernas hegemoni förändrade den generella synen på musikens 
strukturer. Intresset för den horisontella, kontrapunktiska musikana-
lysen bleknade till förmån för en vertikal inriktning av musikanalys 
med olika former av harmonilära som främsta innehåll. En konsekvens 
av detta var den raska expansionen av ackordanalys på den mer pro-
cessuellt inriktade funktionsanalysens bekostnad. Därmed försvagades 
intresset för tydlighet vad gäller ackordens inbördes relationer och ack-
ordprogressionen, medan det blev lättare att avläsa det enskilda ack-
ordets toninnehåll. Funktionalitet vann över behoven av musikalisk 
strukturkännedom. 

Musikaliteten avmystifi erades. Gehör kom allt mer att ses som något 
som går att öva upp och sångförmåga blev till en muskulär aktivitet 
som kan tränas. Den goda sångrösten var inte längre en skänk från hö-
gre makter utan framför allt en frukt av praktiska sångarerfarenheter. 
Alla människor förutsattes ha någon sorts disposition för sång.

Radiokonservatoriet – ett modernt projekt?
Då skolan sekulariserades och musikämnets roll drastiskt förändrades 
under 1960-talet var det en viktig uppgift för alla inom de svenska 
musikpedagogiska verksamheterna att formulera nya mål. Det föll sig 
alltså helt rimligt att initierade musikforskare tog sitt ansvar och på ve-
tenskapliga grunder bidrog till uppbyggnaden av ett nytt musikämne. 
Med notkunskaper som bas skulle främst musiklärarnas kunskaper om 

1 Nielsen, 1994:295

2 Olsson, 2001:178. Olsson (1999:295) uttrycker också denna utveckling ur ett so-
cialpsykologiskt perspektiv med att det har skett en förändring av undervisningen 
från en ”specialist”-modell mot en senare ”generalist”-modell. I den förstnämnda ges 
begåvade elever undervisning på i första hand traditionella orkesterinstrument för att 
nå hög nivå som musiker inom det klassiska facket. Musikundervisningen i ”genera-
listandan” utgår istället ifrån att varje elev kan lära sig spela, komponera och uppskatta 
olika sorters musik.
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musikalisk form öka och därmed även deras lyssnarkompetens. Pro-
jektet kom därför att få huvudsyftet att pröva nya analysverktyg för att 
avtäcka musikens formspråk. Därigenom skulle intellekt kunna hjälpa 
känsla, det kognitiva kopplas till det perceptuella. Gehöret skulle däri-
genom skolas genom utvecklade formanalytiska redskap.

Det är just i frågan om Radiokonservatoriets och musikvetenskapens 
roll i defi nierandet av den moderna grundskolans musikämne som min 
egen förståelse förändrats mest under studiens gång. Min förförståelse 
präglades av en indignation över den etnocentriska kultursynen och 
det som jag uppfattade som en strävan att kolonisera musikpedagogi-
ken. Som jag hoppas framgår av min text har mitt tolkningsarbete fört 
mig in på mer nyanserat tänkande. 

Projektet kan ses både som en framgång och ett misslyckande. Kritik 
kan riktas mot att undervisningen nådde förhållandevis få. Med ett 
folkbildningsperspektiv kan 756 registrerade elever och 132 diplomera-
de uppfattas som en alltför liten målgrupp och ses som ett misslyckande 
med tanke på de resurser och mödor som lagts ned i projektet. Om vi 
istället ser projektet som en elitutbildning blir resultatbilden en annan. 
Kraven på eleverna var högt ställda. De skulle ägna en stor del av sin 
fritid till kurserna – radioprogram tre kvällar i veckan och omfattande 
studier däremellan. Detta tillsammans med de förkunskapskrav som 
slutligen blev nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig Det musikaliska 
hantverket och även hantverket och även hantverket Musikens material och form gjorde de som slutligen 
examinerades till en välskolad elit, även om deras samlade kompetens 
med dagens perspektiv kan tyckas både snäv och irrelevant för mu-
sikundervisning i stort. Radiokonservatoriet var ett modernt projekt i 
den mening att det utvecklades till ett utbildningsprojekt som ger god 
specifi k kompetens. 

Det här är ett belysande exempel på det moderna kompetensbegrep-
pets dilemma. En utvald skara förser sig med väl defi nierad kompetens 
med viss relevans och när denna relevans förändras eller upphör har 
också kompetensen förlorat sitt marknadsvärde. 

Med Bengt Franzéns frånfälle förlorade projektet den person som 
skulle ha företrätt musikpedagogiken. Han var den som, genom sina 
erfarenheter som forskare och lärare på Musikhögskolan, arbetsgrup-
pen hade förtroende för i musikpedagogiska frågor. Han var den ende 
som kunde utgöra en tillräckligt vetenskapligt meriterad diskussions-
part inom ämnet. Hela den musikpedagogiska delen, som naturligtvis 
skulle ha kunnat bli en ansenlig del av projektet och givit det en mer 
metodisk inriktning, gick nu i stöpet. Ändå var det precis det som allt 
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handlade om från början – att höja musikpedagogikens kompetensnivå. 
Analysverktygen fi ck nu ingen pedagogisk genomlysning och de un-
dervisningsmetodiska intentionerna förverkligades aldrig. 

Radiokonservatoriets framgång bestod i att arbetsgruppen lycka-
des med prestation att med goda musikvetenskapliga ämneskunskaper 
och ämnesöverblick slutföra Sveriges genom tiderna största musikpe-
dagogiska läromedelsprojekt. De i grunden mycket välskrivna böck-
erna används än idag. Ett fl ertal goda förutsättningar samverkade till 
denna framgång. Vid sidan av arbetsgruppens kunnighet, energi och 
målmedvetenhet kunde man uppbåda samlade ideologiska, ekonomis-
ka och administrativa resurser. I de regelbundna diskussionerna inom 
Måndagsgruppen hade olika åsiktsriktningar formats, allianser bildats 
och argument slipats. De musikestetiska dispyterna, framför allt under 
1950-talet, hade tydliggjort de positioner och åsiktsfronter som fanns 
gentemot alternativa grupperingar. Med en samlande kanon kunde 
koncentration och arbetstid läggas på att producera läromedel. 

Rubriken till detta avsnitt är en fråga som bör besvaras: Var Ra-
diokonservatoriet ett modernt projekt? Den är både lätt och svår att 
besvara. Svår – eftersom det fi nns en rad företeelser som kan räknas till 
moderniteten, både i samhället och i konsten. Lätt – eftersom projektet 
uppenbarligen inte fi ck någon betydelse för den moderna grundsko-
lans musikundervisning. Projektet var alltså i musikpedagogisk mening 
snarare förmodern.3

Kunskapssynen
Den musiksyn som träder fram i Radiokonservatoriet skiljer sig från 
många av de tidigare musikhistoriska framställningar som fokuserar 
på wienklassicismen. Barocken och modernismen var de musikepoker 
som svarade bäst mot viljan till ökad rationalitet i analysarbetet av mu-
sikverken. Min tolkning är att wienklassicismen ansågs för enkel i sin 
form för att fruktbart kunna belysas med utvecklade formanalytiska 
medel samtidigt som den romantiska musiken mer talade till känslo-
livet än till intellektet. Den romantiska musiken uppmärksammades 
trots detta i en egen omfattande volym: Musikens material och form 2. 

Den i musikhistoriedelen framförda uppmaningen att inte förspilla 
tiden på genomlyssningar av hela verk bygger på att någon redan har 
gjort ”de kloka urvalen” i enlighet med rådande kanon – i detta fall 

3 Analogt med begreppet postmodernitet skulle vi här kunna tala om Radiokonserva-
toriet som ett protomodernt projekt.
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den som utvecklats inom Måndagsgruppen – och samtidigt gjort stra-
tegiskt valda utsnitt. Sådana utsnitt av musik är naturligtvis metodiskt 
nödvändiga och försvarbara på många sätt, men det går inte att bortse 
från att musikaliska delar som ryckts ur sin kontext uppfattas annor-
lunda än när de kan relateras till en större helhet.

 Vissa didaktiska reduceringar – ”förenklingar” – är alltså godtag-
bara, andra inte. Kan reduceringar utan vidare didaktiska konsekvenser 
ske efter den musikaliskt diakrona axeln men inte efter den synkrona 
axeln? Kan musik beskäras i tid, men inte i vertikal struktur? 

Förutom att denna musiksyn var en del i en begynnande moderni-
seringsprocess, innebar den också ett problem som lade grunden till 
den begränsade pedagogiska framgången. Den konstmusikaliska in-
snävningen, som kan kritiseras ur ett vidare musikkulturellt perspektiv, 
omöjliggjorde en vidare förankring av projektet till den obligatoriska 
skolan eller lärarutbildningen. Det bärande kriteriet för ”god musik” 
var att den skulle ha estetiska kvaliteter. Musikens funktioner i andra 
avseenden rönte däremot mindre intresse. Ur ett praktiskt musikpe-
dagogiskt perspektiv är musik dock både mål och medel.4 Genom att 
renodla musiken som ett rent estetiskt studieobjekt begränsas den un-
dervisningsmetodiska paletten.

Med den nya grundskolans förändrade ämnessyn tappade notexem-
plen sin refererande relevans. Även den alltmer förfi nade ljudtekno-
login som gjorde klingande musik mer tillgänglig bidrog till detta. 
Istället blev notexemplen ett mer renodlat analytiskt verktyg. Föreställ-
ningen att notskrift kan återge musik på ett fullständigt sätt, som är ett 
konstmusikaliskt tänkesätt från tiden före inspelningstekniken, präglar 
fortfarande i stor utsträckning Radiokonservatoriet. 

Efter skolans defi nitiva sekularisering på 1960-talet tappade musik-
ämnet stora delar av sin rituella roll och traditionella legitimitet. Gamla 
föreställningar om undervisningens syfte, innehåll och form kom där-
med att brytas upp. Musiska försök, idéer om konstpedagogik och tra-
ditionell sångundervisning var några alternativ. Någon disciplinär kon-
sensus kunde inte nås kring frågan om hur en framtida ämnesidentitet 
skulle formas.5 Inte heller musikvetenskapen kunde bidra. I förhållande 

4 Ett direkt exempel på detta är att klok metodik tilldelar viss utvald musik funktioner 
i undervisningen.
5 Ett tecken på detta är debatten kring den s.k. Mozarteffekten. (Campbell, 2004) Det 
är betecknande att musikämnets fortfarande spelar stor rituell roll i skolkulturen vid 
Luciafi rande och avslutningar. Beträffande musiklärares syn på sitt ämne, se vidare 
Sandberg m.fl . (2005) och Johansen (2003). 
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till den kulturpolitik som växte fram stod Radiokonservatoriet för ett 
utbildningskoncept som vann allt mindre förståelse och acceptans. Det 
blev därmed svårt att vinna stöd för de planerade reprissändningarna. 
Slutligen skrinlades dessa planer. 

Läraren och undervisningen

Synen inom projektet på den aktive pedagogens arbete var ambiva-
lent. Det pedagogiska hantverket var viktigt och kunskapskrävande, 
men skildras också reserverat vid de få tillfällen då det överhuvudta-
get nämns. Alltför drastiska och estetiskt okänsliga förenklingar ansågs 
kunna spoliera musikens konstnärliga värden. Pedagogernas främsta 
roll tycks vara att vägleda eleven fram till konstens estetiska värden. 
Detta riskerar att skapa en förmedlingspedagogik med en beskuren 
elevautonomi. Lärosituationen var säkert i praktiken mer komplicerad 
än så. Distansundervisningen i sig ger eleven stor autonomi. Eleven 
kan själv ta avgörande beslut under läroprocessen och står i ett närmast 
hermeneutiskt förhållande till det presenterade undervisningsinnehål-
let. Innehållet blir en text som står öppen för tolkningar. 

Radiokonservatoriet tog fasta på begreppen ”integration” och ”ak-
tivitet” begrepp som också fanns med i arbetet med den nya läropla-
nen, men tolkade dem efter de egna behoven och efter vad man ansåg 
vara möjligt att göra. Istället för ämnessamverkan där musik görs mer 
tillgängligt för andra skolämnen blev ”integration” ett sätt att knyta 
olika ämnesmoment eller aspekter till varandra. ”Aktivitet” gjordes till 
en signal för välgörande metodisk mångsidighet. Eftersom projektets 
lärarfortbildande delar föll bort saknas också det metodiska metaper-
spektivet, kommentarer kring aktivitetens och ämnessamverkans bety-
delse för pedagogen. För att kunna fortbilda musiklärare hade det varit 
nödvändigt med en diskussion om vad det kan innebära att aktivera en 
elev eller att få olika verksamheter, eller ämnen, att samverka. 

Distansundervisningens begrepp ”distans”, ”struktur” och ”dialog” 
ser jag inte bara som goda analysverktyg utan även som potenta redskap 
för praktisk undervisningsplanering. Medvetenhet om strukturering är 
centralt för läraren i den mening att denne som ansvarig för undervis-
ningens organisering också måste veta vilken instans som bär struk-
tureringsansvar – ibland kan det vara läraren som strukturerar, ibland 
eleven, andra gånger själva ämnet eller ett läromedel. Det är dock alltid 
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något som ska strukturnågot som ska strukturnågot eras. Strukturbegreppet fokuserar på detta sätt 
undervisningsinnehållet.6

Det fi nns dock fl era faror med en stark struktur. De grundläggande 
statiska egenskaperna hos strukturen fi xeras i sin tid och kan aldrig vara 
fullständigt aktuell. Den blir omedelbart historia. Bländande strukturer 
kan också ges otillbörlig uppmärksamhet. Det blir lättare att följa något 
välstrukturerat men irrelevant än något med sämre struktur men som 
har större relevans för undervisningsmålen. Etablerade strukturer kan 
också missbrukas och bli verktyg för illegitim makt. Den som behärs-
kar de rådande ämnesstrukturerna kan förse sig med stort infl ytande, 
ibland kanske t.o.m otillbörligt stort. 

Strukturstudier kan inspirera till att hitta olika exempel på ämnes-
formeringar. Uttalade strukturer ger möjligheter till olika former av 
värderingar. En annan viktig uppgift är att se mönster i hur undervis-
ningens strukturer korrelerar till syften och lärarnas ideologier. 

Stor distans kan lätt uppfattas som något självklart negativt, men 
är inte bara av ondo. Det faktum att elevens autonomi ökar innebär 
samtidigt att lärarens direkta infl ytande minskar. I en stark struktur 
kan läraren återta en del av kontrollen och ge sig själv infl ytande över 
elevens autonomiutrymme. Ett tydligt exempel är instrumentalpeda-
gogernas ensidiga försvar för den enskilda undervisningen. Det hävdas 
att lärarens kontroll av processen är helt avgörande för resultatet och 
att förödande felsteg kan spoliera elevens musikantiska framtid. Detta 
innebär samtidigt att läraren bevakar sin infl ytelserika position och att 
elevens autonomi minimeras. 

Autonomi har synonymer i orden frihet, emancipation, självbestäm-
mande, myndighet, självständighet, viktiga ord i en allvarligt menad 
bildningssträvan.7

Undervisning med stor distans förutsätter en stark struktur represen-
terad i läromedel och andra instruktioner. Projektet utformades som 
ett läromedel för distansundervisning och är följdenligt starkt struktu-
rerat. Man avsåg att denna starka struktur under överskådlig tid skulle 
utgöra en kärna i allmänna musikstudier. Så blev det inte. Istället gick 
musikämnet in i en period med vag innehållslig kunskapsstruktur. Det 
hade alltså inte räckt bara med att öka den innehållsliga dynamiken. 

6 Struktureringen kan naturligtvis vara såväl explicit som implicit, låta sig materiali-
seras eller endast var kognitiv. 
7 Jämför med Klafki, 1996:19.
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Musikämnets innehåll kom från slutet av 1960-talet i själva verket att 
defi nieras på helt andra sätt. 

Användningen av begreppen ”kanon” och ”estetik” är som framgått 
inte helt enkel att överblicka. De kan dock komma att bli användbara 
inom undervisningsplanering. De skulle kunna användas komplemen-
tärt, med ”kanon” som beteckning på ett uttalat urval av musik medan 
”estetik” kan vara ett begrepp som samlar principer för dessa urval.

Som en avslutande kortsummering vill jag i punktform nämna de 
främsta anledningarna till det som jag ser som Radiokonservatoriets 
framgång. Det fanns...

• samlade resurser av idéer, kompetens, ekonomi, hand-
lingskraft

• behov av en speciell utbildningsinsats i samhället

• tilltro till metodutveckling genom nya media

• behov av vetenskaplig ämneslegitimering

• konsensus kring ämnesstruktur

• orädd öppenhet för avvikande idéer.

Vill man summera projektets svagheter bör man först ta ställning till 
vilket som ska ställas som jämförande ideal. I detta fall skulle det kunna 
vara att identifi era bristerna i förhållande till de folkbildningsintentio-
ner som formulerades under projektets inledningsskede. Det handlar 
främst om brister i förhållande till musikundervisningens framväxande 
behov. Jag har funnit att de tydligaste svagheterna som ledde till att 
Radiokonservatoriet avvecklades var att...

• det vände sig till en alltför begränsad målgrupp

• innehållet kunde inte möta musikundervisningens be-
hov

• den starka strukturen gjorde innehållet odynamiskt

• analysredskapen var notbundna 

• det saknades didaktiskt innehåll och idéer för lärarfort-
bildning.
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12 · Sammanfattande diskussion

Avslutning
Radiokonservatoriet väcker många frågor. Den främsta är kanske vil-
ken roll som en innehållslig kanon skulle kunna ha vid ett förnyat mu-
sikbildningsarbete. Man kan också fråga sig om ett sådant bildnings-
arbete överhuvudtaget skulle kunna återuppväckas utan en diskussion 
om ämnesinnehållet. Urvalsproblematiken, i ett mer principiellt per-
spektiv, har knappast varit ett hett spörsmål under de senare decen-
nierna. Likafullt är urval och värdebedömning centrala musikpedago-
giska uppgifter. Det måste fi nnas ett innehåll och varje urval tvingar 
till värdering. 

Vid sidan av den kritik som kan riktas mot Radiokonservatoriet är 
det lätt att se att det drevs av en för oss idag manande kombination av 
ambition och kunnighet. Även om de musikaliska preferenserna var 
tidsbundna fanns det en öppenhet för det annorlunda och nydanande. 
Något som dessutom kan vara värt att notera och ta som ett gott före-
döme är att projektet är helt befriat från nedlåtande omdömen om nå-
gon musik. Attityden kan ibland vara distanserad, men knappast nedlå-
tande. I detta fi nns något att lära för dem som ensidigt odlar slagkraftig 
och nedlåtande kritik. 

 Radiokonservatoriet kan lätt avfärdas som en anakronism i en om-
välvande tid där populärmusiken fi ck en central position i ungdomars 
liv. Den materiella bildningssyn som förvisso dominerar projektet till-
hörde något förgånget som inte kunde tillföra så mycket till en allt mer 
pressad musiklärare. Den centrala frågan kvarstår dock och borde sättas 
högt upp på dagordningen: Var i musiken fi nns de kunskaper som alla 
borde besitta? Hur ser den musikaliska allmänbildning ut som varje 
musikpedagog borde ägna sina mödor?

Musikämnet i skolan har i olika sammanhang kallats för övnings-
ämne, kunskapsämne underhållningsämne, bildningsämne, aktivitets-
ämne etc. Dessa benämningar är fyllda med olika värderingar om äm-
nets roll i skolan. Detta avhandlingsarbete har hos mig ökat intresset för 
den del av musikämnet som handlar om kunskaperna i musik. Frågan 
om det fi nns essentiella och universella kunskaper i musik är dock ännu 
inte helt uttömd. Vilka kunskaper i musik leder till ett mer kulturellt 
utvecklat samhälle och lyckligare liv? Är det kanske dags att anträda en 
syntesens balansgång där musikbildningens materiella såväl som for-
mella sidor ges befogat utrymme i diskussionerna?

Under min barndom på 1960-talet kunde kritiken tycka att det var 
för mycket dragspel på radion. Den kritiken är inte lika högljudd idag. 
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Ungdomens musik som man då kunde fi nna i vissa exklusiva radio-
kanaler såsom Radio Luxemburg och Radio Luxemburg och Radio Luxemburg Radio Nord återfi nns idag i en be-Radio Nord återfi nns idag i en be-Radio Nord
dövande majoritet av kanalutbudet. Vår musikaliska vardag påverkar 
självklart vårt musikkunnande och detta kunnande ger oss rikare liv. 
Det som oftast kallas klassisk musik och som ibland sägs vara i kris fi nns 
fortfarande i rika mått men mer och mer fragmenterad och paketerad. 

När det hettade till och blev extra spännande på VM i friidrott 2005 
i Helsingfors ljöd Carl Orffs Carmina Burana i högtalarna, bara det mest 
kända inledande partiet i O Fortuna... men ändå. På arenor och fi lm 
får musiken – även den klassiska musiken – rollen att förstärka upp-
levelsen. Publiken rycks med, men vet förmodligen inte vad den hör. 
Arrangörerna bedömer det tydligen så att även klassisk musik kan ha 
kvaliteter som påverkar åhörarnas känsloliv. 

Musikundervisningen har en viktig roll att fylla när det gäller att ge 
kunskaper om den musik vi omger oss med, eller kanske snarare omges 
av eftersom vi allt som oftast tvingas in i musik- och ljudmiljöer som vi 
inte själva valt. I grunden är detta en demokratifråga. För att äga sann 
valfrihet måste medborgarna besitta relevanta kunskaper. Ska vi kunna 
förhålla oss kritiska till det vi ser och hör, d.v.s. skapa oss ett rikt kul-
turliv, krävs kunskaper – kunskaper om musik, kunskaper i musik och i musik och i
kunskaper förkunskaper förkunskaper  musik.  för musik.  för
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Chapter 1: Background
During the 1960s much changed. The economic stabilisation of the 
post-war period in Sweden brought a growing public sector. This gave 
an opportunity to increase democracy in the public schooling system. 
With new technology, media developed to an important information 
and educational factor. TV and the portable multichannel FM radio 
met new needs with a new audience. 

From the beginning of the Swedish Radio Broadcasting company in 
1925, the efforts to spread classical music had been of main importance. 
These ambitions were parts of the so called ”musikbildningsarbete” 
which was a national unoffi cial program of music education for better 
understanding of “the good music”. 

In the 1960s, the situation for the music subject in school was in a 
crisis. There was a lack of music teachers and a lot of those practising 
had not suffi cient teacher training. Something had to be done. There 
were great expectations when the idea of a Radio Conservatory was 
presented in 1965. It was from the very beginning meant for a broad 
group of participants, from active music teachers to just interested liste-
ners. The fi nished program presented in 1968 was specialised education 
intended for a sophisticated elite.

Chapter 2: The Aim
There are a lot of reasons why the Radio Conservatory should be stu-
died and analysed. One reason is simply that it is unique. To this day, 
there has only been one project in Sweden of this extent, ambition and 
at the highest educational level. The fi rst task is just to try to describe 
the conditions, the implementation and the outcome of the project. 

To know more about the Radio Conservatory is to know more 
about the 1960s. This is important since this was a time of fundamen-
tal change. Better knowledge of the periods of change can be helpful 
when we seek new ways out of stagnation. 

Some of the concepts I have used: “structure”, “dialogue” and “trans-
actional distance”, were found in the theories of distance education. 
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Two other concepts, ”classifi cation” and ”framing”, derive from Bern-
stein (1983) and the sociological fi eld. These concepts can all contribu-
te to a better understanding of the relation between the taught subject, 
teacher and pupil. 

This dissertation has the main purpose of analysing the biggest 
single musical educational project in Sweden, so far, Radiokon-
servatoriet (the Radio Conservatory) from an educational per-
spective.

Chapter 3: Previous Research
Cox (2002) describes the history of historic research in music education. 
In England and in the US, there has been an emphasis on biographical 
works, mostly concerning ”great music educators”, on institutionalised 
learning and on ”European-style musical practices”. According to Jør-
gensen (1995) the historic research in the Nordic countries represents 
about a quarter of all research in music education. 

Swedish historical research in music education has, to a great extent, 
been concerned with the period 1800–1965. Regarding later times, 
Olsson (1993) has dealt with an important training programme for 
music teachers of the 1970s, the SÄMUS education (Special Subject 
Training Programme in Music). One of my purposes with this work is 
to contribute to the picture of music education in the late 1960s.

Another contribution of mine is the use of the distance educational 
concepts: ”distance”, ”structure”, ”dialogue” and ”autonomy”. I found 
these concepts useable, not just as analytical tools but also as enriching 
för methodological discussions and teaching practice. Content analy-
sis has not been frequently used in the Nordic countries. The access 
to personal computers will increase the opportunity to include minor 
content analysis in research in a more frequent way. This will put new 
emphasis on the question of data validity.

Chapter 4: Methods and Concepts
In this dissertation, I use three kinds of methodological concepts: histo-
rical research, different forms of analysis, and interviews. The historical 
research includes collection of material mainly from three archives: the 
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documentary archive of The Swedish Radio, the Swedish National Archive 
for Recorded Sound and Moving Images (SLBA)and the personal archive in 
The Music Library of Sweden (Statens musikbibliotek). 

My methodological thinking is based on hermeneutics. Particular-
ly Paul Ricoeur has taken hermeneutics beyond the two problematic 
dichotomies: the fi rst of explaining versus understanding, and the other 
the true belief in authorities versus critics of ideology. 

In this dissertation, I use content analysis to specify the music invol-
ved in the Radio Conservatory. 

The analytical concepts of  ”classifi cation” and ”framing” come from 
Bernstein (1983).1 The fi rst mentioned “classifi cation” is a web of insti-
tutionalised interests of different kinds, in this case related to education. 
This classifi cation includes, for instance, different traditions of schools, 
teaching and teacher training, subjects, and pupils. If the classifi cation is 
weak, there is a lot of room for infl uences. If the classifi cation is strong, 
there are bigger barriers between the different interactive positions. 
An example of strong classifi cation could be a group of teachers who, 
in an essentialistic way, work for subject isolation. The same group of 
teachers would be classifi ed weaker, if they instead worked in a holistic 
manner with a lot of cooperation with different subjects. 

The concept ”framing” forms the conditions for interaction. Strong 
framing leaves little room for the pupil to have any infl uence on the 
education. Weak framing, on the other hand, gives possibilities for the 
pupils to be an active part, to create the conditions for the education. 
Bernstein sees the framing as “the principles of control behind the ped-
agogical process”.2 Classifi cation is infl uenced from the outside of the 
development of the society, and from the inside from framing. 

From the theoretical works done in the fi eld of distance education, I 
use the concepts: ”distance”, ”dialogue”, ”structure” and “autonomy”.3

The distance is, of course, an important part of the distance education. 
The fact that teachers and pupils do not meet in a physical sense puts an 
emphasis on the need for dialogue and the prestructuring of the mate-

1 In English se Bernstein (1977): Aspects of the relation between education and pro-
duction. pp 174–201 in Class, Codes and Control, vol 3: Towards a Theory of Transmis-
sions. London: Routledge.
2 Bernstein (1983a:24) 
3 Moore (1993); Peters (2001); Keegan (1996)
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rial. In my view, the amount of dialogue and structure form the degree 
of the distance. This is related to the pupils’ autonomy, which can be 
increased by less dialogue and less structure. In this case, the pupils can 
make their own decisions on why, what, when and where to study. 

Chapter 5: Thoughts on General Education and 
Music
My interest in the content and the form of education has led me to 
the theories of the German “Bildung”.4 The two faces of teaching are 
by Blankertz (1987) and Klafki (1996) defi ned as material and formal 
theories. To the material side, we can primarily link the concepts of 
“essentialism”, “canon” and “structure”, and to the formal side, “dialo-
gue” and “autonomy”. 

In the strong winds of secularisation of the 1960s, the religious direct 
infl uence on school music and music education ended. One thought 
was that the feeling of ideological vacuum could be fi lled by science. 
From a pedagogical point of view, the main discipline was behaviou-
ristic psychology, and from a content focus, there was musicology. The 
musicology had pretentions of defi ning the content of music teaching. 
Two main questions had to be answered: What is basic knowledge in 
music? and the esthetic question: What is good music? Some questions 
were marginalised: What functions have different kinds of music? and: 
What is the role of popular music in music education? Is popular music 
dangerous to the musical taste, or can it be included in good teach-
ing? 

The mission to defi ne the content of the modern school subject of 
music is formed according to essentialistic views, where the most im-
portant knowledge can be stipulated by science, by a canon, or formed 
by pedagogical traditions, or in other ways. 

Nielsen (1994) describes the ideological development of music edu-
cation. In this overview, he makes a description of the qualitative di-
versity and the chronology of the different ideological approaches you 
can fi nd this far. Primarily, the music subject was formed by the acti-
vity of singing. The pedagogical progressivistic movement tried to turn 

4 In Swedish we have the same word “bildning”, in English the most common, but 
not totally satisfying, translation is “general education”.
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the focus from the subject and the material, to the learning person. In 
the 1950s and 60s, a reaction wanted to form music education, as what 
Nielsen calls, a “fact subject” (sagfag). An initiator of this reaction was 
Adorno, who strived for increasing musical knowledge in the sense of 
musical structures of “authentic works”. One thought is that scientifi c 
approach in the fi eld of musicology will bring the listener fundamental 
knowledge in order to appraise musical quality. The Radio Conser-
vatory has characteristics that makes it an evident example of this ap-
proach.

These approaches met three other opposing concepts in the 1970s. 
One direction, “The music subject as a society subject” wanted to in-
clude critical thinking in order to put focus to the different functions 
of music in society. Another direction was the polyesthetic. The main 
issue here is, of course, intercultural and interdisciplinary aspects, but 
also multimedia, to integrate traditions and to promote pupils’ socio-
communicative skills. The last direction mentioned by Nielsen is the 
effort to form a music subject with sound as the core study object. The 
environment of sounds and the human perception of it, is seen as the 
essence of musical knowledge. Nielsen’s fi ve conceptions of the ideo-
logical development in music education make it clear that the Radio 
Conservatory is a project in its time. The late 1960s belong to the last 
years of the “fact subject era”. 

In my effort to defi ne the canon of the Radio Conservatory, I es-
timated the representation of composers, and compared the result to 
the choice of composers of two of the major musical encyclopaedias of 
that time: the British The New Grove Dictionary of Music and Musicians
(Grove, 1980) and the German Die Musik in Geschichte und Gegenwart
(MGG, 1951–68). I made an estimation of the space that each of the 
most appreciated composers was given, and then compared the results. 

This study confi rms what is to be expected: there is an exaggeration 
of Nordic and particularly Swedish composers in the Swedish dictio-
nary. Another trend is that the Swedish dictionary had more about 
baroque and modern composers and less about romantic composers 
than the other two European dictionaries. The usually emphasised 
composers of the Vienna-classic and romantic eras had a more modest 
role. Regarding the work concerning the theoretical frames of musical 
works, called Musical Handicraft, the earlier standard starting point in 
Vienna-classic is to a great extent replaced by Bach. 
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Among the 20th century composers, there are signifi cant differences 
in the estimation of “great eminence”. An evident example of this is 
Bartok, who is placed as a top-ranked composer in MGG and Grove, 
while the impression you can get from the Radio Conservatory is that 
he is of minor importance. 

The main purpose of this little examination was to decide whether 
we can talk about classical music as a consistent universal category. 
My conclusion is that the category “classical music” contains cultural 
differences in quite a similar way as many other music genres such as 
“rock music”. 

Chapter 6: A Description of the Time
During the decades that followed world war II, culture politics direc-
ted towards the younger generation was turned to the ambition to save 
the young from bad infl uences and commercialism. A main issue was 
to spread music culture in the sense of “art culture”. The 1960s saw 
changes in respect of culture politics as a means of democratisation, 
integration in the everyday life, and a will to increase the individual’s 
creativity. Music was no longer exclusively an appraised object but so-
mething you do or meet anywhere in society. 

From the very beginning in 1925, the Swedish radio transmitted 
programmes with music educational contents. In 1966, a structure of 
three channels with separate identities was created. Channel one (P1) 
became a channel of speech and information programmes of different 
kinds, channel two (P2) had a content of music – mostly classical music 
– and channel three (P3) with popular music and entertainment. This 
structure still remains. One problem was, and still is, that the structure 
had an intrinsic gap between the popular and the art music. The so-cal-
led middle music had no obvious place in the programme structure. 

The Radio Conservatory was not the fi rst major educational project 
on the radio. A few years earlier, a “Radio University” had transmit-
ted programmes on the subject of political science. Some critical voices 
could be heard saying that the knowledges did not reach new groups of 
people but only already educated students. 

One important part of the background of the Radio Conservatory is 
the so-called Monday Group. Both the head of the music department at 
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the Swedish Radio, the composer Karl-Birger Blomdahl and the initia-
tor of the Radio Conservatory, the musicologist Bo Wallner, belonged 
to this group. It was a group consisting of an elite of Swedish composers 
and musicologists that studied and discussed music, preferably modern 
music, during the later part of the 1940s. The members cooperated in 
different projects during the 1950s and 60s. The Radio Conservatory 
was the last one since the front person of the group, Karl-Birger Blom-
dahl passed away in 1968. The group was of great importance in the 
sense that the esthetic consensus could bring a stable platform for the 
whole project. As the canon was explicit, all the effort could be direc-
ted to form the programmes and the books. 

Chapter 7: Changes of Direction in Music 
Education
The increasing infl uence from pop music had a major impact on music 
education from the late 1960s and onwards. The Beatle-mania discus-
sions from 1963 and 64 were a starting point. The Radio Conserva-
tory tried to meet the new musical infl uences with an ideology similar 
to the German movement “Orientierung am Kunstwerk” that started 
in the mid-1950s. This was a reaction against the reform pedagogic 
movement that was criticised for reducing music to primarily a social 
function. Especially Adorno turned against music as a collective action. 
He saw analogies with the use of music, especially singing of the songs 
of the masses, as part of the indoctrination of the Nazi and Soviet sta-
tes. 

Beside the increasing part of popular music in music teaching and 
the reactions against this, a new way of curricular thinking occurred. 
One important work that strived for rationality in education was Saul 
B. Robinsohn’s book, Bildungsreform als Revision des Curriculum, that was 
published in 1967. The revision of curriculum should include explicit 
criteria for the contents of the different subjects. Primarily, science and 
research should form these criteria. The content should lead to better 
understanding of reality and be useful in private and offi cial life. 
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Chapter 8: The Planning
The Memorandum in March 1965 written by Bo Wallner is the fi rst 
sign of initiative to create a Radio Conservatory. The presumed liste-
ners were music teachers without formal education, people involved 
in music activities in the churches, young people who are thinking 
of some kind of music profession, and fi nally, the ordinary interested 
listeners. Later, another group was included, teachers in other subjects 
that wanted musical knowledge in order to bring integration of mu-
sic into their teaching. During the years of planning and preparation 
of 1965–68, the picture of the pupil changed from a music lover and 
interested listener to a musically initiated person with knowledge of 
reading music and playing the piano. The project turned from general 
adult education to further education for the already skilled teacher. 

As previously mentioned, the Radio Conservatory was formed by 
three different courses: History of music, The Material and Form of Music 
and Musical Handicraft. A general thought was that there already existed 
good literature concerning the history of music. For this reason, the 
book on this subject was made into a students’ manual of only 70 pages. 
The book on Musical Handicraft was made to complement the newly 
published Modus Vetus by Lars Edlund, that in a very clear, structured 
way gave exercises in tonal melodic reading. The course called The
Material and Form of Music was made into a link between the history and Material and Form of Music was made into a link between the history and Material and Form of Music
the handicraft course. It is actually hard to see the boundaries between 
the three courses. The main purpose of Musical Handicraft and Musical Handicraft and Musical Handicraft The Ma-
terial and Form of Music was in fact the same: to bring a more intense terial and Form of Music was in fact the same: to bring a more intense terial and Form of Music
listening and to increase the knowledge of musical form. The initially 
planned 150 pages of The Material and Form of Music grew into the three Material and Form of Music grew into the three Material and Form of Music
books fi nally produced, including close to 700 pages. 

Chapter 9: The Textbooks and the radio 
programmes
The Radio Conservatory included three different courses: Music His-
tory (Musikhistoria), The Material and Form of Music (Musikens material The Material and Form of Music (Musikens material The Material and Form of Music
och form) and Musical Handicraft (Musikaliskt hantverk). Music History
included 20 radio and 7 TV programmes as well as a book of 70 pages. 
The Material and Form of Music included 24 radio and 2 TV program-The Material and Form of Music included 24 radio and 2 TV program-The Material and Form of Music
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mes and three books of 700 pages altogether. The Musical Handicraft
included 24 radio and 2 TV programmes and one book of 230 pages. 
All the TV and radio programmes were transmitted during 1968. Plan-
ned programmes and a book in music education were never completed 
since the author of this subject, Bengt Franzén, was not well and later 
died. 

In a fi nal radio programme, the question of the analysis of pop music 
came up. It was clear that the common musicological way of penetra-
ting written music was no longer adequate to grasp all the qualities of 
this music. The social and physical side of music appreciation had to 
fi nd new forms of analysis. In the music itself, there had to be a new 
emphasis on sound and rhythm to balance the existing great interest in 
melody and harmony. 

The exercises included in the books were divided into three levels: 
A, B and C. The fi rst level was designed as reading controls connected 
to the texts included in the course. The B-level exercises had more sug-
gestions on alternative literature and of analytic and creative exercises. 
The most advanced C-level, which was aimed at conductors, compo-
sers, teachers in music theory and researchers, was to a large extent 
designed as studies in proposed literature, a major part of which in the 
German language.

Chapter 10: The Epilogue 
From the 756 registered persons, 132 did the examination for the dip-
loma. These examinations were held in ten different cities in Sweden, 
from Umeå in the north, to Malmö in the south. The conclusion is that 
132 persons reached a high standard of knowledge in musical history 
and form, and that this competence was geographically well spread. 
The project succeeded in making a regional impact at a time when the-
re existed just one ”Musikhögskola” (College of Music) in Sweden.

Even though there was an evident consciousness about the impor-
tance of pupil activity and that singing and playing music are important 
parts of ear training, the courses did not include singing or playing, not 
even during the organised weekend courses or the summer course. 

The programmes were planned to be re-run every three or four 
years. In this way, the Radio Conservatory was supposed to be a repea-
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ted educational support on an advanced level, for more regular music 
educational efforts on lower levels. This never happened. The efforts 
made to get funds for a fi rst re-run were fruitless. This gigantic project 
had in just a few years aged too much when confronted with the new 
broader music culture concept and the music education connected to 
this and the expanding everyday life of music. The Radio Conserva-
tory had a highly structured content, which was not able to meet the 
needs of the 1970s. 

Chapter 11: Analysis
In the Radio Conservatory, you see both progressive and more con-
servative elements. The concepts that can represent the progressive side 
are “dialogue”, “activity” and “integration”. The striving to create a 
subject of music with musicology as the core, can be described as es-
sentialistic and in that sense, conserving. 

One obvious new thing about the Radio Conservatory is the use 
of different media. The Swedish Radio as an institutional base for the 
project was a very good choice. The radio company had great expe-
riences of educational efforts, not the least, in the fi eld of music and 
it maintained a publishing department. The whole of the production 
could be done at the very same institution. Another important factor 
was that the radio stood pedagogically and culturally free from other 
educational institutions. The head of the Swedish Radio and the head 
of the music department encouraged the project and they could help to 
bring extra funds from the state. In that way, the Radio Conservatory 
had a technical, economic and ideological base to develop new forms 
of education. 

The three courses were all transmitted during 1968. Three evenings 
a week, the Radio Conservatory appeared with new programmes, one 
evening for each of the courses. The purpose of this intensity was to 
create integration. Knowledge from history studies should strengthen 
learning in musical form, and vice versa. This made the project as a 
whole a very tough education. If you wanted to do the exercises the 
way they were supposed to be done, it was a matter of full-time work. 
Of course, this excluded a lot of people not able to spend this amount 
of time. 
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Summary

In the 1960s, the concept “integration” was mainly used to indicate 
cooperation between different school subjects. This was a part of the 
ambition to counteract the strong barriers between subjects in a divided 
structure of knowledge. The Radio Conservatory used the concept in 
a similar, but not adequate way. Different parts of the music subject 
interacted to achieve more compound and complete knowledge. 

Even if one major impression of the project is the basically essentia-
listic effort to build a solid and lasting core for a music subject to be stu-
died as general education, the openness for new ideas is stunning. Two 
parts of radically new approaches to music learning are included in the 
third part of TheMaterial and Form of Music. Music education as a way of 
understanding sounds in our surroundings, represents a completely dif-
ferent way of understanding music. Improvisation in groups is another 
new approach to make the pupils more aware of musical processes. 

As mentioned, the essentialistic track is strong, and besides the emp-
hasis on the subject, there are other signifi cant hallmarks. One im-
portant hallmark is the effort to teach what is seen as fundamental 
skills. Here, the outstanding skill is reading music. To know music in 
a fundamental sense, it is of crucial importance that you can read and 
interpret a score. Modern music had become sophisticated to a degree 
that aural registration was no longer suffi cient to understand the music 
in a satisfactory way. Some sheets of music had their prime qualities in 
the visual appreciation of the graphical object. 

A third essentialistic hallmark is the emphasis on the teacher. The 
subject and the fundamental skills are defi ned. These can be learnt and 
the learning is preferably conducted by an adequately trained teacher. It 
was of fundamental importance that the fi rst-class forces of knowledge 
were employed. An explicit thought is that a teacher with a lack of suf-
fi cient artistic insights can do more harm than good. This is one major 
reason to do distance education with strictly structured material. The 
greatest experts, according to certain criteria, had the ability to preser-
ve the absolute accurate knowledge placed into an optimal structure. 

The fourth essentialistic way that will be mentioned here is the im-
portance of educational purpose. The teaching has an aim of increasing 
knowledge in a profession or in the sense of preparing for citizenship. 
The Radio Conservatory developed from an explicit project in general 
education, directed at interested listeners, through a phase including 
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talk of educational improvements for the active teachers, ending up in a 
project where the developed parts can be used exclusively for the more 
advanced stages of a complete musical education. 

Chapter 10: Discussion
Once again: The 1960s were a time of change. The educational system 
expanded explosively, the concept of culture turned from objects and 
activities in specifi c arts to an anthropological meaning. The way to 
study music developed from analysis from what you could hear and see 
and what could be learnt in the fi eld of musical history, to what you 
could learn from a spectrum of academic disciplines such as: history, 
cultural studies, sociology, psychology, anthropology, ethnology, phy-
siology. 

The way to study musical form changed too. The great interest in 
the horizontal view – how music proceeds over time, diachronical de-
velopment, formulated as the study of counterpoint changed to the ad-
vantages of the synchronous structure of music, the studies of musical 
harmonisation. 

One question can be raised about to what extent the Radio Conser-
vatory could be called a modern project. The answer must be both yes 
and no. Yes, because the project used the resources of modern media, 
it was educational in a directed way to create specifi c competences, the 
esthetic efforts were directed to spread knowledge and understanding 
of modern art music. The Radio Conservatory was not a modern pro-
ject in the sense that it was not able to contribute to the music subject 
in the modern compulsory school in any substantial way, in the essen-
tialistic ambitions to isolate musical knowledge and in an alienation to 
ordinary people’s use of popular music in their daily life. 

What lessons can be learned? I want to put an emphasis on the efforts 
to balance the educational material and the formal side. The Radio 
Conservatory was clear about the ideal content. The self-confi dence 
that came from the clear vision allowed new thoughts of teaching, 
concerning sound and improvisation to be included. This is a sign of 
the coming strength of the formal side. When formal theories on how
to conduct music teaching later largely replaced the material theories 
of what to include, the fundamental condition for a large-scale pro-what to include, the fundamental condition for a large-scale pro-what
gramme for music education was hopelessly out-of-date. 
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Summary

When the pendulum goes back to a content focus, it is of importance 
that the formal theories are given adequate space in the discussion of 
musical education. A future balanced approach would make us better 
prepared for education about music, about music, about in music, and for music.for music.for
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A 1–2 Radiokonservatoriets litteratur, innehållsförteckningar 

B 1–3 Radiokonservatoriets radioprogram

C 1–2 TV-program 

D 1–2 Radiokonservatoriets statistik och 

 Sveriges Radios uppföljning

E 1–2  Beskrivning av Radiokonservatoriets deltagare med

 avseende på bakgrundsdata 

F 1–4 Resultat från innehållsanalyser

G Viktigare kulturpolitiska beslut 1960–1972
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Litteraturen
Musikhistorisk handledning 
(Andersson & Malm, 1968) 

1. Musikhistoria – vad är det? Några exempel på frågeställningar.

2. Musikmiljöer – Ett perspektiv på mångfalden av musikformer.

3. Antiken och den tidiga medeltiden. – Den europeiska 
 konstmusikens rötter. 

4. Medeltiden – Musik vid kyrka och hov till fl erstämmighetens början.

5. Den gamla och den nya konsten – Före – efter det tidiga 1300-talets 
 stora musikdebatt.

6. Renässansen. – 1400-talet och 1500-talets mångskiftande musikaliska 
 strömningar.

7. Barocken. – Expansion och nyorienteringar. Nya musikbehov, 
 nya former.

8. Barocken. – Läror om kontrapunkt och affekter.

9. Upplysningstidens musik. – Musikaliska motströmningar och en ny 
 publik. 

10. Wien, klassicismen och Beethoven. – Den musik och miljö som 
 speglas hos tre ”stora mästare”.

11. Sveriges musikhistoria före romantiken. – Återglans och eget 
 skapande.

12. Skissering av romantiken. Gemensam anda – motsatta former och 
 meningar. 

13. Lied, opera, drama. – Romantikens vokala konst i miniatyr och 
 monumentalformat.

14. Den romantiska instrumentalmusiken. – Sånger utan ord och 
 symfonisk diktning.

15. Sekelskiftet. – Brytning mellan det populära och det exklusiva.

16. Nationernas röster. – Mindre musikländer får ny medvetenhet och 
 betydelse.

17. Expressionismen och neoklassicismen. – De många vägarna bort 
 från romantiken.

18. Musiken efter andra världskriget. – Behärskning och slump: nya 
 vägar mellan materialet och helheten.

19. Norden till nu. – Folkligt, personligt, internationellt.

20. Elektrofoni och improvisation. – Tendenser till nyorientering i 
 teknik och hos publiken.
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Bilagor

Musikens material och form 1 
(Andersson & Wallner, 1968)

Förord
Om disposition ⋅ Stödlitteratur ⋅ Studieformer

1. Musiken och vi
Den musikaliska kommunikationsprocessen ⋅ Två utgångspunkter för 
Musikupplevelse

2. Att höra ljud
Förgrund och bakgrund i musik ⋅ Musikens ”innehåll”

3. Att göra ljud
Människorösten ⋅ Instrument ⋅ Ljudåtergivning ⋅ Tonsystem ⋅ Temperaturer 
⋅ Notation ⋅ Det elektroniska materialet

4. Klang
Våra instrument ⋅ Partituret ⋅ Klaver och transponeringar ⋅ Kolorit och 
Instrumentation ⋅ Klangfärg

5. Melodi
Det melodiska stoffet ⋅ Artikulation, frasering, agogik och dynamik ⋅
Melodi och form ⋅ Kontrapunkt

6. Rytm
Tid och rörelse ⋅ Additiv och divisiv rytm ⋅ Gruppering och rytmiska 
mönster ⋅ Tempo

7. Harmoni
Sammanhållning mellan ackord ⋅ Kadensen ⋅ Ackordet ⋅ Treklangen och 
dess relationer ⋅ Tolvtonsteknik ⋅ Harmonik och form

8. Dynamik

9. Form
Formtyper

10. Ord och ton 1
Att tolka en text ⋅ Deklamationsövning ⋅ Språkets musik

11. Barocken
Den monodiska konsten (Ord och ton 2) ⋅ Något om den instrumentala 
produktionen

12. Uppbrott från barocken

13. Wienklassicismen 1
Det enkla och det konstfulla ⋅ Melodiska grunddrag och intensifi eringar ⋅
Att fånga en vision ⋅ Att utveckla ett tema ⋅ Formtyperna

14. Wienklassicismen 2
Homofoni, polyfoni, genomföringsteknik och tematiska processer ⋅ Det 
är de små, små detaljerna... ⋅ Dynamiska kurvor. Stegringar ⋅ Om cykliska 
former, codor m.m. ⋅ Orkestertekniken ⋅ Övningar i artikulations- och 
instrumentationslyssning ⋅ Något om operorna

Facit
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Musikens material och form 2 
(Wallner, 1968) 

Förord
Om dispositionen av del 2 ⋅ Om arbetsuppgifterna

1. Den romantiska klangvärlden
Harmonikens förvandling och komplicering ⋅ Koloritens allt större roll som 
formbildande faktor ⋅ Tempokontraster ⋅ Virtuositeten ⋅ Arbetsuppgifter

2. Sånger med och utan ord
Formtyper i den romantiska solosången belysta genom några verk av Franz 
Schubert ⋅ Den recitativiska lieden ⋅ En lied i realismens tecken ⋅ Något 
om solosången i Frankrike ⋅ Lyrik för piano ⋅ Franz Liszts Funérailles⋅
Arbetsuppgifter

3. Den romantiska symfoniken
Kan tonerna tala? ⋅ Programmusik och absolut musik en gradskillnad ⋅
Häxsabbat ur Berlioz Symfonie fantastic ⋅ Ett stämningsstycke: Alexander 
Borodins En steppskiss från Centralasien ⋅ Mera om orkesterteknik ⋅
Gissa instrument ⋅ Några partituranalyser ⋅ Kantilenor ⋅ Artikulationens 
raffi nemang ⋅ Storformer ⋅ Arkaismer ⋅ Regers Mozart-variationer ⋅
Arbetsuppgifter

4. Nordens röster 
Om nationella tonfall ⋅ Två solosånger ⋅ Ur den instrumentala produktionen 
⋅ Om exotismer ⋅ Arbetsuppgifter

5. Något om artonhundratalsoperan
Röster ⋅ Dramatiska ”partitur” ⋅ Tre varianter på motivet kärlek – död 
⋅Arbetsuppgifter⋅Arbetsuppgifter⋅

6. Sekelskifte
Om Debussy och Ravel (-Mussorgskij) ⋅ I Chopins fotspår ⋅ Sibelius, 
Stenhammar, Carl Nielsen ⋅ Arbetsuppgifter ⋅ Övningar i artikulations- och 
instrumentationslyssning

Facit
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Bilagor

Musikens material och form 3 
(Wallner, red. 1968)

Förord
Om förhållandet till Ton de Leeuws bok Nittonhundratalets musik ⋅
Författarna ⋅ Om arbetsuppgifterna

1. Fjorton moderna verk
Bo Wallner: Uppbrott ⋅ Schönberg – ”den konservative revolutionären”

Göran Fant: Alban Bergs Wozzeck ⋅ Stravinskys Sacre du printemps ⋅
Bartóks Sonat för piano ⋅ Stravinskys Pulcinella-svit ⋅Prokofjevs Klassiska 
symfoni ⋅ Sjostakovitjs Symfoni nr 5 ⋅ Hindemiths Mathis der Maler ⋅
Arbetsuppgifter

Bo Wallner: Weberns Fem orkesterstycken opus 10 nr 1 (övning i 
artikulations- och instrumentationslyssning)

Arne Mellnäs: Varèses Octandre ⋅ Stockhausens Refrain ⋅ Ligetis Aventures ⋅
Arbetsuppgifter

Bengt Holmstrand: Rosenbergs Symfoni nr 3 ⋅ Blomdahls I speglarnas sal ⋅
Arbetsuppgifter

Ingvar Lidholm och Bo Wallner: Poesis för orkester ⋅ Arbetsuppgifter

2. Populärmusiken
Sten Andersson och Krister Malm: Europeisk populärmusik ⋅ Amerikansk 
populärmusik ⋅ Populärmusik efter 1940 ⋅ Arbetsuppgifter

3. Om improvisation
Folke Rabe: Koncentration på ljud

Bengt Ernryd: Om improvisation och ett förslag till undervisningsmetodik

4. Elektronisk musik
Lars-Gunnar Bodin, Bengt Emil Johnson och Bent Lorentzen: Historik 
⋅ Lyssningsövningar ⋅ Hörandets psykologi ⋅ Den elektroniska musikens 
material och apparatur ⋅ Kommentarer till några elektroniska verk ⋅
Bandslöjd ⋅ Allmänna tekniska anvisningar ⋅ Bibliografi  och diskografi 

Facit ⋅  Rättelser och verkregister till delarna 1–3
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Radioprogrammen
Musikens material och form 
Måndagar, cirka 30 minuter

1. Ämnesbeskrivning. (29/1) Musiken och vi. Sten Andersson 

2. Att höra ljud. (5/2) Sten Andersson, Eva Luthander, Louis Gosztonyi. 

3. Att göra ljud. (12/2) Sten Andersson 

4. Klang. (19/2) Sten Andersson 

5. Melodi. (26/2) Sten Anderson 

6. Rytm. (4/3) Sten Andersson 

7. Harmoni. (11/3) Sten Andersson 

8. Dynamik och form. (18/3) Sten Andersson 

9. Ord och ton 1. (25/3) Bo Wallner, Erland Hagegård, sång,
 Jan Eyron pi, Sixten Grönros, uppläsning. 

10. Ord och ton 2. (1/4) Bo Wallner 

11. Barockens instrumentala former (22/4) Bo Wallner 

12. Det wienklassiska formspråket 1 (29/4) Bo Wallner 

13. Det wienklassiska formspråket 2 (6/5) Bo Wallner 

14. Den romantiska klangvärlden (23/9) Bo Wallner 

15. Sånger med och utan ord (30/9)Bengt Holmstrand, Sten Andersson 

16. Opera och drama (7/10)Bo Wallner 

17. Den romantiska symfoniken (14/10)Bo Wallner 

18. Nationernas röster. Sekelskiftet (28/10)Bo Wallner 

19. Expressionism (4/11) Bengt Holmstrand 

20. Neoklassicismen (11/11) Bo Wallner, Sten Andersson 

21. Äventyr i vår tids musik (18/11) Sten Andersson, Gunnar Valkare, 
 Bengt Ernryd, Arne Mellnäs 

22. Norden till nu (21/11) Bo Wallner 

23. Elektronisk musik (2/12)Bengt Emil Johnson 

24. Summering (9/12) Programledare: Thomas Olofsson, 
 Övriga medverkande: Bo Wallner, Sten Andersson, Arne Mellnäs, 
 Lars Edlund.
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Det musikaliska hantverket 
Onsdagar, cirka 30 minuter, program av Lars Edlund och Arne 
Mellnäs. Program nr 8 är ett TV-program. 

1. Ämnesbeskrivning (31/1) Eva Luthander, Louis Gosztonyi 

2. Melodiläsning (7/2) Rytmiska och melodiska diktat.

3. Strukturlyssning av melodik (14/2) Kontrapunkt: Kanon

4. Kontrapunkt (21/2) Imitation

5. Generalbas (28/2) Kontrapunkt: melodisk kontrast Margot Rydin 

6. Kontrapunkt 6/3 rytmisk kontrast

7. Harmonisk analys 13/3

8. TV-program 19/3: Mässa och madrigal

9. Omvändbar kontrapunkt 27/3

10. Kontrapunkt 3/4 Omvändning, kräftrörelse m.m. 

11. Strukturlyssning 17/4 Purcel: Fancy in D

12. Koralharmonisering 24/4 Kontrapunkt: Fuga. 

13. Kontrapunkt 1/5 Fuga

14. Strukturlyssning Kontrapunkt: wienklassisk polyfoni 
 (sänds ej enl. RiR 8/5 istället sänds Mozart: Idomeneo re di Creta 

15. Återblick 15/5 summering.

16. Fritonal melodiläsning. (25/9) Harmoniska reduceringsövningar. 

17. Strukturlyssning (2/10) Der Dichter spricht

18. Romantisk harmoni och polyfoni (9/10)

19. Ofunktionell harmoni (16/10) Debussy, Voilet

20. Strukturlyssning (23/10) Bäck, Expansiva preludier

21. 1900-talets kontrapunkt (6/11) Tolvtonsteknik

22. Strukturlyssning (13/11) (Webern, 5 stycken för ork. op. 10).

23. Klangstudier (20/11)

24. Improvisation (27/11) Bengt Ernryd, Gunnar Valkare m.fl .

25. Improvisation och fritonal melodiläsning 4/12
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Musikhistoria 
Torsdagar, cirka 45 minuter

1. Musikhistoria – vad är det– vad är det– ? (1/2) Samtal. Ingmar Bengtsson, Bo 
Wallner och Sten Andersson 

2. Musikmiljöer. (8/2) Jan Ling gör ett svep över vår musik och andras

3. Antiken och den tidiga medeltiden. (15/2) På strövtåg med Bengt 
Hambræus efter en forntida musiktradition

4. Medeltiden. (22/2) Om musik vid hov och kyrka. Folke Bohlin

5. Den gamla konsten och den nya. (7/3) Vi lyssnar till musik för 
ärkebiskopen av Paris och för det galanta Florens någon gång på 1200- och 
1300-talen 

6. Renässansen (14/3) Renässansmusik från hov (1400- och 1500-talen) 
Högt spel i Burgund och Venedig och mjuka toner i hem och taverner! En 
exkursion med Bengt Hambræus.

7. Barocken 1 (28/3) Nydanare och fantaster. Ett första program av 
Ingmar von Heijne.

8. Barocken 2 (18/4) Kantorer, primadonnor, trygga kontrapunktiker. Ett 
program av Ingemar von Heijne.

9. Upplysningstidens musik (25/4) Galanta och känslosamma 
strömningar under 1700-talet Ett program av Ingemar Bengtsson.

10. Wien, klassicismen och Beethoven (9/5) Bo Wallner tecknar en bild 
av en musikmiljö med inte bara ”tre stora mästare”.

11. Sveriges musikhistoria före romantiken (16/5) Kerstin Linder 
berättar om musiken till våra hävder

12. Skissering av romantiken (19/9) Sten Andersson och Bo Wallner gör 
en skissering av romantiken

13. Lied, opera och drama under romantiken (26/9) Ett program av 
Kerstin Linder och Folke Abenius

14. I tonernas spegel. (10/10)Sten Andersson betraktar romantikens 
instrumentala musik 

15. Musiken kring sekelskiftet (17/10) Ilmar Laaban behandlar musiken 
kring sekelskiftet

16. Nationernas röst (24/10) Leif Aare lyssnar till nationernas röst och 
fi nner där ej allenast romantik. 

17. Expressionismen (31/10) Pierrots smärta och Apollons befallning. Per-
Anders Hellqvist refl ekterar kring expressionismen och neoklassicism.

18. Musiken efter andra världskriget (14/11)  ...över gränserna... Bengt 
Hambræus förmedlar fragment av internationellt musikskapande under 30 år. 

19. Norden till nu (21/11) När Norden öppnade fönstret. Nationellt och 
internationellt i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Ett program 
av Göran Bergendal

20. Elektrofoni och improvisation (5/12) Nya ljud – Nya attityder. Ett 
program av Folke Rabe. 
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TV-programmen
De program som sändes och som har överensstämmelse med 
Radiokonservatoriets informationsfolder var: Program enligt tablåer i 
Sveriges Radios egna veckotidning Röster i radio, TV under 1968.

25/1  Introduktionsprogram
Människor lyssnar... ”och ljuv musik uppstår i hjärtat”

29/2  Vandring med Albertus Pictor i Härkeberga
 Bilder ur medeltidens musikliv av Per-Anders Hellqvist och 
 Jan Sederholm 

17/3  Tvätterskornas skvaller och Ariadnes klagan (Striggio-Monteverdi)
 TV-spel, vokalensemble m Lars Edlund. 
 Program av Sture Bergel och Niels Bondo.

19/3  Mässa och madrigal
 Strukturlyssning Josquin-Monteverdi med Lars Edlund och 
 Arne Mellnäs. 

4/4 Blåser på dulcianer! Var och en fröjde sig
 Danssvit från tidigt 1600-tal 
 Concentus Musicus spelar danssviter från tidigt 1600-tal.

3/10 Romantiskt spektrum
 av Britt Olofsson och Sture Bergel. Drama med två lyriska 
 satser Chopinballad och Almqvists songes. 

29/10 Romantikens orkesterklang 
 Herbert Blomstedt dirigerar och demonstrerar Musssorgskij-
 Ravel Tavlor på en utställning. Medverkande: Dag Achatz piano 
 och Sveriges Radios symfoniorkester. 

31/10 Bartók: Staccato
 Strukturlyssning. Lars Edlund med elever samtalar kring 
 Béla Bartóks pianostycke Staccato.

26/11 Poesis
Herbert Blomstedt och Stockholms Filharmoniker. 

 Konserten föregås av ett halvtimmes introduktionsprogram 
 med Bo Wallner, Ingvar Lidholm och Lars Egler. 
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Tolv TV-program fanns inplanerade i Radiokonservatoriets 
informationsfolder, sju till våren och fem till hösten:

1. 25/1  Introduktionsprogram

2. 29/2  Vandring med Albertus Pictor i Härkeberga

3. 17/3  Tvätterskornas skvaller och Ariadnes klagan
   (Striggio-Monteverdi)

4. 19/3  Strukturlyssning Josquin-Monteverdi

5. 4/4  Blåser på dulcianer
   Danssvit från tidigt 1600-tal

6. 1/5 Intermezzo i rokoko. 
   Cimarosa: Kapellmästaren

7. 15/5 Instrumentation I: Mozart

8. 2-7/10 Romantiskt spektrum

9. 17-23/10 Instrumentation II: Mussorgskij-Ravel

10. 28-31/10 Strukturlyssning. Bartók: Staccato

11. 6–11/11 Musik kring första världskriget

12. 27/11–2/12 Lidholms Poesis (=instrumentation III)

Av dessa sändes således aldrig 6. Intermezzo i rokoko, 7. Instrumentation I
och 11. Musik kring första väldskriget. 
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Radiokonservatoriet statistik
Statistik över anmälningar inkomna till Radiokonservatoriet totalt 
(absoluta tal)1

1. Totalt  547

2. Kön
  Man 298
  Kvinna 249

3. Anmälningskategori
  Jag anmäler mig inte 45
  Jag anmäler mig till SÖ 335
  Jag anmäler mig i första hand till SÖ 141
  Jag anmäler mig till Studieförb. kurser 6
  Inkonsekventa 19

4. Vill följa ev. studiecirkel på hemorten 146

5. Val av programserier
  Ämnar följa alla serier 256
  Ämnar följa olika kombinationer 184
  Ej svar 14

6. Formell utbildning
  Obl. skola + realexamen 191
  Folkhögskola 28
  Gymnasium, fackskola, fl ickskola 120
  Folk- små- förskollär. examen 183
  Universitet, högskoleutbildning 61
  Ej svar 6

7. Musikutbildning
  Musikhögskola, konservatorium 20
  Musiklärarexamen 9
  Högre organistexamen 2
  Soloklass 7
  Annan utb. vid musikhögskola osv.  12
  Folkhögskola, allmän linje 15
  Utbildning vid annan musikped. inst. 48
  Musikforskning 4
  Stiftsexamen 149
  Kyrkokantorsexamen 23
  SÖ:s musikped. kurs 58
  Ej svar 200
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8. Nu musikaliskt verksam som (alla alternativ kodade)
  Skolmusiklärare 225
  Organist 56
  Skol- kyrkokantor 79
  Kommunal musikledare 48
  Instrumental- eller sångpedagog 113
  Militärmusiker 4
  Orkestermusiker 70
  Ledare för musikcirklar 105
  Övrig verksamhet 152
  Ej svar 117

9. Huvudinstrument
  Piano - Orgel 312
  Annat instrument 218

10. Pianistisk förmåga
  Spelar ej piano 13
  Spelar enklare harmoniexempel 54
  Spelar en koral 42
  Spelar lättare sonater, etyder 257
  Spelar svårare pianomusik 175
  Ej svar 16

11. Tid till övningsuppgifter
  1 timme 49
  2–4 timmar 338
  Mer än 4 timmar 150
  Ej svar  10

1 I statistiken hämtat från Sveriges Radios dokumentarkiv fi nns redovisat statistik över 
anmälningarna uppdelat på de som anmält sig före 1967 10 25 och de som inkommit efter 
detta datum. Här redovisas statistiken sammanslagen. Jag räknar den senare utvärderingen 
från 1969 (bilaga E1 nedan) med medlemsantalet 756 som det defi nitiva antalet deltagare.
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Beskrivning av Radiokonservatoriets deltagare med 
avseende på bakgrundsdata 
Avsnitt ur Nilsson & Preisler Uppföljning av Radiokonservatoriet del 
II 1969 11 26 nr 86:68 Sveriges Radios Dokumentarkiv ss. 7–8 

All dataredovisning är i procent. n=756.

  Totalt Diplom Intyg Totalt Diplom Intyg 

A. KÖN

 Man 57 63 60
 Kvinna 42 37 40
 Uppgift saknas – – –

B. BOSTADSORT

 Mer än 100 000 invånare 18 10 21
 30 000–100 000 invånare 21 22 22
 Mindre än 30 000 inv. 59 68 56
 Övr. Skandinavien 1 – 1
 Uppgift saknas – 1 –

C. FÖDELSEÅR

 –1924 38 47 36
 1925–1939 45 47 41
 1940– 16 7 23
 Uppgift saknas – – –

D. FORMELL UTBILDNING

 Obligatorisk skola 25 29 30
 Flickskola/realexamen 25 21 25
 Gymnasium, fackskola 21 20 2
 Folkhögskola 9 14 6
 Univ. el. Högs. utb. 19 14 18
 Uppgift saknas 2 2 –
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  Totalt Diplom IntygTotalt Diplom Intyg

E. MUSIKUTBILDNING

 Musiklärarexamen, högre organist-
 examen, musikforskning 6 5 6

 Pedagogexamen, Folkhögsk. med
 musiklinje, SÖ:s Mu. ped. kurs 19 32 14

 Organist- och kantorsexamen
 (stiftsex.) kyrkokantorexamen 31 35 25

 Annan utbildning 26 22 33

 Har ej genomgått ngn musikutb. 15 6 20

 Uppgift saknas 3 – 2

F. MUSIKALISK VERKSAMHET

 Skolmusiklärare, skol-/
 kyrkokantor, musik- eller sång-
 pedagog, kommunal musiklärare,
 ledare för musikcirkel 69 98 62

 Orkestermusiker, organist,
 militärmusiker 6 – 5

 På annat sätt verksam 3 2 4

 Ej yrkesmässigt musikaliskt
 verksam 20 1 28

 Uppgift saknas 2 – 1
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Resultat från innehållsanalysen
Nedan anges det antal spalter som respektive tonsättare tilldelats i de tre 
lexikonverken. Det bortses här från att de tre verken på en rad områden 
inte är likvärdiga. Det är således endast den individuella prioriterings-
ordningen som i egentlig mening kan jämföras. Urvalet är gjort med 
hänsyn till de i dessa lexikon mest förekommande kompositörerna.

Ordnade i rangordning efter totalt antal spalter

Tonsättare Sohlmans Grove MGG Summa

Mozart 19 89 112 220

Beethoven 31 80 44 155

Bach J S, 29 66 57 152

Haydn 32 65 52 149

Händel 27 63 50 140

Wagner 14 66 45 125

Schubert 12 53 54 119

Schumann 8 47 51 106

Gluck 6 34 59 99

Verdi 12 51 35 98

Brahms 26 38 22 86

Mendelsohn 8 35 39 82

v Weber 5 48 29 82

Bruckner 10 32 39 81

Rangordnat efter utrymme i Sohlmans

Tonsättare Sohlmans Grove MGG

 Haydn 1 5 5

Beethoven 2 2 9

Bach J S,  3 3 3

Händel 4 6 7

Brahms 5 19 16

Sibelius 6 56 47

Berg 7 29 74

Grieg 7 49 35

Mozart 7 1 1

Bartók 10 16 64

Hindemith 10 35 40

Mahler 10 14 47

Berwald 13 76 0

Liszt 13 14 23

Wagner 13 3 8
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Det Musikaliska hantverket

Tonsättare Antal notexempel

Bach J. S. 68
Beethoven 30
Mozart 22
Schönberg 18
Webern 16
Bartók 15
Schumann 11
Bäck 9
Josquin de Prés 9
Brahms 8
Purcell 8
Schubert 8
Reger 7
Haydn 6
Hindemith 6
Stravinsky 6
Wagner 6
Berg 5
Blomdahl 5
Edlund 5

Chopin, Richard Strauss och Rosenberg fi nns representerade med fyra 
notexempel, Byrd, Debussy, Lidholm, Mahler och Tjajkovskij med tre 
och Palestrina och Morley med två exempel. Berwald, Bizet, Dvo-
rak, Goudimel, Haeffner, Ligeti, Liszt, Lutoslawski, Mascagni, Men-
delsohn, Monteverdi, Orlando di Lasso, Valen Fartein, och Vivaldi 
fi nns alla representerade med ett notexempel. 
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Spalten ”MMF 3” motsvarar mycket ungefärligt det antal sidor som 
disponerats för varje kompositör i Radiokonservatoriets Musikens mate-
rial och form 3. De övriga spalterna är fortfarande antalet spalter i nämn-
da lexika. Värdena är alltså inte direkt jämförbara. Det är i första hand 
rangordningarna som är intressanta. ”Summa” är summerat spaltantal 
från enbart lexikonen. Den första uppställningen visar hierarkin efter 
Radiokonservatoriets prioriteringar medan den följande uppställning-
en visar hierarkin efter summering av resultaten från lexikonen.

1900-talets musik RK-ordning
MMF 3 Sohlman Grove MGG Summa

Rosenberg 19 6 2 2 10
Blomdahl 18 6 2 0 8
Ligeti 13 6 4 0 10
Varése 12 3 10 2 15
Lidholm 11 4 1 1 6
Berg 9 19 26 2 47
Stravinsky 9 9 23 11 43
Sjostakovitj 6 4 23 2 29
Stockhausen 6 4 17 1 22
Prokofjev 3 3 20 4 27
Hindemith 3 16 23 9 48
Webern 2 6 19 10 35
Bartók 2 16 42 3 61

1900-talets musik ”summa”-ordning
MMF 3 Sohlman Grove MGG Summa

Bartók 2 16 42 3 61
Hindemith 3 16 23 9 48
Berg 9 19 26 2 47
Stravinsky 9 9 23 11 43
Webern 2 6 19 10 35
Sjostakovitj 6 4 23 2 29
Prokofjev 3 3 20 4 27
Stockhausen 6 4 17 1 22
Varése 12 3 10 2 15
Rosenberg 19 6 2 2 10
Ligeti 13 6 4 0 10
Blomdahl 18 6 2 0 8
Lidholm 11 4 1 1 6
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Innehållsanalys av verkbeskrivningar i 
Musikens material och form 3 

Kapitlet ”Fjorton moderna verk” (ss. 9–129)

Kompositörerna är rangordnade efter det totala utrymme som de 
upptar i boken. 

sidor totalt antal notex. sidor notex. 

Rosenberg Symf nr 3 19 20 9

Blomdahl I Speglarnas sal 18 6 12Speglarnas sal 18 6 12Speglarnas sal

Ligetis Aventures 13 9 8

Varése Octandre 12 17 6Octandre 12 17 6Octandre

Lidholm Poesis f ork.  11 7 4

Berg Wozzeck 9 3 5

Stockhausen Refrain 6 1 2

Stravinsky Våroffer 6 4 2Våroffer 6 4 2Våroffer

Sjostakovitj Symf nr 5 6 8 4Symf nr 5 6 8 4Symf nr 5

Stravinsky Pulcinella 3 2 2

Prokofjev Klassisk symf 3 2 2Klassisk symf 3 2 2Klassisk symf

Hindemith Mathis der Maler 3 1 1Mathis der Maler 3 1 1Mathis der Maler

Webern Orkesterstycken op 10 nr 1 2 1 1

Bartók Sonat f pi 2 4 1Sonat f pi 2 4 1Sonat f pi
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Viktigare beslut i fråga om den statliga kulturpolitiken 
under perioden 1960/61–1971/72

1961/62: Konsertbyråutredningen tillsätts.

1962/63: Utredning tillsätts rörande utbildningen inom teaterns,
 radions och televisionens områden.

1963/64: Försöksverksamhet med rikskonserter börjar. 

1965/66: 1965 års musikbildningskommitté tillsätts.

1967/68: Statens musikdramatiska skola i Stockholm inrättas. 

1968/69: Rikskonsertverksamheten får en permanent organisation
 genom att Stiftelsen Institutet för rikskonserter upprättas. 

 1965 års musikbildningskommitté avrapporterar
 (SOU 1968:15).

1969/70: Principbeslut om inrättande av en särskild yrkesinriktad
 musiklinje inom gymnasieskolan. 

 Principbeslut om den högre musikutbildningens
 organisation och struktur. 

1971/72: Musikkonservatorierna i Göteborg och Malmö förstatligas. 

 Regionmusiken börjar sin verksamhet. (ibid. s131) 

  Ny kulturpolitik – Nuläge och förslag, SOU 1972:66

För radio och TV:s del beslutades...

1962/63: 1960 års radioutredning får i uppgift att även utreda
 televisionens framtida utveckling. 

1967/68: Sveriges Radio får ny organisation. Radio och TV-frågor
 förs över till utbildningsdepartementet. 

1968/69: 1969 års radioutredning tillsätts.

1969/70: TV 2 startar. 

 Reguljär färg-TV börjar.
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