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Abstract 

About professional practitioners music-pedagogical Powers of 
Definition: A cultural-historical study about the connection between the 
Theory of Music Education and the Power of Definition 

 
The aim of this thesis is to illuminate which role theories of music education 
can have in the dialectic between discourse and competence in the practice 
of music pedagogy. The thesis stems from a problem-oriented project that 
resulted in the formulation of the following research question: how can the 
connection between music education theory and the power of definition be 
described and problematized from a cultural-historical perspective using 
Vygotsky's thesis of Semiotic Thinking? In his research on the dual function 
of language Vygotsky makes a distinction between the usage of concepts and 
conceptualization. In this study this distinction has been crucial to determin-
ing the relationship between music education theory and the power of defini-
tion as practised in music pedagogy. The research project comprised a back-
ground study and three sub-studies. The focus of the background-study was 
the conditions for musical learning and development in persons with severe 
cognitive dysfunctions. The first sub-study dealt with how social workers in 
this area of special education conceptualise their view of music in relation to 
their understanding of music activities in their own practice. The second sub-
study aimed to explore which concepts music-therapists use in their meta-
reflections on musical situations in this area of special education. The pur-
pose of the third sub-study was to formulate a theoretical perspective on the 
relationship between music education theory and the power of definition 
using Vygotsky's hypothesis of semiotic thinking. From the results and con-
clusions of the sub-studies it is possible to draw two overriding conclusions 
regarding the research question: first, that music education theory can be 
understood as a structural coupling between the power of definition that is 
embedded in music-pedagogical discourse as a whole, and the power of def-
inition possessed by music pedagogues; second, that the development of the 
power of definition in the practice of music pedagogy is a creative process 
that in turn entails a critical questioning of music education theory.  

Keywords: semiotic thinking, power of definition, music education theory, 
music-pedagogical competence, Vygotsky, internalization, intranalization. 
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Så många saker i deras språk har
redan undflytt dem; de vill inte att
dessutom det som de säger skall 
undfly dem, detta lilla fragment av
en diskurs …  
 

Michel Foucault
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förbindelse med min forskarutbildning har varit mycket värdefulla för mitt 
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1 Inledning 

Denna avhandling handlar om hur sambandet mellan musikpedagogisk teori 
och definitionsmakt kan beskrivas och problematiseras utifrån ett kulturhi-
storiskt perspektiv. Vid genomläsningar av doktorsavhandlingar kan man lätt 
få uppfattningen att forskning i allmänhet följer en kronologisk ordningsföljd 
med utgångspunkt i en precist formulerad forskningsfråga. Studiens be-
greppsapparat verkar vara förankrad i ett bestämt teoretisk paradigm liksom 
metoderna för datainsamling och analys beskrivs som en logisk konsekvens 
av dess syfte. Projektets överskådliga struktur och avhandlingens genom-
tänkta disposition ger ett intryck av en forskningsprocess som kännetecknats 
av stor transparens och vetenskaplighet. 

Denna beskrivning av forskningsfrågan och dess funktion passar inte in 
på det forskningsprojekt som ligger till grund för denna avhandling. Tvärtom 
kan detta projekt beskrivas som en problemorienterad process där proble-
mets formulering fortlöpande utmanats, raserats, mödosamt samlats upp och 
preciserats. Det vill säga en process som är ganska typisk för problemorien-
terad forskning. I sin diskussion om det problemorienterade projektarbetet 
hänvisar Kaare Pedersen till Michael Polanyis utsaga om att förmågan att 
formulera och värdera en problemformulering, är en tyst kunskap som inte 
kan expliceras teoriskt (da. sættes på en teori), planläggas eller styras (Olsen 
& Pedersen 1997). I fråga om hur ett problemorienterat projekt kan byggas 
upp, skriver Jes Adolphsen och Palle Qvist bland annat;  

Et godt projekt er fantasifuldt, kritisk, mangedimensionalt, tænksom og 
velargumenteret. Man skal ikke gøre det for let for sig selv, for det at erkende 
er ikke let. Perspektiveringen er en påmindelse om, at disse egenskaber er 
dem, der gør et projekt godt og gør det til en lærerig oplevelse (Adolphsen & 
Qvist 1991, s. 59). 

Frede V. Nielsen påpekar att forskarens egna erfarenheter alltid inverkar på 
hennes förförståelse (Nielsen 1997). Denna förförståelse kan expliceras i 
mer eller mindre hög grad vilket kan bidra till att göra forskningen mer ny-
anserad och transparent. Syftet med detta kapitel är att ge en kortfattad re-
sumé av de erfarenheter och den förförståelse som ligger till grund för av-
handlingens syfte och disposition. 
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1.1 Bakgrund 
När jag i början av 1980-talet fick ett vikariat i musik och samhällsoriente-
rade ämnen hade jag till att börja med inga planer om att bli musiklärare. 
Under denna period tillvaratogs musikundervisningen i Sverige till stor del 
av obehöriga lärare och det var ganska lätt att få ett terminsförordnande. 
Musikämnet hade en låg status i förhållande till skolans teoretiska ämnen 
och undervisningen saknade ofta en koppling till musiken i elevernas var-
dagsliv. Själv upplevde jag den musiksyn som dominerade i den svenska 
grundskolan som konservativ och ensidig. 

Min egen musiksyn hade sina rötter i den svenska musikrörelsen och jag 
var framför allt intresserad av musikens politiska och kulturella funktion. 
Vilken musik och vilka musikalisk uttryck som togs upp på musiklektioner-
na hade enligt min mening mindre betydelse. Det viktiga var snarare vad 
eleverna ville med musiken och jag ansåg att undervisningen borde handla 
om att ge dem redskap att uppnå dessa mål. Inte helt oväntat visade det sig 
att många av mina elever ville tillägna sig musikaliska färdigheter i förbin-
delse med olika former för samspel och performance. 

Arbetet med att tillrättalägga en undervisning som både upplevdes som 
relevant och ledde till att eleverna utvecklade musikaliska färdigheter enga-
gerade mig allt mer. Efter några år sökte jag därför in på SMLU1 och fick 
därefter en ordinarie tjänst som musiklärare. 

Om musikpedagogisk diskurs och kompetens 
De problemställningar som diskuteras i denna avhandling har sina rötter i det 
intresse för musikpedagogisk teori som väcktes under mina första år som 
lärarvikarie. Problematiken om musikämnets status och relevans var inte 
unik för den skola där jag arbetade. Till exempel kom Sixten Nordström in 
på denna fråga i sin artikel ”Musikutbildningen – en räddning för ämnet?” 
(Nordström 1977). Denna artikel var publicerad i en debattbok på vars bak-
sida det stod att läsa: 

Du har inte stora möjligheter att själv bestämma Din musik, vilken musik Du 
vill höra, vilken musik Du vill sjunga eller spela. Grammofonmarknaden ma-
nipulerar oss och Sveriges Radio är inte ett dugg bättre. I smyg finns 
MUSAK omkring oss snart sagt överallt på varuhus, arbetsplatser och i his-
sar. Och även i musikundervisningen är vi offer för andras viljor (Nordström 
1977). 

Denna debattboks titel, ”Vem bestämmer din musik?”, tog utgångspunkt i 
frågan om ägarskap. En fråga som för mig bland annat handlade om vem 
som hade ägarskap över musikundervisningens utformning i grundskolan. I 

                                                      
1 För att minska bristen på musiklärare anordnades fram till mitten av 1980-talet en ”Särskild 
Musiklärarutbildning” för musikvikarier som hade undervisat i minimum två år.  
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början av 1980-talet fanns det en mängd musikpedagogiskt material som 
handlade om att utveckla musikaliska färdigheter och uttryck. Däremot var 
det sparsamt med nordisk litteratur som prövade att utveckla ett kritiskt per-
spektiv på musik i pedagogisk praxis. Ett av undantagen var Bertil Sundins 
bok om ”Barns musikaliska utveckling” (Sundin 1978). Sundin refererade i 
sin bok bland annat till Jørgen Pauli Jensens bok ”Musikkens psykologi og 
sociologi” (Jensen 1977). 

Såväl Jensen som Sundin refererade till Erik H Eriksons psykodynamiska 
teori, respektive Jean Piagets kognitiva psykologi, i sina beskrivelser av 
människans musikaliska utveckling. Gemensamt för dem bägge var att de 
försökte sätta in en musikpsykologisk beskrivning i en musiksociologisk 
kontext. Detta gjorde mig uppmärksam på att musikpedagogisk praxis kunde 
definieras och problematiseras utifrån olika teoretiska perspektiv. Samtidigt 
var Sundins bok ett exempel på att musikpedagogisk teori kunde formuleras 
och problematiseras utifrån skilda sociopolitiska positioner. En insikt som 
senare utvecklades till ett intresse för musikpedagogisk diskurs. 

Genom åren har jag arbetat med musik inom bland annat skola, utbildning 
och fritidsförbund. Detta har inneburit att jag använt mig av musiken utifrån 
skilda pedagogiska syften. Ofta har det handlat om deltagarnas musikaliska 
färdigheter. Men musikaktiviteterna har exempelvis också använts för att 
understödja deltagarnas kognitiva utveckling eller sociala kompetens. Den 
utveckling av musikpedagogiken som Ingmar Bengtsson beskrev i ”Musik-
vetenskap” återspeglas i min egen historia som musikpedagog;  

Musikpedagogikens differentiering är också lätt att ana och utveckla – efter 
inriktning på lekmän eller yrkesutbildning, lyssnande – utövande – komposit-
ion, efter nivåer från förskolestadiet till virtuoser, efter instrument eller annan 
verksamhetsform, efter ideal och målsättningar för den pedagogiska verk-
samheten, efter kulturtradition, tidsperiod, land etc. Historien är fler-
tusenårig, förgreningarna oräkneliga och skrifterna närmast otaliga (Bengts-
son 1973, s. 176). 

En fråga som tett sig allt mer intressant och utmanande genom åren handlar 
om pedagogens förmåga att tillrättalägga lärandesituationer som baseras på, 
eller syftar till, musikalisk kunskapsutveckling. Frågeställningar omkring 
denna förmåga utgör essensen i, det jag så småningom kom att uppfatta som, 
problematiken angående musikpedagogisk kompetens. 

Introduktionen till det musikpedagogiska metaperspektivet 
Mitt intresse för den musikpedagogiska teorins betydelse för musikpedago-
gisk praxis gjorde mig tidigt uppmärksam på sambandet mellan musikpeda-
gogisk diskurs och kompetens. Sett i backspegeln saknade jag dock under 
många år de begrepp som gjorde det möjligt att betrakta detta samband uti-
från ett metaperspektiv. Vändpunkten kom i mitten av 1990-talet i förbin-
delse med att jag läste ”Almen Musikdidaktik” (Nielsen 1994). 
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Frede V. Nielsens analys av olika fackdidaktiska paradigm gjorde mig 
uppmärksam på att det var möjligt att identifiera och problematisera olika 
positioner inom musikpedagogiken. Genom sin distinktion mellan didaktik 
som vetenskaplig disciplin och planläggning, tillhandahöll Nielsen dessutom 
ett redskap till att analysera sambandet mellan musikpedagogisk teori och 
praxis. Även om jag också inspirerades av forskare som till exempel Ingmar 
Bengtsson, Even Ruud och Harald Jørgensen, kom min syn på musikpeda-
gogisk forskning främst att grundas på Frede V. Nielsens arbeten. 

År 1997 sökte jag in på Cand. Pæd. studiet i musik på Danmarks Pedago-
giska Universitet (DPU), där Frede V. Nielsen är professor. I förbindelse 
med dessa studier utforskade jag begrepp som musikpedagogik, narrativitet 
och musiksyn.2 Det var dock mitt avslutande specialarbete som fick störst 
betydelse med tanke på min egen teoretiska positionering. Specialarbetets 
design var inledningsvis inspirerat av bland annat Sven Mørchs planlägg-
ningsmodell3 (Mørch 1993), samt av Poul Bitsch Olsen och Kaare Pedersens 
bok om problemorienterat projektarbete (Olsen & Pedersen 1997). I denna 
första fas intresserade jag mig för hur ett paradigm kunde beskrivas och pro-
blematiseras utifrån det engelska begreppet ”enculturation”.4  

Nödvändigheten att utveckla en användbar begreppsapparat gav anled-
ning till att läsa texter av skilda teoretiker. Begrepp som agens och intersub-
jektivitet hämtade jag till exempel från Daniel Stern (Stern 1991). Min defi-
nition av musikpedagogisk praxis baserades på Pierre Bourdieus formel; 
”(habitus)(kapital) + fält = praktik” (Bourdieu 1993, s. 251). Jürgen Haber-
mas koppling av en teori om språkhandlingar med en systemteori (om soci-
ala kontakter) blev ett viktigt perspektiv på kommunikationen (Habermas 
1981). Många fruktbara, om än svårtillgängliga, begrepp fann jag i Michel 
Foucaults diskussioner om maktens makro- och mikrofysik, disciplineringen 
av kroppen och den normaliserande sanktionen (Foucault 2001).  

Den teoretiker som kom att göra störst intryck var dock Lev S. Vygotskij. 
Jag blev tidigt fascinerad av Vygotskijs texter om hur människans med-
vetande kan beskrivas och problematiseras utifrån dialektiken mellan språ-
kets psykiska och sociala funktion. Enligt min uppfattning framstod 
Vygotskijs perspektiv på människans sociala och kognitiva utveckling som 
mer fruktbart än Piagets. Bekantskapen med Vygotskij innebar bland annat 
att jag började uppfatta musikpedagogisk teori som ett teoretiskt begrepp. 
Även om jag uppfattade Vygotskijs texter som transparenta och lättillgäng-

                                                      
2 Dessa projekt handlade om ”Musikpedagogik kontra musikterapi i relation till specialpeda-
gogik”, Distinktionen mellan att spela och öva i ett narrativt perspektiv” samt Musiksynen i 
den nordiska Reggio Emilia pedagogiken” (DPU 1999).  
3 Mørch skiljer på ett projekts insatsteori, som är kopplad till projektets metod, och projektets 
kontextteori. Implementeringen av denna distinktion gjorde det möjligt att reducera den kom-
plexitet som kännetecknar problemformuleringen i problemorienterade studier. 
4 Begreppet enculturation, som jag hämtade från musiketnologiska diskurser, översatte jag till 
inkulturation; Det vill säga den process där människor utvecklas som kulturella varelser ge-
nom att integreras och inkluderas i den omgivande kulturen. 
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liga var det också dessa texter som jag hade svårast att beskriva och tolka. 
Detta berodde till stor del på att jag till en början försökte förstå vilket teore-
tiskt paradigm han baserade sina forskningsresultat och diskussioner på. 
Gång på gång ertappade jag dock mig själv i att läsa in mina egna tankar i 
hans diskussioner. Det paradigm jag försökte finna hos Vygotskij visade sig 
baseras på mina egna tolkningar och konklusioner.  

Så småningom kom jag dock att uppfatta Vygotskijs analyser som en teo-
retisk verktygslåda vars begrepp, hypoteser och teser kunde kombineras och 
utvecklas i studiet av olika aspekter av människans medvetande. En mil-
stolpe i detta perspektivskifte var förbundet med att mitt specialarbete änd-
rade karaktär och blev problembaserat. Även om problemet nu handlade om 
att formulera ett kulturhistoriskt paradigm ”utifrån Vygotskijs teorier”, 
byggde denna formulering på insikten om att Vygotskij själv inte gjorde 
några anspråk på att formulera ett färdigt teoretiskt paradigm.5  

Liksom Vygotskij hade utvecklat många av sina viktigaste teser genom 
att konfrontera sina hypoteser med bland annat Piagets forskning, måste jag 
konfrontera mina egna tankar med Vygotskij. I denna konfrontation började 
jag få en förståelse av, det jag kom att uppfatta som, det viktigaste resultatet 
av hans forskning. Ett resultat jag numera sammanfattar som Vygotskijs 
hypotes om språkligt tänkande.6 

I korta drag baseras denna hypotes på Vygotskijs diskussioner om språket 
som en koppling mellan människans interpsykiska och intrapsykiska system 
(Vygotskij 2001). Det verbala språkets mening kan förenklat sägas uppstå i 
syntesen av ordens interpsykiska betydelse och dess intrapsykiska innebörd. 
Ordens betydelse är kopplat till människors sociala praktik där språket kan 
förstås som ett redskap för kommunikation. Ordets innebörd är kopplat till 
människans medvetandegörande och kan förstås som ett redskap till reflekt-
ion. Utvecklingen av människans språkliga tänkande är dialektiskt förbundet 
med hennes användning av språket som redskap till kommunikation och 
reflektion. Denna utvecklingsprocess diskuterade Vygotskij bland annat med 
begreppen mediering och internalisering.7 

Studiet av Vygotskijs forskning och slutsatser gjorde att jag blev upp-
märksam på distinktionen mellan människans begreppsanvändning respek-
tive begreppsliggörande. En distinktion som har haft avgörande betydelse för 
mina fortsatta studier angående musikpedagogiska teoriers betydelse för 
musikpedagogisk praxis. 

                                                      
5 Specialarbetets forskningsfråga löd; Är det möjligt att utifrån Lev Semonëvic Vygotskijs 
teorier formulera en musikpedagogisk paradigm vars; a) mandat kan definieras utifrån ett 
överordnat problemfält och mål? b) tillämpning kan kvalificera musikpedagogisk teori och 
praxis? c) giltighet kan erkännas i musikpedagogisk diskurs i Norden? 
6 Med vetenskaplig hypotes syftas i avhandlingen på det antagande som är baserat på den 
vetenskapligt prövade erfarenheten (se 4.1.1). 
7 Hypotesen om språkligt tänkande behandlas utförligt i kapitel 5. 
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1.2 Forskningsprojektet 
I förbindelse med studierna på DPU hade diskurs och handlingskompetens8 
blivit centrala begrepp i mina reflektioner över sambandet mellan musikpe-
dagogisk teori och praxis. Hypotesen om språkligt tänkande gjorde det möj-
ligt att generera en mängd nya begrepp och problemställningar. Till de vik-
tigaste begreppen som utkristalliserades hörde ”musikalisk handlingskompe-
tens” och ”musikalisk agens”.9 I förhållande till diskurs kunde språket be-
traktas som det kommunikativa redskap som gjorde det möjligt att etablera 
och utveckla diskursiva praktiker. Med tanke på handlingskompetens base-
rades denna bland annat på människans förmåga att använda sig av språket 
som redskap för kommunikation respektive reflektion. 

Utvecklingen av detta teoretiska perspektiv ledde bland annat till frågor 
om hur pedagogers auktoritet, eller myndighet10, kan förstås i förhållande till 
musikalisk handlingskompetens respektive musikalisk agens. Dessa frågor 
var förbundna med frågan om vilken betydelse dialektiken mellan en peda-
gogs begreppsanvändning och begreppsliggörande har för hennes musikpe-
dagogiska kompetens. Det paradigm som presenterades i specialarbetet hade 
dock inte prövats mot musikpedagogisk praxis utan var resultatet av en teo-
retisk studie. Jag beslutade mig därför för att pröva hypotesen om språkligt 
tänkande i ett utvecklingsarbete eller empiribaserat forskningsprojekt. 

År 2004 skisserade jag ett första utkast till problemformulering med föl-
jande ordalydelse; ”Vilken betydelse har den fackliga reflektionen för mu-
sikpedagogers subjektiva upplevelse av myndighet ur ett senmodernt per-
spektiv?” Studiens primära syfte skulle vara ”att identifiera sammanhang 
mellan arten av facklig reflektion och upplevelse av myndighet hos musik-
pedagoger”. Dess sekundära syfte var ”att explicera och problematisera ten-
denser i musikpedagogisk teori och praxis”. 

År 2005 blev jag engagerad som musikpedagog och konsulent i ett speci-
alpedagogiskt utvecklingsprojekt i Danmark. Detta ledde till att min fokus i 
en period flyttades från musikpedagogisk kompetens till musikalisk kun-
skapsutveckling hos människor med omfattande kognitiva dysfunktioner. 
Detta perspektivskift framgår av den ofullständiga formuleringen från år 
2006 som låg till grund för ansökningen till forskarutbildningen på Kungliga 
Musikhögskolan: ”Musikens betydning i det specialpedagogiska arbetet med 

                                                      
8 Karsten Schnack fångar i sin diskussion om ”Handlekompetence som didaktisk begreb” in 
det centrala i formuleringen beteende till handling. Det karakteristiska vid en handling är 
enligt Karsten Schnack är inte att människan utför en handling men att det föreligger en avsikt 
bakom handlandet (Jensen & Schnack, 1993, s. 7ff). 
9 Med musikalisk handlingskompetens menas förmågan att förstå och göra sig förstådd genom 
musik. Musikalisk agens syftar på upplevelsen att vara sina musikaliska handlingars upphov 
(Uddholm 2003).  
10 Denna fråga var inspirerad av Michael Uljens diskussioner omkring pedagogisk myndighet 
utifrån en handlingsteoretisk position inom allmänpedagogiken (Uljens 1998).  
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kognitiv och metakognitiv utveckling, det vill säga transformationen af psy-
kiska processer och funktioner, utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv”. 

Min avsikt att pröva hypotesen om språkligt tänkande i en empirisk studie 
innebar att jag redan vid antagningen till forskarutbildningen på KMH hade 
bestämt mig för att göra en problemorienterad studie. Den empiriska studien 
skulle inte baseras på ett färdigformulerat problem utan forskningsfrågan 
skulle kunna utvecklas och preciseras fortlöpande (se bil. 1). 

Den problemorienterade processen 
Hösten 2007 hade problemformuleringen delats upp i två frågor: ”Vilken 
betydelse kan musikalisk handlingskompetens ha i det specialpedagogiska 
arbetet med specialbegåvades intelligensutveckling?”, samt ”Vilken bety-
delse kan dialektiken mellan praxisteori och vetenskaplig teori i pedagogiska 
diskurser ha för pedagogisk handlingskompetens i det senmoderna?” Denna 
problemformulering låg till grund för tre empiriska problemställningar som 
vid denna tidspunkt baserades på kvantitativa och kvalitativa metoder.11  

År 2008 hade följande forskningsfråga utkristalliserat; ”Hur uppfattas, be-
skrivs och motiveras användningen av musikalisk kunskap med tanke på 
specialbegåvade människors sociala och kognitiva utveckling i specialpeda-
gogisk praxis”. År 2009 hade frågan om musikalisk kunskapsutveckling 
tonats ner till fördel för det pedagogiska perspektivet på musik; ”Hur upp-
fattas, beskrivs och motiveras musik i arbetet med människor med omfat-
tande kognitiva handikapp i en specialpedagogisk kontext.” Under denna 
period preciserades delstudiernas empiriska problemställningar. En konse-
kvens av detta var att de kvantitativa metoderna övergavs och studien av-
gränsades till ett rent kvalitativt forskningsprojekt. 

I förbindelse med att sambandet mellan forskningsfrågan och de empi-
riska delstudierna började skrivas fram i avhandlingen blev studiens didak-
tiska perspektiv allt viktigare. År 2010 kom detta till uttryck i följande 
forskningsfråga: ”Hur kan musik i en specialpedagogisk kontext beskrivas 
och problematiseras utifrån ett musikdidaktiskt perspektiv?” Även om jag 
inte var nöjd med denna formulering förmådde jag inte att precisera proble-
met ytterligare. En viktig konsekvens av expliceringen av det didaktiska 
perspektivet var dock att problematiken om musikalisk kunskapsutveckling 
fick en nedtonad funktion som bakgrundsstudie. Denna problemformulering 
låg till grund för det första utkastet till slutmanus som jag fick respons på 
våren 2011. 

Paradoxen 
Responsen på genomläsningen av mitt första utkast gjorde mig bland annat 
uppmärksam på nödvändigheten att ännu tydligare skriva fram syftet med 
mina studier av Vygotskij och andra teoretiker. Konstruktionen av de empi-

                                                      
11 På denna tidspunkt övervägde jag att göra en sammanläggningsavhandling. 
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riska delstudiernas teoretiska ansats var visserligen beskriven i texten, men 
det framgick inte tilläckligt klart att avhandlingens kulturhistoriska perspek-
tiv hade frigjorts från Vygotskijs teorier.12 Jag insåg att arbetet med denna 
ansats var så omfattande att det kunde vara en fördel att det formulerades 
och presenterades som en teorigenererande delstudie. Språkligt tänkande 
lyftes därför fram som ett av problemformuleringens centrala begrepp. 

Responsen på utkastet bekräftade även min upplevelse av att problem-
formuleringen inte helt svarade mot de resultat och analyser som beskrevs i 
studien. I arbetet med att omformulera problemet utkristalliserades definit-
ionsmakt som ett av avhandlingens viktigaste begrepp. Denna problemut-
veckling hade karaktären av den aha-upplevelse som kan uppstå i en pro-
blemorienterad process när alla pusselbitar plötsligt verkar falla på plats. 
Med begreppet definitionsmakt blev det möjligt att formulera den paradox 
som vuxit fram, men ännu inte explicerats i analysen av de empiriska delstu-
dierna. I korthet bestod denna paradox i att musikpedagogisk diskurs kan 
förstås som en konsekvens av pedagogers ökande musikpedagogiska kompe-
tens, samtidigt som utvecklingen av denna diskurs innebär att pedagogers 
musikpedagogiska kompetens begränsas. 

Denna plötsliga insikt betydde att jag för första gången inte var i tvivel 
om problemets formulering och därmed heller inte om dess funktion i förhål-
lande till avhandlingens syfte. I en genomgång av tidigare anteckningar vi-
sade det sig dock att frågan om definitionsmakt också hade varit aktuellt i 
förbindelse med min problematisering av pedagogers myndighet år 2004. 
Begreppet stammade från Ulrich Becks diskussioner i ”Risksamhället” och 
hade fångat min uppmärksamhet i förbindelse med studierna på DPU (Beck 
2000). Det stod nu ganska klart att paradoxen om pedagogens definitions-
makt hade sina rötter i den problematik omkring musiklärares ägarskap som 
upptagit mig sedan början av 1980-talet. 

Definitionsmakt blev nu problemformuleringens viktigaste begrepp vid 
sidan av musikpedagogisk teori och språkligt tänkande. Preciseringen av 
problemformuleringen innebar en omfattande revidering av texten eftersom 
sambandet mellan forskningsfrågan och delstudierna måste klarläggas i för-
hållande till denna paradox. Denna omarbetning upplevde mina handledare 
som så omfattande att de föreslog ytterligare en genomläsning. 

Av responsen framgick att problemutvecklingen och expliceringen av 
problemets paradox hade resulterat i att texten kunde upplevas som fragmen-
tarisk och komplex. Även om avhandlingens konsistens var tydlig för mig, 
baserades denna konsistens på teoretiska perspektiv, analyser och diskuss-
ioner som hade utvecklats och omstrukturerats genom såväl delstudierna 
som skrivprocessen. För dem som inte hade följt problemutvecklingen var 
sambanden mellan avhandlingens huvudbegrepp, den teorigenererande del-
studiens syfte, samt dess koppling till de empiriska delstudierna, inte lika 

                                                      
12 Eller snarare uppfattningen om att Vygotskijs teorier var uttryck för ett teoretiskt paradigm.  
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självklar. Manuset reviderades därför en sista gång med utgångspunkt i 
forskningsfrågans huvudbegrepp. 

 Poul Bitsch Olsen och Kaare Pedersen beskriver problemformuleringen 
som en process som både utgör en utgångspunkt för, och en produkt av, det 
problemorienterade projektet (Olsen & Pedersen 1997). Deras beskrivelse av 
denna process stämmer i hög grad in på detta forskningsprojekt: 

Ofte mærker man en manglende sammenhæng mellem projekt og problem-
formulering i form af en uro, en skurrende tåge i baghovedet og i form af en 
mystisk tiltrækning fra problemstillingen” (Olsen & Pedersen 1997, s. 45). 

Efter denna sista genomarbetning började nya problemställningar utkristalli-
seras ur studiens överordnade konklusioner. Detta uppfattade jag som att 
problemformuleringen hade fyllt sin funktion och att det var dags att avsluta 
detta problemorienterade avhandlingsarbete. 

1.3 Avhandlingens syfte 
Denna studie baseras på frågeställningar om sambandet mellan musikpeda-
gogisk teori och praxis. Denna problematik har avgränsats till att gälla den 
musikpedagogiska teorins betydelse i förhållande till dialektiken mellan 
musikpedagogisk diskurs och kompetens. Syftet med denna avhandling är att 
generera mer kunskap om dessa samband.  

Detta syfte innebär att musikpedagogisk teori utgör ett av studiens hu-
vudbegrepp. Avhandlingens två övriga huvudbegrepp är språkligt tänkande 
och definitionsmakt. Dessa begrepp är, liksom studiens övriga operationella 
begrepp, sammanflätade och beskrivelsen av deras funktion ska förstås som 
en pragmatisk teoretisk konstruktion.13 

Begreppet musikpedagogisk teori anger i detta sammanhang studiens fo-
kus på musik och pedagogik. Detta begrepp kan samtidigt förstås som den 
överordnade avgränsningen av studiens empiriska problemfält. Begreppet 
språkligt tänkande utgör utgångspunkten för studiens teoretiska ansats. Detta 
begrepp är hämtat från Vygotskij och baseras på en syntes av begreppen 
språk och tänkande. Begreppet definitionsmakt är hämtat från Ulrich Beck 
och avser att begreppsliggöra den paradox som ryms i dialektiken mellan 
diskurs och kompetens. Konstruktionen av detta begrepp baseras på syntesen 
av begreppen språk och makt. 

Avhandlingens syfte är därmed också förbundet med en utveckling och 
precisering av musikpedagogisk teori, språkligt tänkande och definitions-
makt som teoretiska begrepp. 

                                                      
13 Konstruktionen av det pragmatiska paradigmet beskrivs närmare i kapitel 4.1.  
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1.4 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen kan utifrån kapitlens olika funktion delas in i tre överordnade 
avsnitt. ”Inledningen” är det första av de fyra kapitel som handlar om forsk-
ningsprojektets bakgrund, problemformulering, teoretiska perspektiv och 
metodologi. Kapitel 2, ”Problemformuleringen och dess kontext” handlar 
om hur begreppen musikpedagogisk teori, språkligt tänkande och definit-
ionsmakt ska förstås i förhållande till studiens paradox, problemfält, av-
gränsningar och problemformulering. Kapitel 3, ”Teoretiska perspektiv”, 
inleds med en kortfattad kommentar till forskningsfrågans formulering. Där-
efter redogörs för de viktigaste teoretiska perspektiven på konstruktionen av 
studiens insatsteori. Detta kapitel avslutas med en genomgång av studiens 
inplacering i aktuell musikpedagogisk forskning. Syftet med kapitel 4, ”Me-
todologi och etik”, är att redogöra för de metodologiska och etiska övervä-
ganden som ligger till grund för arbetet med forskningsfrågan och dess pro-
blemställningar. 

Avhandlingen baseras på resultaten av fyra olika delstudier. Dessa delstu-
diers respektive metoder, analyser, resultat och delkonklusioner beskrivs i de 
fyra följande kapitlen. I kapitel 5, ”Det kulturhistoriska perspektivet”, besk-
rivs konstruktionen av det teoretiska perspektiv som studiens huvudbegrepp 
och de empiriska delstudiernas begreppsapparat refererar till. Kapitel 6, 
”Bakgrundsstudien om målgruppens förutsättningar”, har haft en avgörande 
betydelse för utformningen av de två empiriska delstudierna om musikpeda-
gogisk teori och definitionsmakt. I detta kapitel beskrivs de resultat och del-
konklusioner som avhandlingen i övrigt refererar till. Kapitel 7 och kapitel 8 
handlar om forskningsprojektets två empiriska delstudier. Avsikten med 
dessa studier var att generera data som kan bidra till att beskriva och pro-
blematisera sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt. 
Kapitel 7, ”Om pedagogers begreppsliggörande”, handlar om hur pedagoger 
ser på musik i förhållande till deras uppfattningar av musikaktiviteter i egen 
praxis. I kapitel 8, ”Om musikterapeuters begreppsanvändning”, behandlas 
frågan om vilka begrepp musikterapeuter använder sig av i sina metareflekt-
ioner över musiksituationer i en specialpedagogisk praxis. 

Avhandlingen sista två kapitel gäller avhandlingens konklusioner samt 
frågan om framtida forskning. Kapitel 9, ”Diskussion och konklusioner”, 
består av en diskussion om hur sambandet mellan musikpedagogisk teori och 
definitionsmakt kan beskrivas och problematiseras med utgångspunkt i del-
studiernas delkonklusioner. Detta kapitel avslutas med sammanfattande kon-
klusioner. I kapitel 10, ”Slutdiskussion”, diskuteras framtida forskning med 
utgångspunkt i de två musikpedagogiska problemfält som började utkristalli-
seras i arbetet med forskningsprojektets konklusioner. 
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2 Problemformuleringen och dess kontext 

Den här avhandlingen tar utgångspunkt i den paradox som började ta gestalt 
i analysen av det dialektiska sambandet mellan musikpedagogisk diskurs och 
kompetens. Denna problemorienterade process innebar att musikpedagogisk 
teori, språkligt tänkande och definitionsmakt utkristalliserades som studiens 
huvudbegrepp. Syftet med detta kapitel är att redogöra för hur dessa begrepp 
ska förstås i förhållande till studiens paradox, problemfält, avgränsningar 
och problemformulering. 

2.1 Paradoxen 
Med begreppet definitionsmakt syftar Ulrich Beck på hur vetenskaperna 
dikteras problemställningar som baseras på hela samhällets definitioner och 
villkor. Det vill säga definitioner och villkor som i och för sig baseras på en 
kritik av vetenskapen, men en kritik som också vetenskapen är med att for-
mulera (Beck 2000). I denna studie har detta begrepp preciserats till att 
handla om pedagogers musikpedagogiska definitionsmakt i förhållande till 
den definitionsmakt som genereras och formuleras i musikpedagogiska dis-
kurser. Dessa diskurser innefattar hela samhällets krav och förväntningar till 
såväl musikaktiviteternas syfte som utförande. 

Problematiken omkring den musikpedagogiska diskursens hela definit-
ionsmakt och pedagogens musikpedagogiska definitionsmakt kan, med 
Kaare Pedersens terminologi, beskrivas som en paradox som baseras på en 
anomali (Olsen & Pedersen 1997). En anomali, i betydelsen att den proble-
matik omkring definitionsmakt som Becks diskussion reser, gör det möjligt 
att problematisera musikpedagogisk kompetens utifrån ett nytt perspektiv. 
Paradoxal, eftersom framväxten av musikpedagogisk diskurs kan förstås som 
en direkt konsekvens av pedagogers allt större musikpedagogiska kompe-
tens, samtidigt som utvecklingen av denna diskurs innebär att pedagogens 
kompetens blir allt mer kringskuren och ifrågasatt. 

En paradox kan givetvis alltid lösas ad hoc med hjälp av mer eller mindre 
kvalificerade antaganden. Som framgår av avhandlingens syfte, siktar dock 
denna studie inte till att lösa, utan till att såväl precisera som att tränga dju-
pare in i detta paradoxala samband mellan diskurs och kompetens. Utifrån 
Vygotskijs analyser och slutsatser angående språkets dubbla funktion, kan 
dessa diskurser förstås som de sociala praktiker där språket är ett redskap för 
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kommunikation. Kompetens handlar motsvarande om människans förmåga 
att använda sig av språket som redskap för kommunikation respektive re-
flektion. Den paradox som tog form i analyserna av musikpedagogisk dis-
kurs och kompetens, visade sig ytterst handla om dialektiken mellan männi-
skans begreppsanvändning och begreppsliggörande (se 1.2).  

2.2 Problemfältet 
Den paradox som började ta gestalt i analyserna av de empiriska delstudierna 
resulterade i att språkligt tänkande, musikpedagogisk teori och definitions-
makt utkristalliserades som problemformuleringens viktigaste begrepp. Syf-
tet med detta delkapitel är att redogöra för hur sambandet mellan dessa be-
grepp kan kopplas till forskningsfrågan och dess problemställningar. 

Begreppet språkligt tänkande kan förstås som en syntes av begreppen 
språk och tänkande (se 1.3). Valet av detta begrepp motiveras av att det gör 
det möjligt att studera musikpedagogiska teorier i spänningsfältet mellan 
människors kommunikation och reflektioner. Musikpedagogisk teori konsti-
tueras, något förenklat, genom att sociala praktiker definieras som musikpe-
dagogiska praktiker. Sambandet mellan musikpedagogisk teori och praktik 
behandlas i problemfältets första avsnitt.  

Begreppet definitionsmakt ska förstås som en syntes av begreppen språk 
och makt (se 1.3). Kommunikationen av musikpedagogiska teorier äger rum 
i musikpedagogiska diskurser. Musikpedagogisk kompetens handlar bland 
annat om ägarskapet till dessa diskurser. Det vill säga inflytandet över de 
diskursiva konstruktioner där musikpedagogiska praktiker definieras. Sam-
bandet mellan musikpedagogisk diskurs och kompetens behandlas i pro-
blemfältets andra avsnitt.  

Denna studie ingår, liksom all musikpedagogisk forskning, i de musikpe-
dagogiska diskurser, där musikpedagogiska teorier kommuniceras. Detta 
innebär ett dilemma eftersom studien bidrar till de diskurser vars effekter 
den avser att studera. Detta dilemma kan, med Becks terminologi, sägas 
handla om den musikpedagogiska vetenskapens definitionsmakt. Frågan om 
den musikpedagogiska forskningens dilemma behandlas i problemfältets 
sista avsnitt.  

2.2.1 Om musikpedagogisk praktik och teori 
Denna studies empiri baseras på musikverksamheter med människor som har 
grava kognitiva dysfunktioner. Samtliga borgare som deltagit i dessa aktivi-
teter är vuxna och de allra flesta saknar ett verbalt språk.14 Detta val av social 

                                                      
14 Valet av denna målgrupp motiverades bland annat av en upplevelse av att människor med 
dessa handikapp ofta marginaliseras i såväl pedagogisk som musikpedagogisk praxis. Detta 
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praktik baserades bland annat på mitt intresse för vad som utmärker denna 
målgrupps förutsättningar för musikaliskt lärande och kunskapsutveckling.15 
Utifrån mina egna erfarenheter som musikpedagog hade jag dessutom en 
förväntning om att de stora skillnaderna i de enskilda deltagarnas musika-
liska förutsättningar och uttryck, skulle ge goda möjligheter att identifiera 
och problematisera variationer i musikaliskt lärande och kunskapsutveckl-
ing.  

Den musikpedagogiska praktik som utgör studiens problemfält ska dock 
inte förväxlas med den sociala praktiken eller det specialpedagogiska områ-
det. Musikpedagogisk praktik ska, med Pierre Bourdieus terminologi, förstås 
som ett expanderande fält där musikpedagogiska positioner och konception-
er genereras (Bourdieu 1993). Detta fält upprätthålls av agenternas tro på att 
musik har betydelse för människors lärande och kunskapsutveckling. Med 
musikpedagogiska praktiker avses alla sociala praktiker som i mer eller 
mindre grad rymmer musikaliskt lärande och kunskapsutveckling. De sociala 
praktiker som ligger till grund för de empiriska delstudierna utgör i den me-
ningen endast ett exempel på musikpedagogiska praktiker. 

Denna konstruktion gör det möjligt att betrakta hur olika positioner och 
konceptioner inom det musikpedagogiska fältet kommer till uttryck i agen-
ternas ståndpunkter och handlingar. I enlighet med Bourdieus formel kan 
dessa uttryck förstås som summan av respektive agents habitus och kapital. I 
denna studie ska musikpedagogisk diskurs förstås som en sammanfattande 
benämning på de samtal och texter där agenternas ståndpunkter kommer till 
uttryck. Motsvarande kommer agenternas musikpedagogiska kompetens till 
uttryck genom deras handlingar. I denna studie har problemfältet avgränsats 
till att gälla dialektiken mellan musikpedagogisk diskurs och kompetens.16 

Detta innebär att frågan om den musikpedagogiska teorins betydelse be-
gränsas till att gälla definitionsmakten hos de agenter som använder sig av 
musik i arbetet med ovanstående målgrupp. Det stora flertalet av dessa agen-
ter kan indelas i två överordnade kategorier. Dels de medarbetare på olika 
aktivitetscenter och boendeformer som ser musiken som en av många peda-
gogiska aktiviteter. Dels de musikterapeuter som huvudsakligen möter denna 
målgrupp i förbindelse med musikaktiviteter. Dessa agenter delar, trots deras 
olika professionella bakgrund och perspektiv, en mer eller mindre explicit 
tro på att musiken har en betydelse för människors lärande och utveckling. 
Gemensamt för de pedagogiska medarbetarna och musikterapeuterna är att 
de genom tillrättaläggandet av musikaktiviteterna agerar som pedagoger i 
mötet med målgruppen.  

                                                                                                                             
var också anledningen till att jag engagerade mig i det specialpedagogiska området som mu-
sikpedagog och konsulent. 
15 Denna distinktion mellan lärande och utveckling baseras på Vygotskijs teorier (se 5.8.1). 
16 Med musikpedagogisk kompetens syftas på förmågan att tillrättalägga lärandesituationer 
som baseras på, eller syftar till, musikalisk kunskapsutveckling.  
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Om de pedagogiska medarbetarnas musikpedagogiska praktik 
Det pedagogiska arbetet på danska aktivitetscenter och gruppboenden tillva-
ratas av medarbetare med olika bakgrund. De kan exempelvis ha en kortare 
utbildning som ”social og sundhedassistent” eller ”pædagogisk assistent”. 
Det är också vanligt att medarbetare inom detta område helt saknar pedago-
gisk utbildning. Majoriteten av de medarbetare som tillvaratar arbetet med 
denna målgrupp har dock en dansk utbildning som pedagog (da. pædagog). 
Denna utbildning ger en generell kompetens inom bland annat förskolan, 
fritidspedagogiken, specialområdet, socialpedagogiken och äldreomsorgen. 
Den danska utbildningen skiljer sig därmed mot de mer specialiserade ut-
bildningarna inom motsvarande områden i exempelvis Sverige eller Norge. 
För att undgå begreppsförvirring benämns fortsättningsvis danska pedagoger 
som arbetar inom specialområdet som socialpedagoger.17  

Socialpedagogerna är den profession som har den längsta utbildningen, 
och därmed det största utbildningskapitalet, bland ovan nämnda medarbetar-
grupp. Jag känner inte till någon studie som belyser frågan om denna pro-
fessions musikpedagogiska kompetens inom det specialpedagogiska områ-
det. I en rapport, ”Musikfaget i undervisning og uddannelse”, framgår det 
dock att musik inte längre existerar som obligatoriskt eller enskilt ämne i den 
danska utbildningen till pedagog. Musiken har dessutom fått en mer generell 
karaktär och reducerats kraftigt under de sista 20 åren (Boysen 2010). 

I Danmark genomfördes ett aktionsforskningsprojekt om kommunikation 
och relationer som stöd för människor utan ett expressivt språk. Resultaten 
från projektet publicerades år 2005 i rapporten ”Der skal to til en tango” 
(Internetreferens 1; Perlt et al. 2005). Rapporten var intressant eftersom den 
handlade om den specialpedagogiska målgrupp som också ligger till grund 
för denna studie.18 Författarnas konklusion var att den viktigaste förutsätt-
ningen för att nå fram till de bästa kommunikationsformerna, handlar om att 
etablera en välfungerande kommunikationsmiljö. I fråga om den dagliga 
kommunikationen betonas bland annat vikten av att förstå den avgörande 
skillnaden mellan information och kommunikation, eftersom; 

Dette kan hjælpe i bestræbelserne på at nå over den svære barriere, hvor 
kommunikation ikke kun forstås som at give ordrer og beskeder, men bliver 
til en gensidig proces, hvor udveksling af oplevelser, behov og meninger in-
debærer kommunikation, som medfører, at der skabes relationer (ib. s. 8).  

                                                      
17 Innan sammanläggningen till en gemensam pedagogutbildning år 1994, ingick det special-
pedagogiska arbetsområdet i den ”socialpædagogiske uddannelse”.  
18 Syftet med projektet var att pröva och utveckla nya metoder att skapa dialog mellan svårt 
handikappade brukare och deras omgivning med tanke på att styrka deras möjligheter till 
medinflytande, självbestämmande och deltagande. Projektet skulle därför, om möjligt, resul-
tera i ett eller flera handlingsorienterade kommunikationsredskap. 
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De kommunikationsformer som presenteras i projektet är kommunikation 
via bilder, symboler i form av ting, tecken till språk, matchning av kroppsut-
tryck samt användning av talmaskin. I rapporten konstateras att nödvändig 
utbildning på grundutbildningarna är otillräcklig. Enligt författarna borde det 
vara möjligt att ge ett brett och grundläggande införande av konkreta kom-
munikationsmetoder på grundutbildning, påbyggnadsutbildning och kortare 
kurser. Det borde också vara möjligt att etablera en teoretisk förståelse för 
betydelsen av faktorer som är avgörande för den kommunikativa miljön. 

 I rapporten nämns dock inte musik som kommunikationsredskap vilket 
kan tyckas paradoxalt med tanke på dess titel; ”Der skal to til en tango”.19 
Såväl denna rapport som ”Musikfaget i undervisning og uddannelse” tyder 
på att danska socialpedagogers utbildningskapital inte omfattar några speci-
fika musikpedagogiska färdigheter inom det specialpedagogiska området. 

Om musikterapeuters musikpedagogiska praktik 
Musikterapin i Danmark startade i mitten av 1960-talet som en form för pe-
dagogisk musikterapi inom det specialpedagogiska arbetsfältet (Bonde, Ny-
gaard Pedersen & Wigram 2001). Danska musikterapeuter arbetar i dag 
bland annat med social och psykisk utveckling, kroppsmedvetenhet och trä-
ning samt språklig respektive personlig utveckling (ib. s. 31). Målgrupperna 
är bland annat människor med kontaktvanskligheter, fysiska och/eller psy-
kiska handicap, utvecklingsstörningar samt inlärningsvanskligheter. Musiken 
beskrivs i detta sammanhang bland annat som ett redskap till att skapa ut-
veckling i interaktionen med omvärlden samt som ett medel till samvaro och 
samhandling (ib. s. 32).  

Jämfört med danska socialpedagoger har danska musikterapeuter en tyd-
ligare professionell identitet. Detta beror bland annat på att musikterapeuter i 
stor utsträckning relaterar sin facklighet till musikterapeutiska metoder. 
Dessa metoder baseras ofta på internationella musikterapeutiska riktningar 
vilket gör att professionen har en mer internationell karaktär. Även profess-
ionernas vetenskapliga överbyggnad skiljer sig åt. Den musikterapeutiska 
forskningen kan förstås som integrerad i professionen eftersom den till stor 
del utvecklas och genomförs av verksamma musikterapeuter. Denna direkta 
koppling mellan forskning och praxis saknas helt i danska socialpedagogers 
yrkesutövning och utbildning.  

Frågan om musikterapeuters identitet kommer också till uttryck i olika 
försök att definiera vad som särskiljer musikterapi i förhållande till musik-
pedagogik (Bonde 2002). Genom dessa distinktioner definieras också mu-
sikpedagogiken, vilket innebär att musikterapeutisk diskurs kan sägas ingå i 
det expanderade musikpedagogiska fältet. Musikterapeut är inte någon skyd-

                                                      
19 Jag uppmärksammades på denna rapport av danska pedagogstuderande som ägnade sig åt 
musik som alternativ kommunikationsform i deras Bachelorsprojekt ”Musik som alternativ 
kommunikationsform” (Albertsen, Andersen & Tjellesen Buus 2011). 
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dad titel och de äldsta professionsriktade utbildningarna i Norden etablerades 
först i slutet av 1970-talet. Även om det är ett ganska omfattande musiktera-
peutiskt nordiskt samarbete skiljer sig dock utbildningarna till musikterapeut 
åt mellan de olika länderna. 

 I fråga om den sociala praktik som ligger till grund för denna studie kan 
musikterapeuterna sägas ha den samma målgrupp som de danska socialpe-
dagogerna. Den musikterapeutiska professionen baseras dock på utbildning-
ar och kurser som i mycket högre grad fokuserar på musikaliska kunskaper. 
Musikterapeuter kan därför sägas ha ett större utbildningskapital i fråga om 
musikpedagogisk kompetens. 

Om musiksyn och musikpedagogisk teori 
Som nämnts ska musikpedagogiska praktiker förstås som summan av peda-
gogernas (habitus)(kapital) + fält. Det är rimligt att anta att skillnaderna mel-
lan socialpedagogers och musikterapeuters utbildningskapital återspeglas i 
deras musikpedagogiska kompetens. Detta utesluter givetvis inte att enskilda 
socialpedagogers habitus och kulturella kapital gör att de kan ha en större 
musikpedagogisk kompetens än många musikterapeuter. 

Musikpedagogiska praktiker kan vara av formell eller informell karaktär. 
Formella musikpedagogiska praktiker kännetecknas av att aktiviteterna är 
systematiskt tillrättalagda med tanke på musikalisk kunskapsutveckling. 
Detta förutsätter att pedagogen reflekterar över hur aktiviteterna kan tillrät-
taläggas utifrån deltagarnas musikaliska förutsättningar. 

Musikalisk kunskap genereras dock ofta i informella musikpedagogiska 
praktiker. Det vill säga genom musikaliska erfarenheter från musikaktiviteter 
som inte syftar till musikalisk kunskapsutveckling. I pedagogisk praxis kan 
det till exempel handla om musikaktiviteter som syftar till utveckling av 
sociala kompetenser eller intellektuella kunskaper. Det vill säga aktiviteter 
där pedagogen inte nödvändigtvis reflekterar över deltagarnas förutsättningar 
till musikaliskt lärande.20 Oavsett om deltagarnas musikaliska kunskapsut-
veckling genereras i formella eller informella musikpedagogiska praktiker, 
baseras tillrättaläggandet av musikaktiviteterna på en mer eller mindre expli-
cit musiksyn. Det kan dock verka närliggande att anta att begrepp som musik 
och musikalitet är mer explicit formulerade i de musikpedagogiska teorier 
som gör sig gällande i formella musikpedagogiska praktiker. 

Att musik och musikalitet är viktiga begrepp i musikpedagogisk teori rå-
der det dock inte enighet om i musikpedagogisk diskurs. Tvärtom kan dessa 
begrepp uppfattas som normativa och därmed också som problematiska. Ett 
avståndstagande som kanske hänger ihop med musikpedagogikens koppling 

                                                      
20 Musikalisk kunskapsutveckling kan också förstås som en konsekvens av de funktioner som 
musiken har i människans vardagsliv. Dessa lärandesituationer kan utifrån ovanstående defi-
nitioner inte karakteriseras som musikpedagogiska praktiker.  
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till musiken som estetiskt uttryck. Det vill säga ett fenomen vars estetiska 
kvaliteter inte kan begreppsliggöras.21 

Men också om begrepp som musik och musikalitet inte definieras, kan de 
ändå ha ett avgörande inflytande på utformningen och utvecklingen av mu-
sikpedagogisk teori. I ”Musikk og verdier” formulerar Even Ruud ett meta-
perspektiv på sammanhanget mellan musiksyn och musikpedagogiska posit-
ioner (Ruud 1996). Enligt Ruud stammar oenigheter om vad musik är, ofta 
från skilda åsikter om samhälleliga värden; 

Diskusjonen om hva som er stygt eller pent, om hva som eventuelt ikke skal 
kunne definieres som ’musikk’, er ofte en fordekt diskusjon om moral og 
verdier, om hvordan vi bør leve våre liv (Ruud 1996, s. 30). 

Ruud hävdar att vår uppfattning om musik inte nödvändigtvis överensstäm-
mer med hur musik kommer till uttryck i vårt språkbruk (no. begreppsfester 
gjennom språket). Musik kan därför förstås som en symbol som rymmer 
skilda musikpedagogiska positioner (ib. s. 15f). I nedanstående modell, som 
är en kortfattad resumé av Ruuds diskussion, kan målet med musikalisk kun-
skapsutveckling i pedagogiska praktiker kopplas till olika, ofta implicita, 
uppfattningar om musik.  

Figur 2.1. Musikpedagogiska positioner utifrån skilda musikuppfattningar, bearbet-
ning av Even Ruuds diskussion (Ruud 1996).  

Utifrån denna modell kan musik förstås som ett centralt begrepp i utform-
ningen av musikpedagogisk teori. Att förbigå begrepp som musik och musi-
kalitet på grund av att de kan upplevas som normativa, innebär dock en risk 

                                                      
21 I förbindelse med ett symposium om aktuell svensk forskning i musikpedagogik och närlig-
gande discipliner på KMH år 2009, frågade jag panelen om hur de definierade begreppen 
musik respektive musikalitet. Svaret från forskarna var mer eller mindre samstämmigt att 
musik och musikalitet inte kan eller behöver definieras.  
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för att man undgår att problematisera de värderingar som de egna reflektion-
erna baseras på. Agentens makt att definiera praxis riskerar med andra ord 
att urholkas av att teorierna baseras på fördomar i hennes habitus som hon 
inte är medveten om.  

2.2.2 Om musikpedagogisk diskurs och kompetens 
Studiens fokus på sambandet mellan musikpedagogisk teori och definit-
ionsmakt innebär att det är det diskursiva fält där musikpedagogiska prakti-
ker konstitueras, som utgör studiens problemfält. I denna studie ska musik-
pedagogisk diskurs förstås som en sammanfattande benämning på de samtal 
och texter vilka har beröring med frågor om musikaliskt lärande och kun-
skapsutveckling. Det vill säga det expanderande fält som upprätthålls av 
agenternas tro på musikens betydelse för människors kunskapsutveckling. 

Som nämnts ska definitionsmakt förstås som en syntes av begreppen 
språk och makt (se 1.3). Utifrån Vygotskijs slutsatser om språkets dubbla 
funktion, kan dessa diskurser förstås som de sociala praktiker där språket är 
ett redskap för kommunikation (se 1.1). Michel Foucaults utsaga om att 
människan inte kan tänka utanför de diskurser som utgör kulturens betydel-
serum (Nilsson 2009), skulle i detta sammanhang kunna tolkas som att mu-
sikpedagogiska praktiker konstrueras genom musikpedagogiska diskurser. 
Motsatt kan verkligheten enligt Foucault aldrig konstituera sig själv, utan 
endast komma till människan i medierad form (ib. s. 63). Musikpedagogiska 
diskurser kan i detta sammanhang ses som en konsekvens av människans 
behov att definiera vissa sociala företeelser som musikpedagogiska prakti-
ker.22 Ur detta perspektiv kan definitionsmakt sägas handla om människans 
inflytande på de diskursiva konstruktionerna av den sociala verkligheten. 

En pedagogs musikpedagogiska kompetens avhänger bland annat hennes 
förmåga att förhålla sig kritisk till de värderingar som hennes musikpedago-
giska praktik baseras på. Dessa värderingar ligger också inlagrade i de teo-
rier som kommuniceras i musikpedagogiska diskurser. Ur detta perspektiv är 
pedagogens definitionsmakt dialektiskt förbundet med de diskurser som hon 
ingår i. I förhållande till hypotesen om språkligt tänkande kan detta samband 
beskrivas som dialektiken mellan pedagogens kommunikation och reflekt-
ion. Hennes kompetens är med andra ord förbundet med hennes förmåga att 
använda sig av språket som redskap för kommunikation och reflektion. 

Om musikdidaktiska paradigm och positioner  
En pedagogs reflektioner är utifrån detta perspektiv förbundna med de teo-
rier som hon har till sin disposition. Dessa teorier kan vara mer eller mindre 

                                                      
22 Tommy Strandberg utgår från Foucault, och berör detta samband mellan diskurs och prak-
tik, i sin studie av diskursen om skapande i musik, samt dess relation till andra diskurser inom 
musik och musikundervisning (Strandberg 2007).  
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explicita liksom de kan vara formulerade utifrån olika teoretiska positioner. 
Den musikpedagogiska teorins komplexitet gör dock att dess betydelse för 
agenternas diskursiva positioner kan vara svår att genomskåda.23 

I ”Almen Musikdidaktik” analyserar Frede V. Nielsen musikundervis-
ningens möjliga motiv och innehåll ur ett ickenormativt musikdidaktiskt 
perspektiv (Nielsen 1998). I sin analys av musikundervisningens motiv, 
syfte, innehåll och urvalskriterier, kommer Nielsen in på ämnesdidaktiska 
paradigm, bildningsideal, musikämnets basala dimensioner, musiksyn, 
undervisningsaktiviteter samt musikdidaktiska positioner och konceptioner. 

Genom sin icke-normativa ansats visar Nielsen hur det komplexa sam-
bandet mellan musikpedagogisk diskurs och praxis kan struktureras och 
analyseras ur ett metaperspektiv. Nielsen påpekar att gränserna mellan de 
olika musikdidaktiska positioner inte är så skarpa i verkligheten, utan ska 
förstås som dimensioner i en helhet. Även om Nielsens analys handlar om 
musiken som ämne, skulle de parametrar han använder sig av kunna tilläm-
pas i en motsvarande analys av pedagogers musikpedagogiska kompetens. 

En pedagogs musikpedagogiska kompetens skulle till exempel kunna be-
skrivas vara förankrad i en sångdidaktisk, en musisk, en kritisk, en polyeste-
tisk eller en auditativ didaktisk tradition eller konception. Var och en av 
dessa positioner skulle med andra ord kunna beskrivas som positioner i det 
fält som konstituerar musikpedagogiska praktiker. Det vill säga positioner 
där summan av pedagogernas habitus och kapital skulle kunna kopplas till 
Foucaults diskussioner om diskursiva praktiker (Foucault 2002).  

 Som nämnts blev jag uppmärksam på hypotesen om språkligt tänkande i 
förbindelse med mina studier på DPU (se 1.1). Den fortlöpande problem-
formulering som denna avhandling baseras på har bland annat lett till att 
frågor om pedagogers auktoritet och myndighet preciserats till att gälla sam-
bandet mellan musikpedagogisk teori och musikpedagogisk definitionsmakt 
(se 1.2). Det vill säga de teorier som kommuniceras i de musikpedagogiska 
diskurser som pedagogers musikpedagogiska definitionsmakt konfronteras 
med. Denna fokus på den musikpedagogiska teorins betydelse innebär en 
avgränsning i förhållande till många av de perspektiv som ligger inlagrade i 
Bourdieus respektive Foucaults diskussioner.  

Två väsentliga teorier i nordisk diskurs 
Howard Gardner och Jon-Roar Bjørkvold hör till de forskare vars teorier har 
haft störst genomslagskraft i musikpedagogiska diskurser i Norden. Även 
om nordisk diskurs inte kan reduceras till dessa två teoretiker, kan de tjäna 
som exempel på forskning som omsätts till en praktisk didaktik. I förhål-
lande till ovanstående diskussion om olika musikuppfattningar är deras re-

                                                      
23 Utöver musikvetenskap och pedagogik, utgör till exempel filosofi, psykologi, sociologi, 
språkvetenskap och antropologi viktiga perspektiv i musikpedagogisk teori.  
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spektive musiksyn relevant med tanke på musikpedagogiska teoriers bety-
delse. 

I ”Frames of mind” presenterar Howard Gardner en psykologisk teori där 
musikalitet beskrivs som en av flera intelligenser (Gardner 1993). En intelli-
gens identifieras utifrån åtta kriterier som bland annat handlar om den ska 
kunna fungera oberoende av andra intelligenser, bygga på medfödd talang, 
kunna utvecklas samt uttryckas i ett symbolsystem (ib. s. 62f). Gardner inle-
der sin definition av musikalisk intelligens med ett citat av Josef Hoene 
Wronsky där musik beskrivs som den intelligens som förkroppsligas i ljud 
(ib. s. 99). Enligt Gardner utgör tonhöjd/melodi och rytm de viktigaste kom-
ponenterna efterföljt av klangfärg. Enligt Gardner verkar det heller inte vara 
någon tvekan om att hörseln har avgörande betydelse för definitionen av 
musik och musikalitet; 

There is no question that the auditory sense is crucial to all musical participa-
tion: any argument to the contrary would be fatuous. Yet it is equally clear 
that at least one central aspect of music – rythmic organization – can exist 
apart from any auditory realization (ib. s. 104). 

Även om musik i sig själv inte kan överföra känslor, kan känslorna åter-
speglas igenom de musikaliska mönster som uppstår i synteserna av melodi 
och rytm. Enligt Gardner sker det, med undantag för barn med ovanlig eller 
exceptionell musikalisk talang, ingen större musikalisk utveckling efter sex 
till sju årsåldern (ib. s. 109). Gardner menar att det faktum att vissa barn som 
inte växer upp i en musikaliskt gunstig miljö kan sjunga rent, känna igen och 
minnas musikstycken eller ta ut små melodier på piano, visar att musikalisk 
talang är genetisk betingad. Även de minsta musikaliska stimuli utkristallise-
ras som en erfarenhet hos de mycket musikaliska barnen; 

Moreover, once exposed to formal training, these same children appear to 
pick up requisite skills with great rapidity – as Vygotsky would put it, they 
exhibit a large zone of potential (or proximal) development (ib. s. 113). 

Gardners teorier citeras i en mängd internationella artiklar om musikunder-
visning. Med tanke på nordiska publikationer har exempelvis Kjeld och 
Kirsten Fredens skrivit en bok om barnets musikaliska utveckling i teori och 
praxis med utgångspunkt i Gardners teorier (Fredens & Fredens 1991). 

I ”Den musiska människan” hävdar Jon-Roar Bjørkvold att det vore mer 
korrekt att betrakta Gardners intelligenskategorier som olika modaliteter av 
människans musiska intelligens (Bjørkvold 1991). Det västerländska musik-
begreppet rymmer enligt Bjørkvold en estetisk dimension som bland annat 
handlar om renhet, tonsäkerhet och skönsång. Musikbegreppet bidrar där-
med till en selektionsprocess som bidrar till att främmandegöra människan 
från den musikaliska helhetsupplevelsen (ib. s. 57-59). Bjørkvold baserade 
sin forskning på en arbetshypotes om att det i alla kulturer måste finnas en 
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spontan barnsång som är ett grundläggande element i människans tidiga 
kommunikation och socialiseringsprocesser (ib. s. 70). 

Bjørkvold härleder begreppet musik till de musiska konstarterna sång och 
dans. Enligt Bjørkvold känner afrikaner och barn i deras sång och dans intui-
tivt att de utgör en del av en ekologisk helhet. Därför är det intressant att 
betrakta vilka begrepp afrikaner har för musik eftersom deras förståelse lig-
ger närmare barnens än vuxna européers musikbegrepp. Med utgångspunkt i 
det afrikanska begreppet ”ngoma” beskriver Bjørkvold hur musik kan förstås 
som en totalupplevelse. Bjørkvold använder sig av NGOMA i två syften. 
Dels för att ge en precis beskrivning av barnkulturens musiska lekform. Men 
också som en signal om att det finns en världsomspännande musisk gemen-
skap mellan muntliga folkkulturer (ib. s. 60f). 

I fråga om musikalisk kunskapsutveckling anser Bjørkvold att barnens 
musikalitet kan ses som ett enhetligt psykosocialt fenomen med ekologisk 
förankring (ib. s. 93). Människans kreativitet återfinns i rikligt mått i den 
ursprungliga barnsligheten (ib. s. 141). Fantasin utgör nyckeln till barnets 
inlärning (ib. s. 167). För att kunna tillrättalägga en musisk lärandemiljö bör 
pedagogen ha en musisk kompetens;  

Spontanitet; fabuleringsförmåga; musisk energi; ögonblicksimprovisationer 
på fjärilsvingar, lekfullhet, klokhet och värme; ämneskompetens och naiv ny-
fikenhet, förtroendeskapande och förtroendeingivande; begeistring och för-
mågan att begeistra – allt detta borde vi kunna önska oss mera av för att 
stärka och utveckla skolans musiska intelligens, hos läraren i klassrummet 
(ib. s. 152).  

Detta innebär dock inte att alla barn kan utveckla ett konstnärligt uttryck 
som vuxna. Det estetiska uttrycket måste, enligt Bjørkvold, mejslas ut med 
unik kraft, tuktas av speciell talang och finslipas med åratals övning och 
studier, för att få konstnärlig form. Att ett sådant konstnärligt uttryck endast 
tillhör ett fåtal innebär dock inte att andra estetiska uttryck är mindre viktiga 
sett ur ett mänskligt perspektiv (ib. s. 170). 

Om musikpedagogisk kompetens i spänningsfältet mellan 
kommunikation och reflektion  
De musikpedagogiska teorier som Gardner respektive Bjørkvold formulerat 
ingår i den musikpedagogiska diskurs som, med Foucaults terminologi, kan 
sägas utgöra kulturens betydelserum (Foucault 2002). Det vill säga den dis-
kursiva definitionsmakt som pedagogernas musikpedagogiska definitions-
makt konfronteras med. En pedagogs musikpedagogiska kompetens baseras 
dock också på musikaliska kunskaper som inte kan artikuleras verbalt. Mu-
sikpedagogiska reflektioner baseras med andra ord även på estetiska erfaren-
heter och kunskaper som inte kan begreppsliggöras i teorier eller hypoteser. 
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I ”Pædagogik og Professionalitet” beskriver Erling Lars Dale om under-
visningens tre kompetensnivåer (Dale 1998). Dessa kompetensnivåer hand-
lar om praxiskompetens (K1), didaktisk kompetens (K2) samt kritisk kompe-
tens (K3). Praxiskompetens handlar om undervisningens genomförande. 
Didaktisk kompetens handlar om planläggning och värdering av undervis-
ning och läroplaner. Kritisk kompetens handlar om det kritiska samtalet om 
undervisning och läroplaner.  

Om Dales kategorier omformuleras till att gälla den musikpedagogiska re-
flektionen kan de användas i en analys av musikpedagogisk teori i spän-
ningsfältet mellan vetenskapliga och praxisbaserade diskurser.  

Figur 2.2. Modell av musikpedagogiska reflektionsnivåer i spänningsfältet mellan 
det kritiska samtalet och musikaliska interaktioner, inspirerad av Erling Dale. 

I denna modell, inspirerad av Dales diskussion, kan sambandet mellan mu-
sikpedagogisk teori och definitionsmakt förstås på motsvarande tre reflekt-
ionsnivåer. I fråga om praxiskompetens handlar detta samband om förmågan 
att använda begrepp i de omedelbara reflektionerna i själva lärandesituation-
en. Beträffande didaktisk kompetens handlar definitionsmakt om att med 
hjälp av teoretiska begrepp kunna evaluera och planera musikaliskt lärande 
utifrån egna och andras observationer av tidigare situationer. Med tanke på 
kritisk kompetens handlar definitionsmakt om att förhålla sig kritisk till så-
väl egen praxis som till musikpedagogisk diskurs. 

Praxisreflektioner (R1) handlar om förmågan att reflektera i den konkreta 
lärandesituationen. På denna nivå handlar musikpedagogisk kompetens om 
att fortlöpande kunna anpassa musikaktiviteterna i interaktionen med den 
lärande. Dessa interaktioner, som till exempel samspel eller dans, konstitue-
ras i stor utsträckning av handlingar som inte kan artikuleras verbalt. De 
musikpedagogiska teser och hypoteser som används, bedöms utifrån dess 
omedelbara effekt i den aktuella lärandesituationen. Kommunikationen på 
denna nivå skulle förenklat kunna beskrivas som musikaliska interaktioner. 

Didaktiska reflektioner (R2) handlar om förmågan att reflektera över hur 
lärandesituationen ska tillrättaläggas. På denna nivå handlar musikpedago-
gisk kompetens om att planlägga musikaktiviteter utifrån konkreta lärande-
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mål i en konkret praxis. Den musikpedagogiska teorins trovärdighet bedöms 
utifrån deras sannolikhet med tanke på gjorda observationer och tidigare 
erfarenheter. Kommunikationen på denna nivå skulle förenklat kunna besk-
rivas som praxisbaserade diskurser. 

Kritiska reflektioner (R3) handlar om förmågan att reflektera över läran-
desituationen ur ett metaperspektiv. På denna nivå handlar musikpedagogisk 
kompetens om att problematisera och analysera olika aspekter av musikalisk 
kunskapsutveckling i en generaliserad praxis. Kritiska reflektioner kan i den 
meningen beskrivas som musikpedagogiska metareflektioner. De musikpe-
dagogiska teorierna bedöms utifrån argumentens vetenskapliga konsistens. 
Kommunikationen på denna nivå skulle förenklat kunna beskrivas som ve-
tenskapligt baserade diskurser. 

2.2.3 Om den musikpedagogiska forskningens dilemma 
I fråga om musikpedagogisk definitionsmakt, kan alla vetenskapliga resultat 
som berör frågor om musik och musikalitet ses som en del av den musikpe-
dagogiska diskursens hela definitionsmakt. Förekomsten av musikpedago-
gisk forskning kan, med Bourdieus terminologi, förstås bygga på en doxa om 
att exempelvis musikalisk kunskapsutveckling och musikpedagogisk diskurs 
är fenomen som kan identifieras och problematiseras. Dessa begrepp har 
dock inte en bestämd betydelse utan kan förstås som några av de privilegie-
rade tecken omkring vilka musikpedagogisk diskurs organiseras.24  

 Detta skulle, utifrån Foucaults perspektiv, kunna tolkas som att heller 
inte den musikpedagogiska forskningen kan tänka utanför de diskurser som 
utgör kulturens betydelserum. Den musikpedagogiska forskningen kan för-
stås som den diskursiva enhet som gör anspråk på att utveckla ett vetenskap-
ligt perspektiv på musikpedagogiken. Den musikpedagogiska forskningen 
definierar med andra ord sig själv genom definitionen av sitt problemfält. 

I förlängelse till Foucault diskussion om diskursens enheter kan denna 
avhandling ses som en ”knut i ett nätverk” (Foucault 2002, s. 38). Använd-
ningen och definitionen av begrepp som till exempel musikpedagogisk dis-
kurs, musikpedagogisk kompetens och musikpedagogisk praktik baseras på 
referenser till andra texter. Detta innebär att studien redan i begreppsliggö-
randet av problemet inlemmas i den musikpedagogiska diskurs som den 
avser att studera. Forskningsprojektet är med andra ord inbäddad i det dis-
kursiva fält där musikpedagogiska praktiker konstitueras. 

 Detta dilemma avspeglas i denna studie genom att problematiseringen av 
sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt är med till att 

                                                      
24 Mitt eget intryck av denna doxa är bland annat att musikpedagogisk forskning definierar sitt 
problemfält utifrån en mer eller mindre implicit musiksyn där musik associeras med ljud. 
Även om denna definition inte är given verkar den vara okontroversiell. Begreppet musikalitet 
är betydligt mer omtvistat och jag har vid flera tillfällen uppmanats att undvika detta begrepp. 
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definiera detta samband. Själva begreppsliggörandet av problemet har med 
andra ord en diskursiv effekt på det fenomen som problematiseras. 

Om forskningens artikuleringskrav 
Den musikpedagogiska forskningen i Norden etablerades på allvar i mitten 
av 1990-talet. Ingmar Bengtsson hade dock tidigare kortfattat skisserat några 
framtidsscenarier för den då ännu oetablerade musikpedagogiska forskning-
en (Bengtsson 1973). Här kom han bland annat in på att forskningen kunde 
välja att anpassa sig till de villkor och förväntningar som gör sig gällande i 
musikpedagogisk praxis. De kunde också välja en mer neutral linje, där fors-
karna inte tar ställning till praxis eller bakomliggande ideologier. 

I det förra fallet ingriper den musikpedagogiska forskningen aktivt i den ak-
tuella, lokala undervisningspolitiken (eller säljer sig till att bli dess under-
huggare), i senare fallet fullgör den vissa utifrån kommande någorlunda kon-
kreta och ’objektiva’ uppdrag (Bengtsson, 1973, s. 177). 

Samtidens förhoppningar till musikpedagogisk forskning sträckte sig enligt 
Bengtsson från föreställningar om trivialt faktainsamlande till fantasier om 
att musikpedagogiska problem skulle kunna lösas mer effektivt. Förhopp-
ningar som visade på ”vaga föreställningar om vad som menas med forsk-
ning”, och hur andra såg forskningen som ”de kortsiktiga kulturpolitiska 
syftenas lydiga tjänare” (ib. s. 177).25 

Enligt Frede V. Nielsen har den musikpedagogiska forskningens till upp-
gift att problematisera, utforska och utveckla musikpedagogisk praxis i dess 
vidaste betydelse (Nielsen 1998b). Kännetecknande för den musikpedago-
giska forskningen är att den måste begreppsliggöra de förhållanden och möj-
ligheter som gör sig gällande i den praxis som den problematiserar och un-
dersöker. Vetenskap är således förbundet med ett särskilt kunskapsbegrepp 
såväl som artikulationskrav. 

Herman J. Kaiser hävdar att musiklärare har en implicit subjektiv musik-
pedagogisk filosofi om undervisningspraktiken som är handlingsgrundande, 
handlingsstyrande och handlingsutvärderande (Kaiser 1999). Med implicita 
filosofier syftar Kaiser på en samling vetandekomplex som konstituerar be-
tydelse och betydelsesammanhang. Implicita filosofier är normativa, an-
vänds som tolkningsredskap och styr handlingarnas riktning. Med begreppet 
”musiksyftad erfarenhet” syftar Kaiser på en process som, till skillnad mot 
musikalisk erfarenhet, inbegriper icke-musikaliska moment och förutsätter 
reflexivitet. Implicita filosofiers subjektiva teorier är omedelbart handlings-
verksamma till skillnad mot objektiva teorier som måste legitimera sina på-

                                                      
25 Bengtsson föregrep här några av de problemställningar angående musikpedagogisk forsk-
ning som jag långt senare blev uppmärksam på genom den kritiska diskursanalysen. Även om 
musikpedagogisk forskning nu har etablerats i Norden, torde frågor om dess territorium, 
kännetecken, autonomi, syfte och framtid vara lika aktuella i dag, som i början på 1970-talet.  
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ståenden inför forskarsamfundet. Kaiser anser att musiklärarutbildningen har 
ett ideologikritiskt uppdrag som, enligt min tolkning av Kaisers text, måste 
baseras på musikpedagogisk forskning. 

Den musikpedagogiska forskningen kan utifrån detta perspektiv förstås 
som ett uttryck för musikpedagogikens differentiering och förgrening. Denna 
differentiering innebär med andra ord att även musikpedagogisk forskning 
kan betraktas som en praxis som tillhör den musikpedagogiska forskningens 
territorium. Utifrån detta perspektiv skulle det också höra till den musikpe-
dagogiska forskningens uppgift att studera forskningens diskursiva effekter 
med tanke på hur musikpedagogiska positioner genereras i spänningsfältet 
mellan praxis och teori. 

 Denna distinktion mellan vetenskaplig praxis, det vill säga artikulationen, 
och vetenskap, det vill säga kunskapskravet, gör det möjligt att betrakta mu-
sikpedagogisk forskning utifrån ett metaperspektiv. Ideellt sätt skulle, med 
Bourdieus terminologi, forskningen kunna sägas föregå i ett produktionsfält 
var forskare utforskar det musikpedagogiska problemfältet utifrån olika ve-
tenskapsteoretiska positioner. Dessa vetenskapliga paradigm skulle exem-
pelvis kunna identifieras utifrån de perspektiv Nielsen anlade på vetenskap-
liga ämnen och ämnesområdens karaktär och struktur; 

• en interessedimension (jf. Habermas erkendelsesinteresser) og et evt. 
hermed forbundet forskningsparadigme,  

• hertil knyttede erkendelsesteoretiske forudsætninger, 
• deres problem- og genstandsfelt (de sider av verden, som opmærksomhe-

den rettes imod), 
• den hertil knyttede teoriudvikling, begrebsstruktur og terminologi, 
• deres metodebrug og kriterier for god metodeanvendelse, 
• hertil knyttede gyldigheds- eller sandhedsbegreber, et anvendelsesaspekt 

(hvad den pågældende viden kan bruges til), hvilket viser tilbage til inte-
ressedimensionen, men også implicerer spørgsmålet om gyldighed. (F.V. 
Nielsen 1997, s. 157) 

Den icke-normativa didaktiken 
Frede V. Nielsen betonar att musikdidaktiska reflektioner alltid inbegriper en 
musiksyn. De värderingar om människosyn, traditioner, samhällsideal och 
föreställningar om framtiden som ligger bakom didaktiska ställningstagan-
den kan inte motiveras vetenskapligt. Om vetenskapen används för att legi-
timera en bestämd undervisningspraxis, blir det enligt Nielsen fråga om en 
form för normativ didaktik som baseras på slutna logiska deduktionssystem 
(Nielsen 1997). Det är den icke-normativa didaktikens uppgift att synliggöra 
de dolda eller omedvetna värderingar och normativt betingade avsikter och 
förutsättningar som påverkar undervisningen (Nielsen 1998). 

Nielsen opererar med en snäv definition av didaktik som bygger på en di-
stinktion mellan didaktik och metod. Didaktik är dock inte ett entydigt be-
grepp. Till exempel förespråkar Werner Jank och Hilbert Meyer en vid defi-
nition av didaktik som också innefattar metoder (Jank & Meyer 1997). Med 
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didaktisk modell avser de en teorisk konstruktion ”för analys och planering 
av didaktiskt handlande i undervisnings- och inlärningssituationer både inom 
och utanför skolan som syftar till att vara heltäckande” (ib. s. 18). Om den 
teoretiska konstruktionen inte uppfyller de ”stränga kraven på fullständighet 
och allmängiltighet”, betraktas de som ”didaktiska begrepp” respektive 
”undervisningens begrepp” (ib. s. 18). De nya perspektiv som presenteras i 
deras didaktiska teoriutveckling ställer per definition motsvarande krav på en 
didaktisk modell. Jank och Meyers intresse för sambandet mellan didaktisk 
teori och handlingskompetens innebär att deras didaktiska modeller blir 
mycket omfattande. Risken med Jank och Meyers definition av didaktik och 
didaktiska modeller är därför att didaktiken blir ett otympligt redskap för 
reflektion. 

Genom att istället betrakta didaktiken som en diskurs flyttas fokus från 
undervisningens teori och praktik till samtalet om undervisningens teori och 
praktik. En didaktisk modell skulle därmed inte behöva vara heltäckande, 
men däremot användas till att avgränsa och lyfta fram de didaktiska pro-
blemställningar samtalet handlar om. Erling Lars Dale och Kirsten Krogh-
Jespersen betonar vikten av att didaktiska modeller inte förväxlas med teo-
rier. Till skillnad mot modeller som kan betraktas som handledning i under-
visning, kan teorin endast användas till att kvalificera reflektionerna över 
undervisningen (Dale & Krogh-Jespersen 2004, s. 17). Denna distinktion 
mellan teori och didaktisk modell är viktig. Den didaktiska modellen är i sig 
själv teorilös men den kan användas till att systematiskt införliva teorier i 
reflektionerna över handling. 

Enligt min uppfattning kan Frede V. Nielsen distinktion mellan normativ 
och icke-normativ didaktik ligga till grund för icke-teoretiska modeller. Det 
vill säga modeller som i sig själva är teorilösa och därmed kan användas till 
en systematisk användning av teorier i vetenskapliga reflektioner. Även om 
dessa modeller inte löser den musikpedagogiska forskningens dilemma, kan 
de bidra till att skapa distans de diskursiva effekter som forskningens pro-
blemformuleringar genererar. 

Musikdidaktiska modeller 
I en modell om den musikpedagogiska forskningens problemfält utgår Niel-
sen från en triangel där musikundervisningen omsluts av elev, lärare och 
innehåll. I modellen är denna triangel omgiven av skilda ramfaktorer som i 
sin tur är inbäddad i olika dimensioner. Modellens yttersta lager består av 
fyra huvudtyper av konkreta forskningsobjekt (se Figur 2.3). 

Modellens dynamik uppstår i spänningsfältet mellan dess kärna, det vill 
säga musikundervisningen, och dess kontexter, det vill säga musikundervis-
ningens ramfaktorer, dimensioner samt den konkreta objektvärlden. Detta 
spänningsfält gör det möjligt att generera en mängd konkreta problemställ-
ningar vilka i sin tur tillför modellen mer energi. I motsatt fall, det vill säga 
avsaknad av samband mellan kärna och forskningsobjekt i en relevant kon-
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text, skulle det aktuella forskningsprojektet i motsvarande grad kunna fram-
stå som poröst och utan relevans. 

Nielsen bygger sin modell på antagandet att musikundervisningen skiljer 
sig från andra ämnen genom dess innehåll. Som jag uppfattar modellen så 
består modellens kärna av musikundervisning som omsluts av triangeln lä-
rare, elev och innehåll. Men är det inte det innehåll som kommuniceras mel-
lan lärare och elev som konstituerar undervisningen? Om så är fallet kan 
modellens kärna uppfattas som paradoxal i det att undervisningen omsluter 
sig själv i modellen. Konsekvensen av detta blir, enligt min mening, att relat-
ionen mellan musik och undervisning, och därmed modellens kärna, kan 
framstå som diffus.  

Figur 2. Model for musikpædagogisk forsknings genstandsfelt (Nielsen 1997, s. 
174). 

Nielsen kom själv in på den förvirring som uppstår om man inte är medveten 
om att ett ämnes ”kernefaglige” innehåll beskrivs olika utifrån skilda per-
spektiv. Vad som betraktas som grundläggande innehåll i musikundervis-
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ningen kan till exempel skilja sig radikalt mellan en lärarutbildning och en 
musikerutbildning (Nielsen 2004).  

Nielsen bygger sin modell på antagandet att musikundervisningen skiljer 
sig från andra ämnen genom dess innehåll. Som jag uppfattar modellen så 
består modellens kärna av musikundervisning som omsluts av triangeln lä-
rare, elev och innehåll. Men är det inte det innehåll som kommuniceras mel-
lan lärare och elev som konstituerar undervisningen? Om så är fallet kan 
modellens kärna uppfattas som paradoxal i det att undervisningen omsluter 
sig själv i modellen. Konsekvensen av detta blir, enligt min mening, att relat-
ionen mellan musik och undervisning, och därmed modellens kärna, kan 
framstå som diffus. Nielsen kom själv in på den förvirring som uppstår om 
man inte är medveten om att ett ämnes ”kernefaglige” innehåll beskrivs olika 
utifrån skilda perspektiv. Vad som betraktas som grundläggande innehåll i 
musikundervisningen kan till exempel skilja sig radikalt mellan en lärarut-
bildning och en musikerutbildning (Nielsen 2004). 
En möjlighet att lösa denna paradox kan vara att utgå från att det är målet 
med undervisningen, inte innehållet i densamma, som särskiljer musikpeda-
gogiken från andra pedagogiska verksamheter. Om målet förs in i en all-
mändidaktisk triangel skulle relationen mellan lärare, elev och mål kunna 
förstås som ramfaktor till innehållet (se Figur 2.4). 

Som framgår av denna modell, och som även Nielsen påpekat, handlar 
pedagogiska verksamheter om tillrättalagt lärande. Detta ska inte förstås som 
att all pedagogisk verksamhet försiggår på institutioner, utan som att någon 
har tagit ansvar för, och reflekterat över, lärandesituationen. Genom att föra 
in målet i modellen får frågor om dialektiken mellan metod och lärande 
samma prioritet som frågor omkring innehållet.  

 

 
Figur 2.4. Relationen lärare, elev och mål som ramfaktor till innehållet. 

Om relationen mellan pedagogen, den lärande deltagaren och mål uppfattas 
som en dialektisk helhet, kan innehållet sägas vara själva kärnan i modellen. 
Detta innehåll kan sammanfattas som det stoff och de aktiviteter som ingår i 
lärandesituationen. Men då innehållet i princip kan varieras i det oändliga 
blir det svårt att använda det som kriterium för en avgränsning eller precise-
ring av ett pedagogiskt territorium.  



2. Problemformuleringen och dess kontext 

 29

Det är betydligt enklare att ta en utgångspunkt i de kriterier som ligger till 
grund för valet av innehåll. I fråga om kategoriseringen av pedagogikens 
ämnesområden torde det viktigaste kriteriet vara målet med lärandesituation-
en. Inom musikpedagogiken är det rimligt att förutsätta att målet, och där-
med urvalskriterierna med tanke på undervisningens innehåll, är kopplat till 
frågan om musikaliskt lärande och utveckling.  

Utifrån denna omformulering av kärnan i Nielsens modell kan avhand-
lingens bakgrundsstudie sägas vara centrerat omkring deltagarnas förutsätt-
ningar till musikalisk kunskapsutveckling i förhållande till pedagogens mu-
sikpedagogiska kompetens. Ramfaktorerna till denna kärna består bland 
annat av nutida diskurser i en observerad verklighet. I förhållande till studi-
ens syfte kan dessa diskurser förstås som dialektiskt förbundet med frågan 
om pedagogers musikpedagogiska kompetens. Men modellen kan också 
förstås som att musikpedagogisk kompetens kan definieras som ett didaktiskt 
kärnbegrepp i vetenskapliga diskurser.  

Frede V. Nielsens modell kan således användas till att såväl inplacera en 
vetenskaplig problemställning i ett musikpedagogiskt problemfält, som att 
explicera vilket teoretiskt paradigm som denna problemställning baseras på. 
Denna avhandling kan sägas operera på bägge dessa nivåer. De empiriska 
studierna av sammanhanget mellan musikpedagogisk teori och pedagogers 
musikpedagogiska definitionsmakt består av de texter som genereras i sam-
talen med de socialpedagoger och musikterapeuter som deltar i studien. Det 
teorigenererande studieobjektet består av de texter som genereras i utveckl-
ingen av språkligt tänkande som teoretiskt perspektiv på detta samband mel-
lan teori och definitionsmakt. 

2.3 Problemfältets precisering och avgränsning 
Som nämnts är det sambandet mellan musikpedagogisk diskurs och kompe-
tens som utgör studiens överordnade problemfält. I den avgränsning som ägt 
rum genom den problemorienterade processen har språkligt tänkande, mu-
sikpedagogisk teori och definitionsmakt utkristalliserats som studiens hu-
vudbegrepp. Dessa begrepp är sammanflätade genom deras olika funktion i 
avhandlingens problemformulering. Denna studie är därför förbundet med en 
utveckling och precisering av språkligt tänkande, musikpedagogisk teori och 
definitionsmakt som teoretiska begrepp.  

Syftet med detta kapitel är att beskriva de avgränsningar av studiens teo-
retiska ansats respektive empiri som ligger till grund för formuleringen av 
forskningsfrågan och dess problemställningar. 
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2.3.1 Avgränsning av studiens teoretiska ansats 
Språkligt tänkande utgör det centrala begreppet i studiet av sambandet mel-
lan musikpedagogisk teori och definitionsmakt. Detta begrepps teoretiska 
laddning är kopplat till Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande. Det vill 
säga den hypotes som ligger till grund för konstruktionen av studiens teore-
tiska perspektiv. Denna teoretiska konstruktion har jag valt att beskriva som 
ett kulturhistoriskt perspektiv. 

För att leva upp till kraven om vetenskaplighet måste konsistensen i detta 
perspektiv problematiseras utifrån ett vetenskapsteoretiskt metaperspektiv 
som inbegriper ontologiska och epistemologiska positioneringar.26 Huvudbe-
greppens sammanflätning innebär att utvecklingen och avgränsningarna av 
den teoretiska ansatsen även är dialektiskt förbundet med reflektionerna över 
resultaten från studiens empiri. Utvecklingen och precisering av språkligt 
tänkande som teoretiskt begrepp kan därmed sägas föregå i spänningsfältet 
mellan vetenskapsteoretiska och teoretiska reflektioner.27  

Hypotesen om språkligt tänkande  
Analysen av det språkliga tänkande baseras på det systemteoretiska perspek-
tiv som ligger i Vygotskij distinktion mellan interpsykiska och intrapsykiska 
system. I studien har frågan om språkligt tänkande som utgångspunkt av-
gränsats till att gälla diskursiva språk och tankeformer. Detta innebär att 
konstruktionen av det teoretiska perspektivet framför allt baseras på 
Vygotskijs diskussioner om det verbala språkets utveckling och funktion.  

Den paradox som formuleras med hjälp av begreppet definitionsmakt 
handlar i denna studie främst om språkets funktion i förhållande till samban-
det mellan musikpedagogiska diskurser och kompetens. Som nämnts är ut-
vecklingen av människans språkliga tänkande dialektiskt förbundet med 
hennes användning av språket som redskap till kommunikation och reflekt-
ion. Även om människans begreppsanvändning och begreppsliggörande är 
dialektiskt förbundet i denna utvecklingsprocess kan det vara förmånsenligt 
att studera dessa två fenomen var för sig.  

I musikpedagogiska diskurser återfinns begrepp som på olika sätt belyser 
musikpedagogiska problemställningar. De pedagoger som tar del av dessa 
diskurser får med andra ord tillgång till begrepp som gör det möjligt för dem 
att begreppsliggöra deras erfarenheter och tankar. Utifrån Vygotskijs per-
spektiv kan detta beskrivas som att de musikpedagogiska begreppen trans-
formeras från yttre till inre språk. Detta gör det relevant att ställa frågan vil-
ken betydelse det musikpedagogiska begreppsliggörandet kan ha för peda-
gogers musikpedagogiska definitionsmakt. 

                                                      
26 Frågan om den kritiska tillämpningen av teori är givetvis lika relevant i all forskning, oav-
sett om den är teorigenererande eller inte.  
27 Förhållandet mellan det kulturhistoriska perspektivets vetenskapsteoriska utgångspunkt och 
den kulturhistoriska teorin som vetenskaplig perspektiv behandlas i kapitel. 4.  
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De pedagoger som har införlivat musikpedagogiska begrepp i sitt språk-
liga tänkande kan använda dess begrepp till att formulera och kommunicera 
sina reflektioner. Språket i begreppsanvändningen kan här sägas ha en mot-
satt riktning från det inre till yttre. Det vill säga från begreppens intrapsy-
kiska innebörd till dess interpsykiska betydelse. Detta gör det relevant att 
ställa frågan vilken betydelse den musikpedagogiska begreppsanvändningen 
kan ha för pedagogers musikpedagogiska definitionsmakt. 

Det kulturhistoriska perspektivet som insatsteori 
Valet att studera sambandet mellan musikpedagogisk teori och musikpeda-
gogisk definitionsmakt utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv, som i sin tur 
baseras på hypotesen om språkligt tänkande, innebär en avgränsning. Detta 
avgränsade teoretiska perspektiv kan, inspirerat av en projektmodell av Sven 
Mørch, beskrivas som forskningsfrågans insatsteori28 (Mørch 1993). Den 
övergripande frågan om sambandet mellan diskurs och kompetens, skulle 
motsvarande beskrivas som forskningsprojektets kontextteori. 

Med begreppet kulturhistorisk avses det samband mellan kultur och histo-
ria som är kännetecknande för människans utveckling som kulturvarelse. Det 
vill säga kulturens avgörande betydelse för individens kommunikation och 
reflektioner, samt att denna kultur både är ett resultat av, och en förutsättning 
för, hennes historia. Vygotskijs teorier om det verbala språkets betydelse för 
människans medvetande kan, enligt min mening, inte förstås isolerat från 
hans teorier om kulturens betydelse i övrigt. Hypotesen om språkligt tän-
kande kan därför inte avgränsas till Vygotskijs syn på det verbala språket. I 
den mån det är relevant omfattar studiens teoretiska perspektiv därför också 
frågor om estetiska språk- och tankeformers kulturhistoriska betydelse. 

I denna studie har arbetet med att tolka och utveckla hypotesen om språk-
ligt tänkande framför allt tagit utgångspunkt i ett kulturpsykologisk respek-
tive kultursociologisk perspektiv. Det kulturpsykologiska perspektivet moti-
veras av problematiken omkring musikpedagogisk teori och musikpedago-
giska reflektioner i psykiska system. Motsvarande motiveras det kultursocio-
logiska perspektivet av problematiken omkring musikpedagogisk teori och 
musikpedagogisk kommunikation i sociala system. 

Detta innebär bland annat en avgränsning i förhållande till de perspektiv 
som Foucault opererar med. Även om också hypotesen om språkligt tän-
kande kan problematiseras i förhållande till exempelvis disciplinering, go-
vernmentality, biomakt och subjektivism, baseras inte konstruktionen av 
studiens teoretiska ansats på dessa teman (Foucault 2001, 2008b, 2009).  

                                                      
28 Insatsteori ska här förstås som det teoretiska perspektivet på sambandet mellan musikpeda-
gogisk teori och definitionsmakt. Studiens teoretiska perspektiv avgränsas därmed med tanke 
på relationen mellan diskurs och kompetens, det vill säga forskningsfrågans kontext.  
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2.3.2 Avgränsning av studiens empiri 
Begreppen musikpedagogisk teori respektive definitionsmakt utgör de cen-
trala begreppen i formuleringen av det musikpedagogiska problemet. Som 
nämnts kan begreppet musikpedagogisk teori förstås som en avgränsning av 
studiens fokus i förhållande till såväl språkligt tänkande som sociala prakti-
ker. Avsikten med begreppet definitionsmakt är att begreppsliggöra den pa-
radox som ryms i dialektiken mellan diskurs och kompetens (se 1.3). 

Studien av sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt 
tar utgångspunkt i kompetensen att planlägga musikaktiviteter, det vill säga 
musikpedagogiska reflektioner motsvarande Dales andra kompetensnivå (se 
2.1.1). Genom att betrakta denna didaktiska reflektionsnivå (R2), som en 
syntes av de två övriga kompetensnivåerna, (R1) och (R3), kan studien av-
gränsas till två perspektiv på sambandet mellan musikpedagogisk teori och 
definitionsmakt. 

Utvecklingen och precisering av dessa begrepp som teoretiska begrepp 
kan därmed sägas föregå i spänningsfältet mellan den teoretiska reflektionen, 
som representeras av begreppet språkligt tänkande, och de empiriska studi-
erna av sambandet mellan musikpedagogik teori och definitionsmakt i mu-
sikpedagogiska praktiker. Jag har, med tanke på kopplingen till bakgrunds-
studien, valt att avgränsa dessa delstudier till ett nordiskt perspektiv.  

Musikpedagogiska teorier baseras i mer eller mindre grad på vetenskap-
liga begrepp. Dessa begrepp hämtas från skilda vetenskapliga discipliner och 
musikpedagogisk teori kan ur detta perspektiv sägas utgå från en tvärveten-
skaplig ansats. Det som skiljer musikpedagogiken från pedagogiken i övrigt 
är dess koppling till musiken. Problematiken om de musikpedagogiska teori-
ernas musikvetenskapliga laddning är därför av central betydelse i såväl 
forskningsfrågan som delstudierna. 

Bakgrundsstudien 
Omedelbart handlar frågan om musikpedagogisk definitionsmakt inte om 
målgruppens förutsättningar för musikalisk kunskapsutveckling. Samtidigt 
vore det svårt att genomföra en studie om pedagogisk definitionsmakt som 
inte refererade till målgruppens förutsättningar. Frågan om målgruppens 
förutsättningar kan med andra ord förstås som en premiss för problematiken 
omkring definitionsmakt. Denna premiss har avgränsats till att gälla frågan 
om målgruppens musikaliska förutsättningar.  

I studien har målgruppen avgränsats till att gälla människor med grava 
kognitiva dysfunktioner. Detta val motiveras bland annat av att de stora vari-
ationerna i målgruppens musikaliska handlingskompetens ger goda möjlig-
heter att identifiera och problematisera musikalisk kunskapsutveckling på 
individnivå. Detta är inte minst en fördel med tanke på att en mer nyanserad 
bild av målgruppens musikaliska kunskapsutveckling, kan ligga till grund 
för ett mer nyanserat samtal om praxis. Det vill säga ett samtal om praxis där 
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begreppsliggörandet och begreppsanvändningen kan ses som konkreta 
forskningsobjekt i form av texter. 

Frågan om begreppsliggörandet 
Det första perspektivet på sambandet mellan musikpedagogisk teori och 
definitionsmakt tar utgångspunkt i dialektiken mellan de musikpedagogiska 
reflektionsnivåer som motsvarar Dales första och andra kompetensnivå (se 
2.2.2). Denna problematik handlar främst om vilken betydelse det musikpe-
dagogiska begreppsliggörandet av en social praktik har för tillrättaläggandet 
av musikaktiviteter i denna praktik. Samtal om musikalisk kunskapsutveckl-
ing förutsätter att musikaliska erfarenheter formuleras i ord. Dessa begrepp 
kan betraktas som redskap som gör det möjligt att distansera sig från, och 
därmed reflektera över, musikaliska interaktioner i praxis. Detta reser frågan 
om vilken betydelse en pedagogs begreppsliggörande av praxis kan ha för 
hennes definitionsmakt. Denna problematik kan bland annat kopplas till 
Even Ruuds diskussion om pedagogers musiksyn i förhållande till frågor om 
bland annat moral och värderingar (se 2.2.1).  

 I fråga om vilken betydelse det musikpedagogiska begreppsliggörandet 
av en praxis har med tanke på musikpedagogisk definitionsmakt, riktar sig 
studien mot specialpedagogiska praktiker där musiken inte har någon formell 
status. Detta val baseras på antagandet att de flesta medarbetarna inom dessa 
sociala praktiker har en implicit musiksyn (se 2.2.1).29 Valet motiveras också 
av att det gör det möjligt att fokusera på samband mellan musikpedagogisk 
teori och definitionsmakt i en praktik som inte regleras av läroplaner. I fråga 
om dialektiken mellan pedagogens första och andra kompetensnivå har data-
insamlingen därför avgränsats till att gälla danska pedagoger utan formell 
musikutbildning som använder sig av musik i deras egen vardagspraxis. 

Frågan om begreppsanvändningen  
Det andra perspektivet på sambandet mellan musikpedagogisk teori och 
definitionsmakt utgår från dialektiken mellan de musikpedagogiska reflekt-
ionsnivåer som motsvarar Dales andra och tredje kompetensnivå (se 2.2.2). 
Denna problematik gäller vilken betydelse pedagogers begreppsanvändning 
har för metareflektioner över musikalisk kunskapsutveckling i en generali-
serad praxis. De musikpedagogiska samtal och texter som utgör musikpeda-
gogisk diskurs rymmer en mängd olika positioner i synen på till exempel 
musik, musikalitet, lärande och kunskapsutveckling. Detta reser frågan om 
vilken betydelse de musikpedagogiska begreppens teoretiska, kulturella och 
politiska laddning kan ha för pedagogers definitionsmakt. Frågan om termi-
nologins betydelse kan bland annat kopplas till Frede V. Nielsens diskuss-
ioner om musikdidaktiska paradigm och konceptioner (se 2.2.2).  

                                                      
29 För att kunna studera begreppsliggörandet som process är det också en fördel om de som 
deltar i samtalet inte har någon större kännedom till musikpedagogisk teori. 
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I fråga om vilken betydelse den musikpedagogiska terminologin har med 
tanke på musikpedagogisk definitionsmakt, riktar sig studien till musiktera-
peuter med akademisk utbildning och erfarenhet av musikaktiviteter i det 
specialpedagogiska området. Detta val baseras på antagandet att musiktera-
peuter med en akademisk utbildning kan formulera sina reflektioner med 
begrepp och teorier som kan kopplas till musikpedagogiska erfarenheter och 
färdigheter (se 2.2.1). Detta gör det möjligt att studera hur musikterapeuter 
motiverar sina reflektioner i det kritiska samtalet om musikaktiviteter i 
praxis, i förhållande till olika diskursiva positioner.  

2.4 Forskningsfrågan och dess problemställningar 
Formuleringen av forskningsfrågan baseras på en syntes av två olika pro-
blematiker. Problematiken omkring forskningsfrågans teoretiska ansats hör 
till det vetenskapsteoretiska problemfältet.  

Den andra problematiken, som handlar om sambandet mellan musikpeda-
gogisk teori och definitionsmakt, kan sägas ta utgångspunkt i musikdidakti-
ken. Det vill säga pedagogens kompetens i fråga om att tillrättalägga musi-
kaliskt lärande och utveckling.  

De problemställningar som ligger till grund för avhandlingens delstudier 
är formulerade med utgångspunkt i dessa två problematiker. 

2.4.1 Forskningsfrågan  
Syftet med denna avhandling är att generera kunskap vilken betydelse mu-
sikpedagogisk teori kan ha med tanke på dialektiken mellan musikpedago-
gisk diskurs och kompetens (se 1.3).  

Genom problemutvecklingen har denna dialektik beskrivits som para-
doxal (se 2.1). Utifrån ovanstående avgränsningar av problemfältet har föl-
jande forskningsfråga formulerats: 

Hur kan sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt i 
specialpedagogisk praxis beskrivas och problematiseras utifrån ett kulturhi-
storiskt perspektiv baserat på Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande? 

2.4.2 Om språkligt tänkande  
Syftet med denna problemställning är att konstruera ett teoretiskt perspektiv 
på sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt utifrån 
Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande.  

Detta kulturhistoriska perspektiv ska förstås som en teoretisk laddning av 
begreppet språkligt tänkande. Denna konstruktion av forskningsfrågans in-
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satsteori är förbundet med de empiriska delstudierna och kan därför beskri-
vas som en teorigenererande delstudie:  

Hur kan Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande tolkas och utvecklas som 
teoretiskt perspektiv på sambandet mellan musikpedagogisk teori och defi-
nitionsmakt? 

2.4.3 Om musikalisk kunskapsutveckling 
Syftet med den första teorikonsumerande problemställningen är främst att få 
en mer nyanserad bild av målgruppens förutsättningar för musikalisk kun-
skapsutveckling (se 2.3.2).  

Denna målgrupp kan sägas representera den sociokulturella praktik som 
de två empiriska delstudierna handlar om. Då denna problematik inte handlar 
om musikpedagogisk definitionsmakt, utan om dess kontext, fungerar denna 
delstudie som en bakgrundsstudie; 

Vad kännetecknar förutsättningarna för musikalisk kunskapsutveckling hos 
människor med omfattande kognitiva dysfunktioner?  

2.4.4 Om musiksyn och begreppsliggörande 
Syftet med den andra teorikonsumerande problemställningen är främst att 
generera data omkring vilken betydelse begreppsliggörandet kan ha med 
tanke på sambandet mellan musikpedagogisk teori och musikpedagogisk 
definitionsmakt (se 2.3.1). En möjlighet att studera detta samband är att för-
söka klarlägga vilken betydelse en pedagogs begreppsliggörande av sin mu-
siksyn kan ha för hennes uppfattningar av musik i pedagogisk praxis.  

I denna delstudie har datainsamlingen avgränsats till att gälla dialektiken 
mellan den första och den andra reflektionsnivån med tanke på begreppslig-
görandet av praxis (se 2.3.2). Detta syfte och avgränsning ligger till grund 
för följande formulering:  

Hur ser pedagoger, som verkar inom det specialpedagogiska området, på 
musik i förhållande till hur de uppfattar musikaktiviteter i egen praxis?  

2.4.5 Om begreppsanvändning och metareflektioner  
Syftet med den tredje teorikonsumerande problemställningen är främst att 
generera data om vilken betydelse den musikpedagogiska begreppsanvänd-
ningen kan ha med tanke på sambandet mellan musikpedagogisk teori och 
musikpedagogisk definitionsmakt (se 2.3.1). En möjlighet att studera detta 
samband är att försöka klarlägga vilken betydelse variationerna i pedagogers 
terminologi har för deras metareflektioner.  
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I denna delstudie har datainsamlingen avgränsats till att gälla dialektiken 
mellan den andra och den tredje reflektionsnivån med tanke på metareflekt-
ioner över praxis (se 2.3.2). Detta syfte och avgränsning ligger till grund för 
följande formulering:  

Vilka begrepp använder sig musikterapeuter av i sina metareflektioner över 
musiksituationer i specialpedagogisk praxis?  
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3 Teoretiska perspektiv  

Som framgår av problemformuleringen, baseras analyserna av de empiriska 
delstudierna på ett kulturhistoriskt perspektiv som konstruerats utifrån 
Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande. Detta kapitel inleds med en kort-
fattad kommentar till begreppen i forskningsfrågans formulering. Därefter 
redogörs för de viktigaste teoretiska perspektiven på konstruktionen av stu-
diens insatsteori.30 Kapitlet avslutas med en kortfattad genomgång av studi-
ens inplacering i aktuell musikpedagogisk forskning. 

3.1 Om forskningsfrågan 
Forskningsfrågan rymmer två olika typer av problemställningar. Den första 
problemställningen om språkligt tänkande ligger till grund för avhandlingens 
teoretiska ansats och kan beskrivas som teorigenererande. De tre följande 
problemställningarna är teorikonsumerande. Sökning efter artiklar, veten-
skapliga artiklar samt forskningsprojekt med anknytning till forskningsfrå-
gan och dess problemställningar har skett genom fackliga nätverk, biblio-
tekstjänster, sökmaskinen Google samt databaserna Academic Search Elite 
och Eric. Denna sökning har på grund av studiens problemorienterade karak-
tär pågått genom hela projektförloppet. Störst uppmärksamhet har ägnats åt 
”definitionsmakt” respektive ”språkligt tänkande” som utgör forskningsfrå-
gans centrala begrepp. 

Om definitionsmakt 
Frågan om sambandet mellan musikpedagogisk teori och musikpedagogisk 
definitionsmakt har inte tidigare uppmärksammats inom musikpedagogisk 
forskning. Jag har heller inte funnit någon motsvarande forskning med tanke 
på pedagogisk teori och pedagogisk definitionsmakt. I Norden förbinds be-
greppet definitionsmakt oftast med den norske forskaren Berit Baes diskuss-
ion om vuxnas, och häribland pedagogers, maktpositioner i förhållande till 
erkännande, (da. anerkendende), relationer till barn (Bae 1996). En utbredd 
definition av ”definitionsmacht” på Google är; 

                                                      
30 Begreppen insatsteori, teoretisk ansats och teoretisk ram syftar fortsättningsvis till problem-
formuleringens teoretiska perspektiv på de empiriska problemställningarna.  
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Definitionsmacht beschreibt das Potential zu einer der umfassendsten und 
zugleich subtilsten Formen der Einflussnahme. Gemäß konstruktivistischem 
Theorieansatz wird soziale, gesellschaftliche und kulturelle Wirklichkeit ge-
schaffen, indem sie im Diskurs ausgehandelt wird. In der konstruktivistischen 
Analyse wird Definitionsmacht den Subjekten zugeschrieben, welche mit ih-
ren Ansichten diese diskursiven Konstruktionen nachhaltig beeinflussen oder 
gar dominieren (Internetreferens 9). 

Denna utläggning av begreppet definitionsmakt, det vill säga människans 
inflytande på de diskursiva konstruktionerna av den sociokulturella verklig-
heten, överensstämmer med hur jag uppfattar Ulrich Becks begreppsanvänd-
ning (se 2.1). I engelska texter översätts ”definitionsmacht” oftast med ”de-
finition power”. Även om Ulrich Beck refereras i många artiklar är det yt-
terst få hänvisningar till ”definitionsmacht”, ”definition power” eller ”defini-
tory power” som teoretiskt begrepp i Academic Search Elite respektive Eric. 
Ovanstående sökningar tyder därför på att definitionsmakt är ett konstruktiv-
istiskt begrepp i tysk diskurs som ännu inte fått någon större utbredning 
inom det pedagogiska och musikpedagogiska forskningsfältet.  

Om språkligt tänkande 
Som nämnts är det Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande, inte hans teo-
rier, som ligger till grund för studiens teoretiska perspektiv (se 1.2). Det är 
dock förhållandevis sparsamt med referenser där språkligt tänkande kopplas 
till Vygotskij. Med tanke på referenser i engelska texter översätts begreppet 
oftast till ”linguistic thinking”. En mindre utbredd översättning är ”semiotic 
thinking”. Själv föredrar jag översättningen ”semiotic thinking” eftersom 
språk, enligt min tolkning av Vygotskij, inte enbart handlar om verbala 
språk. Utifrån mina sökningar framgår det också att Vygotskij ännu inte har 
någon framträdande position inom musikpedagogisk forskning. De referen-
ser som finns gäller i de allra flesta tillfällen ett mycket begränsat urval av 
hans texter. I den mån Vygotskijs teorier ingår i musikpedagogiska studiers 
teoretiska perspektiv är de ofta problematiserade utifrån senare teoretiska 
positioner (se 3.3.1).  

Avslutande kommentar 
Sammantaget innebär detta, att denna studies forskningsfråga inte omedel-
bart har någon anknytning till tidigare musikpedagogiska studier. Studiens 
koppling till musikpedagogisk forskning handlar snarare om att forskare som 
Ingmar Bengtsson, Even Ruud, Harald Jørgensen, Lars Ole Bonde och fram-
för allt Frede V. Nielsen har haft stor betydelse för forskningsprojektets mu-
sikpedagogiska förankring och utformning. Innehållsmässigt baseras dock 
studien framför allt på några av de begrepp och problemställningar som bör-
jade ta form i förbindelse med mina studier på DPU (se 1.1).  
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3.2 Studiens insatsteori  
Studiens teoretiska ansats består av ett kulturhistoriskt perspektiv som kon-
struerats med utgångspunkt i Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande. 
Denna konstruktion kan förstås som en syntes av olika teoretiska perspektiv 
som främst innefattar kulturpsykologisk respektive kultursociologisk teori 
(se 2.3.1). I detta delkapitel presenteras några av de väsentligaste teoretiska 
perspektiven i Vygotskijs forskning med tanke på denna konstruktion. Där-
efter redogörs för andra sociologiska och psykologiska perspektiv som är 
relevanta i problematiseringen och utvecklingen av detta kulturhistoriska 
paradigm.  

3.2.1 Vygotskij och hypotesen om språkligt tänkande 
Hypotesen om språkligt tänkande är hämtad från Vygotskijs diskussioner om 
språkets dubbla funktion med tanke på människans reflektion och kommuni-
kation. En problematik som Vygotskij och hans kollegor uppmärksammade i 
deras forskning under 1920- och 30-talet. Redan under Vygotskijs livstid 
splittrades dock denna forskargrupp i deras syn på språkets funktion i förhål-
lande till utvecklingen av medvetandet (Danielsen 1996). På grund av 
Vygotskijs tidiga död och den sovjetiska statens repression fick Vygotskijs 
teoretiska position inte någon genomslagskraft. Den efterföljande teoriut-
vecklingen har fram till idag därför dominerats av forskare som på olika sätt 
distanserat sig från Vygotskij.  

Enligt min uppfattning är dock Vygotskijs teoretiska position fortfarande 
den mest konsistenta och fruktbara. Detta ska inte tolkas som att hans forsk-
ning omkring språkets funktion nådde att avslutas eller kan sammanfattas i 
ett färdigt teoretiskt paradigm. Hypotesen om språkligt tänkande formule-
rade Vygotskij i slutet av sin forskargärning. Enligt min uppfattning är denna 
hypotes ett av hans viktigaste resultat. Hypotesen om språkligt tänkande har 
därför inte enbart legat till grund för min konstruktion av ett kulturhistoriskt 
perspektiv på studiens musikpedagogiska problemställningar. Den har i lika 
hög grad varit utgångspunkten för mina studier av Vygotskijs teorier. 

Vygotskij 
Vygotskij kom in på hypotesen om språkligt tänkande i förbindelse med sina 
studier av språkets och tankens interfunktionella förbindelser och relationer. 
Resultaten av dessa studier presenterades och diskuterades i ”Tänkande och 
språk” (Vygotskij 2001). En av Vygotskijs konklusioner var att studiet av 
språket och tänkandet ledde fram till ett nytt problem, som han beskrev som 
ordet och medvetandet. Tänkande och språk baserades på tidigare arbeten 
som till exempel ”The History of the Development of Higher Mental Funct-
ions” (Vygotsky 1997c). Däremot kom Vygotskij i ”Tänkande och språk” 
inte närmare in på frågor omkring konst, estetik eller kreativitet. Ämnen som 
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han behandlat tidigare och där han också kom in på språkets betydelse för 
människans kognitiva och sociala utveckling. 

Detta ska inte tolkas som att Vygotskij utgick i sin forskning utgick från 
en klart formulerad hypotes om språkligt tänkande. Snarare är tanken om ett 
språkligt tänkande ett underliggande tema som genomsyrar många av 
Vygotskijs diskussioner, men som han först sätter ord på till allra sist. Till 
skillnad mot Vygotskij har vi möjligheten att följa tankegången i hans texter 
i omvänd ordningsföljd. Det vill säga med utgångspunkt i hans formulering-
ar i ”Tänkande och språk”. Enligt min uppfattning framstår Vygotskijs tidi-
gare diskussioner och texter som än mer skarpsinniga i ljuset av hypotesen 
om språkligt tänkande. Liksom denna hypotes motsvarande får än mer sub-
stans och konsistens genom hans föregående arbeten.  

”The Psychology of Art” (1971), där Vygotskij presenterade resultaten 
från sina studier i åren 1915 till 1922, kan ses som en introduktion till en 
diskussion som först avslutas med de sista avsnitten i ”Tänkande och språk”. 
Dessa två texter framstår, enligt min uppfattning, som en meningsfull inram-
ning av Vygotskijs arbeten. Jag har dock inte haft möjlighet att närläsa samt-
liga texter av Vygotskijs, utan framförallt förföljt de spår som har haft störst 
betydelse för arbetet med avhandlingen.  

Som nämnts betraktar jag Vygotskijs teorier som resultat av en forskning 
som inte har formulerats i ett färdigt paradigm (se 1.1). Detta kan delvis 
förklaras med den politiska censuren i Sovjetunionen och att Vygotskij inte 
fick möjlighet att sammanfatta essensen av sin forskning. Men det handlar 
också om Vygotskijs pragmatiska vetenskapssyn. Vygotskij hade inga am-
bitioner om att formulera en allomfattande eller slutgiltig teori, utan utveck-
lade fortlöpande sitt teoretiska perspektiv genom empiriska undersökelser 
och analyser av samtida teoretiska diskurser. Min tolkning av Vygotskijs 
teoretiska ansats och metodologi beskrivs närmare i kapitel 5. 

Det systemteoretiska perspektivet 
I ”Tanken och ordet”, som är det sista kapitlet i ”Tänkande och språk”, 
sammanfattar Vygotskij sin syn på internalisering av språk31; 

Enligt den motsatta teorin representerar barnets egocentriska språk ett över-
gångsfenomen från interpsykiska funktioner till intrapsykiska, dvs. från for-
mer av social, kollektiv handling till individuella funktioner. Som vi visade i 
ett av våra tidigare arbeten är denna övergång en generell lag för utveckling-
en av alla högre psykiska funktioner som ursprungligen uppstår som aktivi-
tetsformer som sker i samarbete och först därefter av barnet överförs till om-
rådet för dess egen psykiska aktivitet. Språket för mig själv uppstår genom en 
differentiering av den ursprungligen sociala funktionen för andra. (Vygotskij 
2001, s. 422 f.) 

                                                      
31 Motsatt ska i citatet förstås i förhållande till Piagets teori om att barnets egocentriska språk 
är ett utryck för dialektiken mellan barnets naturliga autism och pågående socialisering. 
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Denna åtskillnad mellan språkets interpsykiska och intrapsykiska funktioner 
baseras på en distinktion mellan sociala och psykiska system. Även om inte 
Vygotskij använder denna terminologi, uppfattar jag ovanstående citat som 
ett av många exempel på att hans studier, diskussioner och konklusioner 
baseras på ett systemteoretiskt synsätt.32 Denna uppfattning av Vygotskij 
som systemteoretiker är jag inte ensam om. Till exempel anser Boris Mesh-
cherykov att Vygotskij inte kan beskrivas som en funktionalist, strukturalist 
eller evolutionist; 

Long before the official birth of system theory, Vygotsky had developed his 
own systematic approach. It was oriented toward understanding the whole-
ness of an object: establishing connections among systematization [taxono-
my], structure [of mental processes, meaning, and brain mechanisms], func-
tion, and development. It was aimed at the integration of these different per-
spectives into a unified theoretical scheme. (Meshcherykov 2007, s. 157). 

Jag har alltid uppfattat Vygotskijs texter som en diskussion om system. Detta 
har givetvis haft stor betydelse för hur jag läst och tolkat hans teorier. Olika 
texter, som till exempel ”Psychology of Art” och ”Tänkande och språk”, 
berör enligt min uppfattning den samma problematik utifrån olika system-
perspektiv. System som i detta fall bygger på en distinktion mellan estetik 
och diskurs. Distinktionen mellan estetiska och diskursiva former för tän-
kande är, enligt min mening, central i Vygotskijs analyser om hur människan 
genom mediering av kultur utvecklar den kreativa förmåga som gör att hon 
kan överskrida den existerande kulturens ramar. Denna mediering är en 
komplex process som både förutsätter och innebär, en utveckling av såväl 
människans språkliga tänkande som hennes sociala kompetenser. 

Hypotesen om språkligt tänkande rymmer, enligt min uppfattning, essen-
sen i Vygotskij analys och problematisering av denna komplexa process 
utifrån ett psykologiskt systemperspektiv. Avhandlingens teoretiska ansats 
formuleras i den meningen utifrån ett sociokulturellt psykologiskt perspektiv 
på sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt. 

3.2.2 Det kulturhistoriska perspektivet 
Hypotesen om språkligt tänkande framstår som en möjlig teoretisk ansats i 
forskning. Men för att kunna tillämpas, måste den utvecklas och formuleras i 
förhållande till aktuella problemställningar och diskurser. Detta kan givetvis 
göras utifrån en mängd olika kunskapsintressen beroende på problemfält, 
forskningsdisciplin och positioneringar.  

                                                      
32 Vygotskijs användning av systembegreppet kan eventuell vara inspirerat av Piaget. Utöver 
att tala om psykiska system kommer Vygotskij bland annat in på frågor om olika sociala 
system, intellektuella system, biologiska system, förskolan som fostrande system osv.  
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Vygotskijs teorier har under årens lopp reviderats eller utvecklats utifrån 
skilda teoretiska perspektiv. Som konsekvens av detta, är många referenser 
till Vygotskij i själva verket referenser till omarbetningar som inte nödvän-
digtvis återspeglar Vygotskijs egna tankar. I arbetet med att formulera studi-
ens teoretiska ramverk har jag valt att återvända till Vygotskij. Eller snarare, 
till hypotesen om språkligt tänkande.  

Det är med andra ord inte Vygotskijs teorier, utan hans logik i hypotesen 
om språkligt tänkande som är utgångspunkten för studiens kulturhistoriska 
perspektiv. Utifrån denna logik ska språkligt tänkande, utifrån min tolkning 
av Vygotskij, förstås som ett psykiskt system som transformeras i dialekti-
ken mellan sociala och biologiska system. Dessa system kan inte förstås 
isolerat, utan ska ses som olika perspektiv på människans fylogenes, socio-
genes och ontogenes som kulturhistorisk varelse. Dessa system är inkompa-
tibla, har en systemgräns och rymmer ett närmast oändligt antal subsystem.  

Vygotskijs diskussioner rymmer, enligt min uppfattning, fortfarande de 
mest konsistenta och relevanta analyserna av språkligt tänkande. Det finns 
därför ingen anledning att ta utgångspunkt i någon av de positioner som 
formulerats i den efterföljande teoriutvecklingen. Jag upplever heller inte att 
jag själv har något att tillföra logiken i Vygotskijs utsagor. Däremot innebär 
konstruktionen av det teoretiska perspektivet att min tolkning av Vygotskijs 
tankegång måste klarläggas, liksom hypotesen om det språkliga tänkandet 
måste förtydligas och utvecklas i förhållande till den komplexitetsstigning 
som kännetecknar vår samtid. 

Att forskningsfrågan preciserats till att handla om sambandet mellan mu-
sikpedagogisk teori och definitionsmakt, har inneburit att det teoretiska ram-
verket huvudsakligen handlar om språkets funktion som strukturell koppling 
mellan sociala och psykiska system. Som konsekvens av detta, baseras kon-
struktionen av det kulturhistoriska perspektivet främst på en problematise-
ring och tillämpning av språkligt tänkande utifrån ett sociologiskt respektive 
psykologiskt perspektiv. Bägge dessa fält rymmer en mängd teoretiska posit-
ioner som kan kvalificera språkligt tänkande som vetenskapligt begrepp. Det 
systemteoretiska perspektivet beskrivs närmare i kapitel 4 och 5.2. 

Detta ska inte förstås som att samtliga teorier som förekommer i avhand-
lingen kan betraktas som kulturhistorisk teori. Men däremot som att de an-
vänds och problematiseras utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Det kultursociologiska perspektivet 
De sociologiska begrepp och teser som används i denna delstudie har tolkats 
och problematiserats utifrån ett kultursociologiskt perspektiv. De teoretiker 
som, utöver Vygotskij, har haft störst betydelse för konstruktionen av studi-
ens sociologiska perspektiv är Anthony Giddens, Jürgen Habermas och 
Norman Fairclough. Ingen av dessa teoretiker refererar till Vygotskij och de 
representerar olika positioner inom sociologin. Valet av dessa teoretiker 
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motiveras av att de bidrar med begrepp, som enligt min mening, är mycket 
användbara i problematiseringen av kommunikation.  

Valet av Giddens motiveras främst av begreppen det ”senmoderna” re-
spektive den ”radikaliserade moderniteten”. Med begreppet senmodernitet 
distanserar sig Giddens från idén om att vi lever i en postmodern tid. Det 
senmoderna kännetecknas av en radikalisering av moderniteten som bland 
annat innebär en separation av tid och rum, urbäddning av sociala system 
samt ökad reflexivitet (Giddens 1994). I förhållande till hypotesen om språk-
ligt tänkande kan den radikaliserade moderniteten användas till att beskriva 
den allt större differentieringen mellan kulturens mening och funktion i 
kommunikationen. Från att sociala relationer tidigare varit lokalt förankrade 
i en gemensam kultur, kännetecknas senmoderniteten av att sociala relation-
er lyfts ut och rekonstrueras på tvärs av tid och rum.  

Orsaken till denna radikalisering kan bland annat problematiseras med 
begreppet kolonisering. Detta begrepp är hämtat från ”Teorien om den 
kommunikative handlen” (Habermas 1981). Kommunikation är en process 
där människor utvecklas som kulturvarelser i deras försök att förstå 
varandra. Denna kommunikation föregår i människors intersubjektiva livs-
värld. Livsvärlden kan förstås som de betydelsehorisonter som definierar 
människans språkhandlingar. Habermas opererar med samhälle, kultur och 
personlighet som tre olika former av kommunikativ rationalitet. Samhällets 
stigande komplexitet har inneburit att olika samhällsfunktioner har avskiljts 
från människans vardagsliv. I dessa samhällsinstitutioner utvecklas kommunika-
tiv rationalitet utifrån deras egen systemlogik. I förhållande till hypotesen om 
språkligt tänkande, är frågan om hur dessa frikopplade system koloniserar 
livsvärlden, och därmed människors språkhandlingar, mycket relevant.  

Norman Fairclough har formulerat en tredimensionell modell för diskurs-
analys där diskurser definieras som samtal och texter (Fairclough 1992). 
Denna distinktion mellan lingvistiken och andra språkformer är relevant med 
tanke på forskningsfrågans fokus på musikpedagogisk teori. I Faircloughs 
modell görs också en distinktion mellan text och diskurs vilket gör det möj-
ligt att analysera texter i förhållande till olika diskurser. Kommunikationen 
föregår i diskursiva praktiker vilka kan förstås som kommunikativa händel-
ser i sociala praktiker. Genom dessa distinktioner mellan text, diskursiv re-
spektive social praktik blir det möjligt att koppla analysen av musikpedago-
giska teorier i musikpedagogiska diskurser till frågan om musikpedagogisk 
definitionsmakt i sociala praktiker. Musikpedagogiska diskurser är, liksom 
diskursanalyserna i denna studie, med andra ord både konstituerad av de 
sociala praktiker som de samtidigt konstituerar. Urvalet av sociologiska teo-
rier beskrivs närmare i kapitel 5 (se 5.2.2)  

Det kulturpsykologiska perspektivet 
De psykologiska begrepp och teser som används i denna delstudie har tolkats 
och problematiserats utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv. De teoretiker 
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som, utöver Vygotskij, har haft störst betydelse för konstruktionen av studi-
ens psykologiska perspektiv är Jerome Bruner, Daniel Stern och Edmund 
Husserl.  

Referensen till Jerome Bruner motiveras främst av hans formulering och 
användning av begreppet vardagspsykologi. Detta begrepp definierade och 
utvecklade han i ”Mening i handling” (Bruner 1999). Med vardagspsykologi 
syftar Bruner på ett system där människor organiserar sina upplevelser, erfa-
renheter och transaktioner med den sociala världen. Meningen med en män-
niskas liv finns förklarad i hennes kultur. Kunskapen om denna mening kan 
inte vara fel i vetenskaplig mening utan konstrueras alltid utifrån människans 
subjektiva perspektiv. Meningen existerar i kulturen i form av meningsfulla 
berättelser. Människans handlingar motiveras av sökandet efter mening. 
Genom att ta del av en kulturs olika symbolsystem kan hon lära sig att tolka 
handlingar, se meningen i dem, i ett mer komplext sammanhang. Det är 
dessa meningsgivande och meningskonsumerande handlingar som förbinder 
människan med kulturen. Bruners begrepp vardagspsykologi är bland annat 
intressant i förhållande till Vygotskijs diskussioner om ”vardagsbegrepp” 
och ”vardagsliv”. Inte minst är Bruners diskussion om de vardagspsykolo-
giska berättelsernas funktion i människans meningsfulla handlingar, mycket 
relevant i en analys och utvecklingen av begreppet språklig tänkande. Bru-
ners egna referenser till Vygotskij är dock svår att genomskåda. Denna pro-
blematik beskrivs i förbindelse med diskussionen om det kulturhistoriska 
paradigmets konsistens (se 5.7.2). 

I boken ”Spädbarnets interpersonella värld” kommer Daniel Stern in på 
hur människans själv utvecklas i samspel med sin omvärld (Stern 1991). 
Sterns teorier är intressanta ur flera avseenden. Begreppet interpersonell 
ligger till exempel väldigt nära Vygotskijs användning av begreppet in-
terpsykisk och Stern refererar bland annat till ”Tänkande och språk” i sin 
diskussion om intersubjektivitet. Enligt Stern tar all inlärning och alla krea-
tiva handlingar sin början i en domän för begynnande relatering. I denna 
domän utvecklas människans känsla av ett emergent själv. Igenom samspelet 
med andra människor uppstår fler relaterandedomäner där människan ut-
vecklar känslan av ett kärnsjälv, ett kärnsjälv tillsammans med en annan, 
känslan av ett intersubjektivt själv, samt känslan av ett verbalt själv. I sam-
band med att Stern reviderade sin teori, lade han till känslan av ett narrativ 
själv och blev tydligare om sammanhanget mellan själv och medvetande 
(Stern 2000). Det är dock främst Sterns teorier om den nonverbala kommu-
nikationens betydelse för utvecklingen av självmedvetandet jag uppfattar 
som relevant i förhållande till hypotesen om språkligt tänkande.  

Att ta med Edmund Husserl i en teoretisk konstruktion som i så hög grad 
baseras på Vygotskijs tänkande kan omedelbart verka inkonsekvent. 
Vygotskij var mycket kritisk mot Husserls fenomenologi och deras veten-
skapsteoretiska kunskapssyn kan knappast förenas (se 5.7.1). Den syn på 
människans erfarenhet av tidsflödet, som Husserl diskuterar i konstitutionen 
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av tidsmedvetandet, är dock mycket intressant med tanke på att beskriva och 
problematisera musikaliska former för språkligt tänkande (Husserl 1995). 
Enligt min uppfattning är det ingen motsättning mellan Vygotskijs syn på 
musikens väsen och Husserls syn på tidsmedvetandet (se 5.5.1). Referensen 
till Husserl är heller inte något unikt för denna studie. Tvärtom har Husserls 
fenomenologi uppmärksammats och använts i en mängd musikvetenskap-
liga, musikpedagogiska och musikterapeutiska studier. 

3.3 De empiriska delstudierna 
Även om detta forskningsprojekt inte kan kopplas till jämförbara musikpe-
dagogiska studier, har den beröringspunkter med olika forskningsprojekt. 
Detta delkapitel inleds med en redogörelse för några av de problemställning-
ar som denna studie tangerar. Avslutningsvis beskrivs Vygotskijs position 
inom musikpedagogisk forskning. 

3.3.1 De empiriska problemställningarna 
Som nämnts har jag inte funnit någon motsvarande forskning om sambandet 
mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt. Här kommer en kort 
redogörelse för några av de studier som på olika sätt tangerar de empiriska 
delstudierna samt bakgrundsstudien.  

Om sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt 
I avhandlingen ”Samtal om samspel” tar Olle Zandén upp vilka kvalitetsupp-
fattningar och bedömningskriterier som kommer till uttryck i musiklärares 
samtal om ensemblespel i gymnasiet, samt hur dessa kriterier och uppfatt-
ningar förhåller sig till gymnasieskolans styrdokument (Zandén 2010). Zan-
dén konkluderar bland annat att samtalen rör sig på en nivå som sällan förut-
sätter ett musikaliskt eller musikdidaktiskt yrkeskunnande. Lärarpåverkan 
framstår i samtalen som något negativt och hög kvalitet på musicerandet 
beskrivs som en följd av att ingen lärare har varit inblandad. Det råder en 
obalans mellan de kvalitetsuppfattningar som samtalsgrupperna ger uttryck 
för och styrdokumentens mål och kriterier. Med hänvisning till Erling Dales 
tredje kompetensnivå, hävdar Zandén att musiklärare måste utveckla ett 
språk som gör det möjligt att formulera, värdera och kritisk granska kurspla-
ner, metoder, mål och kriterier. Zandéns studie kan ses som ett exempel på 
sambandet mellan musikpedagogisk teori, eller snarare musikpedagogisk 
terminologi, och musikpedagogisk definitionsmakt.  

Ulla-Britta Broman-Kananen diskuterar kvalitetssäkringssystemens av-
siktliga och oavsiktliga konsekvenser för den högre musikutbildningen 
(Broman-Kananen 2007). År 2005 inleddes ett tvåårigt utvecklingsprojekt, 
”Vardagslivets kvalitet”, på Sibelius-Akademin. Syftet med utvecklingspro-
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jektet var att utarbeta en matris som ett konkret arbetsredskap för systema-
tiska reflektioner, samt att utforska och utveckla lämpliga arbetsmetoder för 
ett kontinuerligt arbete med matrisen. Som utgångspunkt skulle projektet 
baseras på ett förtroende för den sakkunskap som redan fanns på avdelning-
arna. Det nya systemet skulle utarbetas i vardagen, vara kunskapsproduce-
rande samt vara ett reflektionsredskap för en gradvis utveckling av verksam-
heten. Styrkan med ett kvalitetssäkringssystem på lokal nivå är, enligt Bro-
man-Kananen, att sammanhanget mellan de vardagliga rutinerna och syste-
mets strukturer medvetandegörs och blir föremål för medvetna reflektioner. 
En oavsiktlig konsekvens är dock att kvalitetssäkringssystemen riskerar att 
bli styrande istället för riktningsvisande. Det vill säga att mätinstrumenten 
konstruerar en verklighet som upplevs som verkligare än vardagens verklig-
het. Den problematik Broman-Kananen tar upp kan ses som ett exempel på 
konfrontationen mellan musikpedagogiska diskursens hela definitionsmakt 
och den enskilde pedagogens musikpedagogiska definitionsmakt. 

Claes Ericsson beskriver, utifrån en tolkning av Thomas Ziehe, skolans 
musikverksamhet som ett offentligt rum där kommunikationen mellan ung-
domars livsvärld och systemvärlden förverkligas utan att det utövas våld på 
ungdomars musikaliska integritet (Ericsson 2001). Att lärares auktoritet 
minskar innebär att elever och föräldrar i högre grad än tidigare ifrågasätter 
skolans verksamhet. Ericsson utvecklar Ziehes tanke om ett offentligt rum 
som en mötesplats mellan lärare och elev som äger rum inom ett begränsat 
område av gemensamt intresse. Enligt Ericsson kan Ziehes resonemang om 
ett offentligt rum kopplas till Habermas begrepp system- respektive livs-
värld. Det kommunikativa handlandet skulle enligt Ericsson kunna förstås 
som att impulser från elevernas livsvärld flyter in i musikundervisningen 
som representerar systemvärlden. Även problematiken omkring föräldrarnas 
och elevernas ökande ifrågasättande, kan ses som ett exempel på hur peda-
gogens musikpedagogiska definitionsmakt konfronteras med den musikpe-
dagogiska diskursens hela definitionsmakt. 

En studie som har beröring med problematiken om pedagogers musiksyn, 
är Eva Georgii-Hemmings avhandling ”Berättelsen under deras fötter” (Ge-
orgii-Hemming 2005). Med utgångspunkt i musiklärares egna berättelser, 
diskuterar Georgii-Hemming vilken betydelse deras personliga erfarenheter 
av musik i skilda sammanhang, har i förhållande till deras professionella 
verksamhet. I studiens bakgrund diskuterar Georgii-Hemming utförligt bety-
delsen av musiklärares musiksyn. I denna förbindelse konstateras att mu-
siklärare både kan ha en outtalad eller uttalad musiksyn, som omedvetet eller 
medvetet kan påverka den musikdidaktiska diskursen eller verksamheten. 
Georgii-Hemming kommer dock inte närmare in på denna problematik i 
diskussionen av sina egna resultat. 
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Bakgrundsstudien om målgruppens förutsättningar  
Det finns en mängd forskning inom musikpsykologin om musikalisk kun-
skapsutveckling. Däremot är det svårt att finna musikpedagogisk forskning 
som ägnat sig åt vad som kännetecknar musikalisk kunskapsutveckling hos 
människor med grava kognitiva dysfunktioner. Studier som tar upp frågan 
om musikens betydelse för människor med kognitiva dysfunktioner är ofta 
formulerade utifrån ett musikterapeutiskt perspektiv.  

Till exempel har Barbara Duffy och Ray Fuller studerat hur musikterapi 
kan styrka social kompetens hos barn med moderata intellektuella handikapp 
(Duffy & Fuller 2000). Utöver att studera musikterapi som metod att styrka 
utveckling av sociala färdigheter, har Duffy och Fuller fokus på musikens 
betydelse för barnens sociala utveckling. Deras resultat pekar på att musiken 
i sig själv generellt inte verkar ha någon avgörande betydelse för utveckling-
en av social kompetens. Det var endast i förhållande till barnens imitations-
förmåga forskarna kan se en tendens till att musiken i sig själv bidrog ut-
vecklingen. Konklusionen är att musiken i sig själv inte verkar vara en avgö-
rande faktor i de musikterapiska metoder som syftar till att styrka klienternas 
sociala kompetens. 

I ”Music for Children and Young People with Complex Needs” kommer 
Adam Ockelford in på hur barn och ungdomar med komplexa behov kan lära 
sig musik, genom musik (Ockelford 2008). Ockelford utgår från en modell 
som han benämner ” Making sense of music making sense” (ib. s. 57). 
Denna modell gör det möjligt att beskriva och problematisera musikalisk 
kunskapsutveckling utifrån såväl ett musikpedagogiskt som ett musiktera-
peutiskt perspektiv. Ockelford utgår inte från en explicit musiksyn i sina 
diskussioner. Hans fokus ligger främst på musikundervisning och musikalisk 
kunskapsutveckling i förhållande till målgruppen. Musikbegreppet definieras 
inte entydigt och dess betydelse framgår genom hur det används i diskuss-
ionerna. Att musik förknippas med ljud framgår bland annat av detta citat 
från diskussionen om ”Musical meaning”; 

So where does music derive its meaning from? Logically, it must stem from 
the fabric of music itself – from the sounds and the relationships between 
them that make up pieces (ib. s. 59). 

I sin artikel ”Inclusion and involvement: Special needs in music education 
from a life-world phenomenological perspective”, kommer Cecilia Ferm 
Thorgersen in på hur musikaliskt engagemang kan ses som ett villkor för en 
inkluderande musikpedagogik (Ferm Thorgersen 2010). Musikaliskt enga-
gemang kan förstås som att människan engagerar sig i ett musikaliskt verk 
eller involverar sig i en musikalisk individuell eller social lärandeprocess. 
Med utgångspunkt i Maurice Merlou-Pontys fenomenologi förespråkar Ferm 
Thorgersen att livsvärlden kan ligga till grund för reflektionerna omkring 
människans existens och lärande. Detta skulle göra det möjligt att betrakta 
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människan ur ett holistiskt perspektiv där kropp, psyke och ande utgör en 
enhet. Målet med, och tillrättaläggandet av, en inkluderande musikpedagogik 
inom specialpedagogiken måste därför anpassas den enskilde individen.  

 3.3.2 Vygotskij i musikpedagogisk forskning 
Som nämnts baseras studien framför allt på de begrepp och problemställ-
ningar som började ta form i förbindelse med mina studier av Vygotskij på 
DPU. Inte minst har begreppen musikalisk handlingskompetens33 och musi-
kalisk agens haft stor betydelse i den efterföljande problemutvecklingen (se 
1.2). Det är dock sparsamt med referenser till Vygotskij i såväl internationell 
som nordisk musikpedagogisk forskning. De referenser som finns gäller 
dessutom ett mycket begränsat urval av hans texter.  

Referenser till Vygotskij i internationell forskning 
Med tanke på bredden i Vygotskijs diskussioner har det varit relevant att se 
närmare på vilka texter som typiskt ingår i den musikpedagogiska forskning-
ens referenslistor.  

Referensen till ”Mind in Society” är vanligt förekommande i de relativt få 
vetenskapliga artiklar som refererar till Vygotskij. I “The Child as Musician” 
anges till exempel denna källa i två artiklar; ”What develops in musical de-
velopment” (Bamberger 2006), samt ”Including everyone” (Jellison 2006). 
Detta är också tillfället i ”The Oxford Handbook of Music Psychology” där 
”The impact of music instruction on other skills” (Rauscher 2009), är den 
enda artikeln som refererar till Vygotskij  

I “The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning” 
från 2002, förekommer Vygotskij som referens i sex artiklar. I ”Develop-
mental Characteristics of Music Learners” (Runfola & Swanwick 2002), 
samt ”A Comparative Review of Human Ability Theory” (Torff 2002) anges 
”Mind in Society” som enda källa. I ”Contemporary Curriculum Practices 
and Their Theoretical Bases (Hanley & Montgemery 2002) respektive ”Mu-
sic and Early Childhood Education” (Jordan-deCarbo & Nelsen 2002) anges 
”Thought and Language” och ”Mind in Society” som källor. Författarna till 
”Learning Theories as Roots of Current Musical Practise and Research” 
refererar till ”Thought and language”, “Thinking and speech”, “Problems of 

                                                      
33 Begreppet musikalisk handlingskompetens används även av Wilfried Gruhn, men utifrån en 
kritisk teoretisk tradition (Gruhn 2006). Musikalisk handlingskompetens baserar sig enligt 
Gruhn mer på musikproduktion än på musikreproduktion. Utvecklingen av denna kompetens, 
som är musikundervisningens viktigaste syfte, korresponderar till studentens förmåga att 
ljudliggöra eller aktivera mentala representationer. Som resultat av globaliseringen finns det 
inte en enskild musikalisk kod som kan bilda en utgångspunkt för gemensamma musikaliska 
erfarenheter. Varje subkultur och sub- subkultur utvecklar sina egna koder som separerar 
sociala grupper från varandra. Därför hör det till musikundervisningens uppgift att utveckla 
strategier för att skapa fundamentet för gemensamma musikaliska identiteter. Detta kan end-
ast uppnås genom att studenterna utvecklar en konkret handlingskompetens med musik.  
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the theory and history of psychology” samt “Educational psychology” 
(Taetle & Cutietta 2002). I ”The Neurobiology of Music Cognition and 
Learning” refereras enbart till ”Thought and Language” från 1962 (Gruhn & 
Raucher 2006).  

Denna källa anges också i de två artiklar som har Vygotskij som referens i 
“Communicative musicality”. Den ena är ”Voices of shared emotion and 
meaning: Young infants and their mothers in Scotland and Japan” (Powers & 
Trevharten 2009). Den andra är ”Spontaneity in the musicality and music 
learning of children” (Bannan & Woodward 2009). I “Menc Handbook of 
Muscical Cognition and development” från 2006, återfinns ovan nämnda 
artiklar av Torff, respektive Gruhn och Rauscher. Allt som allt omnämns 
Vygotskij i 13 av de 171 referenslistor som presenteras i dessa artikelsam-
lingar. ”Mind in Society” anges som enda referens till Vygotskij i sex artik-
lar, och som den ena av två källor i två artiklar. Ingen av ovanstående artik-
lar refererar till ”Psychology of art”.  

Vygotskij i nordisk forskning 
I fråga om nordisk forskning har bland annat Stojan Kaladjev, Torill Vist, 
Cecilia Hultberg, Karin Johansson och Tapani Heikinheimo refererat till 
Vygotskijs arbeten. Dessa författare tar dock primärt utgångspunkt i teo-
retiker som exempelvis Aleksej Leontiev, Yrjö Engeström, Jerome Bruner 
och Roger Säljö, vilka på olika sätt distanserat från Vygotskij.  

Stojan Kaladjev reser i sin artikel ”Om musikaliska generaliseringar”, 
frågan om vi kan tala om musikaliska generaliseringar, hur de i så fall bildas 
och vilka de psykologiska och pedagogiska konsekvenserna av detta skulle 
vara (Kaladjev 2009). Dessa frågeställningar är formulerade utifrån kulturhi-
storisk aktivitetsteori. Med termen musikaliska generaliseringar syftar 
Kaladjev på generaliseringar och generaliseringsprocesser i musikaliska 
sammanhang. I sin artikel ger Kaladjev tre exempel på auditiva generali-
seringar med utgångspunkt i barns utveckling av rytmisk förmåga, känsla för 
tonalitet samt känsla för musikens karaktär. Genom en analys som baseras 
på Vygotskijs diskussion om internalisering kopplat till Leontievs respektive 
Engeströms aktivitetsteori, kommer Kaladjev fram till tre lärandenivåer. På 
den första nivån sker lärandet på ett omedvetet operationellt plan. Den andra 
nivån är en handlingsnivå som karakteriseras av processer i riktning från det 
specifika till det generella. Denna nivå består både av reproduktivt och pro-
duktivt lärande. Den tredje nivån är en verksamhetsnivå där själva utveckl-
ingen är objektet för lärandet. Kaladjev kommer bland annat fram till slutsat-
sen att musikaliska generaliseringar är en del av individens emotionella och 
kognitiva processer.  

I artikeln ”Musikken som medierende redskap” diskuterar Torill Vist hur 
begrepp som ”mediering”, ”kulturella redskap” och ”lärande” kan vara rele-
vant i en diskussion om musikpedagogiken som socialt fenomen (2008). 
Med hänvisning till bland annat Daniel Stern hävdar Vist att människan inte 



Mats Uddholm - Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt 

 
50 

enbart tänker i ord och delsättningar, utan bland annat också i kroppskänslor 
och energier, klanger och rytmer eller temperaturer och färger. Vist baserar 
en stor del av sin diskussion på Roger Säljös sociokulturella perspektiv. En 
av Vists konklusioner är att överföring och tillägnelse av kunskap sker inom 
en diskurs där människor lär sig att uppleva musik på ett bestämt sätt. Detta 
gör det bland annat viktigt att ställa frågor om vilka diskurser som utvalda 
teorier och pensum förmedlar, och om förmedlingen av lärandeteorier rym-
mer andra psykologiska redskap och artefakter än de verbala.  

Cecilia Hultberg betonar att undersökningar om musikaliskt lärande är en 
väsentlig uppgift för forskare i musikpedagogik. I artikeln ”En kulturpsyko-
logisk modell av musikaliskt lärande genom musicerande” presenterar Hult-
berg en modell som syftar till att kunna användas i frågeställningar omkring 
vilka verktyg individer använder sig av, vilken etablerad kunskap de tilläg-
nar sig, och vilken ny kunskap de utvecklar (Hultberg 2009). Hultberg härle-
der denna modell till en kulturhistorisk modell av Vygotskij som omtolkats 
av Jerome Bruner. I modellen har Hultberg placerat en kulturell verktygslåda 
mellan musikern och musiken. Dessa verktyg består av instrument, framfö-
randen och konventioner. Med hjälp av verktygen kan musikern tala till den 
musik hon framför eller föreställer sig, samtidigt som musiken talar till 
henne när hon lyssnar eller reflekterar över den. Med hänvisning till Jerome 
Bruner och exempel på lärandesituationer i praxis, hävdar Hultberg att de 
kulturella verktygen definierar människors handlande på förhand. Med stöd 
av mer erfarna kulturella representanter kan eleven lära sig använda olika 
kulturella verktyg, som kan kombineras i musikalisk kunskapsutveckling. 

Även Karin Johansson hänvisar till en modell av Vygotskij i sin avhand-
ling ”Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice” (Johans-
son 2008). I denna avhandling beskrivs Vygotskij, med hänvisning till Enge-
ström, som den första generationen i utvecklingen av en kulturhistorisk akti-
vitetsteori. Johannsons teoretiska ansats baseras på Engeström teori om ett 
expanderande lärande där aktivitetssystem beskrivs som en syntes av lärande 
och kreativitet. Även Tapani Heikinheimo utgår från Engeström i sin studie 
”Intensity of Interaction in Instrumental Music lessons” (Heikinheimo 2009). 
Heikinheimos projekt handlar om vilken betydelse interaktionens intensitet 
har för konstruktionen av musikalisk och pedagogisk mening i vokal och 
instrumentalundervisning, samt hur den verbala och musikaliska kommuni-
kationen är kopplad till denna intensitet. Johanssons och Heikinheimos val 
av perspektiv innebär att de är de forskare som har störst distans till 
Vygotskij av ovan nämnda författare. 
Även om samtliga projekt är intressanta, baseras de på positioner som inte 
överensstämmer med min tolkning av Vygotskij och hypotesen om språkligt 
tänkande. Utöver min egen artikel ”Musikpedagogik i ett kulturhistoriskt 
perspektiv” (Uddholm 2004), är det endast Torill Vist och Cecilia Hultberg 
som refererar till ”Psychology of Art” i de artiklar som publicerats i ”Nor-
disk musikpedagogisk forskning” fram till år 2011. 
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4 Metodologi och etik 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för de metodologiska och etiska 
överväganden som ligger till grund för arbetet med forskningsfrågan och 
dess problemställningar.  

4.1 Metodologi 
 

Som nämnts baseras forskningsfrågan på en syntes av två olika problemati-
ker (se 2.4). Frågan om forskningsfrågans teoretiska ansats hör till det veten-
skapsteoretiska problemfältet. Delkapitlet om metodologi inleds med en 
beskrivning av de vetenskapsteoretiska reflektioner som ligger till grund för 
konstruktionen av studiens insatsteori och utformningen av de empiriska 
delstudierna. Därefter beskrivs bakgrundsstudiens utveckling och utform-
ning. Avslutningsvis beskrivs kortfattat de metodologiska övervägandena 
som ligger till grund för studiens och delstudiernas design.  

4.1.1 Ontologiska och epistemologiska överväganden 
Som nämnts baseras forskningsfrågans insatsteori på en teorigenererande 
studie av Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande (se 2.4.2). Detta innebär 
att konstruktionen av det teoretiska perspektivet rymmer ontologiska och 
epistemologiska positioneringar som måste problematiseras utifrån ett veten-
skapsteoretiskt metaperspektiv. Detta leder till frågan; 

Vad är vetenskap, egentligen?  
Alan F. Chalmers hävdar att frågan i viss mening är fel ställd, eftersom det 
inte går att få någon generell förklaring av vetenskapen och den vetenskap-
liga metoden som gäller för alla vetenskaper under hela dess historiska ut-
veckling (Chalmers 2003). Det är inte givet hur vetenskap ska definieras. I 
arbetet med min avhandling har jag ofta haft anledning att ägna mig åt onto-
logiska och epistemologiska grubblerier. Hur kan jag veta det här, och vad är 
det egentligen jag vet? 

Søren H. Klausen anser att vetenskapsteorin på ett sätt kan ses som ett 
långt och komplext svar på vad vetenskap är (Klausen 2005). Med andra ord 
skulle det, rent filosofiskt, vara möjligt att definiera vetenskap ur ett veten-
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skapshistoriskt, vetenskapssociologiskt eller vetenskapsfilosofiskt perspek-
tiv. Men även om studien har väckt en mängd frågor av filosofisk karaktär, 
har det inte känts aktuellt att försöka definiera vetenskap genom att följa en 
bestämd filosofisk tanketradition. Snarare hade en sådan ambition inneburit 
en risk för att fokus flyttas från forskarfrågans syfte, och istället kommit till 
att handla om skilda vetenskapliga teoriers konsistens och eventuella tillkor-
takommanden.  

Jens Thisted beskriver vetenskap som en mänsklig aktivitet eller praxis 
och att vetenskapen därför formas av den syn vi har på verkligheten när vi 
utforskar den (Thisted 2009). Beskrivningen av vetenskap som både praxis, 
det vill säga utforskandet, och form, det vill säga synen på verkligheten, 
innebär dock en risk för att vår förståelse av vetenskap kommer att grunda 
sig på en tautologi. Istället för att betrakta vetenskap som en praxis har jag 
därför valt att göra en distinktion mellan vetenskap som kriterium och veten-
skaplig praxis som metod. Kunskap om verkligheten kan till exempel utfors-
kas utifrån konstnärliga eller religiösa kriterier, men det som kännetecknar 
vetenskaplig kunskap är, att den har en logisk form som ska kunna prövas 
utifrån kriterierna logisk sanning och logisk falskhet (Føllesdal, Walløe & 
Elster 2001).  

Om sanningskriterier 
Denna distinktion mellan sant och falskt ska inte förstås som att vetenskaplig 
forskning leder fram till en sann kunskap. Tvärtom kan vetenskapligt kun-
skapande ses som en historisk process där dess resultat analyserats i förhål-
lande till dess logiska konsistens. Frågan vad som är sant eller falskt handlar 
därför snarare om konklusionernas trovärdighet i förhållande till den aktuella 
forskningens metoder och kunskapsintressen. De vetenskapliga kriterierna 
kan därmed betraktas som den koefficient som konstituerar en vetenskaplig 
forskningspraxis som är under ständig utveckling. Som forskare måste vi 
därför både förhålla oss kritisk till kunskapandets reliabilitet och validitet.  

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg opererar med ett trilateralt sanningsbe-
grepp för att beskriva sanningens tre sidor; korrespondens, användning re-
spektive mening (Alvesson & Sköldberg 1994). Dessa tre sidor motsvaras av 
det representativa, applikativa respektive signifikativa sanningsbegreppet 
(ib. s. 36). Vad som är sant beror således på den bakomliggande teorins kun-
skapsanspråk. Då forskning ofta definieras utifrån flera kunskapsintressen 
talar Alvesson och Sköldberg om blandade sanningsstrategier (ib. s. 35f). 

Om det pragmatiska paradigmet 
Utifrån detta perspektiv är den vetenskapliga forskningens utveckling en 
komplex process som knappast kan reduceras till en fråga om inkommensu-
rabla paradigm (Chalmers 2003) eller till Thomas Kuhns tes om vetenskap-
liga paradigmskift (Kuhn 1995). Jag har därför inte sett någon fördel med att 
definiera mitt forskningsprojekt som en bestämd vetenskaplig disciplin eller 
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att låta det inramas av ett lokalt definierat paradigm. Tvärtom menar jag att 
dessa former för positioneringar kan innebära ytterligare en risk för att resul-
tatet störs av ideologiskt genererad bias.  

Studien är enbart definierat som en musikpedagogisk avhandling utifrån 
det faktum att den riktar sig mot ett musikpedagogiskt problemfält. Istället 
för att låta studien ha utgångspunkt i ett bestämt teoretiskt paradigm har jag 
valt en mer pragmatisk ansats.  

Detta innebär att paradigmet inte enbart kan tillämpas, utan även måste 
prövas kontinuerligt i förhållande till studiens problemställningar och fortlö-
pande resultat. Den pragmatiska ansatsen ger tillgång till de begrepp, hypo-
teser, teorier och metoder som bäst svarar mot studiens krav. Men det inne-
bär även en ökad risk för en förfelad eklekticism eftersom skilda teoretiska 
discipliner och positioner inte kan kombineras okritiskt.  

Om vetenskapliga attityder 
Det pragmatiska paradigmets karaktär kräver att forskaren måste ta ett större 
ansvar jämfört med den forskning vars metodik och teoribildning på förhand 
legitimeras av ett lokalt accepterat paradigm. Detta ansvar kan till exempel 
problematiseras med utgångspunkt i Georg Henrik von Wrights syn på den 
vetenskapliga attityden (Wright 1988). Denna attityd bygger på en rationell 
hållning till verkligheten och kan beskrivas som en förening av en tro och ett 
medgivande. Människan måste tro på att verkligheten är öppen för männi-
skans insyn och att dess lagar är fattbara för vår tanke. Samtidigt måste hon 
medge att verkligheten är någonting objektivt som existerar som den är, oav-
sett hur vi tror och tänker att den är beskaffad. Den vetenskapliga attityden 
är dock långt ifrån någon självklarhet. 

Tron på att verkligheten är begriplig har en tendens att slå över i en tro, att 
människan med sin tanke kan diktera, vad som är sant. Medgivandet åter, att 
bara verkligheten kan avgöra om våra meningar är riktiga, har en tendens att 
hämma hypotes- och teoribildning och begränsa studiet av verkligheten till 
ett själlöst samlande på nakna fakta. Man kunde kalla den förra tendensen rat-
ionalistisk hybris, den senare empirisk trivialisering. Båda tendenserna är, om 
de får göra sig starkt gällande, ödeläggande för forskningen (Wright 1988, s. 
96-97). 

 
Med vetenskap syftar Wright på det engelska begreppet science som han 
översätter till teoretisk erfarenhetsvetenskap. Denna distinktion mellan ve-
tenskap och filosofi, där människan bygger sina egna nätverk av begrepp, 
gör det möjligt att betrakta vetenskapen utifrån filosofins premisser. Den 
vetenskapliga attityden kommer på detta sätt både att rymma det vetenskap-
liga utforskandet såväl som bedömningen av utforskandets vetenskapliga 
logiska konsistens. 
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Om hypoteser 
Willard V Quine kommer i ”The Web of Belief” in på hur den vetenskapliga 
hypotesen både kan användas till att förklara det förflutna såväl som att för-
utsäga framtiden. Även om tillämpningen av hypoteser i skilda problemfält 
förutsätter metoder som genererar olika former av kunskap, förhindrar det 
inte att vi kan uppfatta dem alla som hypoteser (Quine 1978). Ur detta per-
spektiv blir hypotesen intressant eftersom den både får sin giltighet genom 
att prövas mot verkligheten såväl som mot logiken i sina inbyggda premis-
ser. Med hjälp av hypotesen kan vi med andra ord skapa en syntes mellan 
den vetenskapligt prövade erfarenheten och den filosofiska rationaliteten.  

Utifrån en pragmatisk ansats borde hypotesen därför kunna fungera som 
ett metodologiskt redskap i en vetenskap som ständigt utvecklas genom den 
dialektiska processen mellan tro och medgivande. Vare sig den teoretiska 
ramen eller metoderna är färdiga, utan måste preciseras och utvecklas i för-
hållande till tidigare erfarenheter och de aktuella undersökningarnas syfte. 
Avhandlingens teoretiska ram kan därmed sägas vara resultatet av en form 
för metodologisk konstruktivism (Wallén 1996).  

Om den dialektiska konstruktionen av ett teoretiskt perspektiv 
Detta ska dock inte förstås som en antirealistisk positionering. Tvärtom byg-
ger studien i sin helhet på antagandet att det finns en objektiv verklighet. 
Konstruktion av perspektiv kan bäst beskrivas som en dialektisk konstruktiv-
ism som bygger på ett praktisk filosofiskt perspektiv på relationen mellan 
subjekt och objekt (Thisted 2009).  

… det er samspillet mellem subjektive og objektive sider, der udgør den ver-
den, vi lever i. Verden som sådan indeholder enheden af subjekt og objekt. 
Dermed indeholder den også enheden af kultur og natur, hvor praksis udgør 
relationen og dermed det aktive og forbindende forhold mellem disse størrel-
ser. Forståelsen og erkendelsen af den virkelighed, vi lever i, må tage ud-
gangspunkt i det, vi gør, og det, vi gør, dvs. den praksis, vi udfolder, etablerer 
vores verden ved at knytte en forbindelse mellem os og den natur, vi forhol-
der os til (Thisted 2009, s 77). 

Den dialektiska konstruktivismens relation till vetenskaplig praxis gör sig 
gällande både på såväl ett ontologiskt som en epistemologisk nivå. På en 
ontologisk nivå är den verklighet som undersöks formad som ett dialektiskt 
samspel mellan subjektiva och objektiva moment. Det dialektiska samspelet 
mellan en objektiv verklighets strukturer och den subjektiva tillgången i 
förståelsen av denna verklighet i praxis, innebär att den dialektiska kon-
struktivismen förenar ontologisk realism med en epistemologisk relativism. 
Erkännandet av verkligheten bygger på subjektiva förutsättningar samtidigt 
som denna verklighet föreligger objektivt (Thisted 2009).  

Det är sambandet mellan dessa två sidor av vetenskaplig praxis, som gör 
det möjligt att tala om vetenskapligt kunskapande utifrån en pragmatisk an-
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sats, utan att förfalla till subjektivism eller objektivism. Vi kan dock först 
förstå, och därmed kritisera, det pragmatiska paradigmet i sin helhet när det 
är explicit formulerat i den färdiga avhandlingen. Det konstruerade paradig-
mets konsistens kan med andra ord först på allvar prövas kritiskt efter det att 
avhandlingen är färdig.  

Om logisk konsistens utifrån ett systemperspektiv 
Denna dialektiska konstruktivism överensstämmer, enligt min uppfattning, 
med Vygotskijs dialektisk materialistiska verklighetsuppfattning. Genom 
tillämpningen av hypoteser kan man generera rationella argument för hur 
verkligheten systematiskt kan beskrivas, problematiseras, förstås och förkla-
ras. En förutsättning för detta är givetvis att hypotesen innebär en reduktion 
av komplexitet vilket innebär att synen på verkligheten fragmenteras. Ge-
nom att formulera hypotesens premisser och problemställningar utifrån en 
systemteoretisk ansats blir det möjligt att studera verkligheten ur skilda 
systemperspektiv. Dessa perspektiv är inte kompatibla men de kompletterar 
varandra. Hypoteserna representerar med andra ord de logiska tankemodeller 
som motiverar den vetenskapliga forskningens problemställningar och gör 
dem möjliga att besvara. Denna logik är densamma oavsett vetenskaplig 
inriktning, däremot förutsätter systemens skilda karaktär en stor variation i 
metoder. 

Med systemteori avses den teoretiska ansatsen att formulera generella la-
gar för system. Enligt Lars Skyttner kan målet med systemteori, engelskans 
General Systems Theory (GST), beskrivas på följande vis;  

To formulate generalized systems theories including theories of systems dy-
namics, goals-oriented behaviour, historical development, hierarchic struc-
ture, and control processes. To work out a methodological way of describing 
the functioning and behaviour of systems objects. To elaborate generalized 
models of system (Skyttner 2001, s. 37). 

Om systemteori som vetenskap 
Som tillämpad vetenskap, menar Skyttner, att General Systems Theory blir 
General System Science. En metadisciplin som gör att resultat kan transfere-
ras från disciplin till disciplin. Jag delar inte denna uppfattning men däremot 
menar jag att ett systemteoriskt perspektiv kan bidra med abstraktionsmo-
deller som kan kvalificera forskningens validitet såväl som reliabilitet.34  

Denna studie bygger således inte på ett ontologisk antagande om att verk-
ligheten består av system utan på det epistemologiska antagandet att vi kan 
utveckla rationell kunskap om verkligheten utifrån ett systemteoretiskt per-
spektiv. I förhållande till det musikpedagogiska problemfältet är det möjligt 

                                                      
34 Jag har dock för lite insikt för att kunna uttala mig i denna fråga. Omedelbart tänker jag 
dock att systemteorin mer handlar mer om filosofisk rationalitet, eller en vetenskaplig blick, 
än om en tvärvetenskaplig metavetenskap.  
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att införliva flera skilda systemperspektiv som inte är kompatibla, men som 
gör att vi kan belysa musikpedagogiska frågeställningar ur skilda perspektiv, 
som till exempel; 

• levande, i betydelsen biologiska, system 
• sociala, i betydelsen kommunikativa, system 
• psykiska, i betydelsen upplevande och reflekterande, system  
• teknologiska, i betydelsen mekaniska och virtuella, system 

Även om dessa system inte är kompatibla, är de dock komplementära. Vi 
kan till exempel formulera hypoteser om en musikers musikaliska förutsätt-
ningar genom att studera hennes uttryck när hon spelar fiol. Som nämnts 
tidigare har systemets karaktär en avgörande betydelse för på vilket sätt vi 
kan studera det. Men oavsett vilka metoder och perspektiv vi använder oss 
av, ska de kunna problematiseras i förhållande till den vetenskapliga di-
stinktionen mellan sant och falskt. 

Om artikulering av vetenskapliga begrepp 
I arbetet med avhandlingen blev jag uppmärksam på två metodologiska pro-
blem i förbindelse med tillämpningen av vetenskapliga begrepp. Det första 
är att logiskt definierade system framträder tydligast i geometriska modeller 
och abstrakta formler som omedelbart inte är kompatibla med verbalt språk. 
Men logiken bakom skilda modeller och formler måste begreppsliggöras för 
att kunna kommuniceras i en vetenskaplig diskurs där, med Skyttners formu-
lering, det rationella argumentet är den vetenskapliga metodens grundprincip 
och den intersubjektiva prövningen dess huvudverktyg (Skyttner 2002). Ge-
nom begreppsliggörandet blir det systemteoretiska perspektivet meningsfullt, 
men det innebär samtidigt att det definieras, och därmed bäst förstås, i dess 
aktuella kontext.  

Min uppfattning om systemens logiska beskaffenhet har i hög grad inspi-
rerats av Niklas Luhmanns föreläsningar om systemteori (Luhmann 2007). 
Det som i första hand har inspirerat mig är hur Luhmann har tillämpat och 
utvecklat systemteorin i sina analyser. Däremot har jag upplevt hans termi-
nologi som otillgänglig. Detta kan kanske förklaras av att de aktuella förläs-
ningarna vänder sig till en publik med intresse för systemteorins betydelse 
för sociologisk teoribildning, det vill säga ett problemfält som ligger ganska 
långt ifrån mitt eget forskningsområde. Även om den systemteoretiska logi-
ken är universell bör dess tillämpning artikuleras med begrepp som ger me-
ning i de aktuella problemfältens diskurser.  

Om tillämpning av vetenskapliga begrepp 
Det andra metodologiska problemet handlar om hur vetenskapliga termino-
logier tenderar att differentieras utifrån diskursiva positioneringar. Genom 
att hänvisa till dikotomier som naturvetenskapliga kontra humanistiska ve-
tenskaper, eller kvantitativa kontra kvalitativa metoder, argumenterar vissa 
forskare för att man bör göra tydligare distinktioner mellan skilda begrepps-
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apparater. Genom att till exempel ersätta begrepp som hypotes med anta-
gande, validitet med relevans eller reliabilitet med trovärdighet skulle skill-
naden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning kunna framträda tydligare.  

Utifrån mitt pragmatiska perspektiv framstår denna form för metaveten-
skapliga distinktioner som kontraproduktiva. I förbindelse med forskningens 
expansion och landvinningar blir vetenskapliga terminologier och metoder 
allt mer omfångsrika och precisa. Med tanke på vetenskapens fragmentering 
i såväl nya discipliner, som forskningens allt mer interdisciplinära karaktär, 
borde det vara fördelaktigt att så långt som möjligt försöka utgå från en ge-
mensam terminologi. Jag har därför valt att försöka definiera de begrepp 
som kan upplevas som tvetydiga, istället för att ersätta dem med alternativa 
terminologier.  

4.1.2 Från mixade metoder till kvalitativa kulturanalyser 
Som nämnts var frågan om musikens betydelse för målgruppens kognitiva 
utveckling ett centralt tema i forskningsprojektets första faser. Denna fråga 
kopplades till frågan om vilken betydelse pedagogens musikaliska hand-
lingskompetens kan ha i det specialpedagogiska arbetet med människor med 
grava kognitiva dysfunktioner (se 1.2). De metodiska problem jag brottades 
med på denna tidspunkt handlade därför bland annat om hur musikens bety-
delse för kognitiv utveckling kunde dokumenteras och mätas. Jag beslutade 
mig därför att försöka designa undersökelser som baserades på mixade me-
toder.35 Även om dessa studier avvecklades efter något år fick de en stor 
betydelse för de kvalitativa studiernas utformning.  

Om kvantitativa studier 
Ambitionen om att använda mixade metoder i studien av målgruppen resul-
terade bland annat i en kvantitativ observationsstudie som skulle göra det 
möjligt att jämföra sex deltagares vakenhet och respons i musikaliska inter-
aktioner. Deltagarna var mycket rörelsehindrade och pendlade ofta mellan 
ett halvsovande och vaket medvetandetillstånd. Deltagarna var indelade i två 
grupper om vardera tre personer.  

Tanken var att deltagarna skulle medverka i musikaktiviteter som genom-
fördes och videofilmades en gång i veckan. Till varje grupp komponerade 
och inspelade jag ett 15 minuter långt musikstycke med sex teman av olika 
musikalisk karaktär. Genom att musiken var inspelad på ett digitalt musik-
program (Cubase), kunde deltagarnas respons markeras och jämföras med 
millisekunders precision från seans till seans. En viktig inspirationskälla för 

                                                      
35 Min förståelse av mixade metoder baserades här på Barbara Wheelers definition; ”Mixed 
methods research intentionally incorporates both quantitative and qualitative research meth-
ods, intending to use diverse perspectives, methods, and data to generate the information that 
is desired” (Wheeler 2005, s. 14).  



Mats Uddholm - Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt 

 
58 

denna design var boken ”Microanalysis in Music Therapy” (Wosch & Wi-
gram 2007).36  

I musikaktiviteterna interagerade tre pedagoger efter ett förutbestämt pro-
gram i enlighet med musikstyckets skilda teman.37 Efter varje seans skulle de 
pedagoger som observerat respektive deltagit i seansen fylla i ett elektroniskt 
frågeschema. Detta schema var konstruerat med dataprogrammet Adobe och 
sändes automatiskt via e-post till min postbox när det var ifyllt. Frågesche-
mat var utformat med tanke på att belysa hur informatörerna uppfattade den 
enskilda deltagarens respons såväl som interaktionen som helhet. Därigenom 
skulle det bli möjligt att jämföra mina egna observationer med pedagogernas 
observationer.  

Denna del av studiens design visade sig snart vara dåligt genomtänkt. 
Flera av pedagogerna saknade erfarenhet av att använda sig av datorer. Att 
uppkopplingen av institutionens dator dessutom var kraftigt begränsad ge-
nom den aktuella kommunens restriktioner av Internet, gjorde inte deras 
uppgift enklare. De elektroniska schemana ersattes därför med papperssche-
man. Detta fungerade bra periodvis men tillhörde de uppgifter som pedago-
gerna prioriterade bort när tidspressen på avdelningen blev stor.  

Ytterligare ett problem visade sig dock vara att frågeschemats terminologi 
tolkades mycket olika av informanterna. Möjligheterna att använda infor-
manternas utsagor begränsades därmed kraftigt. Responsen på frågeformulä-
ren gjorde mig dock medveten om att jag måste försöka förstå pedagogerna i 
förhållande till diskurserna i deras praxis. Istället för att belamra dem med 
min akademiska terminologi måste jag utgå från deras begreppsanvändning. 
Istället för att utgå från att mina informanter upplevde mina teoretiska kon-
struktioner som meningsfulla, måste jag ta utgångspunkt i deras mening om 
musik och musikalitet. Denna insikt var viktig i utvecklingen av problem-
ställningen om pedagogers begreppsliggörande (se 2.4.4). Själva frågefor-
muläret miste dock sin relevans som metodisk datainsamling.  

Det största problemet med den kvantitativa studiens design var dock att 
de data som genererades inte tillförde någon relevant information om mål-
gruppen. Som en konsekvens av detta avvecklade jag denna observations-
studie. Studien hade dock stor betydelse för den fortsatta utformningen av 

                                                      
36 ”Microanlysis is a detailed method investigating microprocesses. Microprocesses are pro-
cesses and changes/progressions within one session of music therapy. The amount of time can 
be one minute (moment) or five minuts (therapy event) of one session, one clinical improvisa-
tion (episode), or one complete session. To analyze process over time, several microanalyses 
can be undertaken to look at several events” (Wosch & Wigram 2007, p 22). 
37 Seansen belystes framifrån med rörliga bildabstraktioner så att de medverkandes skuggor 
projicerades på en stor duk strax bakom dem. I det första temat, introduktion till musiksess-
ionen, förhöll sig pedagogerna passiva. I de tre efterföljande temana interagerade pedagogerna 
en till en med deltagarna genom massage, spegelrörelser och sång. I det femte temat lyfte och 
sänkte pedagogerna gemensamt en fallskärm i långsamt tempo över deltagarna. Pedagogerna 
förhöll sig även passiva i musikstyckets sjätte tema som var avslutningen av musiksessionen.  
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mina övriga projekt. Arbetet med att komponera musik och att utforma 
frågeformulär bidrog till utvecklingen av min egen begreppsapparat. De 
många timmarna framför videon skärpte min uppmärksamhet på variations-
rikedomen i deltagarnas uttryck.  

Det musiketnologiska perspektivet 
Efter att ha betraktat och strukturerat åtskilliga timmars videoinspelningar 
kom jag till insikt om att mikroanalyserna besvarade fel frågor. Det var del-
tagarnas musikaliska förutsättningar att ingå i en musikalisk interaktion som 
intresserade mig i detta forskningsprojekt, inte deras dysfunktioner. Även 
om jag fortsatte med strukturerade observationer av målgruppen, medförde 
forskningsprojektets utveckling att jag blev allt mer upptagen av deltagarnas 
förmåga och motivation till meningsfull kommunikation. Ur detta perspektiv 
var det centralt att ha deras förutsättningar som meningsskapande människor 
som utgångspunkt för delstudien.  

Jag valde därför att betrakta den de sociala praktiker som låg till grund för 
denna delstudie som ett musiketnologiskt fält. Enligt Dan Lundberg och 
Gunnar Ternhag kan ett sådant fält betraktas som ett socialt landskap med 
två dimensioner: rum och tid (Lundberg & Ternhag 2002). I delstudien kon-
stituerades dessa två dimensioner i musikaktiviteterna med målgruppen. 
Deltagarna och pedagogerna kunde därmed sägas utgöra detta musiketnolo-
giska fälts centrala aktörer.  

Detta fält kan sägas urskilja sig genom att aktörerna upplever deras mu-
sikkultur något speciellt i förhållande till musikkulturer i dess omvärld. I 
Danmark manifesteras denna särprägel bland annat i olika festivaler för, eller 
genom performance av, människor i denna typ av sociala institutioner. 
Denna fokus på musikens kulturella betydelse fram för musikalisk kun-
skapsutveckling är antagligen en strakt bidragande orsak till att denna form 
för specialpedagogiska praktiker har karaktären av informella musikpedago-
giska praktiker (se 2.2.1).  

Det var således utifrån de sociokulturella betingelserna för aktörernas mu-
sikkulturella gemenskap som det musiketnologiska fältet konstruerades. 
Denna utveckling av delstudien innebar att deltagarnas musikpedagogiska 
praktik kunde beskrivas som en kulturell praktik. Därmed var det summan 
av deltagarnas kulturella habitus och kapital i förhållande till det musikpeda-
gogiska fältet som kom att definiera bakgrundsstudien (se 2.2.1).  

Avgränsningen av kulturbegreppet i bakgrundstudien baserades på Billy 
Ehn och Orvar Löfgrens definition på kultur som; ”de koder, forestillinger 
og værdier, som mennesker deler (mere eller mindre bevidst eller ubevidst), 
og som de kommunikerer og bearbejder i central handling” (Ehn & Löfgren 
2006, s. 10). Owe Ronström redogör för en musiketnologisk modell av Ti-
mothy Rice som gör det möjligt att koppla ihop olika aspekter av musik och 
kultur (Ronström 1990). Modellen består av en fråga som kan varieras ge-
nom olika kombinationer av begreppen i modellens staplar.  
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Figur 4.1. Bearbetning av modell efter Timothy Rice (Ronström 1990, s. 9). 

I arbetet med bakgrundsstudien har modellen avgränsats till att gälla hur 
deltagarna skapar och upplever musiken socialt och individuellt. Som 
nämnts saknade de allra flesta deltagarna ett verbalt språk vilket gjort det 
nödvändigt att också utforska dessa frågor i musiken. En konsekvens av 
detta skift från beteende till mening var att jag blev än mer uppmärksam på 
att fältarbetet både omfattade det ”som sker i den yttre verkligheten och det 
som händer i fältarbetarens medvetande” (Lundberg & Ternhag 2002, s. 39).  

Även om jag inte känner mig främmande för att interagera musikaliskt 
var jag osäker på hur dessa interaktioner kunde användas till att generera 
vetenskapliga data.38 Att denna målgrupp ännu inte hade utforskats utifrån ett 
musiketnologiskt perspektiv innebar dock också att fältet var öppet. Det som 
kom att känneteckna bakgrundsstudiens etnologiska profil var därför, för att 
citera Billy Ehn och Orvar Löfgren, inte själva fältarbetet utan snarare ”den 
mentala samlar- och jägardisposition som föreställningarna om det öppna 
fältet för med sig” (Ehn & Löfgren 1996, s. 80). 

Arbetet med bakgrundsstudien ledde till utvecklingen av en multipel me-
tod med utgångs punkt i den ”etnologiska blicken”.39 Datainsamlingen best-
od av en kombination av strukturerade och ostrukturerade observationer. De 
ostrukturerade observationerna handlade om att få en estetisk förståelse av 
deltagarnas musikaliska förutsättningar. Denna förståelse baserades på mina 
egna musikaliska interaktioner med deltagarna, kombinerat med mina musi-
kaliska upplevelser av interaktionen mellan aktörerna i musikaktiviteterna. 
Dessa upplevelser låg till grund för beskrivelser av de enskilda deltagarna i 
form av musikaliska porträtt. Såväl dessa narrativer som resultaten från de 
strukturerade observationerna avstämdes med pedagoger som deltog i de 
aktuella musikaktiviteterna.  

Resultaten från observationerna låg till grund för den teoretiska beskriv-
ningen och problematiseringen av målgruppens förutsättningar till musika-
lisk kunskapsutveckling. Bakgrundsstudiens utformning och genomförande 
beskrivs närmare i kapitel 6.  

                                                      
38 Jag var också medveten om att bakgrundsstudiens metodologi kunde bli ifrågasatt eftersom 
det var fråga om en definition av ett nytt musiketnologiskt fält. En möjlig problematik kunde 
exempelvis gälla hur människor med grava dysfunktioner upplever sin kulturella identitet. 
39 Här syftas på det etnologiska ifrågasättandet av den vardagliga kulturen som en möjlighet 
till ny kunskap om människans utveckling som kulturhistorisk varelse.  
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4.1.3 Studiens och delstudiernas metodologi och design  
Denna studie kan sammanfattas som ett kvalitativt forskningsprojekt kopplat 
till en bakgrundsstudie med musiketnologisk profil. Det karakteristiska för 
kvalitativa studier beskrivs väl av Kenneth E. Bruscia;  

Qualitative research is a process wherein one human being genuinely at-
tempts to understand something about another human being or about the very 
condition of being human. To deny being who we are in order to understand 
who we are simply makes no sense. One must be fully human to understand 
other humans in their myriad ways of being (Bruscia 2005, s. 137). 

Kvalitativa studier kännetecknas av att det ofta inte finns en helt färdig de-
sign, vilket innebär att en sådan i mer eller mindre grad måste designas un-
der studiens gång. Detta förhindrar givetvis inte att det kan vara en god idé 
att använda sig av andras erfarenheter i arbetet med att formulera och ut-
veckla en forskningsdesign.40  

Ett vanligt förekommande begrepp i kvalitativ forskning är triangulering. 
Begreppet är dock inte entydigt definierat och forskare som exempelvis Ro-
bert Bogdan och Sari Knopp Biklen avråder från att överhuvudtaget använda 
begreppet (Bogdan & Biklen 2007).41 Andra forskare som Louis Cohen, 
Lawrence Manion och Keith Morrison anser att triangulering är ett kraftfullt 
sätt att demonstrera giltigheten i kvalitativ forskning (Cohen, Manion & 
Morrison 2007). Deras egen utgångspunkt är att triangulering ska förstås 
som användandet av två eller flera metoder af datainsamling i studier av 
mänskligt beteende. De redogör även för fem andra typer av triangulering 
som inte inbegriper multipla metoder.42 Även om denna rymliga tolkning av 
triangulering gör att det kan appliceras på såväl bakgrundsstudien som samt-
liga delstudier, blir begreppet så diffust att det, enligt min uppfattning, lika 
gärna kan undvaras. 

Forskningsprojektets överordnade design kan beskrivas som en form för 
problemorienterat projektarbete, där forskningsfrågan utvecklas i dialektiken 
mellan dess teorigenererande och teorikonsumerande problemställningar. 
Som framgår av kapitlets inledande diskussion baseras forskningsprojektet 

                                                      
40 I sin beskrivning av hur kvalitativ forskning kan utformas använder sig Bruscia av nio 
underrubriker; Journaling, Self-Inquiry, Consulting, Identifying Data, Sources and Settings, 
Designing Data Collection Procedures, Selecting Participants, Contextualizing, Ethical Re-
view, Collaborating, Appraising och Conclusion (Bruscia 2005). Även om studiens metodo-
logi inte har organiserats utifrån dessa rubriker utgör de centrala element i det metodiska 
arbetet med delstudiernas problemställningar.  
41 ”It has gotten so that it is difficult to find a qualitative research dissertation where the au-
thor does not evoke the word in an attempt to convince the reader that his work is carefully 
done”(Bogdan & Biklen 2007, s. 115)… “We advise against using the term. It confuses more 
than it clarifies, intimidates more than enlightens (ib. p. 116). 
42 De andra typer av triangulering som nämns är “Time triangulation”, “Space triangulation”, 
“Combined levels of triangulation”, “Theoretical triangulation” samt ”Investigator triangula-
tion” (Cohen, Manion & Morrison 2007, s. 142ff). 
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på en dialektisk konstruktivistisk kunskapssyn. Detta avsnitt inleds med en 
överordnad beskrivning av skrivprocessens betydelse för det problemoriente-
rade projektets utformning och genomförande. Därefter redogörs kortfattat 
för de metodologiska reflektionerna bakom respektive delstudies design.  

Forskningsfrågan som problemorienterad skrivprocess 
Som nämnts tidigare, beskriver Poul Bitsch Olsen och Kaare Pedersen be-
skriver problemformuleringen som en process som både utgör en utgångs-
punkt för, och en produkt av, det problemorienterade projektet (se 1.2). Den 
dialektisk konstruktivistiska ansats som projektet baseras på, förutsätter att 
konsistensen i problemutvecklingen ständigt prövas. I denna process är 
skrivarbetet av mycket stor betydelse. De egna texterna gör det bland annat 
möjligt att analysera och tränga djupare ner i det egna tankearbetet. Konsi-
stensen i reflektionerna och formuleringarna kan till exempel prövas mot den 
egna problemformuleringen eller utsättas för en kritisk granskning av fors-
karsamfundet. Texterna är också en dokumentation som gör det möjligt att 
fortlöpande betrakta, och därmed också att förstå och problematisera, forsk-
ningsprojektets historik och utveckling.  

Studiens problemorienterade karaktär innebär att avhandlingens olika de-
lar inte kan skrivas i en bestämd ordningsföljd. Nödvändigheten att skriva 
fram avhandlingen som en helhet har ytterligare komplicerats av forsknings-
frågan både rymmer teorigenererande och teorikonsumerande problemställ-
ningar. Detta innebär att samtliga texter är under ständig bearbetning fram 
till dess att arbetet med avhandlingen avslutas. I denna process har dialekti-
ken mellan avhandlingens problemformulering, det vill säga forskningsfrå-
gan och dess problemställningar (se 2.4), och konklusionen fungerat som 
generator. Problemformuleringen kan i denna förbindelse sägas ha fungerat 
som studiens kompass eller styrredskap.  

Implementeringen av datorer i forskningen gör det bland annat möjligt att 
hantera mycket mer information i skrivarbetet än tidigare. Denna effektivitet 
kan bidra till att skapa tvivel om när ett problem är färdigformulerat, ef-
tersom problemet alltid kan problematiseras utifrån de nya insikter som pro-
jektet genererar. Studiens utformning begränsas dock av att datainsamlingen 
måste avslutas på en eller annan tidpunkt. Det är med andra ord begränsat 
hur långt formuleringen av problemet kan tänjas eller preciseras efter det att 
datainsamlingen avslutats. Denna gräns är inte knivskarp varför det är viktigt 
att vara uppmärksam på att problematiseringen inte baseras på övertolkning-
ar av delstudiernas resultat. Dialektiken mellan forskningsfrågan och delstu-
dierna innebär också att det inte är meningsfullt att utveckla respektive del-
studiers analyser utöver forskningsfrågans syfte.  

Formuleringen av problemet i denna studie är i en mening inte definitiv, 
eftersom problemet kan utvecklas och preciseras efter det att skrivarbetet 
avslutats. Det problemorienterade projektet kan i detta avseende sägas över-
skrida avhandlingens format. Succékriteriet i detta projekt är att arbetet med 
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problemformuleringen ska resultera i nya vetenskapligt begrundande pro-
blemställningar som kan bidra till framtida forskning om sambandet mellan 
musikpedagogisk diskurs och kompetens.  

Delstudien om språkligt tänkande 
Problemställningen angående hypotesen om språkligt tänkande handlar om 
avhandlingens teoretiska perspektiv på de empiriska delstudierna (se 2.4.2). 
Som nämnts, kan den vetenskapliga hypotesen förstås som en syntes mellan 
den vetenskapligt prövade erfarenheten och den filosofiska rationaliteten (se 
4.1.1). Det pragmatiska perspektiv som konstruerats utifrån Vygotskijs hy-
potes ska förstås som ett metodologiskt redskap som gör det möjligt att han-
tera den dialektiska forskningsprocessen mellan tro och medgivande. Som 
nämnts kan denna teoretiska ansats betraktas som studiens avgränsade in-
satsteori (se 2.3.1). Konstruktionen av detta perspektiv kan ses som en fort-
sättning av mina studier av Vygotskij på DPU (se 1.1).  

Patrik Aspers beskriver relationen mellan teori och empiri som att: ”fors-
karen belyser teorin genom skapandet av det empiriska materialet, vilket i 
sin tur blir till i relation till teorin” (Aspers 2007, s. 97). Aspers påpekar i 
detta sammanhang att teori, forskningsfråga och metodval gradvis fixeras 
under forskningsprocessen. Det var ingalunda givet att avhandlingens teore-
tiska perspektiv skulle definieras som en delstudie. Konstruktionen av det 
kulturhistoriska perspektivet skulle också ha kunnat beskrivas som en del av 
denna studie som helhet. Valet att presentera perspektivet i form av en 
delstudie ska främst ses som en strategi att synliggöra de metodologiska 
problematiker som konstruktionen av detta perspektiv rymmer.  

En väsentlig skillnad i förhållande till studierna på DPU är att fokus flytt-
tas från Vygotskijs teorier till hypotesen om språklig tänkande. Det är med 
andra ord konsistensen och potentialen i hypotesen om språkligt tänkande, 
som är utgångspunkt för det teoretiska perspektivet. Utifrån ett dialektiskt 
konstruktivistiskt perspektiv kan, något förenklat, hypotesen om språkligt 
tänkande sägas vara baserad på syntesen av Vygotskijs vetenskaplig arbeten 
och den filosofiska rationaliteten i hans argumentation. Denna historicitet 
kan förstås som hypotesens objektiva egenskaper eftersom den kan prövas 
mot Vygotskijs egna texter. De tolkningar och avgränsningar som ligger till 
grund för utvecklingen av såväl hypotesen som det kulturhistoriska perspek-
tivet handlar om min subjektiva förståelse av hypotesens historicitet.  

En stor del av denna delstudie har därför bestått i texttolkning. Eftersom 
dessa texter också kan ses som diskursiva positioneringar har det varit rele-
vant att kombinera tolkningen av texter med diskursanalys. Texttolkning och 
diskursanalyser är dialektiskt förbundet med den egna förförståelsen. I arbe-
tet med den teoretiska ansatsen har denna förförståelse förändrats med de 
nya erfarenheter som genererats i de empiriska delstudierna. Dessa erfaren-
heter har dels legat till grund för den fortlöpande problematiseringen av den 
teoretiska ansatsen, dels för det fortlöpande urvalet och frånvalet av relevant 
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litteratur. Den metodiska ansatsen kan därför också sägas vara pragmatisk 
med tanke på att urvalet av texter har varit dialektiskt förbundet med ut-
vecklingen av forskningsfrågan och de övriga delstudierna. 

Detta arbetssätt är komplicerat och mycket tidskrävande, och har utgjort 
avhandlingens största metodologiska utmaning. Mitt sätt att hantera denna 
komplexitet är inspirerat av den teorigenererande strategi som Ralf Sandberg 
använde sig av i sin studie av musikundervisningens yttre villkor (Sandberg 
1996). Det kulturhistoriska paradigm jag formulerade på DPU kan, med Ralf 
Sandbergs terminologi, beskrivas som studiens preliminära teoretiska refe-
rensram (ib. s. 77). Arbetet med forskningsfrågans olika problemställningar 
kan beskrivas som den process där avhandlingens teoretiska ansats formule-
rats. Överordnat kan därför metoden sammanfattas som kritisk hermeneutisk 
eftersom tolkningen innefattar en kritik till såväl egna fördomar som de ideo-
logier som gör sig gällande i diskursiva praktiker. Delstudiens utformning 
och genomförande beskrivs närmare i kapitel 6 (se 6.2).  

Delstudien om pedagogers musiksyn och begreppsliggörande 
Problemställningens formulering om pedagogers syn på musik i förhållande 
till deras uppfattningar av musikaktiviteter i egen praxis, ska ses som en 
strategi att generera data om begreppsliggörandet med utgångspunkt i infor-
manternas musiksyn. Som nämnts definierades bakgrundsfrågans empiri till 
en form för musiketnologiskt fältarbete (se 4.1.2).  

De pedagoger som medverkade i denna delstudie deltog i en eller flera av 
de musikaktiviteter som ingick i studien. De var med andra ord aktörer i det 
musiketnologiska fält som identifierades och problematiserades i bakgrunds-
studien. Datainsamlingen, som bestod av samtal, utfördes dock inte utifrån 
ett musiketnologiskt kunskapsintresse. Det väsentliga var inte att få kunskap 
om vilken musiksyn pedagogerna har, utan om huruvida deras musiksyn 
överensstämde med deras uppfattningar om musikens betydelse i deras spe-
cialpedagogiska praktiker. 

I fråga om intervjuers validitet gör Steinar Kvale en distinktion mellan in-
tervjupersoner som informanter respektive representanter (Kvale 1997). In-
formanterna beskriver Kvale som vittnen vilkas uppgift är att rapportera så 
tillförlitligt som möjligt om deras egna upplevelser. I det andra perspektivet 
på validitet är det representanternas egna relationer till det fenomen som 
beskrivs som är av intresse. I ”Metodpraktikan” görs en motsvarande di-
stinktion mellan informanter och respondenter (Esaiasson 2007). En infor-
mantundersökning ska enligt författarna bidra med information om hur verk-
ligheten är beskaffad i något avseende. I en respondentundersökning är det 
intervjupersonerna själva som är studieobjekten. I denna delstudie är inter-
vjupersonerna definierade som informanter eftersom det är deras beskriv-
ningar av verkligheten studien av begreppsliggörandet baseras på.  

Samtliga informanter saknade med ett undantag en formell musikpedago-
gisk utbildning. Undantaget var den socialpedagog som hade haft musik som 
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obligatoriskt ämne i sin utbildning. Eftersom intervjuerna innebar att infor-
manterna begreppsliggjorde sin musiksyn hade de karaktären av frigörande 
samtal. Intervjuerna bestod av gruppsamtal om informanternas syn på musik 
och musikalitet i förhållande till vår gemensamma praktik. Detta gjorde att 
samtalen om informanternas musiksyn kunde kopplas till konkreta exempel i 
en gemensam praxis. 

Denna första fas i datainsamlingen kan, utifrån ett kulturanalytiskt per-
spektiv, sägas handla om att få kunskap om hur pedagogerna skapar och 
förstår fenomen i deras dagliga liv (Bogdan & Biklen 2007). Syftet med 
dessa samtal var att generera data med tanke på begreppsliggörandets effekt 
med på informanternas reflektioner över egen praxis. Genom dessa samtal 
om musik var det bland annat möjligt att synligöra eventuella paradoxer i 
deras musiksyn. Dessa resultat ingick i de fortsatta analyser av musikpeda-
gogisk definitionsmakt som blev aktuella i förbindelse med problemformule-
ringens utveckling (se 2.4.4). Delstudiens design och datainsamling beskriv 
närmare i kapitel 7. 

Delstudien om musikterapeuters begreppsanvändning och 
metareflektioner  
Problemställningen om musikterapeuters terminologi handlar om vilka be-
grepp de använder sig av i deras metareflektioner över musiksituationer i 
praxis. Det var med andra ord intervjupersonernas begreppsanvändning, inte 
deras uppfattningar, som utgjorde studieobjektet. Delstudiens första fas syf-
tade till att generera data om utsagornas teoretiska hemvist och i vilken grad 
de baserades på en explicit musiksyn. Eftersom intentionen var att studera 
variationerna i musikterapeuters begreppsanvändning kan delstudien beskri-
vas som en form för respondentundersökning. Intervjupersonerna kan i den 
meningen sägas vara representanter för musikterapeuter med akademisk 
utbildning och erfarenhet av musikaktiviteter med den aktuella målgruppen. 

Metoden att undersöka variationer inspirerades av en fenomengrafisk mo-
dell (Alexandersson 1994). Utifrån denna modell designades en analysmetod 
som, kortfattat, bestod i att bekanta sig med data och etablera ett helhetsin-
tryck, uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna, kategorisera upp-
fattningar i beskrivningskategorier samt att studera den underliggande struk-
turen i detta kategorisystem. Datainsamling bestod av enskilda samtal i form 
av en kombination av intervjuer och tillämpning av case.  

Dessa case bestod av musiksituationer som dokumenterats på video i för-
bindelse med bakgrundsstudien. Eftersom delstudien hade fokus på vilken 
effekt respondenternas begreppsanvändning hade på deras uppfattning av 
musiksituationerna, var det viktigt att dessa utsagor baserades på deras upp-
fattning av en generaliserad praxis. Respondenternas kommentarer till vide-
oklippen skulle därför enbart stamma från den information som de fick ge-
nom att betrakta videoklippen. Et kriterium för urvalet av respondenter var 
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därför att de inte skulle ha någon personlig kunskap om deltagarna eller de 
lokala musikkulturer som presenterades i videoklippen. 

Avsikten med att låta respondenterna kommentera dessa videoklipp var 
primärt att generera kunskap om eventuella variationer i terminologi och 
begreppsanvändning. De fyra case som visades hade konstruerats utifrån 
variationer som observerats och dokumenterats i bakgrundsstudien. Variat-
ionerna i respondenternas begreppsanvändning jämfördes med eventuella 
variationer i deras respektive uppfattningar av musiksituationerna i videose-
kvenserna. Dessa casestudier var delstudiens primära datainsamling. 

De enskilda samtalsintervjuerna främsta syfte var att generera data om de 
diskursiva hemvisterna för de begrepp som musikterapeuterna använde sig 
av i deras kommentarer till videosekvenserna. Intervjuguiden bestod av fyra 
teman och samtalet följde en bestämd struktur. Liksom i samtalen med pe-
dagogerna var frågan om musiksyn central, men i motsats till gruppintervju-
erna hade intervjuerna i den tredje delstudien fokus på eventuella variationer 
i respondenternas musiksyn. Samtalens fyra case ingick som ett självständigt 
inslag i intervjun. Delstudiens design och datainsamling beskriv närmare i 
kapitel 8. 

4.2 Etiska överväganden 
För att skydda mina deltagare (se 6.1.2), informanter (se 7.1.2) och respon-
denter (se 8.1.2), omfattas samtliga medverkande i studien av principen om 
anonymisering. En speciell problematik gäller deltagarna med omfattande 
kognitiva dysfunktioner.  

Forskningsprojektets etiska riktlinjer 
Även om det Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska 
riktningslinjer från mars 1990 inte längre är gällande, belyser de två etiska 
problemställningar i forskningsprojektet. Å den ena sidan innebär forskning 
som involverar människor med omfattande kognitiva dysfunktioner ett stort 
ansvar. De som deltagit i denna studie har reellt inte haft möjlighet att för-
hålla sig till om de önskar att medverka;  

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets ut-
veckling. Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav 
på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den hål-
ler hög kvalitet. Detta krav, som här kallas forskningskravet, innebär att till-
gängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Sam-
hällets medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot 
otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas 
för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, som 
här kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för forsk-
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ningsetiska överväganden (Internetreferens 2; Humanistisk samhällsveten-
skapliga forskningsrådet, s. 5). 

 
Samtidigt bör människors dysfunktioner inte innebära att de utesluts i forsk-
ningsprojekt som kan bidra till att belysa deras situation eller bidra till att ge 
dem bättre levnadsbetingelser. En uppenbar risk med att fokusera på männi-
skors dysfunktioner är dock att detta bidrar till att definiera dem som handi-
kappade människor. Människor med grava kognitiva dysfunktioner hör i 
förväg till de mest marginaliserade grupperna i vårt samhälle och forskning-
en bör inte ytterligare bidra till denna stigmatisering;  

Forskningskravet väger i många fall tungt. Det vore närmast oetiskt att avstå 
från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att t.ex. förbättra 
människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors 
medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser. Ex-
empel på sådan forskning är studier av samband mellan arbetsmiljöfaktorer 
och psykiska och fysiska störningar samt utvecklingsstudier rörande upp-
komstmekanismerna bakom mänskligt och socialt lidande; t.ex. alkoholism, 
kriminalitet och liknande problem. (ib. s. 5). 

Forskningsprojektet i förhållande till den svenska lagstiftningen 
I ”Lag (2003:460)” om etikprövning av forskning som avser människor 
framgår det att denna typ forskningsprojekt inte förutsätter ett samtycke av 
deltagarna. 

20 § Forskning får utföras utan samtycke, om sjukdom, psykisk störning, för-
svagat hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande hos forsknings-
personen hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Forskningen får 
dock utföras bara under de förutsättningar som anges i 21 och 22 §§. 

21 § Forskning avseende en forskningsperson som sägs i 20 § får utföras om  

1. forskningen kan förväntas ge en kunskap som inte är möjlig att få genom 
forskning med samtycke, och 

2. forskningen kan förväntas leda till direkt nytta för forskningspersonen. 

 Även om villkoret i första stycket 2 inte är uppfyllt får forskningen utföras 
om  

1. syftet är att bidra till ett resultat som kan vara till nytta för forskningsper-
sonen eller någon annan som lider av samma eller liknande sjukdom eller 
störning, och 

2. forskningen innebär en obetydlig risk för skada och ett obetydligt obehag 
för forskningspersonen (Internetreferens 3: Lag (2003:460, s. 4/7). 
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Däremot ska deltagarnas vilja att delta i musikaktiviteterna respekteras. I 
forskningsprojektet har deltagarnas intressen tillvaratagits av deras kontakt-
pedagoger samt respektive ledning på respektive institution. 

22 § En forskningsperson som sägs i 20 § skall så långt möjligt informeras 
personligen om forskningen. Samråd skall ske med forskningspersonens 
närmaste anhöriga. Samråd skall ske också med god man eller förvaltare en-
ligt 11 kap. föräldrabalken, om frågan ingår i dennes uppdrag. Forskningen 
får inte utföras om forskningspersonen i någon form ger uttryck för att inte 
vilja delta eller om någon av dem som samråd har skett med motsätter sig ut-
förandet (ib. s. 4/7). 

Inhämtande av skriftligt samtycke 
Forskningsprojektet baserades på redan existerande musikverksamheter. 
Samtliga deltagare var anonymiserade. Personalen var informerad om pro-
jektets utformning och syfte och hade givet sitt samtycke. Den enskilde del-
tagaren kunde på eget eller pedagogernas initiativ välja att omedelbart dra 
sig ur den aktuella aktiviteten. Detta gällde även forskningsprojektet som 
helhet. Det fanns således inget som gjorde det möjligt att identifiera den 
enskilde deltagaren liksom att det inte var någon risk för att studien skulle få 
negativa psykiska eller fysiska konsekvenser för henne själv. Observationer-
na var därför inte av känslig etisk karaktär.  

Fyra av deltagarna ingick dock i de case som användes i den tredje 
delstudien (se 6.2.2 samt 8.2.1). Eftersom dessa deltagare framträdde på bild 
och med ljud inhämtades skriftliga samtycken från deras förmyndare (Se bil. 
3). Filmerna visades endast för respondenterna samt kollegor i samband med 
kritisk granskning av resultaten på KMH. 
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5 Det kulturhistoriska perspektivet 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för konstruktionen av forskningspro-
jektets insatsteori (se 3.2). Detta teoretiska perspektiv har konstruerats uti-
från en tolkning och utveckling av Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande 
(se 2.4.2). I detta arbete har det kulturhistoriska paradigm jag formulerade på 
DPU, fungerat som studiens preliminära teoretiska referensram (se 4.1.3) 
Som en konsekvens av forskningsprojektets problemutveckling lyftes frågan 
om studiens teoretiska perspektiv upp till en självständig delstudie (se 1.2).  

Ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv kan paradigmet betecknas som 
pragmatiskt eftersom det är konstruerat för att kunna beskriva och problema-
tisera sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt (se 
4.1.1). Studiens dialektisk konstruktivistiska vetenskapsteoretiska position 
överensstämmer, enligt min uppfattning, med Vygotskijs dialektisk material-
istiska verklighetsuppfattning (se 4.1.1). Konstruktionen av detta paradigm 
har till stor del styrts och avgränsats i arbetet med forskningsfrågans empi-
riska problemställningar. Själva utvecklingen av hypotesen om språkligt 
tänkande som teoretiskt ramverk har dock främst baserats på en kritisk her-
meneutisk texttolkning (se 4.1.3). I dialektiken mellan denna teorigenereran-
de delstudie och de empiriska delstudierna har paradoxen om pedagogers 
musikpedagogiska definitionsmakt utkristalliserats (se 1.2).  

Avhandlingens insatsteori kan inte läsas som en introduktion till 
Vygotskijs teorier. Konstruktionen av insatsteorin baseras dock på en tolk-
ning av Vygotskijs teorier som avviker mot en del tongivande tolkningar i 
aktuell Vygotskij - diskurs. I den meningen kan detta teoretiska perspektiv 
förstås som en positionering. För att styrka delstudiens akribi har det därför 
varit nödvändigt att diskutera dessa oöverensstämmelser i förhållande till 
konstruktionen av detta paradigm. Detta skall dock inte tolkas som att av-
handlingen gör några som helst anspråk på att representera en riktigare, eller 
mer renlärig, Vygotskij - tradition i övrigt.  

Kapitlet inleds med en kort introduktion till paradigmets uppbyggnad. Ef-
terföljande redogörs för delstudiens utformning och genomförande. Studiens 
kulturhistoriska perspektiv beskrivs och diskuteras utifrån fyra teman som 
handlar om språkligt tänkande, språket som medierande verktyg, musik och 
musikalitet samt musikpedagogisk teori och diskurs. Efter en diskussion om 
paradigmets konsistens avslutas kapitlet med en definition av språkligt tän-
kande, musikpedagogisk teori respektive definitionsmakt. 
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5.1 Introduktion till det kulturhistoriska perspektivet  
Problemställningen som låg till grund för denna delstudie, handlar om hur 
studiens insatsteori kan konstrueras med utgångspunkt i Vygotskijs hypotes 
om språkligt tänkande (se 2.4.2). Med hypotes syftas på den vetenskapliga 
hypotesen som ett metodologiskt redskap i den dialektiska forskningsproces-
sen som uppstår mellan tro och medgivande (se 4.1). Begreppet kulturhisto-
risk syftar på det samband mellan kultur och historia som är kännetecknande 
för människans utveckling som kulturvarelse (se 2.3.1).  

Det kulturhistoriska perspektiv som formulerats i denna delstudie ska för-
stås som en skiss av ett pragmatiskt paradigm. Detta paradigm är formulerat 
som tolv teser vilka är indelade i fyra teman. Det första temat handlar om 
paradigmets teoretiska förankring i Vygotskijs diskussioner om språk och 
tänkande. Dessa teser är samtidigt en introduktion till det kulturhistoriska 
perspektivet som teoretisk ansats:  
• Tesen om det mänskliga medvetandets natur 
• Tesen om språk som strukturell koppling  
• Tesen om människans intellektuella utveckling 

Det andra temat handlar om hur sammanhanget mellan lärande och utveckl-
ing kan förstås utifrån hypotesen om språkligt tänkande. Dessa teser kan ses 
som en positionering i förhållande till några av de tolkningar av Vygotskijs 
teorier som gör sig gällande i aktuella diskurser:  
• Tesen om meningscentrerade handlingar 
• Tesen om zonen för den närmaste utvecklingen  
• Tesen om kreativitet  

I det tredje temat preciseras paradigmet i förhållande till musikaliskt lärande 
och kunskapsutveckling. Dessa teser är samtidigt en introduktion till hur 
musik, musikalitet och specialbegåvning kan förstås i förlängelse till 
Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande:  
• Tesen om musiken som högre psykisk funktion  
• Tesen om musikalisk handlingskompetens  
• Tesen om variationerna i det mänskliga medvetandets natur 

I det avslutande temat preciseras paradigmet i förhållande till frågan om teori 
och definitionsmakt. Dessa teser är samtidigt en introduktion till hur diskurs, 
vardagspsykologi och metateori kan förstås utifrån ett kulturhistoriskt per-
spektiv:  
• Tesen om kommunikationens radikalisering 
• Tesen om praxisteorier i diskursiva praktiker 
• Tesen om metateorier i diskursiva praktiker 
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5.2 Delstudiens utformning och genomförande 
Som nämnts har konstruktionen av detta paradigm varit dialektiskt förbundet 
med utvecklingen av forskningsfrågan och de övriga delstudierna som hel-
het, vilket utgjort avhandlingsarbetets största metodologiska utmaning43 (se 
4.1.3). I detta delkapitel redogörs för de viktigaste valen med tanke på del-
studiens pragmatiska ansats och texttolkning. 

5.2.1 Den pragmatiska ansatsen 
Ett sätt att hantera den egna förförståelsen är att definiera forskning utifrån 
en bestämd teoretisk position där forskningsfrågans teoretiska kontext är 
given på förhand. Risken med detta tillvägagångssätt är att den egna förför-
ståelsen okritiskt underordnas ett teoretiskt paradigm. Detta är den viktigaste 
anledningen till att forskningsprojektets insatsteori inte enbart kan tillämpas, 
utan ständigt måste prövas i förhållande till studiens problemställningar och 
fortlöpande resultat. Utifrån denna pragmatiska ansats har jag strävat efter att 
använda mig av de begrepp, hypoteser, teorier och metoder som bäst svarar 
mot studiens krav. 

Det dialektisk konstruktivistiska perspektivet 
Även om den dialektiska konstruktionen av den teoretiska ramen har vissa 
beröringspunkter med William James respektive John Deweys kunskapssyn, 
ska den inte ses som ett uttryck för amerikansk pragmatism. Den pragma-
tiska ansatsen motiveras enbart med tanke på det teoretiska perspektivets 
användbarhet i, och konsekvenser för, arbetet med ett vetenskapligt problem. 
Liksom hos James utgår denna ansats visserligen på tesen att vetenskaplig 
sanning bygger på en lokalt förankrad koncensus (Stensmo 1994), men sam-
tidigt betonas vikten av logisk konsistens. Liksom hos Dewey förutsätts att 
de erfarenheter som ligger till grund för reflektivt tänkande bildas genom 
interaktion och kontinuitet (Dewey1997), men samtidigt betonas språkets 
avgörande betydelse för dessa processer. 

Den forskare som har haft störst betydelse för mitt pragmatiska tillväga-
gångssätt är Vygotskij. Utifrån Vygotskijs dialektiska ontologi kan verklig-
heten beskrivas som en ständigt pågående process där skilda föremål och 
företeelser påverkar varandra. För att förstå skilda fenomen i en föränderlig 
verklighet är det inte bara nödvändigt att studera deras inbördes beroende, 
utan även deras uppkomst och utveckling. Vygotskij utvecklade sina be-
grepp, hypoteser och teorier genom att diskutera resultaten från sina empi-

                                                      
43 Utvecklingen av detta paradigm också ha kunnat beskrivas som en del av denna studie som 
helhet. Motivet att definiera denna teorigenerering som en delstudie handlar om att synliggöra 
några av de metodologiska problematikerna i konstruktionen av kulturhistoriska perspektivet 
(se 4.1.3). Det som skulle kunna tala emot denna definition är att delstudien inte kan samman-
fattas i någon entydig konklusion. 
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riska studier i förhållande till en kritisk granskning av samtida vetenskapliga 
diskurser. Vygotskijs vetenskapliga attityd överensstämmer därmed, enligt 
min uppfattning, med den dialektisk konstruktivistiska kunskapssyn som 
Thisted beskriver (se 4.1.1).  

Som nämnts tidigare har arbetet med problemställningen baserats på en 
teorigenererande strategi (se 4.1.3). De fortlöpande teoretiska ställningsta-
gandena har haft en avgörande betydelse för arbetet med urval, bearbetning 
och tolkning av data. På motsvarande sätt har såväl texttolkningen som ana-
lysen av empiri fortlöpande ifrågasatt konstruktionen av det kulturhistoriska 
paradigmet som insatsteori. Denna process har tvingat fram de dekonstrukt-
ioner och rekonstruktioner av den preliminära teoretiska referensram som låg 
till grund för teorigenereringen.  

Den systemteoretiska kontexten 
Även om Vygotskij var verksam innan den generella systemteorin etablerats 
som en vetenskaplig ansats, uppfattar jag Vygotskijs teorier om språkets 
sociala (interpsykiska) och psykiska (intrapsykiska) funktion som en studie 
av system (se 3.1.1). Till skillnad mot Luhmanns föreläsningar, som jag 
främst funnit intressanta utifrån hans skarpa analyser av systemlogiken, har 
Vygotskij också haft en stor betydelse för såväl konstruktionen av, som es-
sensen i, studiens pragmatiska ansats. 

Studie baseras inte på ett ontologisk antagande om att verkligheten består 
av system, utan på det epistemologiska antagandet att vi kan utveckla ration-
ell kunskap om verkligheten utifrån ett systemteoretiskt perspektiv (se 4.1). 
Även om Vygotskij själv inte har beskrivit sin teoriutveckling som system-
teori, har jag valt att tolka hans texter utifrån detta perspektiv (se 3.1.1). 
Denna inplacering av Vygotskij i en generell systemteori kan givetvis ifråga-
sättas. Syftet med delstudien är dock inte att argumentera för min syn på 
Vygotskij som systemteoretiker. Avsikten är att formulera en teoretisk ansats 
som gör det möjligt att identifiera och problematisera språk i förhållande till 
dialektiken mellan människans interpsykiska och intrapsykiska system.  

Insatsteorins sex första teser kan betraktas som en sammanfattning av, det 
jag tolkar som, essensen i språkligt tänkande i förhållande till Vygotskijs 
utsagor om bland annat intelligens, språk, intellekt, lärande, kultur och krea-
tivitet. Paradigmets övriga teser är till stor del konstruerade utifrån en till-
lämpning av, det jag uppfattar som, logiken i Vygotskijs teorier om dialekti-
ken mellan språk och tanke. Det kulturhistoriska perspektiv som presenteras 
i denna avhandling kan således förstås som ett systemteoretiskt perspektiv på 
sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt. Även om 
Vygotskijs begreppsanvändning har blivit mångtydig i aktuell diskurs, har 
jag valt att anknyta till hans begreppsapparat där det varit möjligt.  



5. Det kulturhistoriska perspektivet 

 73

5.2.2 Tolkningen av texter 
Denna studie baseras i hög grad på texttolkning. Dessa texter har jag valt att 
betrakta som primära respektive sekundära källor. Syftet med tolkningen har 
till stor del handlat om att förstå Vygotskijs tankar bakom hypotesen om 
språkligt tänkande. Dessa tolkningar har varit dialektiskt förbundet med den 
pragmatiska konstruktionen av det kulturhistoriska perspektivet. I detta ar-
bete har jag dock konfronterats med tolkningar av olika teoretiker som varit 
mer eller mindre oförenliga med mina egna slutsatser. Dessa oenigheter har 
gjort det nödvändigt att inte bara pröva konsistensen i mina egna argument, 
utan också i dessa motsägande tolkningar.  

Den kritiska tolkningen 
Med primära källor syftar jag på diskussioner och teorier som de skrivs av 
dess upphovsmän, till skillnad mot sekundära källor där dessa teorier besk-
rivs av någon annan. Till primära källor räknar jag exempelvis även över-
sättningar och transkriptioner av föreläsningar. Till den andra kategorin hör 
olika tolkningar i form av exempelvis introduktioner, diskussioner eller till-
lämpningar av teorier.  

Denna gränsdragning är givetvis inte oproblematisk. Även en översätt-
ning baseras på en tolkning och det är heller inte givet att en översättning 
kan formulera originalspråkets alla poänger. Liknande problem gäller till 
exempel också olika transkriptioners begränsningar i förhållande till det 
talade språket. Indelningen av primära och sekundära ska därför förstås som 
ett försök att beskriva texternas placering i förhållande till författaren.  

Det är nu nästan 80 år sedan Vygotskij dog. Detta har bland inneburit att 
meningen i många av hans begrepp och teser har omformulerats utifrån nya 
kunskapsintressen och vetenskapliga ansatser. Denna historiska påverkan har 
gjort det nödvändigt att gå tillbaks till Vygotskij och försöka förstå hans 
teoriutveckling utifrån den väv av begrepp, hypoteser och teser som han 
själv använde sig av. Ett problem i detta sammanhang är att jag endast har 
haft tillgång till engelska, svenska och danska översättningar.  

Denna problematik angående översättningar gäller dock inte enbart min 
läsning av Vygotskij utan också teoretiker som till exempel Foucault och 
Habermas. Även om det givetvis vore en fördel att kunna läsa och förstå 
texter på deras originalspråk är det, med tanke diskursernas stigande globali-
sering, en närmast omöjlig uppgift. Ur ett hermeneutiskt är det också möjligt 
att argumentera för viktigheten att läsa texterna på ett språk man själv är 
mycket förtrogen med. Även om tolkningen av texter inspirerats av författare 
som till exempel Hans-Georg Gadamer har jag inte förhållit mig till herme-
neutiken som filosofi. Istället för att ta ställning till har jag använt mig av 
hermeneutiken som en pragmatisk metod.  

De viktigaste kriterierna för min tolkning har här handlat om texterna inre 
konsistens samt kunskapsintressen. I den meningen är min hermeneutiska 
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metod bland annat inspirerad av Jürgen Habermas kritiska teori (Ödman 
1979). Denna kritiska tillgång har givetvis inte enbart gällt urvalet och tolk-
ningen av texter, utan också mina egna fördomar och kunskapsintressen i 
tolkningsprocessen. Detta har inneburit att tolkningen av texter inte enbart 
har handlat om att försöka förstå de enskilda texterna, utan också om att 
förstå dem i deras diskursiva sammanhang.  

Som nämnts har jag valt och tolkat de flesta texternas utifrån en pragma-
tisk kunskapssyn. Jag har med andra ord inte haft någon intention att ut-
veckla en någon kritik mot Vygotskij, Bruner, Stern, Husserl, Giddens eller 
någon av de andra teoretiker som jag refererar till. Konstruktionen av para-
digmet bygger på ett nödvändighetens urval. Texter som enligt min uppfatt-
ning saknat relevans eller vetenskaplig konsistens har med andra ord valts 
bort.44 Undantaget från denna regel är texter som strider mot de tolkningar 
som detta paradigm baseras på.  

På grund av perspektivets konstruktion är det i stor utsträckning fråga om 
texter som kan kopplas till Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande. Dessa 
avvikande tolkningar har ofta presenterats i förbindelse med en kritik av 
Vygotskijs vetenskapliga arbeten. För att kunna styrka akribin i mitt eget 
arbete har jag varit nödsakad att förhålla mig kritisk till dessa texter. Ett möj-
ligt dilemma skulle i detta sammanhang kunna vara, att denna kritik baseras 
på texter av Vygotskij som jag inte har tillgång till. Utöver att se närmare på 
konsistensen i denna kritik har jag därför bemödat mig om att även kontrol-
lera källorna till de tolkningar dessa författares kritik baseras på.  

Denna del av texttolkningen kan beskrivas som en form för kritisk diskur-
sanalys. Denna diskurs kan förstås som ett betydelserum där olika teoretiska 
positioneringar legitimeras genom att hänvisa till Vygotskijs arbeten. Jag har 
dock inte ansett att det har varit nödvändigt, eller ens möjligt, att problemati-
sera mina tolkningar i förhållande till denna diskurs som helhet. Jag har i 
stället, i förlängning till Foucaults diskussion om diskursens kontinuitet, valt 
att se dessa meningsskiljaktigheter som moment, eller plötsligt inbrytande 
händelse, i denna diskurs (Foucault 2002). Det är således dessa diskursiva 
händelser, inte diskursen, som utsatts för en kritisk granskning.  

Idar Magne Holmes och Bernt Krohn Solvangs har utvecklat en modell på 
distinktionen mellan fördomar och förförståelse som varit mycket fruktbar i 
det hermeneutiska arbetet (Holme & Solvang 1997). Med utgångspunkt i 
denna distinktion kan forskarens socialt grundande och subjektiva fördomar 
sägas ligga till grund för hennes normativa värderingar. Å andra sidan base-
ras tolkningsprocessen också på den logiska konsistensen i forskarens teore-
tiska insikter.  

Genom att utgå från tolkningen av texter som en dialektisk process har 
jag försökt att formulera teser i en syntes av normativa och kognitiva tolk-

                                                      
44 Det finns exempelvis en del utsagor i Vygotskijs tidiga arbeten som jag uppfattar som 
problematiska men som saknar relevans i studiens av hypotesen om språklig tänkande. 
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ningsprocesser. Mitt tillvägagångssätt kan illustreras i denna omarbetade 
modell av Holme och Solvang: 

Figur 5.1. Modell av hermeneutisk tolkning, inspirerad av Idar Magne Holme och 
Bernt Krohn Solvang (Holme & Solvang 1997, s. 96).  

Modellen har även varit användbar i mina källanalyser. Utöver att tolka tex-
ternas mening, har jag haft fokus på den aktuella textens värderingar och 
teoretiska substans i förhållande till dess anspråk (se 4.1.3). 

Om urval av texter  
Att Vygotskij har en central position i detta arbete innebär inte den teoretiska 
ramen ska förstås som en sammanfattning av hans texter. Studiet av hypote-
sen om språkligt tänkande tar heller inte utgångspunkt i hans resultat och 
diskussioner som helhet. Studiens fokus på den musikpedagogiska teorins 
betydelse innebär bland annat att Vygotskijs diskussioner om exempelvis 
konstens psykologi eller människans kreativitet haft begränsad betydelse. 
Bland annat har frågan om estetik och konst nedtonats i förhållande till det 
paradigm som formulerades på DPU (se 1.1).  

Forskningsprojektets problemorienterade design (se 4.1.3), har också 
krävt en pragmatisk syn på urval av texter. Det viktigaste kriteriet har här 
varit att välja texter som haft störst relevans med tanke på såväl paradigmets 
funktion som konsistens. Dessa val och frånval av texter är en process som 
har pågått genom hela arbetet med avhandlingen. Forskarfrågan avgränsades 
till exempel ganska tidigt till en rent kvalitativ studie vilket bland annat 
ledde till att neuropedagogiska och musikbiologiska texter som var aktuella 
vid studiens start sorterades bort (se 4.1.2). Utkristalliseringen av studiens 
icke-normativa didaktiska fokus på det musikpedagogiska problemfältet 
innebar att andra perspektiv som exempelvis musikundervisningens metodo-
logi trängdes i bakgrunden.  
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Som nämnts tidigare, är detta pragmatiska paradigm huvudsakligen kon-
struerat utifrån ett psykologiskt respektive sociologiskt perspektiv. I fråga 
om det psykologiska perspektivet ingick Jerome Bruner, Daniel Stern och 
Edmund Husserl redan i det kulturhistoriska paradigm som formulerades på 
DPU (se 1.2). Denna delstudie har inte gett anledning att lägga till fler psy-
kologiska perspektiv i paradigmet. Däremot har preciseringen och utveckl-
ingen av dessa perspektiv gett anledning till fortsatte studier av psykologisk 
teori samt en mer kritisk granskning av bland annat Bruners författarskap.  

Valet av Anthony Giddens, Jürgen Habermas och Norman Fairclough var 
inte lika givet. Till exempel kunde Michel Foucaults diskussion om maktens 
genealogi (Foucault 2001), eller Pierre Bourdieus analys av produktionen av 
tro (Bourdieu 1993), bidra till att kvalificera frågan om definitionsmakt. I 
fråga om målgruppens musikaliska kunskapsutveckling vore det till exempel 
upplagt att indra Erving Goffmans diskussion om stigmatisering (Goffman 
2009). I delstudien om musikterapeuters begreppsanvändning kunde det till 
exempel vara möjligt att indra Max Webers idealtyper (Weber 2003).  

För att inte studiens teoretiska ram ska bli för komplex och omfångsrik 
har det varit nödvändigt att lyfta fram några bestämda teorier. Michel 
Foucaults omfattande diskussioner valde jag därför att sätta inom parantes 
som en kontextteori (se 2.3.1). Valet av Giddens, Habermas och Fairclough 
motiveras av att jag uppfattat deras begreppsapparater som mest lämpade i 
problematiseringen av kommunikationens komplexitet i förhållande till olika 
kunskapsintressen. Det vill säga den problematik som kan kopplas till frågan 
om konfrontationen mellan den musikpedagogiska diskursens hela definit-
ionsmakt och pedagogens musikpedagogiska definitionsmakt. Detta är också 
anledningen till att Ulrich Becks teorier inte har fyllt mer, till trots för att 
begreppet definitionsmakt har hämtats från diskussionen om risksamhällets 
konsekvenser (Beck 2000).  

Som nämnts tidigare överensstämmer inte alltid min uppfattning av 
Vygotskijs arbeten med hur hans teorier har beskrivits och tolkats i musik-
pedagogisk forskning (se 3.3.2). Jag har dock inte sett någon anledning att 
problematisera dessa forskningsprojekt och artiklar eftersom de saknar rele-
vans för denna studie. Däremot har det varit relevant att studera de teorier 
som författarna baserar sin argumentation på. I denna förbindelse har texter 
av till exempel Aleksander Leontiev, Michael Cole, Yrjö Engeström och 
Roger Säljö varit intressanta. Inte minst med tanke på att deras kritik mot 
Vygotskij i stora stycken också gäller de vetenskapsteoretiska och teoretiska 
premisserna för detta avhandlingsarbete. I den förbindelse har det också varit 
intressant att se hur dessa författares tolkningar i sin tur presenteras och tol-
kas i olika typer slags sekundära källor som exempelvis avhandlingar, äm-
nesintroduktioner och läroböcker. 

I arbetet med att tränga in i Vygotskijs och andra teoretikers tankevärldar 
har jag också använt mig av många sekundära källor. Dessa sekundära texter 
har haft en stor betydelse med tanke på de använda teoriernas antal, kom-
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plexitet och omfång. Dessa sekundära texter har dock inte tillämpats okri-
tiskt utan, liksom tolkningen i övrigt, prövats mot mina egna fördomar och 
förförståelse.  

5.3 Om språkligt tänkande 

Genom internaliseringen av den omgivande kulturen förmedlas och genere-
ras kunskaper från tidigare generationer. Genom kulturen kan människan 
överskrida det omedelbara och se sig själv och fenomenen i sin omvärld i ett 
historiskt perspektiv. Nyckeln till, eller premissen för, denna kulturhistoriska 
process var tillblivelsen av hennes intellektuella språkformer. Språkformer 
som var, och är, dialektiskt förbundna med uppkomsten av de intellektuella 
tankeformer vilka kan sammanfattas som språkligt tänkande.  

I denna inledande tematisering diskuteras begreppet språkligt tänkande i 
förhållande till språk och intellektuell utveckling. Dessa begrepp utgör det 
teoretiska perspektivets centrala teser. 

5.3.1 Tesen om det mänskliga medvetandets natur 

Om det förnimmande och tänkande medvetandet förfogar över skilda sätt att 
återspegla verkligheten, då representerar också dessa skilda sätt olika typer av 
medvetande. Därför blir också tänkandet och språket nyckeln till förståelsen 
av det mänskliga medvetandets natur (Vygotskij 2001, s. 473-474). 

 
Människans fylogenes kännetecknas av att de språk som genererats genom 
kulturen har blivit en del av, och en premiss för, hennes natur. Det unika för 
människans medvetande, är att hon genom dessa språk kan betrakta sig själv 
i ett historiskt sammanhang. Hypotesen om språkligt tänkande kan därför 
betraktas som en utgångspunkt för en studie av människans utveckling uti-
från ett kulturhistoriskt perspektiv.  

Om människans medvetande 
Medvetande kan beskrivas som de tankar och känslor som genereras i en 
individs psyke. Det unika med människans medvetande är att hon utvecklat 
skilda former för språkligt tänkande som uppstår då språk och tänkande upp-
går i en syntes.  

I det språkliga tänkandet står språk och tänkande i ett dialektiskt förhål-
lande till varandra. I språket, som har sina rötter i kommunikationen, riktar 
sig medvetandet mot den intersubjektiva förståelsen i individens omvärld. I 
tänkandet är, liksom i förnimmandet, medvetandets riktning motsatt ef-
tersom det handlar om den subjektiva förståelsen. I syntesen av språk och 
tänkande uppstår nya former för medvetande som är unika för människan. 
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Den dimension som Vygotskij uppnådde att diskutera mest utförligt, och 
som fått mest uppmärksamhet, var dialektiken mellan ordet och tanken 
(Vygotskij 2001). Men liksom språk och kommunikation inte kan reduceras 
till det talade eller skrivna ordet, rymmer medvetandet många fler och mer 
komplexa dimensioner för språkligt tänkande än rent begreppsliga reflekt-
ioner. 

Vygotskij kommer bland annat in på människans estetiska tankeformer 
och konstupplevelser.45 Estetiska tankeformer kan beskrivas som affektion-
er46 vilka genom konsten transformeras till intelligenta emotioner.47 Liksom i 
övriga former av språkligt tänkande är det fråga om komplexa processer. 
Vygotskij beskriver det bland annat som att vi skapar det konstärliga verket 
varje gång vi upplever det (Vygotsky 1971).  

Alla former för språkligt tänkande kan förstås som processer respektive 
funktioner i psykiska system. Oavsett om dessa processer och funktioner är 
av diskursiv eller estetisk karaktär kan de endast utvecklas hos människor 
som ingår i sociokulturella interaktioner. Detta är utgångspunkten för hypo-
tesen om språkligt tänkande, liksom för konstruktionen av den teoretiska 
ramen som helhet.  

Om intrapsykiska processer  
Medvetandet kan, med Vygotskijs terminologi, beskrivas som ett självrefere-
rande system av intrapsykiska processer. Utifrån ett systemperspektiv utgörs 
det mänskliga medvetandets yttre systemgräns av människans självmed-
vetande. Självmedvetandet definierade Vygotskij som medvetandet om 
medvetande:  

Thus, this fomula seemingly contradicts our viewpoint: it cannot be true that 
consciousness exists outside our consciousness. But, as Plekhanov has cor-
rectly established, self-consciousness is the consciousness of consciousness. 
And consciousness can exist without self-consciousness: we become con-
vinced of this by the unconscious and the relatively unconscious. I can see 
not knowing that I see. (Vygotsky 1997b, s. 325).  

 
Liksom medvetandet i övrigt, kan självmedvetande beskrivas som en pro-
cess. Det som skiljer människan från andra primater är att utvecklingen av 
hennes självmedvetande är dialektiskt förbundet med utvecklingen av hen-
nes språkliga tänkande. Utifrån Daniels Sterns analys om spädbarnets inter-
personella utveckling kan de första faserna i denna utveckling beskrivas som 

                                                      
45 “Art in itself is neither good nor bad; it is a language of feeling which we must evaluate in 
accordance with what it expresses” (Vygotsky 1971, s. 241). 
46 “Catharsis of the aesthetic response in the transformation of affects, the explosive response 
which culminates in the discharge of emotions” (Vygotsky 1971 s. 215). 
47 “The emotions caused by art are intelligent emotions. Instead of manifesting themselves in 
the form of fist-shaking or fits, they are usually released in images of fantasy” (Vygotsky 
1971 s. 212). 
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den process där människans emergenta själv transformeras till ett narrativt 
själv (Stern 1991).  

Till skillnad mot andra djur transformeras människans intelligens, för-
måga att förstå (latinets intélligo), i ett dialektiskt samspel med hennes intel-
lekt, det hon förstår (latinets intelléctus). Vygotskij beskrev denna process 
som att människans praktiska intelligens differentieras och transformeras till 
högre psykiska funktioner och processer (Vygotsky 1997c). Denna utveckl-
ing resulterar inte enbart i nya kognitiva funktioner som till exempel be-
greppsbildning, metakognition, agens och resonerande men även en trans-
formation av naturliga kognitiva funktioner som problemlösning, uppmärk-
samhet, varseblivning, vilja, empati, minne och språk.  

Självmedvetandet är förbundet med självreflektion och utvecklingen av 
självmedvetande är dialektiskt förbundet med transformationen av metakog-
nitiva processer. Processer som inte enbart handlar om människans med-
vetande om sina kognitiva processer, men även om hennes förmåga att kon-
trollera och styra dem (Bråten 1998). Självmedvetandet kan beskrivas som 
den intrapsykiska funktion som gör det möjligt för människan att iaktta sig 
själv. Självet är med andra ord den intrapsykiska iakttagare som gör det möj-
ligt för intrapsykiska processer att referera till sig själva. Människans med-
vetande, och därmed utvecklingen av hennes språkliga tankeformer och 
självmedvetande, kan således ses som livslånga processer som genereras i ett 
slutet intrapsykiskt system. Denna process kan med Vygotskijs begreppsap-
parat beskrivas som hennes ontogenes. 

Om interpsykiska processer 
Upplevelsen av ett själv är dialektiskt förbunden med upplevelsen av en 
omvärld. Enligt Vygotskij kan människor inte dela tankar eller känslomäss-
iga upplevelser om denna subjektiva omvärld med varandra. Intrapsykiska 
system kan inte utvidgas till att omfatta andras medvetanden. Utväxlingen av 
kunskap i interpsykiska system kan endast ske genom kommunikation, det 
vill säga sociala system. Ur detta psykiska systemperspektiv kan medvetan-
dets omvärld sägas bestå av andra psyken. Människors sociala system kan 
därmed förstås som en strukturell koppling mellan människans eget med-
vetande och psyken i hennes omvärld. Med begreppet sociogenes syftar 
Vygotskij på övergången mellan människans sociala beteende och de högre 
psykiska processer som formar hennes personlighet.  

The fate of this function confirms as clearly as is possible the law of transi-
tion from social to individual forms of behavior, which might also be called 
the law of sociogenesis of higher forms of behavior: speech, being initially 
the means of communication, the means of association, the means of organi-
zation of group behavior, later becomes the basic means of thinking and of all 
higher mental functions, the basic means of personality formation (Vygotsky 
1998, s. 169).  
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Sociogenes kan beskrivas som de sociala processer där kunskap utväxlas i 
interpsykiska system. Människans sociogenes är dock unik eftersom hennes 
sociala utveckling är dialektiskt förbundet med uppkomsten och utveckling-
en av kultur. Denna utveckling har inneburit att människans sociala interakt-
ioner bygger på en sociokulturell kompetens. Människans förmåga till me-
ningsfull interaktion är med andra ord inte naturgiven men förutsätter en 
förståelse av de språk, traditioner och tankesätt som finns inlagrade i den 
omgivande kulturen.  

Till skillnad mot andra antropoider bygger människors kommunikation 
till stor del på kunskaper som måste medieras för att ge mening. Mediering 
kan förenklat beskrivas som den process där människan skapar kultur i sam-
band med reproduktion av existerande kultur. Nyckeln till denna process är 
språket och de språkliga tankeformerna.  

5.3.2 Tesen om språk som strukturell koppling  
Språket är en strukturell koppling mellan sociala och psykiska system. Det 
kännetecknande för människans språk är att det fungerar både som redskap 
och som tecken. Denna dubbla funktion är ett resultat av att språkets funkt-
ion som strukturell koppling har transformerats som en intellektuell funktion 
i människans psyke. Detta är den viktigaste förklaringen till varför språket 
utgör själva navet i de kulturhistoriska processer som genererar, och genere-
ras av, människans intelligens.  

Om redskap och tecken 
Som Vygotskij påpekade kan även andra djur kommunicera med hjälp av 
språk, men det är endast människan som utvecklat språk som inte är situat-
ionsbundna. Men oavsett det handlar om naturliga eller kulturella språkfor-
mer förutsätter all kommunikation denna koppling mellan sociala och psy-
kiska system. Det verbala språket är dock unikt för människans sociogenes, 
vars uppkomst är dialektiskt förbundet med språkets utveckling som redskap 
för kommunikation. I en modell, som Vygotskij formulerade innan han skrev 
Tänkande och språk, illustreras skillnaden mellan begreppet som verktyg 
respektive tecken i medierande aktiviteter; 

Figur 5.2. Fig. 1 (Vygotsky 1997c, s. 62)  
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Med mediering syftade Vygotskij, utifrån Hegels respektive Marx definit-
ioner, på hur människan utvecklar och använder sig av redskap utifrån sina 
egna syften (Vygotsky 1997c, s. 62). Denna modell illustrerar den relation 
mellan språk som redskap och språk som tecken, som är en förutsättning för 
språkligt tänkande. Användandet av redskap är alltid en utåtriktad aktivitet 
eftersom människan vill uppnå en förändring av något slag. Användandet av 
tecken syftar inte till förändring men till hennes förståelse och kan därför 
beskrivas som en inåtriktad aktivitet (Vygotsky 1997c).  

Om mening 
Det verbala språkets fonetik har en semantisk struktur som kan hantera både 
de sociala och de psykiska systemens utveckling. Ordets interpsykiska me-
ning beskrev Vygotskij som dess yttre betydelse, det vill säga den interpsy-
kiska generalisering som gör att språket ger mening i sociala system. Den 
interpsykiska kommunikationen förutsätter att aktörerna uppnår en viss grad 
av koncensus med tanke på språkets sociokulturella mening.  

På motsvarande sätt måste ordet tolkas, eller tydas, för att kunna upplevas 
som meningsfullt i kommunikationen. Ordet kan endast förstås om det inne-
bär något speciellt och denna inre sida hos ordet benämnde Vygotskij som 
ordets innebörd. Denna asymmetri mellan ordets yttre och inre sida gör att 
ordets betydelse och innebörd inte är synonyma utan avstäms och utvecklas i 
en dialektisk process. Detta spänningsfält mellan ordets inre och yttre sidor 
återspeglas även i språkets syntax och melos. I det verbala språket genereras 
mening som synteser i dialektiken mellan dess interpsykiska betydelse och 
intrapsykiska innebörd (Vygotskij 2001). På så sätt får ordet, liksom alla 
tecken i övrigt, en intermedierande funktion (van der Veer & Valsiner 1994). 

Denna dialektik mellan ordets interpsykiska betydelse och intrapsykiska 
innebörd kännetecknar inte enbart det verbala språket utan även alla andra 
kulturhistoriska språkformer. Även om utvecklingen av språkliga tankefor-
mer är en oerhört komplex process kan den föras tillbaka till denna asymme-
tri mellan språkets yttre och inre sida. Å den ena sidan definieras språket 
genom dess sociokulturella betydelse, och på den andra sidan definieras 
språkets innebörd genom människans förväntningar, motiv, erfarenheter, 
känslor, associationer, fördomar och så vidare.  

Om internalisering  
Utvecklingen av språket som strukturell koppling är dialektiskt förbunden 
med internaliseringen av språk. Internalisering tillhör inte Vygotskijs viktig-
aste begrepp, utan bör snarare härledas till Jean Piaget. Med internalisering 
avses den process där människans sensomotoriska aktiviteter rekonstrueras 
och frigörs som föreställningar i hennes psyke (Piaget 1999, s. 147ff). I för-
hållande till Vygotskijs diskussion om människans begreppsutveckling, kan 
internalisering förstås som den process där ordets praktiska funktion i sociala 
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system rekonstrueras som ordets betydelse i intrapsykiska system. Språkets 
betydelse är med andra ord alltid sociokulturellt definierat. 

 I dess enklaste form kan internalisering beskrivas som den inlärning som 
sker genom internalisering av imitationer. Imitationen av tecknets praktiska 
användning som redskap i den sociala kommunikationen, rekonstrueras ge-
nom internaliseringen som en psykisk imitation i människans kommunikat-
ion med sig själv. Utöver att kommunikation som socialt beteende rekon-
strueras som en intrapsykisk aktivitet, innebär internaliseringen också att 
språkets sociala funktion, rekonstrueras som intrapsykiska redskap. Det vill 
säga som meningsfulla tecken, vilka tack vare dess sociokulturella betydelse 
kan användas i människans kommunikation med omvärlden, såväl som i 
hennes kommunikation med sig själv.  

 I förhållande till språkligt tänkande kan internalisering definieras som det 
lärande som försiggår den intellektuella utvecklingen. Lärande och utveckl-
ing är dock inte särskiljda men kan beskrivas som en allt mer komplex dia-
lektisk process där människans externa språk övergår till att också vara ett 
internt, eller ett inre, språk (Vygotskij 2001).  

Om intranalisering 
Ett av de begrepp som Vygotskij och Luria beskriver den utveckling som 
internaliseringen är förbundet med, är i engelskan översatt till interiorization. 
I artikeln ”Tool and symbol in child development” definierar Vygotskij och 
Luria interiorization som den progressiva process där människans högre 
psykiska funktioner rekonstrueras och organiseras genom att hon tillämpar 
(reflekterar) människors sociala beteende (kommunikation) på sig själv 
(problemlösning).  

We call this withdrawal of the operation within, this reconstruction of the 
higher psychological functions related to new structural changes, the process 
of interiorization, meaning, mainly, the following: the fact that at their first 
stages, the higher psychological functions are built as outer forms of behav-
iour and find support in the outer sign is by no means accidental: on the con-
trary, it is determined by the very psychological nature of the higher function 
which, as we have mentioned above, does not appear as a direct continuation 
of elementary processes but is a social method of behaviour applied by itself 
to itself (Vygotsky & Luria 1994, s. 153)  

 
Interiorization är alltså en intrapsykisk process, som jag har valt att beskriva 
med begreppet intranalisering (eng. intranalization). Internalisering kan, med 
Piagets terminologi, sägas referera till assimilation, det vill säga etablerandet 
av en generell föreställning. Motsvarande kan intranalisering sägas referera 
till ackommodation. Det vill säga den intrapsykiska ommöblering som sker 
genom den progressiva rekonstruktionen av språkets intrapsykiska funktion.  

I fråga om människans begreppsutveckling, syftar externt språk på det ta-
lade språket som ett socialt redskap med vilket hon ledsagar sina handlingar. 
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Det kan till exempel vara att hon benämner det hon ser, beskriver det hon 
gör eller berättar det hon tänker. Internaliseringen av det externa språket 
innebär att en människa inte längre behöver uttala orden, men att hon kan 
låta sina handlingar ledsagas av orden som hon hör dem i sitt inre.  

En avgörande skillnad mellan externa och inre språk är att ordets inne-
börd inte är lika statisk i det inre språket. I externa språk är ordets innebörd 
knutet till det man talar om, det vill säga språkhandlingens konkreta objekt. 
Genom intranaliseringen av människans inre språk kan ordets innebörd frig-
öras från dess situationsbundna betydelse. Genom att associera och rekon-
struera ordets betydelse i förhållande till tidigare erfarenheter och aktuella 
upplevelser blir dess innebörd allt mer dynamisk och mångtydig.  

Som ett resultat av intranaliseringen uppstår och utvecklas den dialektiska 
motsättningen mellan den generalisering och abstraktion i språket, som en-
ligt Vygotskij, ligger till grund för ordets många meningszoner (Vygotskij 
2001). Transformationen av människans språkliga tänkande är således dia-
lektiskt förbundet med internalisering såväl som intranalisering.  

Om transformation 
Språkets naturliga funktion som strukturell koppling handlar om kommuni-
kation i interpsykiska system, där språket är knutet till människans yttre 
styrda beteende. Människans internalisering av språk kan beskrivas som en 
förutsättning för intranaliseringen av språkets intrapsykiska funktion. Den 
dialektiska processen mellan internalisering och intranalisering av språket är 
i sin tur dialektiskt förbundet med utvecklingen av reflektionsförmågan. 
Utvecklingen av intellektet innebär samtidigt att hennes språk, det vill säga 
den strukturella kopplingen, utvecklas och blir mer komplex.  

Intranaliseringen innebär att språket rekonstrueras som en strukturell 
koppling mellan två skilda tankeprocesser i ett intrapsykiskt system. Den ena 
tankeprocessen handlar om språkets yttre sida och dess sociokulturella bety-
delse. Den andra processen berör språkets inre sida och dess subjektiva in-
nebörd. Språkets mening uppstår i syntesen av dessa två processer:  

Det yttre språket är en process där tanken förvandlas till ord, materialiseras 
och objektiveras. Medan det inre språket däremot är en process av motsatt 
riktning – som går utifrån och in – en process där språket förångas till tanke 
(Vygotskij 2001, s. 455).  

 
Språket är med andra ord inte enbart en strukturell koppling mellan sociala 
och psykiska system, utan rekonstrueras också som en koppling mellan or-
dets praktiska och intellektuella funktion i intrapsykiska system.  

Denna transformation av språkets funktion gör att yttre styrda beteenden i 
allt högre grad ersätts av inre styrda handlingar. Språket blir ett redskap för 
reflektion som gör det möjligt att reflektera över språket som redskap för 
kommunikation. Denna nya funktion är unik för människan och dialektiskt 
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förbunden med hennes kulturhistoriska utveckling. Den dialektiska proces-
sen mellan språkets två funktioner, att förstå och förändra, innebär även att 
såväl internaliseringen som intranaliseringen av språket utvecklas och blir 
allt mer komplex. 

Det är således en avgörande skillnad mellan språkets funktion i interpsy-
kiska system och i intrapsykiska system. Internaliseringen av språk är en 
förutsättning för den intranalisering som resulterar i språkligt tänkande. Men 
internalisering är främst förbundet med människans kommunikation och 
resulterar i sig själv inte i en utveckling av hennes reflektionsförmåga. 
Denna utveckling är förbundet med den intranalisering som sker i samband 
med att hon prövar att lösa någon form för problem. Rekonstruktionen av 
språket som strukturell koppling i intrapsykiska system innebär att språket 
kan beskrivas som en högre psykisk funktion. Det vill säga den högre psy-
kiska funktion som är förutsättningen för medierande aktiviteter. Denna 
funktion är dialektiskt förbundet med såväl hennes intellektuella reflektioner 
som meningscentrade handlingar (se 5.4.1).  

5.3.3 Tesen om människans intellektuella utveckling 
Människans intellektuella utveckling kan beskrivas som en process där kom-
plexa tankeformer genereras i dialektiken mellan synkretiska och analytiska 
tankeformer. Drivkraften bakom hennes önskan om att förstå, bottnar i be-
hoven att förklara respektive att förlösas i världen. Dessa behov kan förenk-
lat sägas ligga till grund för uppkomsten och differentieringen av de diskur-
siva respektive de estiska formerna, för språklig tänkande.  

Denna distinktion mellan skilda tankeformer är konstruerad för att belysa 
frågan om språkets betydelse för människans utveckling. Det är således fråga 
om en teoretisk konstruktion av komplexa processer som, enligt Vygotskij, i 
själva verket består av sammanvävda tankeformer. Människans intellektuella 
utveckling innebär att hennes intelligens blir mer komplex och differentie-
rad. Liksom människans medvetandeprocesser i övrigt, kan intelligens end-
ast förstås i sin komplexa helhet. Det vill säga som psykiska processer i ett 
självrefererande intrapsykiskt system. 

Om komplexa tankeformer och vardagsspråk 
Genom sin förmåga att tänka i komplex kan en individ ordna och systemati-
sera sina erfarenheter. Dessa komplexa tankeformer bygger på internali-
seringen av kunskap och är i den bemärkelsen ett kulturellt fenomen. Med 
Vygotskijs terminologi kan de första stadierna av komplext tänkande beskri-
vas som en form för praktiskt intellekt (Vygotskij 2001). Utvecklingen av 
komplexa tankeformer är inte något unikt för människan utan förekommer 
även hos många andra högt stående primater. Dessa komplexa tankeformer 
gör det till exempel möjligt för en grupp individer att reglera dess inbördes 
sociala beteende och avstämma dess affekter. 
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Det finns många olika former för komplext tänkande som skiljer sig åt i 
funktionellt, strukturellt och genetiskt hänseende. Gemensamt för de kom-
plexa tankeformerna är att faktiska samband mellan konkreta intryck och 
enskilda föremål kombineras och generaliseras utifrån objektiva kriterier. 
Dessa nya kombinationer förutsätter dock att dessa element kan urskiljas och 
betraktas isolerat utanför dess konkreta kontext. Komplexa tankeformer upp-
står således i syntesen av kombinatoriska och uppdelande tankeprocesser.  

Det som skiljer människans intellektuella utveckling från övriga an-
tropoider är den intranalisering av språket som leder till uppkomsten av be-
grepp. Det är framför allt i utvecklingen av pseudobegrepp som hennes intel-
lektuella reflektioner på allvar börjar ta form. De högt utvecklade komplexa 
tankeformer som opererar med pseudobegrepp benämnde Vygotskij som 
vardagstänkande (Vygotskij 2001).  

Pseudobegreppen utmärks bland annat av att de är konkreta och okritiskt 
associeras med faktiska föremål och företeelser. Vardagsspråket baseras på 
en form av pseudobegrepp som kan kallas för vardagliga begrepp. Dessa 
vardagliga begrepp kännetecknas av att de syftar till en ömsesidig förståelse 
med utgångspunkt i en underförstådd uppfattning om de fenomen som 
kommuniceras. Vardagliga begrepp är i den bemärkelsen spontana eftersom 
de används oreflekterat (Vygotskij 2001). 

Om synkretiska tankeformer och synkretiska språk 
Förenklat kan de synkretiska tankeformerna sägas handla om att medvetan-
det utvecklas genom de nya kombinationer som genereras i dialektiken mel-
lan varseblivning och erfarenheter. Dessa tankeformer baseras på affekter 
och är i sina protoformer inte kulturellt betingade. Alla djur som kan lära sig 
av sina erfarenheter kan utifrån denna definition antas ha någon form för 
synkretiskt medvetande. Naturliga språk kan förstås som mer eller mindre 
synkretiska språksystem av naturliga tecken, det vill säga tecken har en na-
turlig innebörd. Dessa protospråk förekommer mer eller mindre utvecklade 
hos många djurarter. Denna kommunikation kommer till exempel till uttryck 
i hur de reagerar på varandras mimik, kroppsställning, ljud och beteende.  

Utvecklingen av det verbala språket föregicks antagligen av att männi-
skans förintellektuella tankeformer och förhistoriska språkformer under be-
stämda livsbetingelser kunde smälta samman till ett synkretiskt språk. Det är 
rimligt att anta att utvecklingen av nya kombinationer av till exempel mimik, 
gester, bildliga associationer och ljud ledde till uppkomsten av de syn-
kretiska begrepp som låg till grund för uppkomsten av ordet. Denna process, 
som måste ha pågått under en lång tidsrymd, utgjorde den nödvändiga nyck-
eln till utvecklingen av mer komplexa språk och tankeformer. Utvecklingen 
av människans synkretiska begrepp kan således ses som ett stadium som 
försiggår utvecklingen av människans vardagliga tänkande.  

Men även om det var ordet, eller snarare det synkretiska begreppet, som 
utlöste denna transformation, innebar denna utveckling också att naturliga 
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språkformer transformerades och kombinerades i nya uttryck. Ett exempel 
på detta är leken, som enligt Vygotskij i sin naturliga form kan beskrivas 
som en sociomotorisk form av fantasi (Vygotskij 1995). Många djur övar 
sina färdigheter, kommunicerar och reglerar sin sociala status genom leken. 
Utöver att människan har bevarat lekens naturliga funktioner, ligger leken 
till grund för så olika aktiviteter som teater och idrott. Skillnaden mellan 
dessa två uttrycksformer är att dramatik handlar om fiktion medan idrott är 
en utveckling av den sensomotoriska leken. Vilket inte förhindrar att dessa 
två aktiviteter kan kombineras i mängd nya synkretiska utryck.  

Om analytiska tankeformer och differentierade språk 
I förhållande till synkretiska tankeformer kan analytiska tankeprocesser för-
stås som uppdelande eller urskiljande. Även analytiska tankeprocesser före-
kommer i naturlig form som protoanalyser och är en viktig förutsättning för 
utvecklingen av synkretiska språk. Men i motsats till de synkretiska språk-
formerna som styrs av affekten, är det de analytiska tankeformerna som är 
styrande i differentierade språk. Dessa analytiska tankeformer ligger till 
grund för de potentiella begrepp som utvecklas i ett dialektiskt samspel med 
utvecklingen av synkretiska begrepp och pseudobegrepp. Dessa potentiella 
begrepp kan beskrivas som abstraktioner av en bestämd grupp av föremål 
eller fenomen som baseras på vardagslivets konkreta eller funktionella logik.  

Differentierade språkformer kan enbart transformeras utifrån komplexa 
tankeformer. Detta visar sig till exempel när äkta begrepp transformeras i 
syntesen av potentiella begrepp och pseudobegrepp. Det som kännetecknar 
de äkta begreppen, till skillnad från vardagliga begrepp, är att de lyfter upp 
den språkliga reflektionen till en metanivå samtidigt som de är förankrade i 
vardagsspråket. De baseras, till skillnad mot de potentiella begreppen, på en 
intellektuell logik. Det äkta begreppet har med andra ord frigjorts från ordets 
konkreta betydelse i vardagslivet och blivit en intellektuell abstraktion.  

Vetenskapliga begrepp kännetecknas enligt Vygotskij av att de har en teo-
retisk laddning. I det vardagliga samtalet avgörs pseudobegreppets kvalitet 
av dess relevans i vardagens praxis (se 5.6.2). I det vetenskapliga samtalet 
avgörs begreppets kvalitet i förhållande dess relevans i vetenskapliga diskur-
ser. Bestämda ord eller terminologier kan dock inte vara vetenskapliga i sig 
själv. Det som utmärker vetenskapliga begrepp är att de är abstraktioner vars 
giltighet avgörs av konsistensen i dess teoretiska laddning (se 5.6.3).  

Alla analytiska tankeformer är dock inte knutna till bestämda diskurser. I 
matematiken frigörs abstraktionerna från dess innebörd, och kan i den me-
ningen beskrivas som ett självrefererande logiskt system. Matematiken kan 
därför kanske betraktas som den ultimativa formen av diskursivt analytiskt 
tänkande (Vygotsky 1997b, s. 249). Dialektiken mellan människans diskur-
siva och estetiska tankeformer innebär att också konsten utvecklas och diffe-
rentieras som analytiska språk. Enligt Vygotskij uppstår konsten i syntesen 
av känslor och fantasi (Vygotsky 1971, s. 216). I poesin och dramat är det 
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begreppets estetiska laddning som avgör dess kvaliteter. Även konsten är 
logisk, men dess abstraktioner kan beskrivas som en estetisk transformering 
av affektiva reaktioner. Konstupplevelsen framkallar med andra ord inte 
känslomässiga reaktioner, men estetiska reflektioner.  

De mest utvecklade formerna för analytiska tankeformer kännetecknas av 
att människan kan reflektera över sina egna reflektioner. Men även om ut-
vecklingen av dessa tankeformer kommer i förlängningen av komplexa tan-
keformer, är de samtidigt en förutsättning för utvecklingen av människans 
intellekt. Redan i de första synkretiska stadierna av barnets utveckling upp-
fattar hon det differentierade språkets betydelse utifrån hur det tillämpas i 
den sociala interaktionen med den andre. Det är genom intranaliseringens 
rekonstruktion av språket som barnet utvecklar ordets inre mening, det vill 
säga dess innebörd.  

Språket uppträder således i två skilda system. Först som kommunikation i 
sociala system och därefter som mening i intrapsykiska system. Det som gör 
denna komplexa utväxling mellan generationerna möjlig är att språket har 
rekonstruerats som ett kulturhistoriskt redskap. Det vill säga en högre psy-
kisk funktion som kan distribueras och utvecklas genom kommunikationen 
av kunskap mellan generationerna. De äkta begreppet utgör, enligt 
Vygotskij, ”de” högsta av alla de tecken som det mänskilga tänkandet skap-
at” (Vygotskij 2001, s. 238). Dessa begrepp inte bara ett resultat av dialekti-
ken mellan komplexa och differentierade tankeformer, utan rymmer även de 
övriga begreppens samtliga funktioner. I de äkta begreppen fulländas männi-
skans språkliga tänkande;  

Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. Ordet 
förhåller sig till medvetandet som den lilla världen till den stora, som en le-
vande cell till organismen och som atomen till kosmos. Så är det också med-
vetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet är det mänskliga medvetandets 
mikrokosmos (Vygotskij 2001, s. 474).  

5.4 Om språket som medierande redskap 
Det är internaliseringen och intranaliseringen av språk som medierande verk-
tyg som ligger till grund för människans utveckling som kulturvarelse. 
Denna uppfattning innebär en teoretisk positionering i förhållande till andra 
tolkningar av Vygotskij i nutida diskurser.  

I följande teser diskuteras och preciseras hypotesen om språkligt tänkande 
i förhållande till handling, utveckling och kreativitet. 
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5.4.1 Tesen om meningscentrerade handlingar 
Kännetecknande för människans intellektuella utveckling är att den genere-
ras i dialektiken mellan internaliseringen av språk och transformationen av 
språkliga tankeformer. Avhandlingens kulturhistoriska perspektiv grundar 
sig på tesen att människans utveckling kommer till stånd genom hennes me-
ningsfulla handlingar. Dessa handlingar kan, enligt min tolkning av 
Vygotskij, inte vara kollektiva utan genereras i spänningsfältet mellan hen-
nes erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Även Aleksej Leontiev och 
Alexander Luria ansåg att denna slutsats var den logiska konsekvensen av 
Vygotskij teoretiska ansats. Leontiev och Luria var dock kritiska till denna 
tes, och hävdade att Vygotskijs teorier om utvecklingen av högre psykiska 
processer innehöll en rad allvarliga brister (Leontiev & Luria 1982). 

 Dessa brister bottnade i att Vygotskij inte tog tillräcklig hänsyn till den 
praktiska aktivitetens betydelse för medvetandets utveckling (ib. s. 419). 
Detta ledde att Vygotskij inte nådde fram till den konsekvent materialistiska 
uppfattningen där psykiska processer betraktas som en produkt av männi-
skans allt mer komplicerade verksamheter (ib. s. 423). Istället blev 
Vygotskijs teori allt mer motsättningsfylld eftersom tesen att medvetandet är 
en produkt av människans materiella livsbetingelser, inte kan förenas med 
tesen om att det är språket som styr utvecklingen av högre psykiska proces-
ser (ib. s. 437).  

Denna paradox ville Vygotskij, enligt författarna, närma sig genom att ut-
vidga betydelsens psykologiska karaktäristik som medvetandets enhet (ib. s. 
439). Tankar avlas ytterst inte av tankar utan bakom tanken finns en motive-
rande sfär av affektiv och viljemässig dragning. Vygotskijs plan var därför 
att införliva affektens funktion i studiet av medvetandet.48 En uppgift som 
enligt Leontiev och Luria på förhand var dömd att misslyckas, eftersom af-
fektiva processer är avhängiga av det som dessa processer framkallar, nämli-
gen de system av betydelser som medvetandet genererar (ib. s. 439).  

Om verksamhet 
Leontiev och Luria ansåg att frågan om medvetandets utveckling skulle sö-
kas i Pavlovs teorier om betingade reflexer. Medvetandet kan endast uppstå 
på grund av betingade reflexer, och utvecklas därför genom människans 
handlingar. Genom två typer av reflexer, det reflexiva svaret på yttre stimu-
lus respektive den reflexiva anpassningen till denna förändrade miljö utveck-
las den förmedlande handlingens system (ib. s. 446). Denna hypotes var 
central i Leontievs ”Activity Theory” där han betonade motivationens bety-
delse för utvecklingen av människans medvetande (Leontiev 2002). Över-
sättningen till begreppet verksamhetsteori anknyter till Hans Knutagårds 

                                                      
48 Även i detta avseende kan Vygotskij sägas knyta an till Piaget som bland annat menade att; 
”Känsloliv och intelligens är oupplösligt förenade och bildar tillsammans de två komplemen-
tära aspekterna på varje mänskligt beteende” (Piaget 2008, s. 26). 
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terminologi (se 5.7.3), men Activity Theory översätts även med aktivitetste-
ori.  

Leontiev hävdade bland annat att människans mentala verksamhet inte 
skiljde sig från hennes praktiska verksamhet så länge hennes samhällsvillkor 
säkrade en allsidig utveckling. Tänkandet är ett moment som aktiveras (da. 
genfrembringes), efter behov utifrån individens livssituation som helhet. 
Övergången mellan hennes inre och yttre verksamheter möjliggörs genom att 
de har samma generella struktur (ib. s. 71).  

Den efter sin form indre virksomhed, der udspringer af den ydre, praktiske 
virksomhed, skiller sig således ikke ud fra denne og stiller sig ikke over den, 
men bevarer den principielle og tilmed gensidige forbindelse med den (Leon-
tiev 2002, sid 72). 

 
En verksamhet kännetecknas av att den utlösts, och styrs, av ett motiv. 

Det är objektet eller föremålet för verksamheten som skiljer olika verksam-
heter åt. Oavsett om objektet är av materiell eller idealistisk karaktär, om det 
existerar i verkligheten eller endast i fantasin, svarar detta föremål alltid mot 
ett eller annat behov. Objektet är därför alltid, enligt Leontiev, verksamhet-
ens verkliga motiv. Mänskliga verksamheter konstitueras huvudsakligen 
genom de handlingar som utförs i dem. Handlingar definierar Leontiev som 
processer som har underordnats föreställningen om det resultat som ska upp-
nås, det vill säga processer som är underordnade ett medvetet mål. På samma 
sätt som begreppet motiv relateras till verksamhet, ska begreppet mål relate-
ras till begreppet handling (ib. s. 73). Den historiska upprinnelsen av männi-
skans handlingar ligger i de verksamheter som uppstod när hon övergick till 
att leva i samhällen. Denna nya form för organisation innebar att människor 
började koordinera sina handlingar i kollektiva verksamheter, vilket bland 
annat ledde till såväl en ökad effektivitet som arbetsdelning.  

Om motiv och behov 
Utvecklingen av människans medvetande och självmedvetande kan inte skil-
jas från utvecklingen och hierarkiseringen av de allt mer komplexa former 
för verksamheter som utgör hennes personlighet (ib. s. 153). Enligt Leontiev 
är det frågan om det flexibla sambandet mellan motiv och behov som är 
viktigast när man ska ge en psykologisk beskrivning av personligheten. 
Detta flexibla samband förklarar Leontiev som att människan inte omedel-
bart vet vilka objekt som kan tillfredställa hennes behov. Människans behov 
är en förutsättning för hennes verksamheter, men det är först när behovet 
resulterar i en tanke eller en föreställning om ett bestämt resultat, objektet får 
sin funktion som motiv för verksamheten (ib. s. 154). Produktion svarar 
utifrån Leontievs teori per definition mot en önskad konsumtion, och Leon-
tiev konkluderar att utvecklingen av produktionen, det vill säga frambring-
andet av objekt, också skapar behov (ib. s. 156). 
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Leontiev får därmed problem med att förklara de psykiska processerna 
bakom människans stigande intelligens, eftersom distinktionen mellan motiv 
och behov blir mycket diffus. Samtidigt med att verksamhetens motiv gener-
eras av hennes behov, genereras hennes behov av verksamheten. Verksam-
heten förklaras med andra ord med hjälp av verksamhet. Leontievs tes om 
den praktiska aktiviteten kommer därmed att bygga på en tautologi, som gör 
att hans definition av handling inte kan förklara medvetandets utveckling.  

Om distinktionen mellan beteende och handling 
Leontiev och Luria såg det som en paradox att Vygotskij ansåg att med-
vetandet var en produkt av samspelet mellan människan och hennes om-
värld, samtidigt som han betraktade detta medvetande som en psykisk pro-
cess isolerad från hennes verkliga liv (Leontiev & Luria 1982, s. 438) 

Från ett systemteoretiskt perspektiv innebär dock inte detta någon mot-
sättning. Om människans medvetande består av intrapsykiska processer kan 
medvetandet per definition endast förklaras som ett självrefererande psykiskt 
system. Även om intrapsykiska processer är kopplade till sociala (kommuni-
kation), materiella (produktion) och biologiska (behov) system, kan med-
vetande endast definieras som ett psykiskt fenomen. Men det betyder inte att 
människan kan reduceras till ett psyke.  

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är därför den paradox som Leon-
tiev och Luria såg i Vygotskijs tes om affektionens betydelse för människans 
motiv, formulerad på felaktiga premisser. Enligt Vygotskij genereras affek-
ter, och därmed incitamentet för att handla, ytterst i den levande människans 
möte med omvärlden (Vygotsky 1971). Psykiska system kan med andra ord 
ses som en strukturell koppling mellan sociala och biologiska system.  

Själva tanken föds inte av en annan tanke, utan av en motiverande sfär i vårt 
medvetande, en sfär som omfattar våra drifter och våra behov, våra intressen 
och motiv, våra affekter och emotioner. Bakom tanken står en affektiv och 
viljemässig tendens. Bara denna kan ge ett svar på det sista »varför» i ana-
lysen av tänkandet. (Vygotskij 2001, 467–468) 

 
Även om Leontiev beskriver differentieringen av människans praktiska akti-
viteter ur ett sociokulturellt perspektiv, förklarar han inte hur denna arbets-
delning leder till en utveckling av medvetandet. Människor kan alieneras 
från sin praktik av många orsaker. Institutioner som till exempel skola eller 
fängelse kan tvinga eller manipulera människan till verksamheter som inte 
svarar mot hennes egna behov. Praktiskt arbete kan bestå av rutinpräglade 
eller automatiserade aktiviteter som inte kräver någon form av intellektuell 
reflektion. Det därför viktigt att i kollektiva verksamheter skilja mellan soci-
alt beteende och meningscentrerade handlingar.  

Det som kännetecknar människans meningscentrerade handlingar är att 
meningen genereras i hennes språkliga tänkande. Meningscentrerade hand-
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lingar kan inte vara kollektiva, men människan kan synkronisera sina hand-
lingar i kollektiva verksamheter. I meningsskapandet, det vill säga i syntesen 
av språkets intersubjektiva betydelse och intrapsykiska innebörd, utmanas 
hennes intellekt, vilket är incitamentet för medvetandets utveckling. I de 
medvetandeformer som består av språkligt tänkande återspeglas inte verk-
ligheten. Men genom sitt språkliga tänkande reflekterar människan över sitt 
möte med verkligheten. Även om affekter inte genereras i psyket, kan de 
endast upplevas i psyket. Eller omvänt, känslor kan aldrig vara omedvetna, 
eftersom de per definition måste upplevas.  

5.4.2 Tesen om zonen för närmaste utveckling  
Vygotskij hävdade att människans intellektuella utveckling föregås av lä-
rande. Denna utveckling omtalade Vygotskij bland annat som zonen för 
närmaste utveckling (eng. the zone of proximal development), förkortat ZPD 
(Vygotskij 2001). Avhandlingens kulturhistoriska perspektiv grundar sig på 
tesen att ZPD endast kan beskriva den enskilde människans utvecklingspot-
ential med tanke på problemlösning inom ett mycket avgränsat område.  

Yrjö Engeström, som anser sig tillhöra den tredje generationen kulturhi-
storiska verksamhetsteoretiker, menar motsatt att tesen om ZPD kan tilläm-
pas på kollektivt lärande (Internetreferens 4; Engeström 1999). Enligt Enge-
ström tog Vygotskij inte tillräcklig hänsyn till den kollektiva verksamhetens 
betydelse för människans utveckling. Denna begränsning övervanns av den 
följande generationen som, mycket tack vare Leontievs forskning, flyttade 
fokus mot den komplexa relationen mellan individen och det omgivande 
samhället;  

This was overcome by the second generation, largely inspired by Leont'ev's 
work. In his famous example of "primeval collective hunt" Leont'ev (1981, s. 
210-213) showed how historically evolving division of labor has brought 
about the crucial differentiation between an individual action and a collective 
activity (ib. s. 2).  

 

Om kollektiv utveckling  
Engeströms tes är att människans lärande expanderar som resultat av sociala 
och praktiska processer. Dessa processer uppstår i de kollektiva verksamhet-
er där människor gemensamt rekonstruerar deras materiella praxis. Enge-
ströms utgår från en modell, som han relaterar till Vygotskij, av en komplex 
medierad handling (Engeström 1987, s. 47). I denna modell beskrivs medie-
ring som triangeln mellan subjekt, objekt och instrument, det vill säga medi-
erande artefakter (se Figur 5.3).  



Mats Uddholm - Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt 

 
92 

Figur 5.3. Del av; ”The structure of human activity” (Engeström 1987, s. 62).  

Genom att utvidga modellen om mediering till att omfatta regler, samhälle 
och arbetsdelning prövar Engeström att åskådliggöra hur individens psykiska 
handlingar kan förstås i ett verksamhetsteoretiskt kollektivt perspektiv. Den 
inre triangeln i nedanstående modell illustrerar hur subjektets medierande 
aktiviteter kan relateras till kollektivet och objektet. Denna triangel är 
inkapslad i den yttre triangeln som beskriver hur utvecklingen av redskapet, 
eller den medierande artefakten (Internetreferens 4, Engeström 1999), relate-
ras till regler och arbetsdelning.  

Figur 5.4. The structure of human activity (Engeström 1987, s. 62)  

Engeström föreslår att det verksamhetsteoretiska studiet av människans ut-
veckling bör följa tre skilda linjer. Istället för att betrakta utveckling som att 
människan behärskar allt fler verksamheter, bör utveckling även betraktas 
som en delvis avveckling av tidigare verksamheter. I stället för att enbart 
fokusera på individuell transformation, bör utveckling också betraktas som 
en kollektiv transformation. Istället för att enbart se utveckling som en verti-
kal process genom nivåer, bör utveckling också förstås som en horisontell 
rörelse tvärsigenom gränser. 

Verksamheter utvecklas i samband med att dess aktörer ställs inför para-
doxer som utmanar deras kunnande, och därmed också deras närmaste ut-
vecklingszon. I denna process blir aktörernas gemensamma tillböjlighet att 
analysera och intervenera i verksamheten, till ett kollektivt subjekt. 
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Om verksamheters komplexitet 
Verksamheter kan dock inte förstås isolerade. Engeströms anser att den 
tredje generationens teoretiker har till uppgift att utveckla begrepp som gör 
det möjligt att förstå dialoger, multipla perspektiv och röster, samt nätverk 
av interagerande verksamhetssystem (Internetreferens 4; Engeström 1999). 
Genom att utvidga modellen blir det möjligt att genomföra en analys av dia-
lektiken i verksamhetens expansion på fyra nivåer (Engeström 1987, s. 72). 

 

Figur 5.5. Four levels of contradictions within the human activity system 
(Engeström 1987, s. 72).  

Den första nivån handlar om den inre motsättningen i de komponenter som 
konstituerar verksamheten i respektive triangel. Den andra nivån gäller mot-
sättningarna mellan dessa komponenter. Den tredje nivån gäller motsättning-
en mellan den centrala verksamhetens objekt/motiv och motsvarande ob-
jekt/motiv hos kulturellt mer avancerade verksamheter. Den fjärde nivån 
handlar om motsättningar mellan den centrala verksamheten och dess närm-
aste verksamheter. 

Om den aktuella utvecklingsnivån 
I Engeströms verksamhetsteoretiska modell integreras psykiska (lärande och 
utveckling), sociala (kommunikation och organisation) och materiella (pro-
duktion och konsumtion) system. Styrkan med modellen är att den visar på 
den stigande komplexiteten i de sociokulturella förutsättningarna för männi-
skans utveckling. Förutsättningar som ur ett pedagogiskt perspektiv kan be-
nämnas som människans lärandemiljö. Problemet med modellen är att Enge-
ström verkar utgå från den skenbara paradox som Leontiev och Luria upp-
levde i Vygotskijs teoriutveckling (se avsnitt 5.4.1). 

I stället för att analysera lärande som intrapsykiska processer i ett självre-
fererande psykiskt system, utgår Engeström från att lärande både kan ske på 
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såväl en kollektiv som individuell nivå. Liksom Vygotskij ser han språket 
som ett redskap, men i motsatts till Vygotskij bortser han från att språkets 
innebörd alltid är subjektiv. Alla former för sociokulturell information (i 
sociala system), måste formuleras och tolkas för att ge mening (i intrapsy-
kiska system). Medvetandet är aldrig kollektivt, i motsatt fall skulle den 
interpsykiska kommunikationen vara överflödig.  

Att all tolkning, liksom alla andra former för problemlösning, är subjektiv 
innebär att människans lärande och utveckling handlar om individuella pro-
cesser. Även om två människor kan antas vara på samma aktuella utveckl-
ingsnivå inom ett mycket avgränsat område, innebär psykets komplexitet att 
det är osannolikt att deras aktuella utvecklingsnivåer är identiska i alla avse-
enden. Detta gör det omöjligt att definiera människans hela utvecklingspot-
ential. Kollektivt lärande kan därför enbart förstås som att människor lär sig 
samtidigt. Vilka kunskaper som internaliseras och transformeras i denna 
kollektiva aktivitet kan skilja sig radikalt från individ till individ.  

ZPD kan möjligen beskriva en individs utvecklingspotential inom ett 
mycket begränsat område utifrån ett bestämt pedagogiskt eller psykologiskt 
perspektiv. Men två barn på samma kommunikativa eller praktiska utveckl-
ingsnivå kan som Vygotskij konstaterade, ha mycket skilda utvecklingszo-
ner. Trots att två människors intellekt kan vara jämförbara ett bestämt avse-
ende kan dynamiken i deras fortsatta utveckling skilja sig åt radikalt 
(Vygotskij 2001).  

5.4.3 Tesen om kreativitet  
Det som är kännetecknande för människans kunskapsutveckling är att den är 
dialektiskt förbunden med uppkomsten och utvecklingen av hennes kreativi-
tet (Vygotskij 1995).  

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, 
oavsett om det skapande är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av 
intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till 
känna i människans inre (Vygotskij 1995, s. 11). 

 
Vygotskijs tes om att människans lärande försiggår hennes utveckling, inne-
bär att lärande inte är synonymt med utveckling. Å den ena sidan är lärandet 
en förutsättning för utveckling, å andra sidan innebär utveckling en högre 
kapacitet för lärande. I det dialektiska spänningsfältet mellan lärande och 
utveckling genereras ny kunskap. Genom transformationen av språkliga 
tankeformer är människans utveckling inte längre begränsad till internali-
sering av praktisk kunskap.  

Denna syn på kunskapsutveckling delas inte av Roger Säljö, som med 
hänvisning till James V. Wertsch, hävdar att kunskapsutveckling handlar om 
appropriering och naturalisering av kulturella redskap (Säljö 2005). Liksom 
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Engeström refererar Säljö till Leontievs verksamhetsteori men definierar sin 
teoretiska ansats som ett sociokulturellt perspektiv. Denna ansats är, enligt 
Säljö, oförenlig med Vygotskijs distinktion mellan det yttre (kommunikat-
ionen mellan människor) och det inre (tänkandet) (Säljö 2000, s. 107).  

Om meningsfull kunskap 
Appropriering ska förstås som att ”man tillägnar sig ett intellektuellt redskap 
eller lär sig behärska ett fysiskt redskap i den bemärkelsen att man kan an-
vända den för vissa syften och i vissa situationer” (Säljö 2000, s. 152). Ap-
proprieringen av redskapet föregås först av en initial kontakt där människan 
med hjälp av yttre stöd bekantar sig med ett okänt redskap. Därefter följer en 
systematisk prövning av redskapet i specifika praktiker vilket ger större in-
sikt och därmed minskat beroende av yttre stöd. Själva approprieringen in-
nebär att hon behärskar redskapet samt kan förklara redskapet för en nybör-
jare. Efter approprieringen naturaliseras redskapet, det vill säga blir tagit för 
givet som en vardaglig del i hennes omvärld (Säljö 2005, s. 229f).  

Säljös distinktion mellan redskapets intellektuella och fysiska sidor (ib. s. 
28-29) är dock problematisk eftersom den kan uppfattas som att förutsätt-
ningarna för människans kunskapsutveckling definieras av redskapets medi-
erande egenskaper (Säljö 2000, s. 81). Det är inte redskapet som definierar 
människans handlingar. Hennes handlingar kan enbart förstås i sin komplexa 
helhet, det vill säga som en syntes av fysiska, kommunikativa och psykiska 
processer. Ett redskap kan i den bemärkelsen endast definieras utifrån män-
niskans syfte med sina handlingar. Vygotskij kom till exempel in på hur 
människan använder sig av teknik, språk, lek, vetenskap, musik, absurditeter, 
erfarenheter, tecken, ord, utbildning, hammare och konst som redskap.  

Liksom hos övriga antropoider handlar människans kunskapsutveckling 
om den process varigenom individen tillägnar sig kunskap genom internali-
sering (se avsnitt 5.3.2). Genom imitation av tekniker och avprovning av 
redskap internaliseras kollektiva beteenden som praktiska handlingar. Sankt-
ioner i form av till exempel bestraffning eller uppmuntran bidrar till att 
forma individens sociala kompetens. Genom dessa former för situationsbun-
det lärande skapas förutsättningar för utvecklingen av individens praktiska 
intelligens.  

Den avgörande skillnaden mellan människan och övriga antropoider, som 
endast kan utveckla tyst kunskap, är att hennes kunskapsutveckling inbegri-
per internaliseringen och intranaliseringen av synkretiska begrepp (se 5.2.3). 
Utöver förmågan att begreppsliggöra sina kunskaper innebär intranalisering-
en av det verbala språket även att hon tillägnar sig teorier och narrativer (se 
5.4.3). Det vill säga sociokulturellt definierade förklaringar med vilka hon 
kan reflektera över sina handlingar. Internaliseringen av kunskap handlar för 
människans del därmed inte bara om att tillägna sig tekniker och värdering-
ar, utan även om mening. Människans föds in i ett sociokulturellt samman-
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hang vilket gör att hennes kunskapsutveckling är avhängigt utvecklingen av 
hennes kommunikativa kompetenser.  

Om mediering 
När människan bearbetar ett objekt använder hon sig enligt Säljö av medier-
ande redskap. Det vill säga de materiella och språkliga respektive intellektu-
ella hjälpmedel som människor använder i konkreta praktiker (ib. s. 29). 
Säljö hävdar att externalisering ska förstås som motsatsen till internalisering. 
Redskap kan betraktas som externaliseringar av mänskliga kunskaper och 
insikter. Fysiska redskap med diskursiva inskriptioner gör det möjligt att 
bygga upp externa minnessystem. För att förstå lärande måste vi också förstå 
hur kunskaper och färdigheter utvecklas i samhället och hur de genom exter-
nalisering görs tillgängliga för nya generationer (Säljö 2005, s. 51).  

En viktig poäng i det här sammanhanget är att Vygotskij inte diskuterade 
medierande verktyg men redskap i medierande aktiviteter (se avsnitt 5.3.2). 
Att människans utvecklar och använder sig av kulturella redskap innebär inte 
att dessa redskap i sig själva är medierande. Det är inte redskapen som är 
kännetecknande för människans lärande. Den avgörande skillnaden mellan 
människan och andra antropoider är att hon kan reflektera över det hon gör.  

Oavsett om dessa språkformer är av mer estetisk eller diskursiv karaktär, 
innebär den språkliga reflektionen att människan kan distansera sig från så-
väl sina handlingar som de redskap hon använder. Å den ena sidan kan red-
skapets funktion definieras genom språkets sociokulturella betydelse, på den 
andra sidan är denna definition endast en av de meningszoner som konstitue-
rar språkets innebörd (se avsnitt 5.3.2). Medieringen av ett redskaps funktion 
är en komplex intrapsykisk process som uppstår i människans reflektioner 
över hur redskapet kan kvalificera hennes handlingar i praxis. 

Enligt Vygotskij kännetecknas alla högre psykiska funktioner av att de är 
kopplade till medierande processer. Det vill säga att användandet av tecken 
för att styra och mästra psykiska processer ingår i alla högre psykiska funkt-
ioners strukturer (Vygotskij 2001, s. 177).  

Om språkligt tänkande och medierande redskap  
Enligt Säljö kan lärande och utveckling framstå som ett slags sofistikerad 
koordinationsprocess mellan människor och kulturella redskap. (Säljö 2005, 
s. 229). Det fascinerande med såväl diskursiva som fysiska redskap är att de 
kan vara både döda objekt och mycket kraftfulla medierande redskap (ib. s. 
231). Redskap är endast medierande när de används, vilket enligt Säljö pekar 
mot något mycket centralt: för människan går gränsen mellan hennes kun-
skaper och färdigheter inte vid hennes egen kropp (ib. s. 232). 

Ur ett kulturhistoriskt perspektiv ger denna beskrivning av redskap ingen 
mening eftersom redskapens funktion per definition är att de används. Likaså 
måste färdigheter betraktas som en form för kunskap. De redskap människan 
utvecklar för att kvalificera sina handlingar, är en konsekvens av hennes 
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färdigheter. Denna distinktion mellan färdigheter och redskap är central då 
man ska förstå hur människan medierar kunskap utifrån Vygotskijs teori om 
språkligt tänkande. 

Medierande aktiviteter handlar om att människan använder sig av me-
ningsfulla tecken, det vill säga språk, som ett redskap när hon tänker. Det 
finns därför endast ett medierande verktyg, och det är språket som strukturell 
koppling, det vill säga högre psykisk funktion, i intrapsykiska system (se 
5.3.2). Från att vara ett redskap för reglering av socialt beteende, har språket 
genom människans sociokulturella utveckling transformerats till ett psykiskt 
redskap för reflektion. I den meningsfulla kommunikationen är språket det 
sociala medium som gör interpsykisk koordination möjlig. Oavsett om denna 
koordination handlar om narrativ koncensus, emotionell avstämning eller 
synkronisering av handlingar i en kollektiv verksamhet, inbegriper det skilda 
former för medierande aktiviteter.  

Utifrån denna syn på medvetandet som en intrapsykisk process kan, vilket 
Vygotskij tidigt konstaterade, människan endast lära sig själv (Vygotsky 
1997a, s. 47). I skapandet av kunskap kan man enligt Vygotskij urskilja två 
basala typer av mentala handlingar, de reproduktiva respektive de kreativa. 

Om människans aktivitet inskränkte sig till att återskapa det gamla, då vore 
hon en varelse som bara var inriktad på det förgångna. Det är just människans 
kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar 
en framtid och samtidigt förändrar sin nutid. (Vygotskij 1995, s. 13) 

Om inte människan hade denna kreativa förmåga skulle hennes verksamhet 
endast vara en reproduktion av det förgångna. All utveckling av människans 
kultur, inklusive hennes teknik, vetenskap och konst, är resultatet av hennes 
kreativitet.49 Kreativitet är den psykiska funktion och de psykiska processer 
som uppkommer och transformeras i syntesen av den plastiska och emotion-
ella, eller den yttre och inre, fantasin (Vygotskij 1995, s. 44f). Skillnaden 
mellan dessa två tankeformer karaktäriseras av att den plastiska fantasin 
bygger på intryck som lånats utifrån. Den emotionella fantasin bygger däre-
mot på element som hämtats inifrån.  

Eftersom alla språkliga tankeformer uppstår i syntesen av inre och yttre 
intryck, det vill säga dess betydelse och innebörd, är medieringen i sig själv 
en kreativ handling. Omvänt utvecklas människans fantasi och kreativitet i 
hennes medierande aktiviteter. Utvecklingen av människans kreativitet kan 
därför betraktas som dialektiskt förbundet med utvecklingen av hennes 
språkliga tänkande.  

                                                      
49 ”Utöver den reproducerande aktiviteten iakttar man lätt hos det mänskliga beteendet ytterli-
gare en variant av verksamhet den kombinatoriska, eller kreativa”. … ”Sådan mänsklig aktivi-
tet som inte resulterar i återskapande av tidigare intryck eller handlingar ur en människas 
erfarenhet, utan ger upphov till nya bilder eller handlingar, kommer alltså att utgöra detta 
andra slag av beteende – det kreativa eller kombinatoriska” (Vygotskij 1995, s. 13).  
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5.5 Om musik och musikalisk kunskapsutveckling  
Detta tema formulerades främst med tanke på bakgrundsstudien om mål-
gruppens musikaliska kunskapsutveckling. Utifrån hypotesen om språkligt 
tänkande kan musik beskrivas som en form för naturlig kommunikation som 
människan utvecklat till ett estetiskt språk. Detta språk kan liksom alla andra 
kulturspråk internaliseras och intranaliseras som språkligt tänkande. Till 
skillnad mot protomusikalitet kan musikalitet därför förstås som en aspekt av 
människans intellektuella intelligens.  

I de följande tre teserna preciseras musik och musikalitet i förhållande till 
musiken som högre psykisk funktion, musikalisk kunskapsutveckling re-
spektive specialbegåvning. Dessa teser baseras i stor utsträckning på preli-
minära teoretiska referensram (se 4.1.3). 

5.5.1 Tesen om musiken som högre psykisk funktion  
Med begreppet musik avses musikens kulturhistoriska funktion som en 
strukturell koppling mellan sociala och psykiska system (se 5.3.2). Det är 
uppenbart att det vi ofta förknippar med musik också har en social funktion 
bland en mängd djurarter. Men begreppet musik syftar också på musik som 
ett sociokulturellt språk, där musiken är ett redskap för språkligt tänkande. 
Den musikaliska meningen är inte given men kommer till uttryck, tolkas och 
upplevs olika avhängigt utövarens kulturella bakgrund. 

Om definitionen av musik 
I motsatts till ordet är musikens uttryck inte arbiträra, utan dialektiskt för-
bundna med musikens naturliga uttrycksformer. Det karaktäristiska för mu-
siken som språk är rytmen vars psykofysiska ursprung, enligt Vygotskij, 
ligger till grund för musiken som konstart (Vygotsky 1971). Som psykiskt 
fenomen beskrev Vygotskij rytmen som den mest fulländade formen av syn-
tesen mellan rörelse och vila (Vygotsky 1997a). Musiken skulle utifrån 
denna definition karakteriseras av att den konstitueras i ett slags immanent 
eller musikaliskt nu.  

Det immanenta nuet karakteriseras enligt Edmund Husserl av att dåtiden 
transcenderas in i nuet som tidens aktualitet. Motsvarande transcenderas 
framtiden in i nuet som tidens potentialitet (Husserl 1995). Med Husserls 
begrepp skulle det musikaliska nuet kunna sägas uppstå i syntesen av retent-
ionen och protentionen. Det vill säga den omedelbara upplevelsen av det 
förflutna respektive det framtida. Utifrån Husserls syn på tidsmedvetandet 
skulle man kunna säga att musikupplevelsen sträcks ut i musiken utan att 
skymmas av dåtidens minnen eller framtidens förväntningar. Musikens me-
ning kan med andra ord endast skapas i det musikaliska nu som konstitueras 
i syntesen av rytm och vila.  
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I förlängningen till Daniel Sterns diskussion om amodal perception, kan 
detta musikaliska tillstånd kunna förklaras som att rytm, liksom form, inten-
sitetsnivå, rörelse och antal, har globala amodala perceptionella kvaliteter 
(Stern 1991). Informationen tillhör inte ett bestämt sinnesmodus utan inne-
fattar snarare en kodning till en ännu så länge okänd amodal representation, 
som sedan kan kännas igen i vilket som helst av sinnena.  

Med utgångspunkt i definitionen av musik som rytm skulle den musika-
liska upplevelsen kunna beskrivas som en form av vitalitetsaffekter. Detta 
begrepp kan kortfattat beskrivas som upplevelsekvaliteter i själva rörelsen 
eller förändringen. Dessa känslor kan uppträda tillsammans med kategoriaf-
fekter, en våg av vrede, men även som amodala perceptioner, ett flöde av 
ljus (Stern 1991). 

Begreppet vitalitetsaffekter beskriver på ett bra sätt vad som kännetecknar 
musik som naturlig språkform. Kännetecknande för musik i en sociokulturell 
kontext är att rytmen måste tolkas för att upplevas som meningsfull. Musik 
som kulturhistorisk språkform karaktäriseras av att den uppstår i syntesen av 
rytm och mening. Musikens mening skapas i syntesen mellan musikens so-
ciokulturella betydelse och dess psykiska innebörd.  

Om musikens meningszoner 
Musikens amodala natur innebär att dess kulturella uttrycksformer kan besk-
rivas som multimodala. Musikens mening kan med andra ord kommuniceras 
i dans, instrumentalspel och sång eller i olika kombinationer av dessa ut-
tryck. Musikupplevelsens bakomliggande natur förändras inte för att musi-
ken transformeras till en högre psykisk funktion. Snarare genomsyrar ryt-
mens amodala kvaliteter alla de meningszoner som genereras i medieringen 
av musik. 

Frede V. Nielsen beskriver musikens meningsuniversum som flera intera-
gerande tidsplaner. Det musikaliska objektets immateriella egenskaper kan 
förstås som en intention respektive en upplevelsemöjlighet som ligger i, eller 
bakom, det materiellt närvarande. Musikens struktur utgör endast några di-
mensioner i ett sammanhängande meningsspektra och leder in, är förankrad, 
i andra mer på djupet placerade, och mer subjektiva, nivåer (Nielsen 1998). I 
en motsvarande modell, men med utgångspunkt i rytmens mening, kan det 
musikaliska objektet beskrivas som en syntes av naturliga och sociokulturellt 
definierade zoner (se Figur 5.6).  

Även om denna modell är en förenkling av musikens komplexitet, illu-
strerar den hur olika objektiva och subjektiva nivåer interagerar i en tids-
mässigt sammanhängande helhetsupplevelse. Det kännetecknande för musi-
ken som högre psykisk funktion, är att musiken rymmer betydelsefulla teck-
en som måste medieras för att ge mening. Mycket förenklat kan musikens 
estetiska och existentiella meningszoner sägas vara den unika människans 
musikaliska uttryck. Även om andra primater kan utveckla ett uttrycksfullt 
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och nyanserat musikaliskt språk, har de inte utvecklat musiken till en 
konstart. 

 

Figur 5.6. Det musikaliska objektets meningszoner, bearbetning av F.V. Nielsens 
modell angående ”nogle meningslag i det musikalske objekt” (Nielsen 1998, s. 136) 

Om musikens funktion 
Musikens psykobiologiska nivåer kan, utifrån Panksepp och Trevhartens 
diskussion, beskrivas som protomusik (Panksepp & Trevarthen 2009). Uti-
från ovanstående modell av musikens meningszoner är det rimligt anta att 
musiken har haft såväl en social som en emotionell funktion i människans 
förhistoriska evolution. I fråga om dess sociala funktion kan det till exempel 
ha handlat om att koordinera kollektivt beteende, avstämma affektioner och 
att skapa eller bekräfta sociala relationer. Musikens sociokulturella funktion-
er i vår samtid har antagligen rötter långt tillbaks in i förhistoriska former för 
protomusik.  

Men till skillnad från människans verbala språk, som endast kan utvecklas 
genom internalisering av dess sociala funktion, är det rimligt att anta hennes 
musikaliska uttryck har en naturlig inre psykisk funktion. Det vill säga att 
musikens funktion som kommunikation är dialektiskt förbunden med en 
form för musikalisk reflektion. En intressant tanke, eller hypotes, i detta 
sammanhang är Kirsten Fink Jensens diskussion om människans stämdhet, 
av danskans stemthed (Fink-Jensen 1998). Detta begrepp, som är utvecklat 
av K.E. Løgstrup, beskriver upplevelsen av närvaro som uppstår i syntesen 
av perception och förståelse. Att till exempel fågelkvitter upplevs som just 
fågelkvitter och inte enbart som ljud, kan ses som ett exempel på hur med-
vetandet stäms i förhållande till sin omgivelse. 

Stämdhet beskriver en inre mental närvaro som ligger till grund för alla 
former för musikalisk kommunikation. Denna musikaliska närvaro kan även 
ses som en förutsättning för musikalisk reflektion. Den musikaliska mening-
en, som per definition endast kan skapas i syntesen rytm och mening, förut-
sätter att människans stämdhet inte avbryts. Genom utvecklingen av este-
tiska tankeformer kan människan reflektera över sina affekter genom musi-
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ken. Men även detta förutsätter stämdhet, det vill säga att musiken tillhanda-
håller de meningsfulla tecken som gör hennes vitalitetsaffekter meningsfulla. 
Vitalitetsaffekterna förutsätter dock att människan avstämmer sig till affek-
tens rörelse. Musikalisk stämdhet kan således både ses som ett musikaliskt 
tillstånd och en musikalisk process.  

I musiken ligger vitalitetsaffekterna till grund för den medierande aktivi-
tet som uppstår i syntesen av kommunikation och reflektion. Med begreppet 
sublimering avser Vygotskij den högre socialisationen av oförverkligade 
möjligheter (Vygotsky 1997a). Konsten kan förstås som de kollektiva erfa-
renheter av mänsklig sublimering som språkliggjorts under seklers lopp. 
Med hjälp av fantasin kan människan genom konsten ge utlopp för sina inre 
behov och strävanden i den yttre verkligheten;  

Ofta framkallar en enkel kombination av yttre intryck, som till exempel ett 
musikstycke, en hel komplicerad värld av upplevelser och känslor hos män-
niskan. Denna breddning och fördjupning av känslan och dess konstnärliga 
omvandling utgör också den psykologiska grunden för musiken som konstart 
(Vygotskij 1995, s. 25). 

 
Den högsta formen för sublimering kan, enligt Vygotskij, beskrivas som 
katharsis. Det vill säga en psykisk urladdning som leder till förlösningen av 
de mentala spänningarna i människans inre (Vygotsky 1971). 

5.5.2 Tesen om musikalisk handlingskompetens 
Alla människor föds med en naturlig protomusikalitet som genom mediering 
transformeras till en högre psykisk funktion. Denna musikaliska kunskapsut-
veckling kan förenklat beskrivas som de processer där yttre styrda musika-
liska beteenden transformeras till inre styrda musikaliska handlingar. Be-
greppet musikalisk handlingskompetens syftar på människans aktuella ut-
vecklingsnivå med tanke på hennes musikaliska kreativitet. Överordnat kan 
musikalisk handlingskompetens beskrivas som förmågan att förstå och göra 
sig förstådd genom musik i bestämda kulturella kontexter.  

Om definitionen av musikalitet 
Utifrån definitionen av musik som syntesen av rytm och mening kan musika-
liska tankeformer överordnat beskrivas som en form av psykiskt flow. Detta 
medvetandetillstånd kan, utifrån Mihály Csíkszentmihályis diskussioner, 
förstås som en optimal upplevelse där den psykiska energin flödar i överens-
stämmelse med medvetandets intentionalitet (Csíkszentmihályi 1996). I för-
längning till begreppet protomusik, kan de psykofysiska förutsättningarna 
för att kommunicera genom musik beskrivas som protomusikalitet (Pank-
sepp & Trevarthen 2009). Den centrala skillnaden mellan protomusikalitet 
och musikalitet, är att protomusikalitet endast kan ge upphov till ett musika-
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liskt beteende (se 5.3.2). Denna distinktion baseras således på distinktionen 
mellan handling och beteende (se 5.4.1). 

Med intelligenta emotioner avsåg Vygotskij emotioner som orsakas av 
konsten (Vygotsky 1971, s. 212). Till skillnad mot oreflekterade affekter 
som kommer till uttryck som kroppsliga reaktioner, manifesterar sig intelli-
genta emotioner som former eller bilder i människans fantasi (Vygotsky 
1971). Musikaliska reflektioner kan förstås som de medierande aktiviteter 
där vitalitetsaffekter transformeras till intelligenta emotioner. Liksom i fråga 
om medierande aktiviteter generellt, kan människan också använda sig av 
musiken i såväl kommunikationen med andra som i kommunikationen med 
sig själv. Musikalitet är den kreativa förmåga som gör det möjligt att skapa 
musikalisk mening i synteserna av musikens betydelser och innebörder.  

Utifrån synen på medvetandet som ett självrefererande psykiskt system, 
kan musikalitet beskrivas som en aspekt av intelligens (se 5.3.3). De variat-
ioner av intelligens som är resultatet av människors intellektuella utveckling 
återspeglas även i deras musikaliska kreativitet. Även om alla människor har 
en medfödd protomusikalisk förmåga differentieras deras musikalitet allt 
mer som en konsekvens av kommunikationens stigande komplexitet och 
differentiering. Människor utvecklar till exempel olika sidor av musikaliskt 
tänkande genom att specialisera sig inom dans, sång och instrumentalspel.  

Om musikalisk mediering 
Alla former av protomusikaliska och musikaliska tankeformer kännetecknas 
av att rytmerna ger en känslomässig respons. I protomusikaliska interaktion-
er består denna av oreflekterade affekter. I musikaliska interaktioner har 
musiken internaliserats och transformerats till ett redskap för reflektion. Me-
ningen består inte längre av affekter men av intelligenta emotioner som ge-
nererats genom estetiska reflektioner. 

We can say that the basic aesthetic response consist of affect caused by art, 
affect experienced by us as if it were real, but which finds its release in the 
activity of imagination provoked by a work of art (Vygotsky 1971, s. 215). 

 
Musikens intrapsykiska innebörd som genereras i medierande aktiviteter 
består intelligenta emotioner. Till skillnad från andra kommunikationsformer 
karakteriseras musikaliska interaktioner av att aktörernas upplevelse och 
uttryck konstitueras samtidigt i ett musikaliskt nu (se 5.5.1). Musikaliska 
interaktioner kan beskrivas som en samtidig kommunikation. Denna musika-
liska samtidighet förutsätter en musikalisk närvaro som endast kan uppstå i 
människans musikaliska stämdhet.  

Den musikaliska interaktionen förutsätter att aktörerna synkroniserar sina 
handlingar med varandra. Även om förmågan till interpsykisk tajming har ett 
psykofysiskt ursprung, kan den enbart transformeras till en högre psykisk 
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funktion i samband med intranaliseringen av musik. Tajmingen ligger till 
grund för utvecklingen av alla musikaliska tekniker.  

Den musikaliska interaktionen förutsätter också att tolkning och uttryck 
förstås samtidigt. Även om denna intuitiva förmåga har sitt ursprung i män-
niskans motoriska fantasi, baseras den musikaliska intentionen på hennes 
erfarenheter såväl som intellekt. Alla former av musikalisk mediering förut-
sätter musikalisk intuition.  

Syntesen av tajmning och intuition gör att en dansare och en musiker kan 
interagera trots deras olika musikaliska uttryck. Musikens sociokulturella 
betydelse ligger inbäddad i rytmens energi. I den musikaliska interaktionen 
varseblivs denna amodala energi som vitalitetsaffekter och transformeras 
genom den medierande aktiviteten till intelligenta emotioner. Meningen i 
den estetiska reflektionen hos en violinist upplevs i fingertopparna och ar-
mens rörelse i lika hög grad som i hennes hörande.  

Om musikalisk kunskapsutveckling 
Gränsen mellan vad som är musikaliskt beteende respektive musikaliskt 
handlande är mycket subtil och närmast omöjlig att observera i praxis. Där-
emot är det möjligt att se musikalisk kreativitet som ett uttryck för musika-
lisk kunskapsutveckling. Till skillnad mot protomusikalisk fantasi, bygger 
musikalisk kreativitet på internaliseringen av de musikaliska uttryckens so-
ciala funktion. I människans musikaliska kreativitet avspeglas de musika-
liska reflektioner som är dialektiskt förbundna med intranaliseringen av mu-
sik. 

Musikens kulturhistoriska mening kan överordnat sägas uppstå i dialekti-
ken mellan dess musikaliska bredd och musikaliska djup. Med musikalisk 
bredd syftas på musikens sociokulturella utryck i sången, dansen och instru-
mentalspelet. Förmågan att uttrycka sig musikaliskt i en bestämd tradition 
eller på ett bestämt instrument är inte given men måste utvecklas. Den musi-
kaliska bredden är med andra ord förbunden med musikens betydelse. Ge-
nom internaliseringen av tekniker skapas förutsättningar för det kreativa 
musikaliska uttrycket.  

Med musikaliskt djup avses den estetiska reflektionen. Den estiska re-
flektionen avspeglar de intelligenta emotioner som den musikaliska hand-
lingen genererar. Denna reflektion är förbunden med hur musiken tolkas 
utifrån dess sociokulturella betydelse. Genom internaliseringen av musik 
frigörs denna betydelse från dess konkreta kontext, och rekonstrueras som 
en, av den musikaliska innebördens många, meningszoner.  

Musikalisk kreativitet utvecklas i dialektiken mellan internalisering, det 
vill säga musikaliskt lärande, och intranalisering, och den rekonstruktion av 
musikens intrapsykiska funktion som äger rum i medierande aktiviteter. I 
den musikaliska medieringen genereras mening i syntesen av musikens be-
tydelse och innebörder. Denna process förutsätter en musikalisk stämdhet, 
det vill säga att syntesen av människans tajmning och intuition sträcks ut i ett 
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musikaliskt nu. Detta sammanhang mellan kunskapsutveckling och reflekt-
ion kan beskrivas i en modell över musikalisk handlingskompetens. 

Figur 5.7. Musikalisk handlingskompetens (Uddholm 2003, s. 73). 

I förlängning till Daniel Sterns diskussioner om agens (Stern 1985), kan 
musikalisk agens beskrivas som känslan att vara sina musikaliska handling-
ars upphov. Kommunikationens radikalisering har dock ytterligare bidragit 
till att musikalisk handlingskompetens tenderar att handla mer om musika-
liska tekniker och virtuositet, än om musikalisk kommunikation. En konse-
kvens blir att många människor utvecklar ett lågt musikalisk självförtroende 
eller en svag musikalisk självkänsla. Människans musikaliska kreativitet 
tenderar då att reduceras till musikaliska upplevelser som aldrig utkristallise-
ras som musikaliska handlingar i musikaliska interaktioner. 

5.5.3 Tesen om variationerna i det mänskliga medvetandets natur 
Med begreppet specialpedagogik avses dels de pedagogiska teorier och prak-
tiker som har sin utgångspunkt i de speciella förutsättningar för lärande som 
olika former för psykiska och/eller fysiska dysfunktioner kan medföra. Spe-
cialpedagogik är också en diskurs som är med och definierar människors 
lärande och utveckling. I denna tes definieras specialpedagogik som pedago-
gik för specialbegåvade människor.  

Om distribuerad intelligens 
Mänsklig intelligens kan beskrivas som en interpsykisk funktion som distri-
bueras i sociala praktiker. Intelligens kan dock inte överföras mellan männi-
skor. Den kan endast utvecklas utifrån människans neuropsykosociala förut-
sättningar. Genom sina intellektuella reflektioner över det hon gör, transfor-
meras hennes praktiska intelligens till en intellektuell intelligens. Denna 
transformation kan kanske bättre beskrivas som att människans intelligens 
utvecklas i dialektiken mellan hennas praktiska och intellektuella intelligens.  
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Utifrån hypotesen om språkligt tänkande, kan språket ses som den viktig-
aste sociala förutsättningen för distributionen av intelligens. Distributionen 
av intelligens förutsätter att språket internaliseras som ett redskap för kom-
munikation. Intelligensen transformeras dock först i samband med intranali-
seringen. Det vill säga när språket som används som redskap för reflektion. 
Distributionen av intelligens i sociala praktiker är en komplex kulturhistorisk 
process med rötter långt in i förhistorisk tid.  

Intranaliseringen av språk handlar ytterst om människans motivation att 
använda sig av det i sina reflektioner över praxis. Vygotskij nämnde leken, 
studierna och arbetet som tre former av verksamhet som kan ligga till grund 
för lärande och utveckling. Av dessa kan leken, med sitt ursprung i den mo-
toriska fantasin, betraktas som den primära formen av lärande:  

Legens forhold til udviklingen må sammenlignes med undervisningens for-
hold til udviklingen. Gennem leg sker det ændringer i behov og bevidsthed af 
mere almen karakter. Leg er en kilde til udvikling, og den skaber zonen for 
videre udvikling (Vygotskij 1982, s. 69). 

Leken behöver inte försvinna i skolan eller arbetslivet. Tvärtom känneteck-
nas lärandeprocesser i såväl skolan som arbetslivet av att de bygger på le-
kens grundläggande element: 

 Legen dør ikke bort i skolealderen, men indgår i barnets forhold til virke-
ligheden. Den har sin indre fortsættelse i undervisning og arbejde (en obliga-
torisk aktivitet med regler). Alle de undersøgte faktorer i legen har vist os, at 
der i legen skabes en ny relation mellem det tænkte felt eller den tænkte si-
tuation og den virkelige situation” (Vygotskij 1982, s. 71). 

Förenklat kan lärandet, ideellt sett, beskrivas som en progression där lek 
kvalificeras till de studier som leder till arbetsrelaterad kompetens. På mot-
svarande vis är arbetet en inspirationskälla till både studier och lek. Läran-
demiljöer uppstår när sociala praktiker motiverar, och ger plats för, lekens 
kreativitet. Lärandemiljöer ska därför inte förväxlas med skola eller andra 
sociala institutioner för utbildning. Lärandemiljöer kan i denna betydelse 
vara informella liksom det att lärandemiljöer ofta återfinns utanför pedago-
giskt definierade verksamheter.  

Om begåvning 
Människan är av naturen predisponerad till internalisering, men det betyder 
inte att intelligens distribueras per automatik i sociala praktiker. En viktig 
förutsättning för den intranalisering av språkets funktion som ligger till 
grund för utvecklingen av språkliga tankeformer, är att den sociala praktiken 
utmanar människans aktuella utvecklingsnivå (se 5.4.2). 

Begreppet begåvning används ofta för att framhäva en människa som mer 
intelligent än andra. I förhållande till hypotesen om språkligt tänkande är 
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variationerna av mänsklig intelligens för stora för att denna definition av 
begåvning ska kunna ge mening. Även om det givetvis är möjligt att jämföra 
människors förmåga inom ett bestämt område, är det ganska ointressant ur 
ett pedagogiskt psykologiskt perspektiv. Det intressanta är att alla männi-
skors möjligheter till utveckling i princip är obegränsad: 

Thus, the history of child cultural development permits us to advance the fol-
lowing thesis: Cultural development is the main area for compensation of de-
ficiency when further organic development is impossible: in this respect, the 
path of cultural development is unlimited (Vygotsky 1993, s. 169).  

 
De allra flesta människor kan betraktas som mer begåvade inom vissa områ-
den och mindre begåvade inom andra. Men oavsett om en person upplever 
sig som mer praktiskt eller intellektuellt begåvad, bygger hennes färdigheter 
på synteser av estetiska och diskursiva tankeformer. Med specialbegåvning 
avses människor som har speciella förutsättningar inom ett bestämt område. 
Detta kan till exempel komma till uttryck som osedvanligt stor vetenskaplig 
eller konstnärlig kreativitet.  

Om specialbegåvning som variationer i intelligens 
Omfattande neuropsykiska dysfunktioner är förbundna med en reduktion av 
protoanalytiska tankeformer. Begåvningen hos en människa med omfattande 
kognitiva dysfunktioner baseras därför mycket ofta på sociomotoriska for-
mer för fantasi (se 5.3.3). Detta innebär att utvecklingen av hennes praktiska 
intelligens liksom hennes språkliga tänkande sker på helt andra premisser än 
hos flertalet. Dessa speciella förutsättningar är med om att definiera hennes 
specialbegåvning:  

Yet another major corrective is to replace the concept of general and abstract 
giftedness with that of special and concrete giftedness. This corrective justi-
fies itself with equal clarity in case of the disabled child and in the case of the 
gifted writer. Every form of giftedness is unfailingly a special form of gifted-
ness towards some one thing (Vygotsky 1997a, s. 324). 

 
Neuropsykiska dysfunktioner kan beskrivas som psykisk utvecklingsstör-
ning. De kan också beskrivas som variationer i mänsklig intelligens. Dessa 
variationer, som är ett kännetecken för människan generellt sett, blir än mer 
uttalade bland specialbegåvade. Detta betyder att den kreativitet de utvecklar 
inte bara kan skilja sig radikalt från flertalet, utan även i förhållande till 
andra specialbegåvades kreativitet.  

I fråga om att definiera specialbegåvade som målgrupp ur ett pedagogiskt, 
det vill säga specialpedagogiskt, perspektiv, kan det även vara relevant att 
använda begreppet neuropsykosociala dysfunktioner. De intellektuella och 
adaptiva funktionsnedsättningar som kännetecknar målgruppen är också 
socialt definierade. All kognitiv och metakognitiv utveckling transformeras 
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genom reflektion, det vill säga problemlösning. Dessa problem genereras, 
kommuniceras och reflekteras i förhållande till människans sociala praktik. 
Människor som inte kan delta i sociala praktiker på sina egna villkor löper 
stor risk att marginaliseras. Utvecklingsstörning kan ur detta perspektiv defi-
nieras som att människans lärande och utveckling störs av hennes omvärld.  

5.6 Om musikpedagogisk teori och diskurs  
Formuleringen av teserna i detta tema är förbundet med utformningen och 
genomförandet av de två empiriska delstudierna. Frågan om hur sambandet 
mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt kan beskrivas och pro-
blematiseras utifrån hypotesen om språkligt tänkande, är kopplat till diskuss-
ionen om språket psykiska och sociala funktion. I den första tesen berörs 
frågan om språkets stigande komplexitet. Därefter diskuteras skillnaden mel-
lan potentiella och vardagliga musikbegrepp i förhållande till delstudien om 
pedagogers musiksyn. I den avslutande tesen dryftas skillnaden mellan ve-
tenskapliga och äkta musikbegrepp i förhållande till musikteoretisk diskurs. 

5.6.1 Tesen om kommunikationens radikalisering  
Musikpedagogiska teorier kan förenklat sägas bestå av mer eller mindre 
tvärvetenskapliga begrepp, hypoteser och postulat som utvecklas i spän-
ningsfältet mellan pedagogiska och musikvetenskapliga diskurser. Den kul-
turhistoriska utvecklingen av dessa teorier är dialektiskt förbunden med 
språkets stigande komplexitet. I människans tidigare historia utvecklades 
språkets sociala funktion och sociokulturella betydelse, förhållandevis lång-
samt från generation till generation. Begreppet radikalisering anspelar på att 
kommunikationen i vår samtid differentieras och rekonstrueras i allt snabb-
bare tempo. Denna radikalisering har konsekvenser för internaliseringen av 
språk såväl som för utvecklingen av språkliga tankeformer.  

Om rekonstruktionen av kommunikationen på tvärs av tid och rum  
En orsak till radikaliseringen är att kommunikationen rekonstrueras på tvärs 
av tid och rum. Med utgångspunkt i teman om säkerhet kontra fara respek-
tive tillit kontra risk, diskuterar Anthony Giddens hur modernitetens dyna-
mik uppstår som en konsekvens av särskiljandet mellan tid och rum. Från att 
sociala relationer tidigare varit lokalt förankrade i en gemensam kultur, kän-
netecknas moderniteten av att sociala relationer lyfts ut ur, och rekonstrueras 
på tvärs av, tid och rum (Giddens 1994).  

Detta innebär att den kulturellt definierade meningen som tidigare har 
medierats i ett socialt avgränsat sammanhang, i allt större grad definieras 
utifrån aktörernas skilda preferenser och kompetenser. Språkets sociala 
funktion kan inte härledas ur en gemensam kulturhistoriskt tradition. Detta 
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innebär bland annat att det autentiska vetandet, det vill säga vetande som 
bygger på den egna erfarenheten, i allt större grad ersätts av tilliten till and-
ras erfarenheter. Kommunikationen av kunskap kräver i allt större grad ex-
perter, som kan förmedla språkets sociokulturella betydelse i den aktuella 
interaktionen. Denna kommunikation försiggår ofta på platser vilka, med 
Giddens begrepp, i stigande grad kan beskrivas som fantasmagoriska, det 
vill säga overkliga eller imaginära platser.  

Att kulturen frisätts från sin sociala kontext innebär en fragmentering av 
kommunikationen. En konsekvens kan till exempel vara att språkets bety-
delse uppfattas så olika av deltagarna i en social praktik att kommunikation-
en bryter ihop. Samtidigt innebär denna frisättning en globalisering eftersom 
kommunikationen kan föregå på tvärs av tid och rum. Det vill säga, ett ord 
kan i princip upplevas som meningsfullt i, och därmed ses som ett exempel 
på, interkulturell kommunikation.  

Om koloniseringen av kommunikativa processer 
En annan orsak till radikaliseringen är att kommunikativa processer koloni-
seras av den logik som utvecklas i ekonomiska och administrativa system. 
Med hänvisning till frisättningen av dessa system under framför allt 1700-
talet, diskuterar Jürgen Habermas hur detta även inneburit en frisättning av 
människans perspektiv på sin livsvärld (Habermas 1981).  

Begreppet livsvärld ska förstås som de betydelsehorisonter som definierar 
människans språkhandlingar. Habermas opererar med samhälle, kultur och 
personlighet som tre olika former av kommunikativ rationalitet. Förenklat 
uttryckt kan samhället sägas tillhandahålla de sociala regler för kommunikat-
ion som ligger till grund för integration. Kulturen representerar det kun-
skapsförråd som ligger till grund för reproduktion och produktion av me-
ning. Personlighet är de subjektiva kompetenser som gör att människan kan 
delta i förståelseprocesser och därigenom hävda sin egen identitet. I kommu-
nikationen förenas dessa tre skilda horisonter genom människans språkhand-
lingar. 

Kommunikation består av sociala interaktioner som baseras på en ömse-
sidig förståelse. Om så inte vore fallet skulle kommunikationen bryta ihop. 
Men språket kan även användas strategiskt, det vill säga för att uppnå en 
bestämd effekt. Genom utvecklingen av samhällsinstitutionerna har syste-
men administration och pengar frisatts från människans livsvärld och börjat 
generera en självrefererande logik. Människors livsvärld, det vill säga de 
språkhandlingar som ligger till grund för kommunikationen, koloniseras 
genom att dessa systems logik bidrar till att definiera sociala regler. Detta 
innebär även att människans identitet formas i förhållande till administrat-
ionens och ekonomins logik. Koloniseringen av livsvärlden bidrar på så sätt 
till differentieringen av språkhandlingarnas syfte.  

Då en människas strategier för att uppnå en bestämd effekt är synliga i 
hennes språkhandlingar, inkräktar dessa inte nödvändigtvis på förståelsen. 
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Men om hennes syfte med kommunikationen är dold för övriga deltagare blir 
språkhandlingarna vilseledande. Om en aktör medvetet döljer vilka effekter 
hon önskar uppnå är det tal om en medveten vilseledning i form av manipu-
lation. Det är dock inte säkert att en människa är medveten om sina dolda 
motiv. Det handlar då om omedveten vilseledning som leder till en systema-
tisk förvrängd kommunikation (Habermas 1981).  

Dessa koloniseringstendenser kan leda till övergrepp i fråga om till ex-
empel monetära, byråkratiska eller teknokratiska tendenser, vilka resulterar i 
problem av olika karaktär. Koloniseringen av livsvärlden upplevs i sådana 
situationer som en materialisering av kommunikationen, vilket kan uppfattas 
som ödeläggande för de kommunikativa processerna i livsvärlden. Följderna 
av ekonomiska eller administrativa självrefererande system är att dess kon-
sekvenser i livsvärlden draperas som kommunikativt begrundade. Denna 
tendens till drapering innebär att den förståelseorienterade kommunikationen 
riskerar att uppslukas av effektorienterade strategier (Nørgaard 1996).  

Om kommunikationens stigande interdiskursivitet 
En tredje orsak till radikaliseringen är att språkhandlingarnas komplexitet 
stiger i spänningsfältet mellan språk och sociala praktiker. I en tredimens-
ionell modell för diskursanalys analyserar Norman Faircloughs hur text 
kommuniceras och produceras i diskursiva praktiker (Jørgensen & Phillips 
2000, s 70ff). Faircloughs modell är endast avsedd för en diskursanalys av 
texter. Genom att omformulera modellen till att gälla verbala språk kan den 
tillämpas på kommunikation utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Den dis-
kursiva praktiken skulle då omfatta alla diskursiva språkhandlingar. Det vill 
säga all kommunikation som baseras på begrepp.  

Den diskursiva praktiken utgörs av de samtal och andra former för me-
ningsutbyten där begrepp definieras i konsumtionen och produktionen av 
teorier. Begreppen har en teoretisk laddning genom dess intertextualitet, det 
vill säga från tidigare kommunikation. Den diskursiva praktiken försiggår i 
en social kontext, det vill säga ingår i en social praktik. En diskurs kan defi-
nieras som ett meningsutbyte där meningen är definierad utifrån ett bestämt 
perspektiv. Diskurser kan till exempel handla om utbildning, medicin eller 
miljöfrågor.  

Med diskursordning avses de diskurser som står till förfogande inom en 
social institution eller social domän. Inom den danska pedagogutbildningen 
består diskursordningen till exempel av ekonomiska marknadsdiskurser och 
administrativa organisationsdiskurser vid sidan av diskurser om den pedago-
giska professionen. Det möte mellan skilda diskurser som uppstår i diskur-
siva praktiker konstituerar diskursordningen i den aktuella sociala praktiken. 
Samtidigt reproduceras begreppen i förhållande till respektive diskurser. 
Interdiskursivitet är den artikulering som försiggår inom och mellan olika 
diskursordningar (ib. s. 77).  
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Med utgångspunkt i diskussionen om differentieringen av diskursiva och 
estetiska tankeformer (se 5.3.3), kan modellen utvecklas ytterligare en nivå. 
Till exempel kan ett musikpedagogiskt meningsutbyte beskrivas som en 
diskursiv praktik, där den konstnärliga praktiken utgör en del av dess sociala 
praktik.  

Figur 5.8. Diskursiv praktik; bearbetning av Faircloughs modell (ib. s. 74). 

I den musikpedagogiska diskursen artikuleras den konstnärliga praktiken. 
Men det är också möjligt att formulera en motsvarande modell om konstnär-
liga praktiker. I fråga om musik kan diskurser jämföras med stilarter, och 
diskursordningar med de fusioner som uppstår i det konstnärliga musikutö-
vandet. Den diskursiva praktiken skulle då ingå i musikutövandets sociala 
praktik och i modellens centrum återfinns det musikaliska uttrycket. 

Figur 5.9. Konstnärlig praktik; utveckling av Faircloughs modell (ib. s. 74)  

Utifrån detta perspektiv handlar kommunikationens radikalisering också om 
de allt komplexare synkretistiska processer som genereras i dialektiken mel-
lan av diskursiva och estetiska språkformer.  
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5.6.2 Tesen om praxisteorier i diskursiva praktiker 
Det som skiljer musikpedagogiska teorier från andra pedagogiska teorier är 
att de är inbegriper en mer eller mindre explicit musiksyn. Informanterna i 
den i den första empiriska delstudien hade inte genomgått någon musikpeda-
gogisk utbildning. Detta gjorde det möjligt att studera betydelse begrepps-
liggörandets betydelse för sambandet mellan musikpedagogisk teori och 
definitionsmakt.  

Om erfarenhetsbaserade praxisteorier  
Med praxisteorier avses de begrepp, antaganden och postulat som vi använ-
der oss av mer eller mindre okritiskt i tillrättaläggandet av vår egen praktik. 
Förenklat handlar praxisteorier om att kvalificera en social praktik medan 
vetenskapliga teorier syftar till att problematisera sociala praktiker. Praxis-
teorier förekommer i, eller är snarare en förutsättning för, alla professionella 
diskursiva praktiker. Den diskursordning som exempelvis står till förfogande 
i en pedagogisk institution rymmer både erfarenhetsbaserade praxisteorier 
och professionsbaserade metateorier.  

Praxisteorier baseras på erfarenheter vilket innebär att de alltid kan relate-
ras till en konkret praktik. I förhållande till den musikpedagogiska reflekt-
ionens tre nivåer, (se 2.2.2), kan praxisteorier sägas handla om planläggning 
och värdering av pedagogisk praxis, det vill säga (R2). Eftersom vi endast 
kan förhålla oss kritisk till ett mycket begränsat utsnitt av vår sociala praktik 
består våra diskursiva praktiker huvudsakligen av konsumtion och produkt-
ion av praxisteorier.  

Inom pedagogiska praktiker baseras kritiska reflektioner ofta på pedago-
giska och psykologiska metateorier om lärande och utveckling. I en diskurs-
ordning som domineras av pedagogiska och psykologiska diskurser, kan 
andra teoribildningar framstå som mer eller mindre sekundära. I de fall be-
grepp, hypoteser och teser används okritiskt i en diskursiv praktik, har den 
aktuella teorin fått en funktion som praxisteori.  

Men praxisteorier är också ett resultat av de processer som Werner Jank 
och Hilbert Meyers benämner som rutinisering (Jank & Meyer 1997). Ru-
tinisering ska förstås som en automatisering av medvetet utförda måloriente-
rade handlingar (ib. s. 43). Genom rutinisering av undervisning befrias lära-
ren från onödiga reflektioner kring sin undervisning. Detta ger henne ut-
rymme till att identifiera och reflektera över nya problemställningar i sin 
sociala praktik. Men denna process kan också innebära att begreppen mister 
sin teoretiska laddning och används allt mer slentrianmässigt. 

Om potentiella musikbegrepp  
I praxisteorier kan musikbegrepp uppträda som potentiella begrepp (se 
5.3.3). De potentiella begreppens sociokulturella betydelse hämtas ofta från 
vetenskapliga diskurser, det vill säga reflektionsnivå (R3) i förhållande till 
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Erling Dales diskussion (se 2.2.2). Men i motsats till vetenskapliga begrepp 
är de potentiella musikbegreppens teoretiska laddning diffus, och tillämpas i 
den meningen okritiskt i planeringen och utvärderingen av praxis.  

Planläggningen av musikaktiviteter är orienterad till kommunikationen av 
kunskap, det vill säga reflektionsnivå (R1), (se 2.2.2). Praxisteoriers trovär-
dighet prövas mot egna eller andras erfarenheter om vad som fungerar. Det 
kan lika gärna handla om att pröva något nytt i den pedagogiska verksam-
heten som att lösa ett konkret pedagogiskt problem. Praxisteoriernas potenti-
ella begrepp kan beskrivas som förstadier till vetenskapliga begrepp i me-
ningen att de används okritiskt.  

I arbetet med att planlägga och utvärdera en musikaktivitet utifrån en be-
stämd musikpedagogisk praxisteori, representerar de potentiella musikbe-
greppen ofta en bestämd musiksyn. Musikbegreppen har dock inte en expli-
cit teoretisk laddning, snarare representerar de en teoretisk position. Genom 
att till exempel utgå från en teori om den musiska människan uppfattar 
kanske pedagogen att musikalitet handlar om en medfödd musisk energi. 
Genom att exempelvis se musikalitet som ett uttryck och människans fantasi, 
nyfikenhet och emotionella utlevelse, kan hon utvärdera musikaktiviteterna 
utifrån dessa kriterier. 

Detta betyder inte att den musiska teorin är ovetenskaplig, utan att den i 
dess okritiska tillämpning uppträder som praxisteori. Liksom i övrig peda-
gogisk diskurs, finns det även en mängd musikpedagogisk praxislitteratur. 
Syftet med dessa texter är oftast inte att problematisera arbetet med musik, 
utan att ge förslag till hur musikaktiviteter kan utformas i olika pedagogiska 
kontexter. Praxisteorier kan på det viset tillämpas i pedagogiska praktiker 
utan att dessa aktiviteter problematiseras utifrån exempelvis ett musikpeda-
gogiskt eller musikvetenskapligt metaperspektiv.  

När pedagoger inspireras av andras teorier om hur musikaktiviteter kan 
tillrättaläggas i praxis, prövas dessa teoriers trovärdighet mot dess använd-
barhet i deras egen sociala praktik. De praxisteorier som kan tillämpas och 
ger önskat resultat uppfattas som riktiga. Men även om praxisteorier kan 
göra anspråk på att ha en allmän giltighet, är de inte prövade, och därmed 
inte sanna, i vetenskaplig mening. De begrepp som tillämpas på den vardag-
liga erfarenhetens område har, enligt Vygotskij, alla begreppens kännetecken 
ur en formellt teknisk synpunkt, men de förblir inte mer än generella före-
ställningar (Vygotskij 2001, s. 240).  

Om vardagliga musikbegrepp och praxisberättelser 
Musikbegrepp kan även uppträda som pseudobegrepp i praxisteorier. Dessa 
pseudobegrepp kan ha formen av vardagsbegrepp utan någon anknytning till 
de professionsbaserade diskurser som den aktuella praktiken är en del av.  

Medan de musikpedagogiska praxisteoriernas potentiella begrepp kan be-
skrivas som okritiskt använd teori, hämtas vardagsbegreppen från vardagsli-
vet. Vardagsspråket kännetecknas av att det baseras på en underförstådd 
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koncensus om begreppens sociokulturella betydelse. Begreppens betydelse 
ifrågasätts inte men ger mening genom dess förankring i en bestämd kultu-
rell kontext. Jerome Bruner beskriver denna kontext som att människans 
språk predisponerar henne till en kulturell kanon (Bruner 1999, s. 63).  

Med kulturell kanon syftar Bruner på människans trosföreställningar om 
världens beskaffenhet utifrån ett vardagspsykologiskt perspektiv (ib. s. 49). 
Människans trosföreställningar är ofta implicita eftersom de bygger på vär-
deringar och erfarenheter som aldrig har artikulerats. Behovet att artikulera 
sin världsåskådning uppstår när människans trosföreställningar om hur värl-
den är, inte sammanfaller med hur den borde vara. En kulturell kanon är med 
andra ord dynamisk och förändras genom människornas kulturella reaktioner 
på hur de upplever sin omvärld.  

Artikulationer kommer ofta till uttryck som narrativer. Dessa narrativer 
kan till exempel handla om de musikaktiviteter som ingår i den pedagogiska 
verksamheten. Musikbegrepp som musik och musikalitet kan i detta sam-
manhang beskrivas som de vardagsbegrepp som kan komma till uttryck i en 
pedagogs praxisberättelser. Begreppen bygger främst på hennes subjektiva 
erfarenheter från tidigare situationer, men dess betydelse har aldrig formule-
rats i ord. Hennes musiksyn ligger med andra ord inlagrad i en mer eller 
mindre implicit kulturkanon. 

Gränsen mellan vad som kan betraktas som praxisberättelser, respektive 
praxisteorier, kan vara diffus. De ska snarast betraktas som två sidor i den 
dialektiska process som planläggningen och genomförandet av pedagogisk 
praxis innebär. En musikaktivitet kan exempelvis planeras med hjälp av en 
bestämd praxisteoris begreppsapparat samtidigt som kriterierna för utvärde-
ringen av denna aktivitet baseras på en kulturkanons trosföreställningar. De 
facto är det denna dialektik mellan potentiella begrepp och pseudobegrepp 
som skapar förutsättningen för utvecklingen av vetenskapliga begrepp. 

5.6.3 Tesen om metateorier i diskursiva praktiker 
Musikterapeuterna i den andra empiriska delstudien har en akademisk ut-
bildning som inbegriper musikstudier. Respondenterna hade med andra ord 
både tillgång till vetenskapliga begrepp och musikpedagogiska diskurser. 
Detta gjorde det möjligt att studera begreppsanvändningens betydelse för 
sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt. 

Om professionsbaserade metateorier 
Med professionsbaserade metateorier avses teorier som definierar eller inra-
mar den aktuella diskursiva praktiken. Metateorier uppträder typiskt i den 
eller de diskurser som dominerar den diskursordning som står till förfogande 
i en social praktik. I förlängningen till den musikpedagogiska reflektionens 
tre nivåer, kan metateorier beskrivas som den kritiska reflektionen över till-
rättaläggandet av musikpedagogiska praktiker, det vill säga (R3), (se 2.2.2). 
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Detta innebär att dessa teorier också kan tillämpas i beskrivelser och pro-
blematiseringar av en generaliserad musikpedagogisk praxis.  

Metateorier kan beskrivas som privilegierade teorier. Detta kommer till 
uttryck genom att andra, mer sekundära, teorier problematiseras utifrån detta 
metaperspektiv. Till exempel kommer Claes Nilholm in på att specialpeda-
gogik kan uppfattas mycket olika utifrån ett medicinskt, psykologiskt re-
spektive sociologiskt perspektiv (Nilholm 2003). Det betyder dock inte att 
dessa perspektiv behöver utesluta varandra. Men konsekvenserna av att en 
bestämd teoretisk diskurs dominerar en diskursordning kan få långtgående 
konsekvenser för utformningen av den specialpedagogiska verksamhetens 
diskursiva såväl som sociala praktik.  

Vilka diskurser som dominerar en diskursordning i en social praktik be-
stäms inte nödvändigtvis enbart utifrån professionens teoretiska och prak-
tiska kunskapsintressen. Professionens diskursiva praktik har, liksom all 
kommunikation, i viss utsträckning koloniserats av administrativa eller eko-
nomiska systemlogiker (se 3.2.2). En konsekvens av denna kolonisering kan 
till exempel vara att en specialpedagogisk verksamhet problematiseras uti-
från en ekonomisk rationalitet på bekostnad av en diskussion om pedagogisk 
kvalitet.  

Till skillnad mot praxisteorier baseras musikpedagogiska metateorier i 
mer eller mindre grad också på vetenskapliga begrepp. Musikpedagogiska 
metateorier kan förenklat förstås som en syntes av bland annat pedagogiska 
och musikvetenskapliga teorier. Denna koppling till vetenskapen innebär att 
vissa postulat i musikpedagogiska metateorier kan vara sanna eller falska i 
vetenskaplig mening. Detta betyder dock inte att musikpedagogiska metateo-
rier ska betraktas som vetenskapliga teorier. Musikpedagogiska teorier är per 
definition normativa eftersom de alltid inbegriper en musiksyn och trosföre-
ställningar. Vetenskapliga musikpedagogiska begrepp kan utifrån detta per-
spektiv beskrivas som vetenskapliga begrepp i musikpedagogiska teorier. 

Om vetenskapliga musikbegrepp i musikpedagogiska metateorier  
Musikpedagogiska metateorier kan därför, till skillnad mot vetenskapliga 
teorier, koloniseras utifrån olika kunskapsintressen (se 2.2.3 och 5.6.1). 
Denna distinktion mellan musikpedagogisk teori och vetenskaplig teori är 
viktig i analysen av begreppens funktion i diskursiva praktiker. Ord är ett 
tecken man kan tillämpa på olika sätt. Det som skiljer musikpedagogiska 
teorier från andra pedagogiska teorier är dess koppling till diskurser och 
teorier om musik. I musikpedagogiska diskurser kan ord som musik och 
musikalitet fungera som vardagsbegrepp, potentiella begrepp eller veten-
skapliga begrepp beroende på hur de används.  

De vetenskapliga begreppen kännetecknas av att deras betydelse baseras 
på vetenskapliga kunskapssystem. De vetenskapliga begreppens trovärdighet 
handlar därmed ytterst om dessa teoriers paradigmatiska konsistens (se 
4.1.1). Dessa teoriers trovärdighet i diskursiva praktiker handlar ytterst om 
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deras paradigmatiska konsistens. En psykologisk teori kan i den meningen 
inte koloniseras av ekonomisk teori. Däremot kan till exempel en syntes av 
ekonomiska och psykologiska teorier ge upphov till en teori om ekonomisk 
psykologi. Musiksociologiska, musikpsykologiska och musikterapeutiska 
teorier kan ses som exempel på musikvetenskapliga fusioner.  

I musikpedagogiska metateorier kan vetenskapliga musikbegrepp härledas 
ur olika musikvetenskapliga teorier. Det som kännetecknar dessa musikbe-
grepp är dess teoretiska laddning. I sin analys av musikalitet som historiskt 
begrepp visar Lars Ole Bonde på hur begreppet musikalitet kan definieras 
mycket olika utifrån skilda musikalitetsteorier (Bonde 2009). Den kulturhi-
storiska definition som ligger tillgrund för denna avhandlings första delstu-
die (se 5.5.2), skiljer sig till exempel radikalt från Howard Gardners definit-
ion om musikalitet som en intelligens (Gardner 1993), eller Jon-Roar 
Bjørkvolds syn på musikalitet som en modalitet i musisk intelligens 
(Bjørkvold 1991).  

Ett vetenskapligt musikbegrepp som musikalitet är en vetenskaplig ab-
straktion som gör anspråk på en generell giltighet. Musikalitetsbegreppets 
teoretiska laddning har därmed en avgörande betydelse för hur musikalisk 
utveckling uppfattas och därmed problematiseras i diskursiva praktiker. Det 
är denna laddning som gör det möjligt att reflektera över den konkreta upp-
levelsen av musikalisk kunskapsutveckling i förhållande till en musikpeda-
gogisk teori om musikalisk kunskapsutveckling. 

Om äkta musikpedagogiska begrepp  
Äkta begrepp kan, med Vygotskijs terminologi, beskrivas som de begrepp 
människan använder i sina kritiska analyser. Äkta begrepp är inte statiska 
utan utvecklas och förändras under människans hela intellektuella utveckl-
ing. Vygotskij påpekade att transformationen av högre psykiska funktioner 
som minne, uppmärksamhet, språk och så vidare, är ett resultat av dessa 
funktioners intellektualisering (Vygotskij 2001). Utvecklingen av äkta be-
grepp är dialektiskt förbundna med utvecklingen av människans med-
vetande. Denna utveckling börjar tidigt i barndomen med utvecklingen av 
potentiella begrepp och fortsätter i princip så länge människan prövar att lösa 
intellektuella problem (se 5.1.3).  

Detta gäller även utvecklingen av äkta musikpedagogiska begrepp. Som 
konsekvens av kommunikationens radikalisering baseras de kritiska samta-
len om musikpedagogiska praktiker i allt högre grad på vetenskapliga be-
grepp. Dessa samtal resulterar i att också de vetenskapliga begreppen inter-
naliseras och intranaliseras i pedagogens intellektuella reflektioner. I fråga 
om de vetenskapliga musikbegreppen, innebär detta att de i allt större ut-
sträckning integreras och transformeras i hennes egna teorier om musik. Till 
skillnad mot de ofta implicita trosföreställningar som kännetecknar en män-
niskas vardagliga musiksyn (se 5.6.2), är dessa musikteorier ett resultat av 
hennes intellektuella reflektioner.  
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I takt med att människan utvecklar egna hypoteser, teser och teorier om 
musik, kan hennes musiksyn í allt högre grad framstå som en sammanhäng-
ande musikfilosofi. Denna filosofi utgör ett allt mer transparent metateore-
tiskt perspektiv som ligger till grund för hennes reflektioner över såväl mu-
sikaktiviteter i praxis, som över skilda musikteorier. De vetenskapliga mu-
sikbegreppen transformeras därigenom till äkta begrepp.  

Det som bland annat utmärker äkta musikpedagogiska begrepp är att de 
inte är låsta till ett vetenskapligt paradigm, utan till ett vetenskapligt tän-
kande. De äkta musikbegreppen kännetecknas också av att de refererar till 
människans autentiska musikupplevelser. Utan egna musikaliska erfarenhet-
er kan vetenskapliga musikbegrepp inte bli till något annat än tomma ab-
straktioner. Även de estetiska dimensionerna i musiken som inte kan verbali-
seras är avgörande för såväl de äkta musikbegreppens, som den egna musik-
filosofins, trovärdighet.  

5.7 Det kulturhistoriska paradigmets konsistens 
 

I detta delkapitel diskuteras paradigmets konsistens med tanke på den dialek-
tiska konstruktionens pragmatiska ansats. Urvalet av de problemställningar 
och teorier som diskuterats i ovan nämnda teser motiverades av de resultat 
som genererades i arbetet med problemställningen om språkligt tänkande (se 
2.4.2). Risken med denna pragmatiska ansats är bland annat att den kan leda 
till en förfelad eklekticism. Alla försök att anpassa någon annans resultat till 
sitt eget projekt kan ju, som René van der Veer och Jaan Valsiner konstate-
rar, leda till en fatal närsynthet;  

As we have shown elsewhere (Van der Veer and Valsiner, 1991, 1992), the 
'blind spots' in the understanding of Vygotsky have been rather prominent. 
The existence of such myopia leads one to look for the semiotic mediation 
used in the discourse. Fully in line with Vygotsky himself, we can claim that 
societal meanings are not only vehicles for remembering scientific ideas, but 
also (and equally effective) the means to purposefully forget some (van der 
Veer & Valsiner 1994, s. 5). 

Som nämnts tidigare har detta paradigms teser formulerats i syntesen mellan 
normativa och kognitiva tolkningsprocesser (5.2.2). Frågan om denna dialek-
tiska tolknings akribi diskuteras utifrån tre perspektiv. Först avhandlas urva-
let av texter i förhållande till frågan om eklekticism. Därefter diskuteras den 
teoretiska ramens konsistens med tanke på tolkningens fördomar och förför-
ståelse. Delkapitlet avslutas med en diskussion om tolkningarnas akribi i 
förhållande till andra tolkningar av Vygotskijs texter.  
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5.7.1 Om eklekticism  
Den pragmatiska ansatsen förutsätter att det teoretiska paradigmet kan bely-
sas, problematiseras och utvecklas från olika teoretiska ansatser. Den dialek-
tiska konstruktionen bygger med andra ord på en eklektisk process. Proble-
met med eklekticism är, enligt min mening, inte att man införlivar olika teser 
och teorier i konstruktionen av ett teoretiskt perspektiv. Problemen uppstår 
först när man försöker skapa en ny teori genom ett okritiskt sammanfogande 
av olika teorier eller okritiskt tillämpar dessa teorier i sin egen forskning.  

Ur detta perspektiv är all tolkning mer eller mindre osjälvständig. Oavsett 
hur kritiska vi är i vår tolkning baseras vår tolkning också på tillit. Ideellt sätt 
skulle tolkningsakten, utifrån Gadamers syn på den hermeneutiska tolkning-
en som en dialogisk process, kunna leda fram till en horisontsammansmält-
ning (Gadamer 1988). I arbetet med den teoretiska ramen har jag dock inte 
betraktat hermeneutiken som en filosofi utan som en metod. Även om jag så 
önskade kan jag inte gå i dialog med en text. Jag kan endast reflektera över 
texten utifrån de fördomar och den förförståelse jag har till rådighet under 
tolkningsakten.  

Om Habermas och systemvärlden 
I konstruktionen av paradigmet har jag lagt stor vikt på Habermas tes om 
systemens kolonisering av människans kommunikativa handlingar. En avgö-
rande skillnad mellan Vygotskij och Habermas, är att Habermas diskuterat 
kommunikation utifrån ett sociologiskt perspektiv. För Vygotskij utgjorde 
sociologin snarare kontexten till hans studie av kommunikation utifrån ett 
psykologiskt perspektiv. Men liksom Leontievs verksamhetsteori kan den 
kritiska teorin, som Habermas är en del av, ses som en tankelinje inom den 
dialektiskt materialistiska filosofin. Det borde därför vara möjligt att pro-
blematisera hypotesen om språkligt tänkande utifrån ett kritiskt teoretiskt 
perspektiv. I aktuella diskurser hävdas dock ofta att Habermas anser att 
människornas livsvärld koloniseras av en systemvärld. Denna tes kan knapp-
ast förenas med den dialektiska materialistiska ontologi som hypotesen om 
språkligt tänkande baseras på (se 4.1.1).  

Enligt Claes Ericsson är livsvärld och systemvärld två centrala begrepp 
hos Habermas (Ericsson 2001, 2002). I systemvärlden härskar en annan rat-
ionalitet än i livsvärlden. Livsvärlden består av innebörder, normer och 
åskådningsformer. I systemvärlden härskar en rationalitet som exempelvis 
styrs av marknaden och makten. Systemvärlden koloniserar livsvärlden och 
innefattar olika samhälleliga institutioner som människan inte kan frigöra sig 
ifrån. Delsystem som ekonomi, stat, uppfostran och vetenskap har uppstått 
genom livsvärldens upplösning i olika funktioner. Dessa system utvecklar 
bara ett medvetande med avseende på den egna funktionen, men gränserna 
är inte stängda. Inom varje delsystem finns en vilja till spridning och kom-
munikation (Ericsson 2001, s. 14-16). 
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Denna tes om att det finns en systemvärld som koloniserar en livsvärld 
vore oförenlig med Vygotskijs syn på kommunikation. Som det framgår i 
tesen om kommunikationens radikalisering är det heller inte denna tolkning 
som den teoretiska ramen baseras på (se 5.6.1). Det är den systemlogik som 
utvecklas genom frigörelsen av administrationen och ekonomin som sociala 
institutioner och domäner, som koloniserar människans kommunikation. Att 
uppfatta dessa system som en värld ger ingen mening. Det finns endast en 
värld och system kan därför inte utgöra någon värld. Pengar kan med andra 
ord aldrig utgöra en värld, men det är ett fenomen som vi kan välja att be-
trakta som ett system som genererar sin egen logik i världen. Systemvärld är 
därför ett ologiskt begrepp. Ericsson anger själv ingen källa till var Haber-
mas använt sig av detta begrepp, och jag har heller inte funnit något som 
styrker att systemvärld ingår i Habermas terminologi.  

Även om Habermas epistemologi ryms inom samma dialektiska material-
istiska tankelinje som Vygotskij, står den kritiska teorin i fråga om kun-
skapsutveckling, enligt min uppfattning, närmare verksamhetsteorin. Det vill 
säga att människans kunskaper genereras genom hennes erfarenheter i 
praxis. Detta förhindrar inte att frågan om kommunikation kan problematise-
ras utifrån Habermas sociologiska teori om kommunikativ handling eller i 
förhållande till Leontievs teori om verksamheternas stigande komplexitet 

Om Husserl och fenomenologin 
Definitionen av musik som en syntes av rytm och mening baseras till stor del 
på Vygotskijs teorier. Genom att utgå från hypotesen om språkligt tänkande 
kan musikalitet beskrivas som en meningscentrerad handling, där meningen 
genereras i syntes av musikens betydelse och innebörd (se 5.5.1). Det karak-
teristiska för musikens väsen är rytmen som, med Vygotskijs ord, uppstår i 
syntesen av rörelse och vila. Det karaktäristiska för rytm, och därmed musi-
ken, kan sägas vara den holistiska tidsuppfattning som musikens mening 
genereras i. Som nämnt baseras denna beskrivning på Edmund Husserls tes 
om konstitutionen av tidsmedvetandet (Husserl 1999, s. 101ff). 

Till skillnad mot den kritiska teorin är dock Husserls fenomenologiska idé 
mycket svår att kombinera med Vygotskijs vetenskapssyn. Husserl hävdade 
att det evidenta skådandet i sig själv är kunskap om det som är givet i uppfat-
tandet (ib. s. 109ff). Det vill säga att skillnaden mellan hur ett fenomen upp-
fattas och detta fenomens verkliga existens, kunde upphävas genom den 
fenomenologiska medvetandeakten. Vygotskij var också kritisk till Husserls 
fenomenologi som vetenskap: 

As we have already pointed out above, Husserl takes a point of departure the 
thesis that in mind the difference between phenomenon and being is oblite-
rated. As soon we accept this we arrive with logical inevitability at phenome-
nology, for then it turns out that in the mind there is no difference between 
what seems and what is. That which seems – the phenomenon – is the real es-
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sence. What remains is to establish this essence, to examine it, to subdivide 
and systematize it, but science in the empirical sense of the word has nothing 
to do here (Vygotsky 1997b, s. 115). 

 
Vygotskij ansåg att vetenskapens syfte är att söka kunskap om objektiva 
orsakssammanhang i världen:  

After all, in science we want to learn about the real and not the apparent 
cause of appearance. This means that we must take the phenomena as they 
exist independently from me (Vygotsky 1997b, s. 324) 

 
Vygotskij menade att vare sig medvetandet eller den mening som genereras i 
intrapsykiska system, har en materiell substans som gör att vi kan studera 
dessa processer direkt som vetenskapliga objekt. Vi kan i princip endast 
studera effekterna av intrapsykiska processer: 

It is the same in psychology: the subjective itself, as a phantom, must be un-
derstood as a consequence, as a result, as a godsend of two objective process-
es. Like the enigma of the mirror, the enigma of the mind is not solved by 
studying phantoms, but by studying the two series of objective processes 
from the cooperation of which the phantoms as apparent reflections of one 
thing in the other arise. In itself the appearance does not exist. (Vygotsky 
1997b, s. 324). 

 
Inom neurofysiologin kan dessa effekter exempelvis mätas som elektriska 
aktiviteter. I sociologin kan man på motsvarande sätt iaktta hur psykiska 
processer avspeglas i kommunikationen. Vygotskij prövade bland annat att 
förstå människans psykiska utveckling genom att utforska hennes kreativitet. 
Men medvetandet i sig själv ligger utanför vetenskapens räckvidd. 

Om fenomenologin gör anspråk på att kunna upphäva dialektiken mellan 
människan som subjekt och världen som objekt, delar jag Vygotskijs åsikt 
om att fenomenologin representerar en idealistisk kunskapssyn. En uppfatt-
ning om den egna subjektiva uppfattningen av världen, som genereras ge-
nom att prövas i ett självrefererande psykisk system, kan per definition ald-
rig vara objektiv i vetenskaplig mening. Om fenomenologin å andra sidan 
inte gjorde detta anspråk, skulle det då handla om vetenskaplig fenomeno-
logi i Husserls anda?  

En fenomenologisk kunskapssyn är, enligt min uppfattning, därför svår att 
förena med en vetenskaplig attityd som medger att verkligheten existerar 
som den är, oavsett hur vi uppfattar att den är beskaffad (se 4.1.1). Däremot 
menar jag att fenomenologins fokus på den logiska abstraktionen har bidra-
git till att kvalificera de vetenskapliga studierna av olika samhällsaspekter. 
Detta gäller till exempel såväl hermeneutiken som vetenskaplig metod som 
utvecklingen av systemteoretiska modeller. I ett historiskt perspektiv kan 
Husserls projekt kanske beskrivas som ett försök att lyfta fram och utveckla 
filosofin som ett metavetenskapligt perspektiv. 
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När jag använder mig av Husserls tidsmedvetande är det inte som veten-
skaplig metod, utan för att beskriva hur musikalisk kunskap genereras. Den 
musikaliska kunskapen har inga vetenskapliga anspråk, men handlar ytterst 
om essensen i människans egen existens. I den estetiska upplevelsen kan 
människans subjektiva uppfattningar om världen reduceras och ge plats till 
en existentiell kunskap som är given i upplevelsen. I katharsis upplever 
människan den medvetna klarhet som endast kan uppstå i syntesen av hennes 
subjektiva upplevda och objektivt levda existens i världen (se 5.5.1).  

5.7.2 Om normativa värderingar  
Den avsaknad av dialog som kännetecknar texttolkningen, ställer större krav 
såväl på det kritiska ifrågasättandet som till tilliten. Risken med eklekticism 
är inte enbart det okritiska sammanfogandet, men också att teoretiska mot-
sättningar konstrueras på grund av fördomar om teoretiska positioner snarare 
än på kritisk granskning av skilda teoretikers texter. I förlängning till Poul 
Ricoeurs syn på texten som en aktualisering av en diskurs, kan tolkningsar-
betet förstås som en skapande akt (Selander 2005, s. 61ff).  

I arbetet med att formulera den teoretiska ramen har jag korrigerat mina 
värderingar genom att försöka förhålla mig kritisk till mina fördomar (se 
5.2.2). De värderingar som döljer sig i dessa fördomar kan beskrivas som 
ideologiskt motiverade. Även om all pedagogik är ideologisk i betydelsen 
politisk, är normativa värderingar inte ett vetenskapligt kriterium. Inspirerad 
av Habermas teori om kommunikativ handling (Habermas 1981), har jag i 
min tolkning av texter som utgångspunkt tagit distinktionen mellan kommu-
nikation som teleologisk respektive normreglerande språkhandling (ib. s. 
125f). De argument som inte baseras på logiska argument, men som gör 
anspråk på sannfärdighet utifrån en normativ rationalitet, kan med andra ord 
betraktas som ideologiska.  

Om konstruktionen och dekonstruktionen av motsättningar 
Jag uppfattar till exempel att den kritik Vygotskij riktade mot Piaget i frågan 
om barnets egocentriska språk (Vygotskij 2001), inte behöver tolkas som att 
deras teorier står i ett motsatsförhållande. Piaget utvecklade sina teorier un-
der en ännu längre tidsrymd än Vygotskij, och det Vygotskij kommenterade 
var Piagets första två böcker (Vygotskij 2001, s. 47).  

Genom sin kritiska granskning av såväl Piagets metoder som resultat, 
kunde Vygotskij formulera några av sina viktigaste problemställningar. 
Vygotskij inleder också sin kritiska granskning med att framhäva Piagets 
betydelse för utvecklingen av teorierna om barnets språk och utveckling. När 
Piaget fick möjlighet att läsa och kommentera Vygotskijs kritik 30 år senare, 
gav han Vygotskij rätt på många punkter i hans kritik (Internetreferens 10). 
Inte enbart för att Piaget hade förbisett Vygotskijs problemställningar utan 
också för att Piaget genom åren utvecklade sina teorier.  
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När jag jämför Vygotskijs teorier med Piagets diskussioner uppfattar jag 
dem närmast som komplementära. Medan Vygotskij tog utgångspunkt i kul-
turen och språkets betydelse utgick Piaget från biologin och den kognitiva 
utvecklingen. Att de studerade det egocentriska språket utifrån två skilda 
kunskapsintressen behöver dock inte betyda att dessa perspektiv utesluter 
varandra. Om deras respektive texter tolkas utan hänsyn till dess tidsmässiga 
och diskursiva kontexter kan dock deras uppfattningar om barnets egocent-
riska språk ses som diametralt motsatta.  

I förhållande till Leontiev kan problemet med eklekticism sägas vara om-
vänt. Under många år har verksamhetsteorin betraktats som en utveckling av 
Vygotskijs arbeten (se 5.4.1). Men bland annat Eric Danielsen redogör för 
hur Leontiev bröt med Vygotskij, samtidigt med att Vygotskij själv utsattes 
för en ideologisk kritik av sovjetmakten (Danielsen 1996, s. 81ff).  

Vygotskij tog explicit avstånd från en marxistisk psykologi (Vygotsky 
1997b, s. 259ff), och var aldrig delaktig i utformningen av verksamhetsteo-
rin. Ändå inplaceras Vygotskij till exempel som verksamhetsteoretiker på 
Jank och Meyers ”Wissenschaftstheoretische Landkarte” (Jank & Meyer 
1994). Det vanligt förekommande begreppet ”den kulturhistoriska skolan” 
är, enligt Nationalencyklopedin, en marxistisk psykologisk teori som utfor-
mades av Vygotskij, Luria och Leontiev under 1920-talet (Internetreferens 
5-6; Nationalencyklopedin 2010). Om denna typ av fördomar uppfattas som 
sanna, riskerar Vygotskijs vetenskapliga ansats att omdefinieras. Om tilliten 
till auktoriteterna gör oss mindre misstänksamma kan det resultera i en teori-
utveckling där originaliteten och sprängkraften i de ursprungliga idéerna går 
förlorade.  

Även om Leontievs agerande mot Vygotskij kan uppfattas som oetiskt, är 
också detta en normativ värdering som inte säger något om verksamhetste-
orins vetenskapliga kvaliteter. Att det finns anledning att förhålla sig skep-
tisk till konsistensen i Leontievs konklusioner i fråga om psykets utveckling, 
betyder inte att hela verksamhetsteorin är inkonsistent. Nu har jag för lite 
insikt i Leontievs arbeten för att komma med någon mer genomarbetad ana-
lys, men omedelbart uppfattar jag verksamhetsteorin som ett kvalificerat bud 
på hur utvecklingen av människans sociogenes kan förklaras utifrån ett soci-
ologiskt perspektiv (Leontiev 2002). Det vill säga utifrån en marxistisk po-
sition innanför den dialektiska vetenskapsgrenen inom sociologin.  

Om misstänkliggörandet av Vygotskijs vetenskapliga integritet 
I aktualiseringen av diskurser kan fördomar genereras genom misstänkliggö-
rande. Jerome Bruners formulering av en kulturpsykologisk ansats i ”Me-
ning i handling” (Bruner 1999), är ett exempel på hur Vygotskijs trovärdig-
het ifrågasätts, utan att denna kritik baseras på någon analys av den logiska 
konsistensen i hans arbeten.  

Den vardagspsykologiska (da; folkpsykologiske) ansats som Jerome Bru-
ners presenterar i ”Mening i handling” harmonierar, enligt min tolkning, på 
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många punkter med Vygotskijs syn på språkets och kulturens betydelse i 
människans vardagsliv. Bruner redogör i denna bok också för sitt eget para-
digmskifte från psykologi som databehandling till studiet av meningspro-
duktion (Bruner 1999, s. 19ff). Den amerikanska utgåvan, Act of Meaning, 
publicerades 1990. Det vill säga några få år efter det att han skrev förordet 
till den första volymen av ”The Collected Works of L.S. Vygotsky” omkring 
1987. Detta förord avslutade Bruner med orden; 

Vygotsky was one of the great theory makers of the first half of this century – 
along with Freud, McDougall, Piaget and very few others. Like them, his 
ideas are situated in his time. But like the best of them, those ideas still point 
the way to the future of our discipline (Vygotsky 1987, s. 16) 

 
Bruner redogör dock inte för Vygotskijs teorier i Mening i handling. Han 
kommer endast in på Vygotskijs teori i ett citat, där han fastslår att hans egen 
empiri var: ”i strid med et ”fastslået” Vygotsky´s princip” (Bruner 1999, s. 
86). I boken ”Kulturens väv” (Bruner 2002), där Bruner diskuterar utbild-
ning utifrån sin kulturpsykologsiska ansats, distanserar han sig från 
Vygotskij i förordet;  

Jag är knappast någon lärjunge till Vygotskij, men jag ansåg att hans arbeten 
var oerhört fruktbara när det gällde att reflektera över utbildningsfrågor. Men 
ett intresse för »kulturen i medvetandet» behöver inte vila på någon speciell 
psykologisk skola (Bruner 2002, s. 14).  

 
Bruner preciserar dock inte närmare vad han distanserar sig från, liksom han 
inte heller i denna bok presenterar läsaren för Vygotskijs teorier. Som läsare 
kan man dra slutsatsen att Vygotskij representerar en bestämd skola. Men 
vad är det för skola, och vad är det för kritik mot denna skolas vetenskapliga 
konsistens eller giltighet som gör att Bruner inte anser sig vara någon lär-
junge till Vygotskij?  

Bruner berör inte denna fråga. Oavsett om det är avsiktligt eller oavsikt-
ligt, kan Bruners texter därmed bidra till att skapa tvivel om Vygotskijs ve-
tenskapliga integritet. Det paradoxala är dock att Bruner i sin avslutande 
kommentar om psykologins framtid, betonar att han: gärna vill se ett slut på 
»antingen – eller» inställningen till frågan om vad psykologin ska vara i 
framtiden, om psykologin ska vara rent biologisk, rent datalogisk eller rent 
kulturellt inriktad (Bruner 2005, s. 189). Alltså det samma perspektiv på 
psykologin som Vygotskij anlade cirka 75 år tidigare:  

After all, our task is not at all to isolate our work from the general psycholog-
ical work of the past, but to unite our work with all the scientific achieve-
ments of psychology into one whole, and on a new basis. We do not want to 
distinguish our school from science, but science from nonscience, psycholo-
gy from nonpsychology. The psychology about which we are talking does not 
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yet exist. It still has to be created – and by more than one school (Vygotsky 
1997b, s. 242). 

 
Vygotskij gjorde själv inte anspråk på att psykologin skulle definieras utifrån 
en bestämd skola inom psykologin, men hans ambition var att bidra till ut-
vecklingen av psykologin som vetenskap. Bruner kulturpsykologiska ansats 
bidrar, enligt min mening, inte till någon radikal förnyelse eller väsentlig 
kritik av Vygotskijs teorier. Däremot har Bruner med sin diskussion om 
människors vardagspsykologi, lämnat ett viktigt bidrag till frågan om kul-
turens narrativa betydelse för människans meningscentrerade handlingar 
(Bruner 1999). 

Om misstänkliggörandet av Vygotskijs vetenskaplighet 
Roger Säljös normativa uppfattningar om Vygotskijs vetenskaplighet kom-
mer bland annat till uttryck i hans retoriska ifrågasättande av Vygotskijs 
terminologi. I sin retorik tar Säljö sin utgångspunkt i begreppet internali-
sering:  

Denna idé om vad Vygotsky själv betecknade med den något olyckliga ter-
men internalisering (se Vygotsky, 1978, s. 52ff) kan förstås på många olika 
sätt (som många termer i Vygotskys begreppsvärld) (Säljö 2000, s. 106). 

 
Säljö refererar till en definition av internalisering i Mind in Society som inte 
finns återgiven i Vygotskijs egna texter (se 5.7.3). Problemet med Vygotskijs 
påstådda definition är, enligt min tolkning av Säljö, att den inte överens-
stämmer med Säljös egen syn på kunskapsutveckling (se 5.4.3): 

Jag har redan påpekat att termen internalisering inte är helt lyckad. Den riske-
rar att återskapa den skillnad mellan det yttre (kommunikation mellan männi-
skor) och det inre (tänkandet) … (Säljö 2000, s. 107). 

 
Säljös syfte med detta retoriska ifrågasättande verkar vara att argumentera 
för varför internaliseringen bör ersättas med begreppet appropriering:  

För att undvika att komma in på en lång utredning av vad Vygotsky menar 
med internalisering, kommer jag istället i huvudsak att använda begreppet 
appropriering, en term som syftar på hur människor bekantar sig med, prövar 
och successivt ökar sin förtrogenhet med att använda kunskaper och redskap i 
sociala handlingar (Säljö 2005, s. 51).  

 
Säljö hävdar att internalisering en något olycklig term som ofta missförstås, 
och som därför kräver en lång utredning: 

Utan att gå in på en diskussion av vad Vygotsky egentligen menade (det kan 
man, som sagt, diskutera länge och väl) vore det att föredra att man kunde 
undvika att använda begrepp och förklaringar som på ett så klart sätt avgrän-
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sar lärandet till att bli en fråga om vad som antas finnas inom individen oav-
sett i vilket sammanhang man agerar (Säljö 2000, s. 151). 

 
I de engelska översättningar jag har tillgång till, har jag sett begreppet inter-
nalisering (eng. internalization) förekomma ett fåtal gånger i Vygotskijs 
egna texter. Dels förekommer internalisering i samband med hans analys om 
utvecklingen av människans självmedvetande (Vygotsky 1998, s. 174). 
Vygotskij skriver också att alla högre psykiska funktioner utgör essensen av 
de relationer i sociala system som har internaliserats (Vygotsky 1997c, s. 
106).  

Utöver ovan nämnda referens till diskussionen om självmedvetandet, fö-
rekommer inga hänvisningar till internalisering i dessa översättningars 
sakregister. Det finns med andra ord inget som tyder på att Vygotskij an-
vände internalisering i sina analyser. Snarare verkar det som om att 
Vygotskij i frågan om självmedvetandet använde sig av Piagets terminologi 
för att förtydliga sin utsaga. Förutom begreppet inre språk uppfattar jag det 
som att Vygotskij också använder sig av begrepp som exempelvis inre upp-
märksamhet, inre rytm och tempo, inre tecken och inre tänkande, i förläng-
ning av Piagets definition av internalisering (t.ex. Vygotsky 1987, 1997c och 
1998).  

I de engelska översättningarna förekommer dock också begreppet ”interi-
orization” i ”Tool and symbol in child development” (Vygotsky & Luria 
1994) samt i motsvarande översättning ”Tool and Sign in the Development 
of the Child i The Collected Works” (Vygotskij 1999). Liksom begreppet 
”internalization” förekommer också begreppet ”interiorization” i Piagets 
terminologi. Till skillnad mot begreppet ”internalization”, definieras dock 
begreppet ”interiorization” av Vygotskij och Luria (se 5.4.2), liksom de an-
vänder det i deras analys av utvecklingen av barnets begreppsanvändning.  

Säljös problemställning om vad Vygotskijs egentligen menade med be-
greppet internalisering, kan med andra ord inte motiveras med hänvisning till 
Vygotskijs egen begreppsanvändning. Enligt min uppfattning är det många 
som är ouppmärksamma på att Mind in Society inte är skriven av Vygotskij 
(se 5.7.3). Det är också vanligt att Vygotskijs syn på internalisering diskute-
ras utan några närmare källanvisningar till hur Vygotskij själv definierade 
detta begrepp. Artikelsamlingen ”The Cambridge Companion to Vygotsky” 
är ett av många exempel på detta fenomen i samtida diskurs (Daniels, Cole 
& Wertsch 2007). 

Om korrigering av egna fördomar 
I arbetet med den teoretiska ramen har jag ofta haft anledning att ställa mig 
frågande till mina egna fördomar. Utan att tidigare ha reflekterat närmare 
över det, har jag till exempel tidigare uppfattat Vygotskijs teorier som ena-
stående. På grund av min begränsade kännedom till dåtidens diskurser och 
mina bristande språkkunskaper är dock mina omdömen om Vygotskij som 
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vetenskapsman främst baserat på fördomar. Dessa fördomar har inneburit en 
risk med tanke på den hermeneutiska akribin i mina egna tolkningar.  

För att förstå Vygotskij och hans medarbetares diskussioner till fullo, är 
det nödvändigt att tolka deras texter i förhållande till deras samtida diskur-
ser. En uppgift som vida överstiger min egen kompetens och som heller inte 
har varit syftet med min egen studie. Samtidigt innebär dock en för ensidig 
fokus på Vygotskij en risk för ideologisering. Genom texttolkningen har 
mina fördomar om språkligt tänkande korrigerats. Utan att kunna stödja mig 
på någon egen omfattande studie eller analys av Piagets texter, har jag dock 
löpande styrkts i min uppfattning att Piagets forskning har haft en avgörande 
betydelse för hur Vygotskijs forskning kom att utformas. Såväl Vygotskijs 
egen forskning som hans begreppsutveckling möjliggjordes, eller inspirera-
des, i väldigt stor utsträckning av Piagets arbeten (Vygotskij 2001, s. 47ff).  

Detta är ett av skälen till att jag använder mig av begreppet internalisering 
i samband med språkligt tänkande trots att det skapar så mycket förvirring i 
aktuella diskurser. Vygotskijs diskussioner framstår dock, enligt min me-
ning, som ännu tydligare när den tolkas i förhållande till Piagets forskning 
och begreppsanvändning. Men där Piaget studerade människans kognitiva 
utveckling med utgångspunkt i internaliseringen av hennes sensomotoriska 
handlingar (Piaget 1999, s. 154), utgick Vygotskij från internaliseringen av 
människans kommunikativa handlingar.  

Ett annat skäl till att använda begreppet internalisering är att distinktionen 
mellan internalization och interiorization är intressant ur ett pedagogiskt 
psykologiskt perspektiv. Internalisering är ett begrepp som kan bidra till 
problematiseringen och studiet av imitationen som en form för, eller aspekt 
av, människans lärande. Med begreppet intranalisering kan vi förhålla oss till 
det dialektiska sambandet mellan människans lärande och utveckling (se 
5.4.2). Denna distinktion gör det därmed möjligt att definiera dessa processer 
som närmaste utvecklingszoner i de didaktiska reflektionerna över hur vi ska 
tillrättalägga vår undervisningspraxis. 

Det tredje skälet är att Piagets begrepp enligt min uppfattning utomor-
dentligt väl beskriver imitationens betydelse för de initiala formerna för lä-
rande. Det vill säga den process där en social imitation av en social funktion 
leder till en psykisk imitation av denna funktion (Piaget 1999). I förhållande 
till språkligt tänkande är det imitationen av kommunikation som skapar för-
utsättningen för att språket kan transformeras till en högre psykisk funktion. 
Vygotskijs och Piagets teoretiska ansatser och resultat kan, enligt min me-
ning, inte sammanfogas till en ny teori. Men de kan bidra till en teoretisk 
ansats där utvecklingen av det språkliga tänkandet problematiseras och stu-
deras som en syntes av kognitiva och kulturella processer.  
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5.7.3 Om källkritik  
I arbetet med att abstrahera essensen i hypotesen om språkligt tänkande har 
jag prövat mina begrepp, hypoteser och teser mot resultaten i min empiri. 
Genom dessa processer har jag blivit uppmärksam på paradoxer i min egen 
förförståelse. Så länge dessa paradoxer döljer sig i min förförståelse kan de 
sägas bidra till mitt kulturhistoriska perspektivs paradigmatiska inkonsistens. 
Samtidigt har jag därför försökt att förhålla mig kritisk till min förförståelse 
genom att fortlöpande konfrontera mina egna slutsatser med andras tolk-
ningar av Vygotskij (se 5.2.2). Jag blev i denna process också uppmärksam 
på att vissa texter som gjorde anspråk på att förklara Vygotskijs teorier fram-
stod som inkonsistenta utifrån min tolkning av Vygotskij.  

Liksom det att jag inte undersökte varför Vygotskijs teorier värderades ut-
ifrån normativa fördomar, intresserade jag mig heller inte för vilka veten-
skapssociologiska maktförhållanden och diskurser dessa texter baserades på. 
Men då jag själv inte kan läsa Vygotskij på originalspråket, var det viktigt att 
tränga ner lite djupare i dessa texters historia och anknytning till Vygotskijs 
texter. Många av dessa texter visade sig dock ingå i en självrefererande dis-
kurs där odokumenterade påståenden i en text, uppträder som källa i en an-
nan. Det skulle därför, för att åter anknyta till Foucault, kräva en omfattande 
hermeneutisk arkeologisk arbetsinsats att nysta upp hur denna diskurs har 
skapats och utvecklats.50  

Detta betyder givetvis inte att det saknas kritiska röster eller vetenskapliga 
arbeten. René Van Der Veer och Jaan Valsiner har till exempel med utgiv-
ningen av ”The Vygotsky Reader” lämnat ett viktigt bidrag till en mer kritisk 
diskurs (1994). I förhållande till hypotesen om språkligt tänkande insåg jag 
att definitionen av mediering var av central betydelse för min egen förstå-
else. Frågan om mediering blev därför ett av de teman jag ägnade extra stor 
uppmärksamhet åt i mina textanalyser.  

Om medierande aktiviteter 
I samband med en ny introduktion (Internetreferens 4; Engeström 1999) till 
Learning by Expanding (Engeström 1987), föreslog Engeström att man 
skulle skilja på tre generationer i utvecklingen av kulturhistorisk verksam-
hetsteori. Engeström motiverar detta med att den triangel med subjekt, ob-
jekt och medierande artefakt som han bygger sin egen teoriutveckling på (se 
5.4.2), återspeglar Vygotskijs kända modell om medierande aktiviteter;  

I suggest that we may distinguish between three theoretical generations in the 
evolution of cultural-historical activity theory. The first generation, centered 

                                                      
50 ”Förgäves utger sig boken för att vara ett föremål man har till hands; förgäves kryper den 
ihop i den lilla parallellepiped som omsluter den: dess enhet är skiftande och relativ. Så snart 
man ansätter den med frågor, förlorar den sin evidens; den utpekar sig själv, den uppbyggs 
enbart utifrån ett sammansatt diskursfält” (Foucault 2002, s. 38). 
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around Vygotsky, created the idea of mediation. This idea was crystallized in 
Vygotsky's (1978, p. 40) famous triangular model of "a complex, mediated 
act" which is commonly expressed as the triad of subject, object, and mediat-
ing artifact (ib. s. 2). 

 
Den källa Engeström hänvisar till är ”Mind in Society”. I förordet till denna 
bok tillkännager Michael Cole Vera, Sylvia Scribner, Ellen Souberman och 
John Steiner att de har tagit sig stora friheter som redaktörer. Det är inte en 
översättning av Vygotskij, utan en bearbetning för att klargöra hans teore-
tiska poänger (Cole, John-Steiner, Scribner & Souberman 1978). Mind in 
Society består alltså inte av Vygotskijs egna texter utan av texter som tillrät-
talagts och omformulerats utifrån redaktörernas tolkningar av Vygotskijs 
teorier. Modellen om medierande aktiviteter presenteras i avsnittet om 
”Structure of Sign Operations” (Cole et al. 1978, s. 39-40); 

Figur 5.10. Figure 1 (Vygotsky 1978, s. 40)  

Denna modell överensstämmer inte med den modell från ”The history of the 
development of higher mental functions” som ligger till grund för min tolk-
ning (se 5.3.2). Jag har heller inte funnit modellen i Mind in Society i några 
andra översättningar av Vygotskijs texter.  

I ”Tool and symbol in child development” som är publicerad i Vygotsky 
Reader (van der Veer & Valsiner 1994), presenteras en helt annan skiss som 
illustrerar hur en stimulus av andra ordningen uppstår genom uppkomsten av 
en mellanliggande förbindelse.  

Figur 5.11. figure 7.2 (Vygotsky & Luria 1994, s. 144) 

Denna modell är dock inte återgiven i “Tool an Sign in the Development of 
the Child”, som är motsvarande text i The Collected Works. Eftersom denna 
text är en rysk översättning som publicerats i The Collected Works, kan det 
så tvivel om modellens ursprung (Vygotskij 1999). Texten i The Vygotsky 
Reader är dock förmedlad av Luria som också var medförfattare till detta 
manuskript (van der Veer & Valsiner 1994). Modellen borde därför illustrera 
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Vygotskijs syn på tecknets intermedierande funktion i människans tänkande 
(se 5.3.2).  

Om texternas trovärdighet och konsistens 
Vare sig i The Collected Works eller The Vygotsky Reader nämns medier-
ande aktiviteter i avsnittet ”Structure of Sign Operations”. Bearbetningen av 
detta avsnitt är så omfattande i Mind in Society att det är direkt vilseledande 
att använda denna text som referens till Vygotskij. Detta gäller, enligt min 
mening, även Mind in Society i övrigt. Beskrivelsen av internaliseringen i 
kapitel 4, ”Internalization of Higher Psychological Functions” (Cole et al. 
1978, s. 56-77), framstår exempelvis som en ren konstruktion i förhållande 
till de texter som redaktörerna refererar till i deras förord (ib. s. ix). Men det 
förekommer även oöverensstämmelser mellan Lurias manuskript och över-
sättningen i The Collected Works. Enligt den amerikanska översättningen 
kan tecknets intermedierande funktion beskrivas som en metod;  

The mediating member, as one might imagine, is simply a method of improv-
ing and perfecting the operation; having the specific function of retrograde 
effect, it transfers the mental operation into higher and qualitative new forms 
and allows man to control his own behavior from outside with aid of external 
stimuli. The use of sign, being simultaneously a means of autostimulation, re-
sults in a completely new and specific structure of behavior in man, a struc-
ture that breaks with the traditions of natural behavior and creates for the first 
time a new form of cultural-psychological behavior (Vygotskij 1999, s. 47). 

 
Enligt översättningen i The Vygotsky Reader kan tecknets intermedierande 
funktion inte beskrivas som en metod;  

The intermediate link in this formula is not, as might been supposed, simply a 
method of improving and perfecting the operation. By possessing the specific 
functions of reverse action, it transfers the psychological operation to higher 
and qualitatively new forms, permitting man, by the aid of outer stimuli, to 
control his behaviour from without; the use of signs, which are at the same 
time a means of autostimulation, leads man to a completely new and specific 
structure of behaviour, breaking away from the traditions of natural develop-
ment and creating for the first time a new form of cultural psychological be-
haviour (van der Veer & Valsiner 1994, s. 145) 

 
Enligt min mening är utsagan i The Collected Works inkonsekvent. Eftersom 
det i bägge översättningarna framgår att det är fråga om en genomgripande 
transformation av människans psyke framstår utsagan i The Vygotsky Re-
ader som logisk och därmed mer trovärdig. 

Om medierande artefakter 
När Engeström refererar till en känd modell av Vygotskij i Mind in Society, 
baserar han således, enligt min mening, sin teoriutveckling på en falsk pre-
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miss (se 5.4.2). När Engeström därefter påstår att denna modell ofta beskrivs 
i triangeln subjekt, objekt och medierande artefakt, anger han ingen källa. 
Däremot konstruerar Engeström denna treenighet i kapitlet ”The triangles of 
activity” i ”The Learning by Expanding” (Engeström 1987). Han bygger sin 
argumentation på en analys av tre skilda tankelinjer. Teoriutvecklingen från 
Vygotskij till Leontiev är tredje tankelinjen och i sin analys av mediering 
utgår han från Mind in Society (ib. s. 47). Den triangel om relationen mellan 
subjekt, objekt och medierande artefakt som Engeström baserar sin teori på 
(se 5.4.2), har, vad jag kan se, ingen direkt anknytning till Vygotskijs dis-
kussioner om medierande aktiviteter.  

Även Michael Cole refererar till denna triangel när han utvecklar sin kul-
turpsykologiska teori och metodologi. Men heller inte Cole kommer med 
några andra referenser utöver att den användes av ryska kulturhistoriska 
psykologer (Cole 2003, s. 124). Däremot hänvisar Cole till Engeströms ut-
veckling av verksamhetsteorin när han definierar artefakten som en medier-
ande artefakt (ib. s. 146). Cole beskriver hur förmedlingstrekanten illustrerar 
att de naturliga funktionerna befinner sig i trekantens grundlinje. De kultu-
rella funktionerna, det vill säga relationen mellan subjekt och objekt förbinds 
via trekantens topp; 

 Figur 5.12. Den elementære formidlingstrekant (Cole 2003, s. 125)  

Med sin utsaga verkar Cole bekräfta att det finns en modell om medierande 
artefakter som ryska ”kulturhistoriska psykologer” använt sig av. Men den 
referens han ytterst grundar denna utsaga på är Engeström. Som i sin tur 
baserade sin modell på Coles och de övriga redaktörernas modell i Mind in 
Society. Hans Knutagård återger i princip samma modell men beskriver den 
som en omformulering av Vygotskijs modell i sin introduktion till verksam-
hetsteorin (Knutagård (2003, s. 64). Liksom Engeström och Cole anger hel-
ler inte Knutagård någon närmare källa. Däremot hävdar att Knutagård att 
det fram till år 2002 fanns två konkurrerande riktningar. Den ena var den 
kulturhistoriska teorin och den andra Leontievs verksamhetsteori. Numera 
anses dock dessa två skilda riktningar vara en berikande mångfald av alla de 
uppslag som Vygotskij arbetade med, men aldrig hann fullfölja (Knutagård 
2003, s. 36). Knutagård anger dock inte vilka som numera anser detta.  
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Jag delar inte denna uppfattning. Tvärtom anser jag att tesen om att kultu-
rella artefakter per definition är medierande artefakter, är ologisk och strider 
mot själva essensen i Vygotskijs teorier (se 5.4.3). Jag har heller inte funnit 
något stöd för denna tes i de texter av Vygotskij jag har läst. Utifrån min 
tolkning av Vygotskij är det språkets dubbla funktion som redskap och teck-
en, som gör det till ett medierande redskap (se 4.4.2). Transformationen av 
människans högre psykiska funktioner och processer är dialektiskt för-
bundna med hennes språkliga tänkande. Det vill säga de medierande aktivi-
teter som uppstår när människan använder språket som redskap i sina reflekt-
ioner. Språket kan med andra ord beskrivas som det psykiska redskap som 
gör att hennes utveckling och användning av övriga kulturella redskap blir 
medierande aktiviteter. Denna utveckling återspeglas i hennes kreativitet. 
Detta är, enligt min uppfattning, essensen i Vygotskijs diskussioner om 
språkligt tänkande.  

Om dekonstruktionen av tesen om medierande aktiviteter. 
När Säljö återger Vygotskijs ursprungliga modell om mediering, hänvisar 
han till den ovan nämnda modellen i Mind in Society. Men i Säljös fram-
ställning har modellen vänts upp och ned, den streckade linjen försvunnit 
samt kommit till att handla om medierande redskap och tecken;  

Figur 5.13. Vygotskijs ursprungliga idé om mediering (Säljö 2005, s. 25) 

Säljö hävdar att denna triangel illustrerar Vygotskijs idé om den roll som 
tecken och redskap i mänskliga handlingar har för utvecklingen av högre 
mentala funktioner (Säljö 2005, s. 25f). Utöver att konstatera att denna mo-
dell inte finns återgiven i Mind in Society, utan snarare påminner om en 
hybrid av Coles och Engeströms modeller, menar jag att Säljös distinktion 
mellan tecken och redskap är ologisk. Enligt Vygotskij är tecken ett redskap 
som används i medierande aktiviteter (se 5.4.2).  

Säljö anser att skillnaden mellan kommunikation och tänkande är ett ut-
tryck för en dualism som är oförenligt med ett sociokulturellt perspektiv 
(Säljö 2000, s. 107). Men Vygotskijs analys av språkets intermedierande 
funktion handlar om dialektiken mellan interpsykiska och intrapsykiska sy-
stem. Kommunikation är ett socialt system och språket är den strukturella 
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koppling som gör det möjligt för människor att kommunicera sina tankar. 
Om vi inte accepterar denna distinktion mellan kommunikation och tänkande 
godtar vi heller inte premissen för Vygotskijs tes om medierande aktiviteter. 

Enligt min uppfattning bidrar bland annat Engeströms, Coles och Säljös 
försök att dekonstruera Vygotskijs diskussion om medierande aktiviteter till 
Leontievs paradox istället för att lösa den (se 5.4.1). Utifrån deras respektive 
tolkningar är verksamhetsteori, kulturpsykologi respektive sociokulturell 
teori, oförenliga med själva essensen av hur jag tolkar Vygotskijs teorier.  

Paradoxer är, utifrån min syn på vetenskaplighet, inte ett problem men ett 
villkor när vi prövar att utveckla vetenskapliga teorier i förhållande till de 
fenomen vi önskar att studera. Men i fråga om mediering menar jag att Le-
ontievs paradox inte är ett resultat av teoriutveckling. Snarare är det kanske 
en ideologisk konsekvens av den marxistisk-materialistiska kunskapssyn 
som härskade i Sovjetunionen.  

Om inkonsistenser i egna tolkningar 
Trovärdigheten och potentialen i Vygotskijs diskussioner handlar om den, i 
mitt tycke, glasklara logiken i hans systematiska analyser och diskussioner. 
Tyvärr fick han inte möjlighet att sammanfatta sina olika teoretiska perspek-
tiv i förhållande till de resultat och analyser som hans forskning genererade. 
Denna uppfattning om Vygotskijs kvaliteter och situation som forskare, lig-
ger till grund min åsikt om att Vygotskijs teorier i första hand ska försöka 
förstås i hela dess komplexa sammanhang.  

Denna uppfattning kan beskrivas som en av de normativa fördomar som 
kan ha haft ideologiska konsekvenser för konstruktionen av denna avhand-
lings kulturhistoriska perspektiv. Eftersom jag har arbetat utifrån en kritiskt 
hermeneutisk ansats kan jag omedelbart inte redogöra för detta perspektivs 
inkonsistens och paradoxer. Däremot är det tydligt att den pragmatiska an-
satsen har inneburit en obalans i det hermeneutiska arbetet. Medan 
Vygotskijs texter främst har tolkats med syftet att förstå dess underliggande 
mening, har tolkningarna av hans kritikers teorier baserats på en kritisk 
granskning av deras arguments akribi.  

Detta är givetvis inte optimalt men kan kanske ses som ett uttryck för 
hermeneutikens komplexitet. För att förstå hypotesen om språkligt tänkande 
har det varit viktigt att förstå meningen i texten. Ett tillvägagångssätt som i 
hög grad kan sägas baseras på Gadamers tanke om horisontsammansmält-
ning (Gadamer 1997). Men i fråga om kritiken av Vygotskij har det också 
varit viktigt att förstå konsistensen i denna kritik, eftersom det ytterst också 
handlar om konsistensen hos Vygotskij.  

Denna tolkning är baserad på Habermas kritiska filosofi där tanken om 
det kommunikativa förnuftet är historiskt situerat. Visserligen transcenderas 
rummet och tiden av den obetingade giltighet som olika utsagor gör anspråk 
på, men det är alltid anspråk här och nu. Anspråk som formuleras i bestämda 
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kontexter. För att avsluta med ett citat av Vygotskij: ”After all, to try and 
explain everything means to explain nothing” (Vygotsky 1997b, s. 246). 

5.8 Definitioner 
Som avslutning på detta kapitel beskrivs kortfattat hur de tre centrala be-
greppen i forskningsfrågan kan definieras utifrån avhandlingens kulturhisto-
riska perspektiv. Syftet med dessa definitioner är att introducera begreppen 
som operationella begrepp i de teorikonsumerande delstudierna. Dessa sam-
manfattningar ska således inte förstås som fullständiga definitioner.  

5.8.1 Definitionen av språkligt tänkande  
Språkligt tänkande kan beskrivas som de psykiska processer som uppstår i 
syntesen av språk och tänkande. I dessa tankeformer står språk och tänkande 
i ett dialektiskt förhållande till varandra. I kommunikationen riktar sig språ-
ket mot den intersubjektiva förståelsen i individens omvärld. I tänkandet är 
språkets riktning motsatt eftersom det handlar om den subjektiva förståelsen. 
I syntesen av språk och tänkande uppstår nya former för medvetande som är 
unika för människan. Denna utveckling är dialektiskt förbundet med utveckl-
ingen av människans självmedvetande.  

Dessa medvetandeformer kan överordnat indelas i diskursiva, estetiska 
och synkretiska former för språkligt tänkande. Dessa tankeformer kan dock 
inte förstås isolerat utan ska, liksom människans medvetandeprocesser i öv-
rigt, förstås som olika aspekter av ett enhetligt intrapsykiskt system. Genom 
internaliseringen av kulturella språk utvecklas språket till en strukturell 
koppling mellan sociala och psykiska system. Genom intranaliseringen av 
språket transformeras språket till en strukturell koppling mellan intrapsy-
kiska affektiva och analytiska system i intrapsykiska system.  

Utvecklingen av språkligt tänkande gör att yttre styrda beteenden i allt 
högre grad ersätts av inre styrda handlingar. Språket blir ett redskap för re-
flektion som gör det möjligt att reflektera över språket som redskap för 
kommunikation. Människans språkliga tänkande är förbundet med såväl 
hennes kommunikativa som praktiska handlingar. Utvecklingen av språkligt 
tänkande ersätter inte, utan är dialektiskt förbunden med, utvecklingen av 
människans praktiska intelligens.  

Internaliseringen och intranaliseringen av språkligt tänkande är dialektiskt 
förbundet med utvecklingen av människans intellekt. Komplexiteten i män-
niskans ontogenes innebär att hennes intelligens blir allt mer unik i förhål-
lande till variationerna i mänsklig intelligens som helhet. Gemensamt för all 
intelligensutveckling är dock att den uppstår i dialektiken mellan reprodukt-
ion och kreativitet. Denna reproduktion och kreativitet kommer bland annat 
till uttryck i människans praktiska och kommunikativa handlingar.  
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Förmågan till språkligt tänkande medieras genom sociokulturella aktivite-
ter. Skillnaden mellan mediering och disciplinering är mediering baseras på 
meningsfulla handlingar. Lärande kommer före utveckling. Detta innebär att 
all mediering förutsätter någon form för disciplinering eller underordnande. 
Utvecklingen av språkliga tankeformer är förbundet med människans ut-
veckling som helhet. Denna utveckling sker alltid med utgångspunkt i män-
niskans aktuella utvecklingsnivå.  

5.8.2 Definitionen av musikpedagogisk teori  
Musikpedagogiska teorier kan beskrivas som sammanhängande hypoteser 
och postulat som kan ligga till grund för beskrivningar, förklaringar och 
problematiseringar angående tillrättaläggandet av musikaktiviteter som syf-
tar till lärande. Dessa teorier kännetecknas av att de refererar till en mer eller 
mindre explicit musiksyn.  

Musikpedagogiska teorier kan dels förstås som supraindividuella objekt 
som existerar i den yttre verkligheten. Dels som individuella teorier som 
existerar i den enskilde människans medvetande. Musikpedagogiska teorier 
kan således sägas ha en objektiv respektive subjektiv existens. Detta innebär 
att musikpedagogiska teorier kan förstås som en strukturell koppling mellan 
sociala och psykiska system.  

De musikpedagogiska teoriernas byggstenar består av musikpedagogiska 
begrepp. Dessa begrepp kan vara vetenskapliga i betydelsen att de hämtas 
från olika vetenskapliga discipliner. Musikpedagogiska begrepp fungerar 
både som redskap och som tecken i medieringen av musikpedagogisk kom-
petens. Genom den kommunikation som äger rum i diskursiva praktiker 
internaliseras och intranaliseras individuella musikpedagogiska teorier. Det 
vill säga den process där ny musikpedagogisk kunskap skapas i förbindelse 
med reproduktionen av den existerande kunskapen.  

Med musikpedagogiska praxisteorier avses de musikpedagogiska be-
grepp, antaganden och postulat som används mer eller mindre okritiskt i 
tillrättaläggandet av musikaktiviteter i praxis. I praxisteorier kan musikpeda-
gogiska begrepp uppträda som potentiella begrepp. Dessa begrepps bety-
delse hämtas ofta från vetenskapliga diskurser men dess teoretiska laddning 
är, i motsats till vetenskapliga begrepp, diffus.  

Musikpedagogiska begrepp kan också uppträda som pseudobegrepp utan 
anknytning till musikpedagogiska metateorier. Till skillnad mot potentiella 
begrepp, får musikpedagogiska pseudobegrepp sin betydelse utifrån trosför-
ställningarna i en bestämd kulturell kontext. Musikpedagogiska pseudobe-
grepp kan också beskrivas som vardagsbegrepp. Sammanhanget mellan an-
tagande, förklaringar och frågor som baseras på vardagsbegrepp kan ta for-
men av praxisberättelser. 

Med musikpedagogiska metateorier avses teorier som beskriver och pro-
blematiserar planläggningen av musikpedagogiska praktiker. Dessa teorier 
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baseras i stor utsträckning på vetenskapliga begrepp. Äkta musikpedago-
giska begrepp kännetecknas av att de inte är låsta till ett vetenskapligt para-
digm, utan till ett kritiskt tänkande. Det vill säga det tänkande som ligger till 
grund för vetenskapligt tänkande. Dessa begrepp kännetecknas också av att 
de refererar till pedagogens musikaliska och musikpedagogiska erfarenheter.  

5.8.3 Definitionen av musikpedagogisk definitionsmakt  
Musikpedagogisk definitionsmakt kan beskrivas som det språkliga tänkande 
som är kopplat till förmågan att tillrättalägga lärande med utgångspunkt i 
såväl egna kunskapsintressen som deltagarnas musikaliska förutsättningar. 
Den musikpedagogiska definitionsmakten utvecklas genom reflektioner och 
metareflektioner över olika aspekter av musikalisk kunskapsutveckling. 
Dessa reflektioner består både av diskursiva och estetiska former för språk-
ligt tänkande.  

Genom internalisering rekonstrueras det musikpedagogiska begreppets 
praktiska funktion i musikpedagogiska diskurser som betydelse i intrapsy-
kiska system. Genom intranaliseringen frigörs musikbegreppets innebörd 
från dess situationsbundna betydelse i den aktuella praktiken. Som ett resul-
tat av intranaliseringen genereras de musikpedagogiska begreppens mening i 
den dialektiska motsättningen mellan dess interpsykiska betydelse och 
intrapsykiska psykiska innebörd.  

Musikpedagogisk definitionsmakt handlar inte enbart om en medvetenhet 
omkring lärandesituationen, utan också om förmågan att handla strategiskt 
utifrån denna medvetenhet. Dessa reflektioner och metareflektioner över 
musikalisk kunskapsutveckling gäller inte enbart medieringen av kunskap, 
men också om medieringens kontext. Också om dessa aspekter av lärande 
inte kan åtskiljas i praxis, representerar de två olika typer av problematiker. 

I fråga om medieringen kan musikpedagogisk definitionsmakt ses som en 
aspekt av musikpedagogisk kompetens. Reflektionerna över deltagarnas 
musikaliska förutsättningar att ingå i lärandesituationerna baseras på musika-
lisk handlingskompetens och handlar i den meningen om musikpedagogisk 
kompetens. Denna kompetens handlar om insikter i musikaliska genrer, tek-
niska färdigheter med tanke på musikaliska uttryck samt förmågan att kom-
municera musik.  

Medieringens kontext handlar till exempel om lärandesituationens materi-
ella, administrativa och utbildningspolitiska villkor. Musikpedagogisk defi-
nitionsmakt handlar här om förmågan att genomskåda och utveckla strategier 
i förhållande till dessa villkor. I fråga om medieringens kontext handlar mu-
sikpedagogisk definitionsmakt bland annat om pedagogisk och konstnärlig 
definitionsmakt. Till den pedagogiska definitionsmakten hör bland annat om 
medieringens tillrättaläggande och syfte. Den konstnärliga definitionsmakten 
handlar bland annat om det konstnärliga tolkningsföreträdet.  
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6 Bakgrundsstudien om målgruppens 
förutsättningar 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för bakgrundsstudien om målgrup-
pens förutsättningar (se 2.4.3). Som nämnts var denna studie central i forsk-
ningsprojektets första faser (se 1.2). Problemets utveckling och precisering 
till problematiken omkring musikpedagogisk teori och definitionsmakt, har 
inneburit att studiens problemställning och resultat inte längre har någon 
direkt anknytning till forskningsfrågan. Bakgrundsstudien har dock haft av-
görande betydelse för utformningen av de två empiriska delstudierna.  

I fråga om studien om pedagogers begreppsliggörande baserades samtalen 
om deras musiksyn på exempel från bakgrundsstudien. Gruppintervjuerna 
tog med andra ord utgångspunkt i den lokala musikkultur som pedagogerna 
själva var en del av. Även de case som ingick i delstudien om musikterapeu-
ters begreppsanvändning byggde på exempel från denna lokala musikkultur. 
Bakgrundsstudiens analyser och resultat var dessutom viktiga för urvalet och 
konstruktionen av dessa case.  

Valet av målgrupp baserades bland annat på de stora variationerna i mu-
sikalisk handlingskompetens hos människor med grava kognitiva dysfunkt-
ioner (se 2.3.2). Som nämnts skiftade studiens datainsamling karaktär och 
fick en mer genomgående musiketnologisk profil (se 4.1.2). Som konse-
kvens av detta nedtonades frågan om deltagarnas handikapp till fördel till 
synen på dem som subjekt i sociokulturellt definierade musikkulturer. Bak-
grundsstudien kom därmed att genomföras med utgångs punkt i den ”etnolo-
giska blicken”.  

Datainsamlingen bestod av en kombination av ostrukturerade och struktu-
rerade observationer. Resultaten från dessa observationer sammanfattades 
som narrativa porträtt av de enskilda deltagarna. Dessa porträtt diskuterades 
och bekräftades av de pedagoger som ingick i den aktuella musikkulturen. 
Som nämnts innebar pedagogernas begränsade insikt i studiens teoretiska 
begreppsapparat, att de inte alltid kunde förhålla sig till kritiska till bak-
grundsstudiens mer teoretiska beskrivningar. Även om denna studie inte har 
haft någon direkt koppling till forskningsfrågan, gav dock dess resultat bland 
annat anledning att problematisera studiens teoretiska perspektiv. Det visade 
sig också att bakgrundsstudiens delkonklusioner var relevanta i analysen, 
diskussionen och sammanfattningen av forskningsprojektets konklusioner.  
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Detta kapitel inleds med en introduktion till bakgrundsstudien och en 
sammanfattning av dess resultat. Därefter redogörs för bakgrundsstudiens 
utformning och genomförande. I kapitlets tredje del beskrivs den analys av 
empirin som resultaten baseras på. Denna beskrivning följs upp av en dis-
kussion om resultatets validitet och reliabilitet ur ett metodologiskt perspek-
tiv. Kapitlet avslutas med en delkonklusion om målgruppens förutsättningar 
för musikalisk kunskapsutveckling.  

6.1 Introduktion till bakgrundstudien  
Bakgrundstudien handlar om vad som kännetecknar förutsättningarna för 
musikalisk kunskapsutveckling hos människor med omfattande kognitiva 
dysfunktioner (se 2.4.3). Syftet med denna introduktion är att beskriva bak-
grundsstudiens koppling till avhandlingens kulturhistoriska perspektiv samt 
kortfattat presentera de resultat som delkonklusionerna baseras på.  

Utvecklingen och formuleringen av bakgrundsstudiens problemställning 
är dialektiskt förbundet med forskningsprojektets problemorienterade ut-
veckling som helhet. Denna studie har varit dialektiskt förbundet med kon-
struktionen av studiens teoretiska perspektiv. Ett av de viktigaste nytill-
komna begreppen, i förhållande till studiens preliminära teoretiska referens-
ram (se 4.1.3), är ”musikalisk stämdhet” (se 5.5.1). 

6.1.1 Kopplingen till det kulturhistoriska perspektivet 
Bakgrundsstudien har definierats och analyserats utifrån ett kulturhistoriskt 
perspektiv. De viktigaste begreppen har hämtats från temat om musik och 
musikalisk kunskapsutveckling (se 5.5). Utifrån tesen om variationerna i det 
mänskliga medvetandets natur kan målgruppens grava kognitiva dysfunkt-
ioner betraktas som en naturlig variation, som innebär speciella förutsätt-
ningar för såväl lärande som musikalisk kunskapsutveckling (se 5.5.3).  

Frågan om målgruppens musikaliska kunskapsutveckling (se 5.5.2), har 
studerats med utgångspunkt i definitionen av musik som högre psykisk 
funktion (se 5.5.1) Utgångspunkt för analysen har varit hur deltagarnas aktu-
ella utvecklingsnivå och närmaste utvecklingszon kan definieras i förhål-
lande till målgruppens varierande protomusikaliska förutsättningar (se 
5.4.2). I studien har frågan om protomusikalitet avgränsats till att i första 
hand handla om musikalisk stämdhet.  

Analysen baseras på antagandet att musikalisk kunskap medieras genom 
musikaliska interaktioner. Denna musikaliska mediering förutsätter att de 
musikaliska interaktionerna ger musikalisk mening. Det vill säga de sociala 
betydelser respektive interpsykiska innebörder som uppstår i syntesen av 
mening och rytm. Denna definition av musik innebär att musiken är amodal 
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till sin natur. Musikens kulturhistoriska språkformer kan överordnat beskri-
vas som sång, dans och spel.  

Genom internaliseringen av något av dessa språk transformeras musiken 
som en strukturell koppling mellan psykiska och sociala system. Genom 
intranaliseringen av denna funktion transformeras musiken till en högre psy-
kisk funktion. Det vill säga en intrapsykisk strukturell koppling mellan af-
fektiva och analytiska system. Meningen består därigenom inte längre av 
affekter men av intelligenta emotioner som genererats genom estetiska re-
flektioner. Genom denna internalisering och intranalisering av musik utveck-
las människans musikaliska handlingskompetens (se 5.5.2).  

Denna utveckling kan beskrivas som att musikalisk beteende transforme-
ras till musikaliska handlingar. De viktigaste parametrarna i denna hand-
lingskompetens handlar om närvaror, tajming och intuition (se 5.5.2). Musi-
kens multimodalitet, den omgivande musikkulturens betydelse och variat-
ionerna i människans protomusikalitet innebär att denna utveckling inte kan 
beskrivas som en stadieteori. Däremot kan musikalisk kunskapsutvecklingen 
förstås som en process där musikalisk kreativitet transformeras ur komplexa 
handlingar vilka i sin tur baseras på synkretiska handlingar. Denna utveckl-
ing kan överordnat sägas handla om bredden och djupet i hennes reflektioner 
i det musikaliska nuet (se 5.5.1).  

Musikaliska handlingar handlar om musikalisk agens i betydelsen att 
handlingen ger mening, det vill säga framstår som musikaliskt meningsfulla. 
Musikalisk handlingskompetens är därför dialektiskt förbundet med männi-
skans musikaliska agens. Musikaliska interaktioner kan ur detta perspektiv 
sägas förutsätta intersubjektivitet (se 5.3.1). Liksom i människans sociala 
och kognitiva utveckling i övrigt, är musikalisk handlingskompetens förbun-
det med utvecklingen av hennes självmedvetande. Människor vars musika-
liska agens inte respekteras kan utveckla ett lågt musikaliskt självförtroende 
(se 5.5.2).  

6.1.2 Sammanfattning av resultat 
Av analyserna framgick det att förutsättningarna för musikalisk kunskapsut-
veckling varierar avsevärt bland studiens deltagare. Dessa variationer var 
visserligen större än förväntat men ändå inte oväntade. Däremot var den 
komplexitet och mångfald av musikalisk kunskapsutveckling som resultatet 
visar på, en överraskning. Hypotesen om en naturlig protomusikalitet som 
kan utvecklas genom kommunikation blev inte bekräftad i studien.  

Musikalisk handlingskompetens är amodal och komplex 
Deltagarnas förmåga till musikalisk kommunikation begränsas inte till deras 
protomusikaliska uttrycksförmåga. Den musikaliska kommunikationen kan 
fortgå på tvärs av röst, kroppsliga uttryck och spel. Musikaliska handlingar 
framstår som ett amodalt fenomen som i stor utsträckning är sociokulturellt 
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definierat. Deltagarens musikaliska uttryck kan vara ett annat än det musi-
kalsiska uttryck som hon föredrar att uppleva musiken på. Transformationen 
av deltagarens musikaliska handlingskompetens är dialektiskt förbundet med 
hennes förmåga att ingå i musikaliska interaktioner.  

Musikalisk kunskapsutveckling är mångfasetterad 
Även om den musikaliska närvaron, tajmningen och intuitionen utgör en 
oupplöslig helhet i den musikaliska handlingen, var deltagarnas utvecklings-
potential ofta störst i en av dessa handlingsdimensioner. Målgruppens musi-
kaliska kunskapsutveckling kan beskrivas som mångfasetterad. Den enskilde 
deltagarens musikaliska utveckling sker ofta ryckvis och i skilda tempon. 
Resultaten tyder på att musikalisk kunskapsutveckling inte kan indelas i 
bestämda utvecklingsstadier.  

Musikalisk utveckling är förbundet med musikalisk agens 
Musikalisk interaktion framstår som ett amodalt fenomen som i stor ut-
sträckning är sociokulturellt definierat. Det är ett klart samband mellan ut-
vecklingen av deltagarnas musikaliska handlingskompetens och deras musi-
kaliska agens. Den viktigaste förutsättningen för ingå i musikaliska interakt-
ioner handlade inte om aktörernas musikaliska handlingskompetens utan om 
deras musikaliska agens. Deltagarnas musikaliska agens är mer förbundna 
med deras upplevelse av sina ”själv” i den musikaliska interaktionen.  

Musikalitet rymmer flera former för intersubjektivitet 
Deltagarna agerar musikaliskt för att musiken ger mening, men de agerade 
inte alltid utifrån samma upplevelse av meningsfullhet. I musikaliska inter-
aktioner kommunicerar deltagarna med olika typer av subjekt. Genom musi-
ken kan människans kommunicera med sig själv, relatera sig själv till den 
andra eller uppleva sig själv i relation till den generaliserade andre. Deltaga-
rens motivation att interagera är avhängig den intersubjektiva respons hon 
får i den musikaliska interaktionen.  

Musikalisk stämdhet är förbunden med intentionalitet  
Tre av deltagarna utvisade inte någon form av musikalisk reaktion under de 
musikaliska seanserna. Trots att dessa deltagare var mycket vakna och mo-
bila under observationerna visade de aldrig tecken på musikalisk stämdhet. 
Detta tyder på att människans musikaliska stämdhet inte är en omedveten 
reaktion på musik utan är förbunden med människans intentionalitet. 

Målgruppens protomusikaliska förutsättningar varierar 
De flesta deltagarna i målgruppen reagerade på musiken eller agerade musi-
kaliskt i musikaktiviteterna. I fråga om protomusikalisk förmåga kan de 36 
deltagarnas observerbara uttryck beskrivas i fyra överordnade kategorier. 
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Med undantag av tre deltagare, hade samtliga deltagare någon form för ett 
kroppsligt musikaliskt uttryck.  

6.2 Delstudiens utformning 
Syftet med observationerna var att kombinera en undersökning av målgrup-
pens generella förutsättningar med en studie av enskilda deltagares musika-
liska handlingskompetens.  

6.2.1 Deltagare 
Undersökningen baserades på observationer som gjordes i förbindelse med 
de musikaktiviteter som ingick i forskningsprojektet. Gemensamt för delta-
garna i dessa aktiviteter var att deras kognitiva förutsättningar att reflektera 
och kommunicera begränsades av omfattande kognitiva dysfunktioner. 

Allmänt 
Människor med omfattande kognitiva dysfunktioner diagnosticeras ofta uti-
från beskrivningen av deras dysfunktioner. Den målgrupp som studien riktar 
sig mot kännetecknas av att deras kognitiva förutsättningar att utveckla 
språkliga tankeformer skiljer sig radikalt på grund av neuropsykologiska 
dysfunktioner. Utvecklingsstörning definieras generellt som låg intelligens 
kombinerat med en nedsatt adaptiv förmåga. Utifrån DSM-IV respektive 
ICD-10 går gränsen för utvecklingstörning vid en intelligenskvot (IQ) lägre 
än 70. Den adaptiva förmågan handlar om begränsningar i sociala färdighet-
er, lärande och praktiska färdigheter. Intelligenskvot är den intelligens som 
mäts med hjälp av psykometriska test. Även om dessa test utformas olika 
och därmed mäter olika aspekter av intelligens, handlar de överordnat om 
människans slutledningsförmåga. 

I förhållande till frågan om intellektuell utveckling (se 5.3.3), kan IQ 
kopplas ihop med förutsättningar att utveckla diskursiva tankeformer. En låg 
IQ innebär med andra ord att de psykiska förutsättningarna för en verbal 
språkutveckling kan vara mer eller mindre reducerad. Omedelbart säger 
dock inte IQ eller olika diagnoser något om människans förmåga att utveckla 
estetiska tankeformer. Däremot är det troligt att grava kognitiva dysfunkt-
ioner ger speciella förutsättningar för lärande och därmed också möjligheter 
till utveckling. Detta är anledningen att deltagarna som målgrupp definierats 
som specialbegåvade (se 5.5.3).  

Urval 
Två av de musikverksamheter som ingick i studien föregick på ett aktivitets-
center. De allra flesta deltagarna har dock deltagit i musikaktiviteter som har 
arrangerats på deras fritid. Undersökningen baserades på musikaliska inter-
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aktioner och situationer med funktionshindrade människor som deltog i de 
musikaktiviteter som ingick i forskningsprojektet. Samtliga borgare som 
deltog i musikaktiviteterna ingick inledningsvis i studien. Detta urval moti-
verades av möjligheten att få en så stor variation som möjligt.  
Genom iakttagelser och anteckningar från de ostrukturerade studierna växte 
det fram konturer av skriftliga narrativer. Dessa narrativa konturer kan bäst 
beskrivas som mina bilder av deltagarna som musiker, sångare och/eller 
dansare. Kvaliteten på dessa bilder var, liksom mina bilder av alla andra 
människor jag mött i musikaliska interaktioner, beroende på hur väl jag lärde 
känna dem rent musikaliskt. Genom att jämföra mina bilder av deltagarna 
som musiker med resultaten från de strukturerade observationerna fick jag 
en god överblick av variationerna i deras musikaliska färdigheter. Urvalet av 
15 deltagare som porträtterades i musikaliska porträtt var en process som 
växte fram i arbetet med dessa narrativer.  

Urvalet av de fyra deltagare baserades motiverades av de framträdde på 
videoklipp som, enligt min mening på denna tidspunkt, tydligt illustrerade 
musikalisk kunskapsutveckling med tanke på musikalisk handling, musika-
lisk interaktion, musikalisk handlingskompetens samt musikalisk agens.  

Presentation av deltagarna som grupp 
Det gemensamma för deltagarna som grupp var deras omfattande kognitiva 
dysfunktioner. Trettiosex danska män och kvinnor i åldern 35 till 82 år del-
tog i studien. Ingen av deltagarna fick någon form av formell undervisning 
eller utbildning. Kännetecknande för deltagarna som grupp var de stora indi-
viduella skillnaderna med tanke på medvetenhet, kommunikation, språk och 
motorik.  

Med utgångspunkt i en mycket grov indelning utifrån deltagarnas språk 
kan gruppen delas in i följande kategorier: inget språk, språk med tecken, 
verbalt språk. Femton av deltagarna hade varken ett aktivt verbalt språk eller 
teckenspråk. Nio av dessa deltagare hade dock ett visst passivt språk som 
hos två var begränsat till tecken.  

I fråga om kommunikationen genom tecken handlade det huvudsakligen 
om enstaka tecken för till exempel aktiviteter, känslor eller namn. Nio delta-
gare hade ett aktivt språk med tecken. För sju av deltagarna handlade det om 
användningen av enstaka tecken. Även de två övrigas språk med tecken var 
mycket begränsat.  

Tolv deltagare hade ett verbalt språk. För sex av deltagarna handlade det 
om enstaka ord. Tre deltagare kunde formulera enstaka kortare meningar. 
Två deltagare kunde på eget initiativ föra samtal i form korfattade meningar. 
En deltagare kunde delta i ett samtal genom att svara på frågor.  

Med tanke på motorik kan gruppen mycket grovt beskrivas i kategorierna: 
ingen kroppskontroll, mycket begränsad kroppskontroll, begränsad motorik, 
gående. Fyra av deltagare hade ingen kroppskontroll och deras kroppsrörel-
ser kunde inte kopplas till handlingar. Ett undantag var en deltagare som 
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kommunicerade genom sina leenden. Sex av deltagarna hade en mycket 
begränsad kroppskontroll och hade svårt att kontrollera rörelserna i sina 
handlingar.  

Fem deltagare hade en god kroppskontroll men deras motorik var begrän-
sad och samtliga var därför rullstolsburna. Tjugoen deltagare var gående. 
Det var dock stora variationer i deras motorik och det var endast åtta delta-
gare som kunde löpa i betydelsen ta kortare steg i ett högre tempo.  

Även om denna typ av kategoriseringar kan ge ett intryck av deltagarna 
som målgrupp, säger de inget om deltagarnas förutsättningar för kunskaps-
utveckling. Orsaken till detta att det inte finns något omedelbart samman-
hang mellan deltagarnas motorik, språk, kommunikation och medvetande. 
Till exempel kan deltagare utan kroppskontroll och utan aktiva språk vara 
mycket närvarande i kommunikationen. Motsvarande kan en mobil deltagare 
nästan helt sakna kommunikativ kompetens och ha en mycket passiv språk-
förståelse som begränsas till reaktioner på vissa verbala instruktioner. För att 
få en förståelse av målgruppens förutsättningar för musikalisk kunskapsut-
veckling, är det nödvändigt med en precisering av deltagarnas förutsättning-
ar på individnivå.  

 Femton av deltagarna beskrivs individuellt i samband med redogörelsen 
av analysen (se 6.3).  

6.2.2 Metod 
Denna delstudies metodologi kan sammanfattas som ett fältarbete i en lokal 
musikkultur som bland annat har inspirerats av såväl ett etnologiskt (Ehn & 
Löfgren 1996), som musiketnologiskt fältarbete (Lundberg & Ternhag 
2002). I denna lokala musikkultur uppträder deltagarna som subjekt i musi-
kaliska interaktioner med varandra och de medverkande pedagogerna (se 
4.1.2). 

Fieldworks refers to being out in the subjects´ world, in the way we have de-
scribed – not as a person who pauses while passing by, but as a person who 
has come for a visit: not as a person who knows everything, but as a person 
who has come to learn: not as a person who wants to be like them, but as a 
person who wants to know what it is like to be them. You work toward win-
ning their acceptance, not as an end, but because their acceptance allows you 
to pursue your research goals. (Bogdan & Biklen 2007, s. 82). 

 
Observationerna genomfördes i en social kontext med fokus på deltagarna 
som subjekt i gemensamma musikaktiviteter. Delstudiens tog utgångspunkt i 
deltagarnas agerande i musikaktiviteterna, inte i de bakomliggande orsakerna 
till varför de befann sig i denna sociala praktik.  

Fältstudierna bestod av både strukturerade och ostrukturerade observat-
ioner (Cohen, Manion & Morrison 2007). Den metodologiska skillnaden 
mellan de strukturerade och ostrukturerade observationerna i studien hand-
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lade främst om skillnader i själva varseblivandet. Valet av observation som 
metod motiverades av att de flesta deltagarna saknade ett expressivt verbalt 
språk. I observationerna föregick datainsamling och analyser ofta parallellt. 

De strukturerade observationerna 
Avsikten med de strukturerade observationerna var att generera jämförbara 
data omkring deltagarnas förutsättningar att ingå i musikaliska interaktioner. 
Designen av dessa observationer var förbundet med designen av de kvantita-
tiva studier som avvecklades ganska tidigt i forskningsprojektet. Utveckling-
en av bakgrundsstudiens musiketnologiska profil innebar att de strukturerade 
observationerna fick en mer sekundär betydelse. 

Studien byggde på observationer av 36 deltagare som genomfördes under 
åren 2005 till 2009. Med undantag av tre observationer som varade omkring 
ett år, sträckte sig observationerna mellan två och ett halvt till tre år. Iaktta-
gelserna gjordes i deltagarnas vardagliga musikaktiviteter som försiggick en 
gång i veckan.  

Min roll som observatör var passiv i betydelsen att iakttagelserna inte på-
verkade de musikaliska interaktionerna. Datainsamlingen var standardiserad 
och de strukturerade observationerna av samtliga deltagare sammanställdes i 
ett interaktionsschema. I förhållande till variationer i direktobservationer 
(Esaiasson et al. 2007, 345ff), kan den strukturerade observationen samman-
fattas i följande punkter. 
• Iakttagelserna byggde på hur deltagaren uppfattades i aktiviteten  
• Observationerna pågick under en längre tid 
• Datainsamling standardiserades utifrån ett interaktionsschema 
• Musikaktiviteten förändrades inte till följd av observationen 
• Resultaten sammanfattades som kategoribaserade deltagarprofiler  

Cohen, Manion och Morrison diskuterar fördelarna med att observatören 
intar en passiv och diskret position i strukturerade observationer (Cohen, 
Manion och Morrison 2007, s. 398f). Jag valde dock att vara aktiv. Dels för 
att inte avleda deltagarnas fokus på aktiviteten men också för att iakttagel-
serna blev mycket skarpare i interaktionerna med deltagarna.  

Om datainsamling och analys i de strukturerade observationerna 
I de strukturerade observationerna iakttogs deltagarens uppträdande i förhål-
lande till den aktuella musiksituationen. Syftet var att generera jämförbara 
data med utgångspunkt i deltagarnas musikaliska agens i förhållande till 
deras handlingskompetens. Dessa observationer av agens baserades på iakt-
tagelsen av deltagarens fysiska uttryck samt frekvensen och kontexten för 
dessa uttryck.  

Det som kännetecknade de strukturerade observationerna var främst att de 
baserade sig på iakttagelser av kommunikationens materialisering, inte dess 
mening. Oftast väntade jag med att skriva in observationerna i interaktions-
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schemat till efter musikaktiviteterna. Vid behov användes videoinspelningar. 
Genom att sammanställa en serie iakttagelser blev det möjligt att formulera 
en deltagarprofil med utgångspunkt i den enskilde deltagaren (se 4.1.2). Ob-
servationerna av samtliga deltagare sammanställdes i ett interaktionsschema 
med fokus på den enskildes;  

• medvetenhet om musiksituationen generellt sett 
• uppfattande av ritual 
• grad av musikalisk agens 
• grad av musikalisk interaktion 
• musikaliska uttryck 
• interaktion i musiksituationen 

Resultaten från dessa observationer sammanfattades som interaktionsana-
lyser på individnivå vid två tillfällen. Syftet med den första sammanställ-
ningen var att värdera deltagarens aktuella utvecklingsnivå med tanke på 
handlingskompetens i förhållande till variabeln musikaliskt beteende kontra 
musikalisk handling. Vid den andra sammanställningen låg fokus på deltaga-
rens musikaliska kunskapsutveckling. Interaktionsanalyserna genomfördes 
inte samtidigt, men i förhållande till den enskilde deltagarens medverkan i 
musikaktiviteterna.  

Den slutliga sammanställningen av interaktionsanalyserna, det vill säga 
deltagarnas varierande förutsättningar som specialbegåvad målgrupp, gjor-
des först år 2009 (se bil. 2). De överordnade resultaten presenterades och 
bekräftades av pedagoger med ingående kunskap till de enskilda deltagarna.  

De ostrukturerade observationerna 
Avsikten med de ostrukturerade observationerna var att generera data kring 
hur deltagarna upplevde att ingå i musikaliska interaktioner. De ostrukture-
rade observationerna, som blev delstudiens primära metod, påbörjades i 
samband med att frågan om deltagarnas förutsättningar formulerades som en 
av forskningsprojektets delstudier i 2007. Dessa ostrukturerade deltagande 
observationer, som närmast kan beskrivas som musikaliska interaktionsob-
servationer, var mycket öppna och subjektiva.  

Studien byggde inledningsvis på observationer av 36 deltagare. I samband 
med att observationerna avgränsades vid två tillfällen, avgränsades urvalet 
till 15 deltagare och därefter till fyra deltagare. Observationerna kunde både 
ha karaktären av korta musikaliska händelser på några få sekunder till musi-
kaliska teman som sträckte sig över flera år. Iakttagelserna gjordes i musika-
liska interaktioner där min roll kan beskrivas som observerande aktör. Min 
roll som observatör var aktiv i betydelsen att iakttagelsen föregick i, och 
därmed i hög grad bidrog till utformningen av, den musikaliska interaktion-
en. Datainsamlingen var öppen och de ostrukturerade observationerna sam-
manställdes i narrativer. I förhållande till variationer i direktobservationer 
(Esaiasson 2007, s. 345ff), kan den ostrukturerade observationen sammanfat-
tas i följande punkter. 
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• Iakttagelserna byggde på hur samspelet med deltagaren upplevdes i den 
musikaliska interaktionen med deltagaren 

• Observationerna pågick inte under någon bestämd tid 
• Datainsamlingen var öppen 
• Musikaktiviteten improviserades ofta fram under observationen 
• Resultaten formulerades som narrativer om de enskilda deltagarna 

Patricia Leavy kommer i sin diskussion om konstbaserad forskningspraxis in 
på hur musiken som förkroppsligade erfarenheter synliggör, utmanar och 
demonterar dikotomin mellan kropp och själ (Leavy 2009). I de ostrukture-
rade observationerna iakttogs hur deltagarna förkroppsligade deras musika-
liska mening i musikaliska situationer. Dessa iakttagelser bestod främst av 
den musikaliska upplevelsen av deltagarnas musikaliska uttryck. 

Leavy diskuterar, med hänvisning till Liora Bresler, hur musikaliska di-
mensioner som form, rytm, dynamik, klang, melodi, polyfoni och harmoni 
kan bidra till den kvalitativa forskningen i fråga om perception, begreppslig-
görande samt kommunikation (ib. s. 106ff). Kunskapen om målgruppens 
förutsättningar till musikalisk kunskapsutveckling baseras i hög grad på 
forskarens musikaliska varseblivning och kommunikationen i de ostrukture-
rade observationerna. Denna kunskap kan sägas utgöra de data som legat till 
grund för analysen. Ingmar Bengtsson argumenterar för att musiken inte har 
någon diskursiv begreppslighet utan bör ses som musikaliska tecken i en 
kommunikativ kod (Bengtsson 1973, s. 308ff).  

Musikens essens kan inte transkriberas till begrepp. Valet av att analysera 
och beskriva observationerna som narrativer i form av musikaliska porträtt 
baseras på denna tes om att musikalisk mening inte kan begreppsliggöras. 
Enligt Jane Hedegaard Hansen produceras narrativa kunskaper med ut-
gångspunkt i en språklig fokus på de specifika sammanhang och händelser 
som berättaren upplever dem. Genom att berätta om verkligheten skapar vi 
med mening och sammanhang hjälp av språket, vilket gör att händelser 
framstår som meningsfulla och sammanhängande för den som berättar (Han-
sen 2009, s. 35ff).  

Om datainsamling och analys i de ostrukturerade observationerna 
De ostrukturerade observationerna av deltagarnas förutsättningar till musika-
lisk kunskapsutveckling baserades på tesen om musikalisk handlingskompe-
tens. Även om musikalisk handlingskompetens kan observeras utifrån, stod 
det tidigt klart att observationerna med fördel kunde utföras i själva interakt-
ionen. Samtidigt med de strukturerade observationerna började jag därför att 
anteckna mina upplevelser av deltagarnas musikaliska förutsättningar utifrån 
mina egna möten med dem i musiken.  

De centrala parametrarna handlade om musikalisk stämningsfullhet, mu-
sikalisk agens och musikalisk kreativitet. Dessa parametrar var dock inte 
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entydigt definierade vid starten av observationerna utan utkristalliserades 
först i de analyser som ingick i forskningsprojektet. 
• Parametern om musikalisk stämningsfullhet handlade om deltagarnas 

protomusikaliska förutsättningar. Observerationen av deltagarens pro-
tomusikaliska förutsättningar var kopplad till hennes internalisering av 
musik. Det vill säga hennes igenkännande av musikens sociokulturella 
betydelse. 

• Parametern om musikalisk agens handlade om deltagarnas musikaliska 
interaktion. Dessa observationer vara kopplade till deltagarens musika-
liska självförtroende. Det vill säga hennes initiativ i, och ägarskap till, 
kommunikationen i musiksituationen.  

• Parametern om musikalisk kreativitet handlade om deltagarnas musika-
liska uttryck. Dessa observationer vara kopplade till deltagarens intranali-
sering av musik. Det vill säga bredden och djupet i hennes reflektioner i 
det musikaliska nuet.  

Under observationerna beskrevs de enskilda deltagarnas förutsättningar som 
musikaliska narrativer, eller musikaliska porträtt. Dessa porträtt växte fram 
under observationsperioden och formulerades genom att data från den sys-
tematiska interaktionsanalysen kombinerades med anteckningar från de mu-
sikaliska interaktionsobservationerna. Dessa narrativer diskuterades och 
bekräftades av de pedagoger som deltog i musikaktiviteterna.  

Konstruktionen av de case som användes i delstudien om musikterapeu-
ters begreppsanvändning år 2008 innebar att beskrivningarna blev mer sys-
tematiska och genomarbetade (se 8.2.1). I samband med det gjordes ett urval 
av porträtt med tanke på att beskriva variationen i deltagarnas förutsättningar 
till musikalisk kunskapsutveckling utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Denna analysprocess resulterade i ett urval av de femton narrativer som ut-
gör de exempel som resultaten baseras på.  

Utifrån dessa porträtt utvaldes de fyra deltagare som skulle illustrera de 
kategorier omkring musikalisk kunskapsutveckling jag opererade med vid 
denna tidpunkt; musikalisk handling, musikalisk interaktion, musikalisk 
handlingskompetens samt musikalisk agens. 

Analysens sista nivå  
Arbetet med att sammanställa resultaten från de strukturerade och ostruktu-
rerade observationerna fortsatte fram till 2009. Delstudiens överordnade 
resultat presenterades, med utgångs punkt i de musikaliska porträtten av de 
15 deltagarna, under ett doktorandseminarium på KMH hösten 2009. Som en 
konsekvens av responsen från deltagarna på detta seminarium förtydligades 
dessa resultat i förhållande till resultaten från interaktionsanalyserna. Denna 
process låg till grund för resultatet så som det presenteras i avhandlingen. 

Som det framgår av resultat och delkonklusioner är delstudiens empiri 
inte uttömd med tanke på en mer omfattande och djupgående kulturhistorisk 
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analys. Delstudiens analys och problemutveckling har dock anpassats och 
avgränsats utifrån problemformuleringens utveckling som helhet (se 4.1.3).  

Som nämnts dokumenterades observationer i form av anteckningar och 
inledningsvis i viss utsträckning genom video. Videofilmning användes 
främst vid ”en till en” -interaktioner. De var intressanta så till vida att de 
dokumenterade de individuella deltagarnas aktuella handlingskompetens 
samt musikaliska kunskapsutveckling. Videofilmningen gav även anledning 
att reflektera över observationernas fokus. Det visade sig dock att analysen 
av videoklippen inte tillförde någon kunskap som var relevant i förhållande 
de iakttagelser som fortlöpande antecknades. Utöver det att videodoku-
mentationen användes i konstruktionen av case, kom de inte till användning i 
de efterföljande analyserna. 

Detta var en viktig orsak till att studien enbart kom att baseras på kvalita-
tiva metoder, liksom att bakgrundsstudien fick en musiketnologisk profil (se 
4.1.3). I motsatts till de strukturerade observationerna avslutades inte de 
ostrukturerade observationerna vid en bestämd tidpunkt. På motsvarande sätt 
som de strukturerade observationerna påbörjades innan själva forskningspro-
jektet påbörjades har de ostrukturerade observationerna fortsatt efter att pro-
jektets datainsamling formellt hade avslutats. De ostrukturerade observation-
erna kan förstås som forskningsprojektets inommusikaliska kontext som 
fortsatte att utvecklas. En musikalisk kunskap som, liksom avhandlingens 
teoretiska ram, fortsätter att utmana forskarfrågans problemställningar.  

6.3 Analys av deltagarnas förutsättningar 
Analysen grundade sig på Vygotskijs hypotes om människans utveckling av 
språkligt tänkande. Syftet med observationerna var inte enbart att undersöka 
deltagarnas förutsättningar med tanke på aktuellt utvecklingsnivå, utan också 
huruvida denna nivå avspeglade en kunskapsutveckling. Analysen baserades 
i fråga om utveckling på distinktionen mellan affektiva reaktioner och este-
tiska reflektioner (se 5.5.3). 

Introduktion till analys 
Den avslutande analysen bygger på en sammanställning av resultaten från de 
strukturerade och ostrukturerade observationerna. I presentationen av ana-
lysen beskrivs resultaten först genom exempel på variationen i målgruppens 
förutsättningar för musikalisk kunskapsutveckling i förhållande till den dia-
lektiska processen mellan musikalisk kreativitet, komplexa och synkretiska 
handlingar. Dessa exempel baseras på de narrativer om de enskilda deltagar-
na som diskuterats och bekräftats av de pedagoger som medverkade i musik-
aktiviteterna. Presentationen av analysen avslutas med exempel på variation-
er i målgruppens protomusikaliska förutsättningar. Exemplen är numrerade i 
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ordningsföljd, med tanke på referenser i avhandlingen i övrigt. Samtliga 
deltagares namn är fiktiva. 

  

6.3.1 Musikalisk handlingskompetens är amodal och komplex 
Deltagarnas dysfunktioner har avgörande betydelse för deras förutsättningar 
att kommunicera musikaliskt vilket är en bidragande orsak till att variation-
erna i musikalisk handlingskompetens framträder så tydligt. Den närvaro, 
tajmning och intuition som per definition kännetecknar den musikaliska 
kommunikationen, kan således komma till uttryck och uppfattas på en 
mängd olika sätt.  

Exempel 1; musikalisk handlingskompetens som kollektiv dans 
Bjørn är en man på omkring 60 år. Han är mobil och har god kroppskontroll, 
en fungerande finmotorik, men är hämmad av nedsatt synförmåga. Bjørn har 
inget aktiv verbalt språk men är genom en kombination av tecken, ljud och 
kroppsspråk tydlig i sin kommunikation. Bjørn deltog i en grupp som i antal 
varierade mellan fem och åtta deltagare. Musiksessionerna skiftade mellan 
aktiviteter med deltagarna var för sig och gemensamma aktiviteter. Obser-
vationerna sträckte sig över en period av tre år.  

Bjørn kommenterar ofta musiksituationerna med uttrycksljud men använ-
der inte sin röst musikaliskt. Däremot gillar Bjørn att dansa i ring tillsam-
mans med gruppen och hans steg och rörelser är ofta synkroniserade med 
musiken. Bjørns spel på djembetrumma är spontant och har karaktären av 
kortfattade glada känsloyttringar. Bjørn var intresserad av det som skedde i 
hans omgivning, det vill säga musiksituationen som helhet, varför hans spel 
blev sporadiskt. Även om Bjørn såg ut att ha hela sin uppmärksamhet riktad 
mot gruppens samspel följde han samtidigt med i musiken. Oavsett det hand-
lade om ensartade melodier eller mer komplexa klassiska verk, var Bjørn 
oftast färdig några få takter innan musiken slutade. Bjørns agens var stor i 
förhållande till musikverksamheten som helhet och han hade inga problem 
med att ta ställning till vad han önskade och inte önskade att delta i.  

I förhållande till Bjørns aktuella utvecklingsnivå är hans musikaliska 
handlingskompetens mest utvecklad i dansen. Bjørns musikaliska agens kan 
vid nuvarande tidspunkt understödjas genom kollektivt interagerande som 
till exempel gemensam dans.  

Exempel 2, musikalisk handlingskompetens som distanserad sång 
Steffen är en man på omkring 60 år. Han är mobil och med god kroppskon-
troll. Steffen har inte något eget aktivt språk men förstår och agerar på vissa 
verbala och tecken. Steffen deltog i en grupp som i antal varierade mellan 
fem och åtta deltagare. Musiksessionerna skiftade mellan aktiviteter med 
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deltagarna var för sig och gemensamma aktiviteter. Observationerna sträckte 
sig i över tre år. 

Steffen söker inte själv kontakt vilket också var kännetecknande för hans 
musikaliska agens vid den tidspunkt då observationerna påbörjades. Steffen 
deltog i ledsagad dans men dansade inte självständigt. Steffen responderade 
till att börja med inte med sin röst och hans sporadiska spel på trumman var 
mekaniskt. Med tiden reagerade Steffen allt mer tydligt på den inledande 
ritualsången genom att gunga med kroppen. Vid samspelet på trummor blev 
hans spelsekvenser kortare och mer känslobetonade. Steffen började även 
spontant uttrycka sin begeistring på trumman till andra deltagares aktiviteter, 
ofta ledsagat av leenden och glada utrop. Denna utveckling följdes av att 
Steffen spontant sjöng enstaka korta sekvenser på två till tre toner; oh – ååå. 
Detta utspelade sig till att börja med efter att musiksessionen var avslutad 
och gruppen förberedde sig till den efterföljande kaffepausen. När Steffen 
fick respons på sin sång svarade han med en ny kort sekvens. Denna ”Call 
and response” - session kan nu vara i flera minuter så länge pedagogen inte 
vänder sig direkt till Steffen, utan till exempel packar ner trummor eller ser-
verar en annan deltagare kaffe med ryggen vänd mot honom.  

I förhållande till Steffens aktuella utvecklingsnivå är hans musikaliska 
handlingskompetens mest utvecklad inom sången. Steffens musikaliska 
agens kan vid nuvarande tidspunkt understödjas genom distanserad interakt-
ion i form av ”Call and response”.  

Exempel 3 musikalisk handlingskompetens som instrumentalt samspel 
Krister är en man på omkring 40 år. Han är mobil, med en god kroppskon-
troll och fungerande finmotorik. Krister uttrycker sig mycket sällan med sin 
röst. Krister har inget aktivt verbalt språk och kommunicerar med ett mycket 
begränsat teckenspråk. Krister deltog i en grupp med sex deltagare. Musik-
sessionerna bestod av aktiviteter som skiftade mellan de enskilda deltagarnas 
solonummer och gruppens gemensamma nummer. Observationerna sträckte 
sig över en tidsperiod om tre år. 

Krister föredrar oftast att röra sig i ett lugnt tempo såväl fysiskt som psy-
kiskt. Detta kommer till exempel till uttryck i dansen där Krister ofta stannar 
upp för att betrakta eller reflektera över situationen. Detta innebar att han 
sällan, eller aldrig, fördjupade sig i en musikalisk handling. Även om Krister 
gärna växlade till ett högre tempo med betydligt mer musikalisk energi fram-
stod hans musikaliska uttryck som ganska onyanserat. Under observations-
perioden fick Krister ett eget nummer där han spelade på keyboard, alterna-
tivt elpiano. Krister tog allt fler initiativ i samspelet med mig samtidigt som 
han blev allt mer uppmärksam på ljudens attack, dynamik och klangfärg. Till 
exempel spelade Krister ofta tunga ljud, typ dova pukor eller åskmuller, 
kraftfullt med hela sina händer i ett högt tempo. Luftigare ljud i det högre 
registret spelade han gärna långsamt och mjukt, ofta med ett finger. Då Kris-
ter överförde sitt allt mer nyanserade spel till elpiano varierades hans uttryck 
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tempomässigt och dynamiskt. Krister både tog och följde musikaliska ini-
tiativ och hans samspel med mig kunde vara mycket nyanserat.  

Även om Krister gärna dansar är hans musikaliska handlingskompetens 
mest utvecklad i det instrumentala samspelet. Kristers musikaliska agens kan 
vid nuvarande tidspunkt understödjas genom instrumentalt samspel med 
fokus på tempo, dynamik, attack och timbre.  

Sammanfattning av analyserna 
Sammanfattningsvis visar studien att musikaliska handlingar framstår som 
ett amodalt fenomen som i stor utsträckning är sociokulturellt definierat. Det 
framgår även att deltagarens musikaliska uttryck kan vara ett annat än den 
musikform deltagarna föredrar att uppleva musiken på. Bjørns musikaliska 
handlingskompetens ligger främst inom dansen medan han vare sig önskar 
eller kan uttrycka sig lika nyanserat inom sång och spel. För Steffen är det 
först i distanssången han har börjat ta egna initiativ och för första gången 
börjat uppleva musikalisk agens. Krister är i detta avseende mest allround av 
de tre eftersom han både behärskar dansen och samspelet. Men medan dan-
sen främst har en social funktion för honom utmanas han musikaliskt i sam-
spelet.  

6.3.2 Den musikaliska utvecklingszonen är mångfasetterad 
Deltagarnas skilda musikaliska uttryck, motivation och agens tyder på att 
internaliseringen av musikalisk kunskap är en mångfasetterad individuell 
process. Detta styrktes av resultaten från observationerna som visade att 
musikalisk kunskapsutveckling inte kan indelas i bestämda stadier. Det ger 
heller inte mening att försöka tidsbestämma uppfyllandet av musikaliska 
kunskapsmål eftersom musikalisk kunskapsutveckling ofta sker ryckvis och i 
skilda tempon. Även om den musikaliska närvaron, tajmningen och intuit-
ionen utgör en oupplöslighet helhet i den musikaliska handlingen, var delta-
garnas utvecklingspotential ofta störst i en av dessa handlingsdimensioner.  

Exempel 4; den musikaliska närvaron som utvecklingszon 
Lise är en kvinna på omkring 70 år. Hon kan röra lite på sitt huvud men är i 
övrigt totalt rörelsehindrad. Lise har inga internaliserade språk men tar kon-
takt och responderar med mimik och uttrycksljud. Lise deltog i en musik-
verksamhet, där hon tillsammans med sju andra deltagare låg på madrasser. 
Musiksessionen bestod av fyra aktiviteter; musiklyssning, röstimprovisation-
er, massage samt fallskärm. Observationerna sträckte sig över en period av 
tre år. 

Lise ger uttryck för välbehag när hon upplever musik. Lise deltog inte ak-
tivt i de inledande musiksessionerna men observationerna kännetecknades av 
att hon slappnade av i ett drömliknande tillstånd. Vid röstimprovisationen, 
där samtliga deltagare deltog i en ”en till en” -interaktion med pedagogen, 
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började Lise med tiden att besvara pedagogens ögonkontakt. Lise blev mer 
närvarande i den aktuella musiksituationen, vilket kom till uttryck genom 
hennes mimik och ljud. Den begynnande kommunikationen innebar att Lise 
upplevde sig själv, i förhållande till den andre. Genom dialektiken mellan 
den musikaliska närvaron och den musikaliska kommunikationen skapades, 
med andra ord, nya förutsättningar för Lises kunskapsutveckling. Det är 
dock svårt att bedöma huruvida Lises uttryck är musikaliska handlingar. 
Snarare handlar det om protomusikaliska reaktioner som är på väg att tran-
formeras till musikaliska reflektioner. Utöver att styrka kognitiva funktioner 
som uppmärksamhet, språk och minne bidrog musiksessionerna till Lises 
sociala orientering. Vid enstaka tillfällen prövade hon till exempel att påkalla 
pedagogens uppmärksamhet med hjälp av uttrycksljud i tidsrummet före och 
efter själva musiksessionerna.  

Nyckeln till Lises musikaliska kunskapsutveckling handlar i stor ut-
sträckning om hennes närvaro i det musikaliska nuet. Istället för att drömma 
sig bort kan hon genom sin musikaliska närvaro utveckla sina relationer med 
omvärlden. Detta kan motivera en tillrättaläggelse av lärandesituationen som 
tar sikte på utvecklingen av hennes musikaliska närvaro. Detta kan under-
stödjas genom musikmimik i ”en till en” -situationer.  

Exempel 5; den musikaliska tajmningen som utvecklingszon 
Mikael är en man på omkring 40 år. Han är rullstolsburen men har viss mo-
torisk kontroll över armar och huvud. Mikael kommunicerar aktivt icke-
verbalt men har på grund av sitt fysiska handikapp mycket begränsat tecken-
språk. Mikael deltog i en grupp med åtta deltagare. Musiksessionerna skif-
tade mellan aktiviteter med deltagarna var för sig och gemensamma aktivite-
ter. Observationerna sträckte sig i över en period om tre år. 

Mikael tycker om musik men har på grund av sitt fysiska handikapp haft 
svårt att delta aktivt. Vid starten av observationerna introducerades Mikael 
till en ”en till en” -interaktion som baserades på intensiva trumrytmer avlösta 
av armrörelser ledsagat av en röst i ett lugnt tempo. Vid starten av observat-
ionerna dansade Mikael så våldsamt med armar, ben och huvud till trumryt-
men, att rullstolen riskerade att välta. I de lugna sekvenserna förde pedago-
gen Mikaels händer i de upp- och nedåtgående armrörelserna. Efter ett fåtal 
sessioner började Mikaels reaktioner dämpas och hans uttryck blev mer kon-
trollerat och nyanserat. Genom observationsperioden har Mikaels reaktioner 
i allt högre grad ersatts av musikaliska reflektioner som rör sig i en motsatt 
riktning. I stället för att enbart reagera kroppsligt på musiken försökte Mi-
kael synkronisera sina egna handlingar med pedagogens handlingar. Genom 
att pedagogen anpassade sitt musikaliska handlande till Mikaels uttryck upp-
stod en form av tajmning. Pedagogen behövde till exempel inte längre alltid 
hålla i Mikaels händer, utan de kunde ofta följa varandra utan fysisk kontakt. 
Detta samspel föregick i stor utsträckning via ögonkontakten utifrån vilken 
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Mikaels musikaliska reflektioner fortplantade sig i hans mimik och vidare ut 
i kroppen.  

Mikaels musikaliska kunskapsutveckling baseras på hans vilja att intera-
gera med omvärlden. För Mikael är synkroniseringen, det vill säga den fy-
siska aspekten av den musikaliska samhandlingen, central i samspelet. Detta 
kan motivera att en tillrättaläggelse av lärandesituationen tar sikte på ut-
vecklingen av Mikaels musikaliska tajmning. Detta kan understödjas genom 
en musikalisk spegling av hans rörelsemönster i ”en till en” -situationer.  

Exempel 6; den musikaliska intuitionen som utvecklingszon  
Karl är en blind man på 60 år plus. Han är mobil och har en god kroppskon-
troll. Karl har ett verbalt språk men hans ordförråd är mycket begränsat och 
situationsbundet. Karl deltog i en session med ytterligare en blind deltagare. 
Utöver inledande och avslutande ritualsång bestod musiksessionerna av mu-
sikaktiviteter med respektive deltagare var för sig. Observationerna sträckte 
sig över tre år.  

Karl kan på pedagogens initiativ sjunga många danska sånger. Han reage-
rar om inte ordföljden är korrekt och är mycket säker på melodi och tonhöjd. 
Karl avskärmar sig ofta från omvärlden vilket ibland kommer till uttryck i 
korta monotona melodisekvenser som upprepas under lång tid. Vid observat-
ionernas start kunde Karl, antagligen på grund av sin livshistoria, vara 
mycket våldsam. När någon kom tätt inpå slet han tag i personens kläder, 
glasögon eller smycken för att undersöka vad det var. Karl värjde sig mot 
fysisk kontakt och kunde reagera aggressivt om inte hans gränser respekte-
rades. Inledningsvis tillrättalades musikaktiviteten med utgångspunkt i Karl 
sångförmåga med sikte på att få honom att känna sig mer trygg.  

Genom sången presenterades Karl för skilda föremål som till exempel en 
klädborste, en boll eller ett rep som han inte kunde skada sig på. Efter att ha 
försökt bryta sönder de ting han fick slängde han dem resolut ut i rummet. 
Även om Karl sjöng med på många sånger och kunde fylla ut de ord som 
eventuellt utelämnades, var hans sång ganska mekanisk. Efter en tid ändra-
des aktivitetens fokus till Karl sekvenssång. Genom att hans sekvenser speg-
lades med växelvis unison respektive djupare stämmor fångades snart Karl 
intresse. Karl började variera sekvensen såväl rytmiskt som med tanke på 
tonhöjd i sina försök att ”skaka av sig förföljaren”. Med tiden kombinerades 
sekvenserna med fristående element som till exempel glissandon, utrop, 
enstaka ord och pauser. För att understödja Karls upplevelse av agens er-
bjöds han att själv hålla i en mikrofon. Karl blev snart medveten om mikro-
fonens funktion och efter att ha försökt att bryta sönder den ett fåtal gånger 
blev den accepterad som redskap i aktiviteten. Ljudförstärkningen gjorde 
Karl uppmärksam på tystnaden och han kunde sitta tyst i lång tid med mikro-
fonen pressad mot munnen och bara lyssna.  

Tystnaden blev med tiden ett viktigt musikaliskt rum för Karl som han 
ofta återvände till. Genom de fortsatta musiksessionerna började Karl även 
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experimentera med känslor i form av sorgliga snyftningar och gråtljud. Ge-
nom observationsperioden transformerades Karl monotona sekvenssång 
sålunda till ett nyanserat uttryck med tanke på tajmning och avstämning. 
Karl utvecklades även socialt och tillät fysisk kontakt både i samband med 
ritual och under själva aktiviteterna. Karls utveckling var dock främst bun-
den till musiksessionerna och han avskärmade sig fortsatt, även om inte fullt 
så våldsamt, i andra situationer.  

Karls musikaliska agens baseras på hans förmåga att uttrycka sig genom 
sången. Karl har många färdigheter, men för att kunna stämma av sig själv 
mot sin omvärld, måste han internalisera en språklig förståelse för såväl sina 
egna som andras känslostämningar. Detta kan motivera en tillrättaläggelse 
av lärandesituationen som tar sikte på utvecklingen av Karls musikaliska 
intuition. Detta kan understödjas genom samsång i ”en till en” -situationer. 

Sammanfattning av analyserna 
Sammanfattningsvis visar studien på att deltagarnas utvecklingspotential kan 
ligga i de olika dimensionerna av musikalisk handlingskompetens. Även om 
det omedelbart kan framstå som paradoxalt, har Lise trots det mycket stora 
kommunikativa handikapp hon upplever i interaktionerna med sin omvärld, 
sin största utvecklingspotential inom den musikaliska handlingens kommu-
nikativa dimension. Men det är först då hon är musikaliskt närvarande hon 
får möjlighet att utveckla tajmingen och intuitionen. För Mikael, som både är 
närvarande och intuitiv, är den musikaliska handlingens fysiska dimension 
mest fruktbar. Utvecklingen av tajmning och kroppskontroll är dialektiskt 
förbundet och ger möjlighet till ett allt mer nyanserat samspel. För Karl har 
omgivningens fokus på hans förmåga att återge sånger melodiskt och verbalt 
inneburit att han utvecklat en fantastisk tajming. Samtidigt har hans musika-
liska intuition, och därmed även hans sociala kompetens, begränsats av bris-
ten på musikaliska interaktioner där han kunnat stämma av sig själv mot sin 
omgivning. 

6.3.3 Musikalisk kunskapsutveckling är förbundet med 
musikalisk agens 
Vid den första samplingen deltog femton deltagare i musikaliska interaktion-
er medan två deltagare visade tendenser till interaktion. Ytterligare fem av 
deltagare pendlade mellan musikaliskt beteende och musikalisk handling 
vilket resulterade i osammanhängande interaktioner. Under observations-
perioden styrktes tjugosex av de trettiosex deltagarna i deras musikaliska 
agens. För två av deltagarna bidrog aktiviteterna till att upprätthålla deras 
agens. Av övriga deltagare deltog tre endast sporadiskt i musikaktiviteterna 
trots deras relativt stora musikaliska handlingskompetens. Det var ett klart 
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samband mellan utvecklingen av deltagarnas musikaliska handlingskompe-
tens och deras musikaliska agens.  

Exempel 7; gryende musikalisk agens 
Karin är en kvinna på 30 plus. Hon har viss kroppskontroll och kan till ex-
empel sätta sig upp från liggande ställning. Karin har inga internaliserade 
språk och hennes sinnestillstånd kommer till uttryck genom ljud och mimik. 
Karin deltog i en grupp med tre deltagare. Musiksessionerna bestod av sam-
tidiga ”en till en” -interaktioner mellan pedagoger och deltagare. Observat-
ionerna sträckte sig över en tidsperiod om ett och ett halvt år. 

I starten av observationerna pendlade Karins medvetande mellan vaken-
het och sömnliknande tillstånd. Detta kan antagligen förklaras med att det 
var en ny situation med mycket intensiva sinnesintryck. Musiken, som var 
komponerad speciellt för denna grupp, växlade mellan skilda teman där puls, 
tempo och dynamik framträdde mycket tydligt. Pedagogerna förkroppsligade 
musikens teman genom massage och genom att fysiskt stötta och respondera 
på deltagarnas reaktioner. Deltagarna uppmärksammades i turordning genom 
improviserade sånger över deras namn. Genom att tolka Karins reaktioner 
som aktioner bekräftade pedagogen hennes agens. Hela sessionen under-
stöddes av att deltagarnas rörelser avskuggades i rörliga färgprojektioner på 
en vit fond. Genom observationsperioden blev Karin blivit allt mer upp-
märksam på pedagogen och de övriga deltagarna. Det var tydliga tendenser 
till samspel liksom att Karin uppfattade att hennes egen skugga var kopplad 
till henne själv. Karins ökade vakenhet kan eventuellt förstås som en konse-
kvens av att musiksessionen har internaliserats som en meningsfull situation. 
En meningsfullhet som uppstod i dialektiken mellan det Karin kände igen 
och de handlingar där hon förnam sig själv.  

I förhållande till musikalisk interaktion kan Karins musikaliska agens be-
skrivas som emergent eller gryende. Karins musikaliska agens kan vid nuva-
rande tidspunkt understödjas genom multimodala interaktioner varunder 
hennes reaktioner tolkas som handlingar.  

Exempel 8; avtagande musikalisk agens  
Ragnhild är en kvinna på 40 plus. Hon är mobil och har en god kroppskon-
troll. Ragnhild har ett aktivt verbalt språk. Ragnhild deltog i en grupp med 
sex deltagare. Musiksessionerna bestod av aktiviteter som skiftade mellan de 
enskilda deltagarnas solonummer och gruppens gemensamma nummer. Ob-
servationerna sträckte sig över en period om tre år 

Ragnhild tycker om att dansa, sjunga och spela. Ragnhild föredrar det 
välkända och kan känna sig otrygg inför okända situationer. I starten av ob-
servationerna deltog Ragnhild i alla gemensamma aktiviteter och hade dess-
sutom ett eget nummer då hon sjöng och dansade tillsammans med en peda-
gog. Med tiden fick Ragnhild allt svårare att minnas varför tidigare välkända 
situationer plötsligt upplevdes som oförutsägbara. Att orden inte ville infinna 
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sig i sången gjorde Ragnhild osäker och hon rycktes ut ur sitt musikaliska 
flow. Ragnhild ville allt oftare ledsagas i dansimprovisationer och fick till 
exempel allt svårare för att minnas att det var de svarta tangenterna hon 
skulle spela på. Förlusten av musikalisk handlingskompetens gjorde att 
Ragnhild tenderade att associera musikaliska interaktioner med upplevelsen 
av misslyckade prestationer. För att motivera Ragnhild var det därför viktigt 
att finna former för samspelet som tonade ned de tekniska färdigheterna. En 
möjlighet var att invitera Ragnhild i en lekfull situation där interaktionen 
lättare kunde anpassas hennes musikaliska handlingskompetens. Även om 
detta inte förhindrade att hennes agens avtog, bidrog det till att styrka hennes 
upplevelse av musikalisk agens i förhållande till hennes förändrade livssitu-
ation.  

I förhållande musikalisk interaktion kan Ragnhilds agens beskrivas som 
avtagande. Ragnhilds musikaliska agens kan vid nuvarande tidspunkt under-
stödjas genom att flytta fokus från musikaliska färdigheter till musikalisk 
lek.  

Exempel 9; intersubjektiv musikalisk agens 
Jonny är en man på omkring 50 år. Han är mobil och har en god kroppskon-
troll. Jonny har inget verbalt språk och kommunicerar i en kombination av 
tre ord, uttrycksljud, mimik och tecken. Jonny deltog i en grupp med sex 
deltagare. Musiksessionerna bestod av aktiviteter som skiftade mellan de 
enskilda deltagarnas solonummer och gruppens gemensamma nummer. Ob-
servationerna sträckte sig över en period om tre år. 

Jonny tycker om att dansa och sjunga och kan sjunga med entoniga vokal-
ljud. Han har dock svårt för att koncentrera sig i mer än några sekunder åt 
gången vilket kan verka paradoxalt med tanke på att han har såväl en utveck-
lad musikalisk teknik som intuition. Jonny är mycket social och pratar kon-
stant för att upprätta eller fasthålla ett samtal men någon i sin omgivning. 
Vid observationernas start blev Jonny påfallande ofta tillrättavisad för att 
han aldrig kunde vara tyst. Även om hans prat kunde upplevas som störande 
av övriga deltagare togs ett beslut om att undvika tillrättavisningar. Detta 
ändrade inte Jonnys beteende men den allmänna atmosfären blev mer posi-
tiv. Utifrån en förmodan om att Jonnys prat till stor del bottnade i en önskan 
om att bli bekräftad, fick Jonny möjlighet att arbeta med ett eget bluesnum-
mer. Jonny fick här all uppmärksamhet och uppmanades att sjunga och prata 
med det resultatet att han i bluesnumret pratade och sjöng allt mindre. Jonny 
koncentrerade sig allt mer på samspelet på pianot samtidigt som han njöt av 
att vara i händelsernas centrum. Genom introduktionen av en mikrofon blev 
Jonny intresserad av att sjunga igen. Det var tydligt att Jonny upplevde agens 
när han blev bekräftad i den musikaliska interaktionen. Liksom i hans eget 
bluesnummer, kunde han lättare förbli i musiken i kollektiva aktiviteter så 
länge han kände sig uppmärksammad. Jonnys musikaliska agens begränsa-
des av att han hade svårt att agera självständigt i en musikalisk interaktion. 
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 I förhållande till musikalisk interaktion kan Jonnys agens beskrivas som 
intersubjektiv. Jonnys musikaliska agens kan vid nuvarande tidpunkt under-
stödjas genom att behålla fokus på musiken som kommunikation.  

Sammanfattning av analyserna 
Sammanfattningsvis visar studien att deltagarnas musikaliska agens är för-
bundna med deras självupplevelse. I Karins fall kan den musikaliska inter-
aktionen beskrivas som en möjlighet att lära känna sig själv genom att peda-
gogen väljer att tolka och respondera på hennes reaktion som aktion. För 
Ragnhilds del handlar det om att upprätthålla sin musikaliska agens då hen-
nes dåliga självförtroende gör henne osäker. Jonny är inte osäker, men hans 
musikaliska handlingar bottnar i behovet av att hans själv blir bekräftat.  

6.3.4 Musikalitet rymmer flera former för intersubjektivitet 
I observationernas första sampling var det elva deltagare som, trots att de 
reagerade musikaliskt på musiken, inte interagerade musikaliskt i något av-
seende. Vid den andra samplingen utvisade alla de deltagare som reagerade 
på musik, som minimum, tendenser till musikalisk interaktion. Genom ob-
servationerna stod det klart att deltagarnas musikalitet transformerades ge-
nom den respons de fick i de musikaliska interaktionerna. Deltagarna age-
rade musikaliskt för att responsen gav mening, men de agerade inte alltid 
utifrån samma upplevelse av meningsfullhet.  

 

Exempel 10; självcentrerad musikalisk interaktion 
Børge är en blind man på omkring 80 år. Han kan gå med hjälp av stöd och 
har i övrigt en osäker kroppsuppfattning. Børge söker inte själv kontakt. Han 
har inga internaliserade språk och uttrycker sig genom ljud och kroppsrörel-
ser. Børge deltog i en session med ytterligare en blind deltagare. Utöver in-
ledande och avslutande ritualsång bestod musiksessionerna av musikaktivite-
ter med deltagarna var för sig. Observationerna sträckte sig över en tidshori-
sont på tre år.  

Vid starten av observationerna reagerade Børge ofta på musik genom en 
cirkelrörelse med sitt huvud kombinerat med korta ljudstötar. I musiksituat-
ionen speglade jag Børges rörelser musikaliskt genom att spela på keyboard 
och med min röst. Med tiden blev Børge mer trygg i situationen vilket bland 
annat visade sig som att han kunde utbrista i skratt vid den inledande ritual-
sången och att han tillät fysisk beröring. Med tiden utvecklades Børges mu-
sikaliska uttryck till att växla mellan huvudets rörelse, studsande rörelser 
med kroppen, mimik samt ljud med rösten. Børges röstrepertoar utvecklades 
från gutturala ljud och snyftningar till att också omfatta utdragna vokalljud, 
mjuka konsonanter och smackande läppar. Børges uttryck var inte samtidiga 
men kombinerades allt oftare under musiksessionerna. Børge visade en ten-
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dens till att följa mina initiativ vilket till exempel kom till uttryck i studsande 
kroppsrörelser när jag bytte till en stackatorytm på keyboard. Børge följde 
vid enstaka tillfällen med då jag sjöng med hans egna ljud. 

I förhållande till musikalisk interaktion kan Børges aktuella position för-
stås som självcentrerad. Børges förmåga till musikalisk kommunikation kan 
vid nuvarande tidspunkt styrkas genom musikalisk spegling samt ”Call and 
response”. 

Exempel 11; relationscentrerad musikalisk interaktion 
Birgit är en kvinna på omkring 60 år. Hon är mobil och har en ganska god 
kroppskontroll. Birgit har inget aktiv verbalt språk men kommunicerar ge-
nom ljud, mimik och vissa tecken. Birgit deltog i en grupp som i antal varie-
rade mellan fem och åtta deltagare. Musiksessionerna bestod av aktiviteter 
med deltagarna var för sig kombinerat med gemensamma aktiviteter. Obser-
vationerna sträckte sig över en period om tre år.  

 Birgit är mycket upptagen av musik och hon sjunger, dansar och spelar 
med samma engagemang. Detta gäller speciellt i ”en till en” -situationer där 
Birgit hitintills aldrig varit den som först avslutat interaktionen. Birgit är 
mycket observant på sin omgivning och imiterar gärna de övriga deltagarnas 
sång, danssteg och spel. I en av de gemensamma musikaktiviteterna deltog 
Birgit i en mikrofonförstärkt sångimprovisation över sången i ett inspelat 
musikstycke (Song Bells Jane Winther). I interaktionen inspirerades Birgit 
av den inspelade sången såväl som av samspelet med pedagogen. För Birgit 
blev det inspelade musikstycket på så sätt en tydlig musikalisk inramning till 
ett improviserat samspel. Musiksessionen utvecklades på så sätt till ett musi-
kaliskt rum där Birgit inte enbart imiterade men även började formulera sitt 
eget uttryck.  

I förhållande till musikalisk interaktion kan Birgits aktuella position för-
stås som relationscentrerat. Birgits musikaliska interaktioner kan vid nuva-
rande tidspunkt styrkas genom intersubjektiv sångimprovisation.  

Exempel 12; musikcentrerad musikalisk interaktion 
Johan är en man på 40 plus. Han är mobil och har en ganska god kroppskon-
troll. Johan har inget verbalt språk och kommunicerar genom ett kortfattat 
monotont ljud och ett mycket begränsat teckenspråk. Johan deltog i en grupp 
med sex deltagare. Musiksessionerna bestod av aktiviteter som skiftade mel-
lan de enskilda deltagarnas solonummer och gruppens gemensamma num-
mer. Observationerna sträckte sig över en tre års tidshorisont. 

Johan tycker om vissa bestämda musikstycken och har genom många år 
blivit speciellt berörd av ”Living next door to Alice”. Johan är mycket upp-
tagen av dansen. Johan dansar dock inte med andra deltagare eller pedago-
ger, vilka han uppfattar som störande om de kommer för tätt in på honom. 
Vid starten av observationerna ville Johan endast dansa till ett bestämt mu-
sikstycke, Dawn, komponerat av Niels Eje. Johan kunde övertalas att spela 
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sporadiskt med en trumstock på en Doundoun. Efter ett års tid spelade han 
dock enbart i luften och efter ytterligare ett år slängde han trumstocken, 
knuffade bort trumman, och avslutade därmed sin karriär som musiker. Där-
emot behöll Johan spelrörelsen som ett musikaliskt uttryck. Under samma 
tidsrymd blev Johan mer kroppsligt aktiv till de andras solonummer. Spelrö-
relsen kombinerades stillasittande med andra armrörelser, huvudrörelser och 
pendlande med benen. Dessa grundrörelser tog Johan även med sig i sin 
mobila dans där han deltog i samtliga gemensamma dansnummer som ener-
gimässigt sträcker sig från ”The Bongo Song”, (Safri Duo), till ”Peer Gynt” 
(Grieg). Johan sjöng allt oftare en eller annan enstaka ton i dessa situationer 
men föredrog fortsättningsvis att dansa med musiken. Johan önskade inte att 
delta i något eget solonummer. Johan kunde däremot interagera genom att 
uppmana mig till att gråta varefter han någon gång sträckte sig till att trösta 
mig med en kram.  

I förhållande till musikalisk interaktion kan Johans aktuella position för-
stås som musikcentrerat. Johans musikaliska interaktioner kan vid nuvarande 
tidspunkt styrkas genom att han introduceras till en mer varierad musikreper-
toar.  

Sammanfattning av analys 
Sammanfattningsvis visar studien att deltagarnas motivation för att intera-
gera ofta skiljer sig åt, vilket får konsekvenser för interaktionens fokus. För 
Børge är interaktionen centrerad kring honom själv i motsatts till Birgit där 
det är relationen till den andre som är i fokus. Johan betraktar musiksession-
en i dess helhet, det vill säga musikvalet, ordningsföljden, tidpunkten, peda-
gogerna och de övriga deltagarna, som en förutsättning för sin interaktion. 
Men han är den ende av de trettiosex deltagarna som konsekvent nekar till 
att agera med någon annan, eller något annat än själva musiken. Om musi-
ken ses som ett meningsfullt uttryck, kan Johans aktion kanske beskrivas 
som en indirekt interaktion med ”den generaliserade andre”. Musiken skulle 
med andra ord ge möjlighet att interagera med ”den andre” som träder fram i 
honom själv. 

6.3.5 Musikalisk stämdhet är förbunden med intentionalitet  
Tre av de trettiosex deltagarna visade inte någon form av musikalisk reaktion 
under de musikaliska sessionerna. De tre deltagarna är mycket vakna och 
mobila. Resultatet, som bygger på ett stort antal observationer, kan tolkas 
som att det finns omusikaliska människor. Det enda observationerna kunde 
dokumentera var dock att de inte reagerade musikaliskt på musiken då de 
observerades. Däremot var det möjligt att dokumentera hur de upplevde 
musiken.  
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Exempel 13; den meningslösa musiken 
Ivar är en man på omkring 60 år. Han är mobil med viss kroppskontroll. 
Ivars enda uttryck består av vreda känsloyttringar då han känner sig obe-
kväm. Ivar söker aldrig kontakt, men tillbringar sin vakna tid med att gå 
omkring fingrandes på en snörstump. Ivar deltog i en grupp som i antal vari-
erade mellan fem och åtta deltagare. Musiksessionerna bestod av aktiviteter 
med deltagarna var för sig och gemensamma aktiviteter. Observationerna 
sträckte sig över en tidshorisont om tre år.  

Ivar var under två år med i en grupp på åtta deltagare. Ivar kom självmant 
till aktiviteterna och hade möjlighet att gå sin väg om han inte ville vara kvar 
i lokalen. Ivar deltog dock aldrig aktivt i musikaktiviteterna men lät sig föras 
runt på scenen till en sång med fokus på iscensättning. Varken sången eller 
andra musikaktiviteter resulterade i några reaktioner med undantag för då 
han kände sig obekväm med situationen. Den enda observerbara utveckling-
en var att Ivar blev tryggare med situationen, samt tenderade att söka ögon-
kontakt med mig när jag spelade piano. Den totala avsaknaden av någon 
form av musikaliska reaktioner gör att Ivars beteende kan beskrivas som 
omusikaliskt. Samtidigt är det dock viktigt att poängtera att andra, ännu 
oprövade, former av musikalisk interaktion, kanske skulle kunna skapa några 
reaktioner. Även om det utifrån en beskrivelse av Ivars aktuella musikaliska 
utvecklingsnivå inte är möjligt att formulera strategier för hans musikaliska 
kunskapsutveckling, har den begynnande socialiseringen och uppmärksam-
heten ett specialpedagogiskt värde i sig själv.  

I förhållande till Ivars upplevelse av musik kan musiken beskrivas som 
något meningslöst. Eventuellt kan Ivars intresse väckas genom att musik 
kopplas till meningsfulla situationer, men inget indikerar att det är något som 
skulle komma att vid nuvarande tidspunkt. 

Exempel 14; den störande musiken 
Anne är en kvinna på om kring 40 år. Hon är mobil men föredrar ofta att 
krypa. Anne kan växla från ett inåtvänt och självdestruktivt beteende till att 
aktivt uppsöka människor i sin närhet. Anne har inget aktivt språk men kan 
uttrycka sina känslor med ljud, kroppsrörelser och mimik. Anne deltog i en 
grupp som i antal varierade mellan fem och åtta deltagare. Musiksessionerna 
bestod av aktiviteter med deltagarna var för sig och gemensamma aktiviteter. 
Observationerna sträckte sig över en period om ett år.  

Anne protesterade inte mot att delta i musikverksamheten. Annes fokus 
var dock främst på de övriga deltagarna och hon visade inga musikaliska 
reaktioner. Musiken var snarare ett störande inslag som hon med tiden allt 
oftare kom att uppleva som skrämmande. Detta gällde framför allt plötsliga 
ljud som till exempel andra deltagares spontana spel på djembetrumma. 
Anne slutade därför i gruppen. Detta utesluter inte att hon eventuellt skulle 
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kunna få ett musikaliskt utbyte i ”en till en” -situationer. Genom att koppla 
musiken till den direkta interaktionen skulle avståndet till musiken minska.  

I förhållande till Annes reaktioner kan musiken beskrivas som något stö-
rande. Eventuellt kan Annes musikaliska agens understödjas i ”en till en” -
interaktioner utan ljudliga eller rörelsemässiga överraskningar.  

Exempel 15; den symboliska musiken 
Samuel är en man på omkring 50 år. Han är mobil och föredrar verbal kom-
munikation. Samuels ordförråd är dock mycket begränsat och kommunikat-
ionen försiggår i regel på direkt uppmaning i ”en till en” -situationer. Samuel 
deltog i en grupp med sex deltagare. Musiksessionerna bestod av aktiviteter 
som skiftade mellan de enskilda deltagarnas solonummer och gruppens ge-
mensamma nummer. Observationerna sträckte sig över tre år.  

Samuel är inte intresserad av musik och önskar inte att delta i gemen-
samma aktiviteter, eller de andras framträdanden, men har genom åren ut-
veckla två egna nummer. Det första numret har fokus på uppmärksamhet, 
där Samuel först efter att ha väntat, reser sig upp och tar plats mitt på scenen. 
Här har Samuel internaliserat musiken som en signal; ”Samuel skal vente, 
Samuel skal vente, Samuel skal vente, indtil Mats råber kom!” Samuel rea-
gerar dock inte på musikaliskt på sången. I det följande numret, som började 
utvecklas i förlängning av föregående nummer är fokus riktat mot avstäm-
ning. Konkret bestod det i att jag visade bilder för publiken, men med bil-
dens baksida mot Samuel så att han inte kunde se den. Genom en långsam 
rörelse ackompanjerat med en dynamisk röst fördes bildens baksida mot 
Samuel, varefter den vändes om så att han kunde se den; ”aaaaj, har I set 
hvad Samuel har, hvad er det for et billede?” Varpå Samuel med ett ord be-
skrev vad bilden föreställde. Rörelsen och rösten bidrog till att stegra Samu-
els förväntning och med tiden blev hans kommentarer och mimik allt mer 
exalterade. Samuel började även kommunicera med sin mimik i situationer 
utanför hans egna två nummer. 

I förhållande till Samuels upplevelse av musik, kan musik beskrivas som 
symbolisk. Eventuellt kan Samuel utveckla en musikalisk handlingskompe-
tens genom att låta bildsymboler vara utgångspunkt för en synkretisk kom-
munikation genom musikalisk mimik. 

Sammanfattning av analys 
Sammanfattningsvis tyder studien på att frågan om omusikaliska människor 
är viktig eftersom den kan bidra till att problematisera de musikaliska inter-
aktionernas väsen. Ovanstående exempel visar att det kan vara fruktbart att 
flytta fokus från den omusikaliska människan till den omusikaliska musiken. 
Även om det i Ivars tillfälle inte har varit möjligt att finna en meningsfull 
musik, innebär detta perspektivskifte att problemet ska sökas i musiken. Inte, 
vilket också kan vara situationen inom specialpedagogiken, i människan. Att 
Anne reagerar på musik som något störande innebär att hon på sikt, med stor 
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sannolikhet kan associera musikljud med positiva upplevelser. För Samuel 
innebär musik något positivt även om han inte är så engagerad i själva musi-
ken. Samuel blir dock allt mer uppmärksam på röstens musikaliska element 
som tempo, dynamik, klang och tonhöjd, vilket kan tolkas som att han står 
på gränsen att utveckla musik som en form av synkretiskt språk.  

6.3.6 Målgruppens protomusikaliska förutsättningar varierar 
Utifrån deltagarnas observerbara musikaliska uttryck kan de trettiosex delta-
garnas protomusikaliska förutsättningar beskrivas i fyra överordnade katego-
rier. Analysen visade dock också på stora variationer i de enskilda kategori-
erna. Detta kan antagligen förklaras med att deltagarnas förutsättningar i stor 
grad också återspeglar deras intressen och sociokulturella förutsättningar. 
Däribland musikalisk handlingskompetens som redan internaliserats och 
intranaliserats samt upplevelsen av musikalisk agens från tidigare musika-
liska interaktioner. Frågan om bakgrunden till deltagarnas sociokulturella 
förutsättningar har dock inte ingått i denna studie.  

Exempel på synkretiska protomusikaliska förutsättningar 
Den första kategorin kan beskrivas som en synkretisk protomusikalisk ut-
trycksförmåga. Dessa deltagare kunde uttrycka sig musikaliskt genom röst 
(sång) kroppsrörelse (dans) och taktilt på föremål (spel).  

Bjørns protomusikaliska förutsättningar återspeglades bland annat i hans 
intresse för att ingå i musikaliska interaktioner, se exempel 1. En möjlig 
utvecklingszon i fråga om musikalisk kunskapsutveckling är att Bjørn skulle 
kunna utveckla sitt musikaliska uttryck i olika former av kollektiv dans 

Steffens protomusikaliska förutsättningar återspeglades bland annat i hans 
vilja till interaktion trots att han undvek direkt kontakt, se exempel 2. En 
möjlig utvecklingszon i fråga om musikalisk kunskapsutveckling är att Stef-
fen skulle kunna utveckla sin musikaliska kommunikation genom olika for-
mer av distanserad interaktion i form av till exempel ”Call and response”. 

Karls protomusikaliska förutsättningar återspeglades bland annat i hans 
vilja att avstämma sig själv i musikaliska interaktioner, se exempel 6. En 
möjlig utvecklingszon i fråga om musikalisk kunskapsutveckling är att Karl 
skulle kunna utveckla sin musikaliska intuition genom improviserade sams-
ånger i ”en till en” -situationer.  

Ragnhilds protomusikaliska förutsättningar återspeglades bland annat i 
hennes breda musikaliska utryck i form av verbal sång, dans och spel, se 
exempel 8. En möjlig utvecklingszon i fråga om att fasthålla hennes musika-
liska handlingskompetens i förhållande till en accelererande demens är att 
flytta fokus från musikaliska färdigheter till musikalisk lek 

Jonnys protomusikaliska förutsättningar återspeglades bland annat i hans 
musikaliska uttryck i dans och spel, se exempel 9. En möjlig utvecklingszon 
i fråga om musikalisk kunskapsutveckling är att Jonnys musikaliska kom-
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munikation skulle kunna styrkas genom att hans musikaliska agens bekräftas 
i ”en till en”- situationer.  

Birgits protomusikaliska förutsättningar återspeglades bland annat av att 
hennes musikaliska uttryck motiverades av interaktionen med den andre, se 
exempel 11. En möjlig utvecklingszon i fråga om musikalisk kunskapsut-
veckling är att Birgits musikaliska handlingskompetens skulle kunna styrkas 
genom att låta musikaktiviteter utformas som improviserade musikaliska 
interaktioner i ”en till en”- situationer.  

Johans protomusikaliska förutsättningar återspeglades bland annat av att 
hans musikaliska uttryck motiverades av den omgivande musiken, se exem-
pel 12. En möjlig utvecklingszon i fråga om musikalisk kunskapsutveckling 
är att stärka Johans musikaliska handlingskompetens genom att introducera 
honom för en mer varierad musikrepertoar. 

Exempel på komplexa protomusikaliska förutsättningar 
Den andra kategorin kan beskrivas som komplexa protomusikaliska förut-
sättningar. Hos sjutton deltagare var deras kompetens begränsad till två mu-
sikaliska uttryck. Samtliga deltagare uttryckte sig genom dans. Elva delta-
gare i denna kategori uttryckte sig med röst och övriga sex genom spel. 

Karins musikaliska uttryck begränsades till dans och sång. Karins pro-
tomusikaliska förutsättningar återspeglades i hennes reaktioner på musik, 
exempel 7. En möjlig utvecklingszon i fråga om musikalisk kunskapsut-
veckling är att stärka Karins musikaliska agens genom multimodala interakt-
ioner där hennes reaktioner tolkas som handlingar.  

Børges musikaliska uttryck begränsades till dans och sång. Børges pro-
tomusikaliska förutsättningar återspeglades bland annat av att han ofta reage-
rade på musik, se exempel 10. En möjlig utvecklingszon i fråga om musika-
lisk kunskapsutveckling är att stärka Børges kommunikativa kompetens 
genom musikalisk spegling med röst och keyboard.  

Kristers musikaliska uttryck begränsades till dans och spel. Kristers pro-
tomusikaliska förutsättningar återspeglades bland annat i hans intresse för 
ljudens kvalitet, exempel 3. En möjlig utvecklingszon i fråga om musikalisk 
kunskapsutveckling är att Kristers förmåga till fördjupning understöds ge-
nom instrumentalt samspel med fokus på tempo, dynamik, attack och klang-
färg. 

Exempel på specialiserad protomusikalisk förutsättning 
Den tredje kategorin kan beskrivas som specialiserade protomusikaliska 
förutsättningar. Sex deltagare hade enbart ett kroppsligt musikalisk uttryck. 
Några av dessa deltagare kom med spontana ljud, men dessa utryck kunde 
inte kopplas till den musikaliska interaktionen. En deltagares kroppsliga 
uttryck var begränsat till mimik.  

Mikaels protomusikaliska förutsättningar återspeglades bland annat i hans 
tajming, se exempel 5. En möjlig utvecklingszon i fråga om musikalisk kun-
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skapsutveckling är att Mikael utvecklar sin musikaliska teknik genom en 
musikalisk spegling av hans rörelsemönster. 

Lises protomusikaliska förutsättningar återspeglades i hennes reaktioner 
på sång i musikaliska interaktioner, exempel 4. En möjlig utvecklingszon i 
fråga om musikalisk kunskapsutveckling är att Lises musikaliska närvaro 
stärks genom musikmimik i ”en till en” -situationer.  

Exempel på avsaknad av protomusikaliska förutsättningar 
Den fjärde kategorin kan beskrivas som avsaknad av protomusikaliska förut-
sättningar. Men även i denna grupp har deltagarna olika förutsättningar att 
delta i musikaliska aktiviteter.  

Ivars avsaknad av protomusikaliska förutsättningar kännetecknades av att 
han valde att närvara vid musikaktiviteterna, utan att vid någon tidpunkt ge 
uttryck för att musiken gav någon mening, se exempel 13. Eventuellt kan det 
vara möjligt att skapa förutsättningar till musikalisk kunskapsutveckling 
genom att koppla musik till situationer Ivar upplever som meningsfulla.  

Annes avsaknad av protomusikaliska förutsättningar kännetecknades av 
att hon endast reagerade på musik då den upplevdes som störande, exempel 
14. Eventuellt kan det vara möjligt att skapa förutsättningar till musikalisk 
kunskapsutveckling genom att interagera musikaliskt med Anne utan ljud-
liga eller rörelsemässiga överraskningar i ”en till en” -interaktioner.  

Samuels avsaknad av protomusikaliska förutsättningar kännetecknades av 
att han upplever musiken som symboler, exempel 15. Eventuellt kan det vara 
möjligt att skapa förutsättningar till musikalisk kunskapsutveckling genom 
att kommunicera med ett synkretiskt språk som består av en mix av bilder, 
ord, mimik och musikaliska uttryck.  

6.4 Resultatens reliabilitet och validitet 

Resultatens reliabilitet (pålitlighet) 
Bakgrundstudiens reliabilitets styrks av att jag observerat deltagarna under 
förhållandevis lång tid och därmed har lärt känna samtliga deltagare väl. För 
att deltagande observationer ska räknas som regelrätta data, är det dock vik-
tigt att dessa endast gäller sådant som kan observeras och uppfattas på lik-
nande sätt av flera individer (Esaiasson et al., s. 355).  

I förhållande till de strukturella observationerna fanns det en uppenbar 
risk för bias. Med tanke på resultatens reliabilitet kan de resultat som genere-
rades via de strukturerade iakttagelserna kanske uppfattas som de som är 
enklast att få bekräftade. De överordnade resultaten från interaktionsana-
lysen diskuterades och bekräftades också av pedagogerna i respektive mu-
sikverksamhet. Problemet med denna form av verifiering av resultaten var 
att jag i min roll som musikpedagog, supervisor och forskare erhöll definit-
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ionsmakten.51 Resultaten skulle i princip endast kunna bekräftas av en med-
bedömare som hade tillgång till den teoretiska instruktion som formulerats 
utifrån avhandlingens insatsteori.  

Med tanke på de ostrukturerade observationerna, bekräftades narrativerna 
om de enskilda deltagarna av de pedagoger som deltog i musikaktiviteterna. 
I denna studie är det den narrativa kunskapen, det vill säga konstruktionen av 
mening, som utgör berättelsernas giltighetskriterium (se 5.6.2). Ett metodo-
logiskt problem är dock om dessa narrativer kan värderas i förhållande till 
kravet på vetenskaplig konsistens. Denna problematik gäller dock inte enbart 
denna studie utan kan, enligt min mening, ställas till den narrativa forskning-
en generellt.  

Med tanke på att dessa observationer var mycket öppna och subjektiva, 
och dessutom grundade sig på musikaliska interaktioner, vore det logiskt att 
resultaten från dessa iakttagelser borde vara ännu svårare att verifiera. Ome-
delbart, menar jag dock, att de har en fördel i förhållande till andra former av 
strukturerade och ostrukturerade observationer av musik och musikalitet. 
Genom att observera musikaliskt är det möjligt att generera kunskap som 
andra kan verifiera musikaliskt. Även om det inte helt löser reliabilitetspro-
blemet, kan det faktum att observationen och verifieringen sker i musiken, 
bidra till att styrka resultatens trovärdighet. Detta visade sig bland annat i 
samtalen med pedagogerna, där vi på ett utmärkt sätt kunde förstå varandras 
erfarenheter kring musikaliska interaktioner med en bestämd deltagare, trots 
att vi ofta använde olika begrepp.  

Även om inte resultaten kan betraktas som faktuella, menar jag att kom-
binationen av strukturerade iakttagelser och denna form av musikaliska in-
teraktionsobservationer, ger resultaten en hög trovärdighet till resultaten som 
helhet. Ett reliabilitetsproblem uppstår dock kring de tre deltagare som inte 
utvisade någon form av musikalisk reaktion under observationsperioden. 
Även om detta tyder på att människans musikaliska stämdhet är förbunden 
med människans intentionalitet är det inte bevisat. Det enda observationerna 
kunde dokumentera var att deltagarna inte reagerade musikaliskt på musiken 
då de observerades.  

Resultatens validitet (giltighet) 
Med tanke på säkrandet av observationernas validitet redogör Richard 
Colwell för tre kriterier i studiet av musikaliskt lärande (Colwell 2002). Ob-

                                                      
51 Denna definitionsmakt kom till uttryck i två avseenden. Även om detta inte togs så högtid-
ligt, fanns det givetvis en förväntan om att jag visste mer än pedagogerna i sådana här frågor. 
Om jag till exempel gav uttryck för att Mikkel utvecklats musikaliskt antog pedagogerna med 
god rätt att jag borde veta vad jag pratade om. Samtidigt innebar min musikteoretiska barlast 
att de begrepp som jag beskrev observationerna med kunde upplevas som främmande. Alla 
informanter upplevde inte en problemställning om till exempel Johans musikaliska agens som 
speciellt meningsfull.  
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servationerna ska utföras utifrån en bestämd teoretisk instruktion. Iakttagel-
serna ska analyseras inom ramen för denna teoretiska kontext. Observation-
erna ska återspegla det deltagarna uppfattade som centralt i deras beteende.  

Dessa kriterier har även varit den metodologiska utgångspunkten i denna 
delstudie. I fråga om teoretisk instruktion har bakgrundsstudien formulerats 
och analyserats utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Observationerna av 
deltagarnas musikaliska förutsättningar baserades bland annat på explicita 
definitioner av musikalitet, musikalisk handlingskompetens och musikalisk 
kunskapsutveckling. 

Både pedagoger och deltagare var förtrogna med min närvaro. Pedago-
gerna var också införstådda med min roll som forskare. Distinktionen mellan 
forskaren som fullständig deltagare och deltagare som observatör, (Cohen, 
Manion och Morrison 2007, s. 404ff), var dock meningslös, och därmed inte 
relevant, för deltagarna.  

 I fråga om vad deltagarna uppfattade som centralt, baserade sig observat-
ionerna på deltagarnas upplevelse av meningsfullhet. Denna meningsfullhet 
är lätt att observera i musikaliska interaktioner med deltagarna eftersom den 
musikaliska kommunikationen bryter ihop om den inte ger mening. I de 
strukturerade observationerna baserade jag mina tolkningar och analyser på 
mina musikaliska upplevelser av meningsfullhet i interaktionerna med de 
enskilda deltagarna. 

6.5 Delkonklusioner 
Avsikten med denna bakgrundsstudie handlade i forskningsprojektets tidig-
aste faser om vad som kännetecknar förutsättningarna för musikalisk kun-
skapsutveckling hos människor med grava kognitiva dysfunktioner. I förbin-
delse med problemformuleringens avgränsning och precisering fick denna 
problematik en mer musiketnologisk profil. Den nyanserade bild av praxis 
som analysen av denna lokala musikkultur resulterade i blev denna studies 
viktigaste bidrag till forskningsfrågan.  

Även om studien inte har någon omedelbar koppling till forskningsfrågan 
kan den ändå bidra till diskussionen om sambandet mellan musikpedagogisk 
teori och definitions makt. Utifrån studiens resultat går det att dra tre kon-
klusioner kring målgruppens förutsättningar till musikalisk kunskapsutveckl-
ing.  

Den första delkonklusionen är att de allra flesta människor med grava 
kognitiva dysfunktioner har mycket stora förutsättningar att utvecklas musi-
kaliskt. Den andra delkonklusionen är att målgruppens inbördes musikaliska 
förutsättningar är så olika att musikaliska lärandemiljöer måste tillrättaläggas 
på individnivå. Den tredje delkonklusionen är att hypotesen om människans 
naturliga protomusikalitet kan ifrågasättas. 



6. Bakgrundsstudien om målgruppens förutsättningar 

 165

6.5.1 Målgruppen har stora förutsättningar att utveckla 
musikalisk kunskap 
Resultatet tyder på att de allra flesta människor med omfattande kognitiva 
dysfunktioner har stora förutsättningar att utveckla en musikalisk handlings-
kompetens. Huruvida människor utvecklas musikaliskt handlar om i vilken 
grad musiken upplevs som meningsfull. Om inte musiken ger mening finns 
inga förutsättningar för en musikalisk interaktion. Att skapa förutsättningar 
för musikaliskt lärande och utveckling handlar därför om att tillrättalägga 
meningsfulla musiksituationer. Musikalisk kunskap kommuniceras genom 
musikaliska interaktioner men musikens betydelse rymmer mer än musika-
lisk mening. Musiken kan till exempel fungera som ritual, symbol eller in-
ramning av en situation på samma sätt som en bild eller ett redskap.  

Den musikaliska närvaron är en grundläggande förutsättning för kommu-
nikationen och därmed också den musikaliska interaktionen. Den musika-
liska närvaron är därför en central parameter i tillrättaläggandet av musika-
lisk kunskapsutveckling. Först när denna är etablerad är det möjligt att ut-
mana den musikaliska reflektionen eller att skapa incitament för den musika-
liska tajmningen. Detta utesluter givetvis inte att musikalisk reflektion och 
tajmning kan användas strategiskt i tillrättaläggandet av utvecklingen av 
musikalisk närvaro. Den musikaliska kunskapsutvecklingen är mångfasette-
rad och kan inte beskrivas som stadier i en generell utvecklingsteori.  

Musikens mening är dialektiskt förbunden med människans upplevelse av 
sin musikaliska agens. Meningen finns där för att hon, liksom informationen 
i all annan kommunikation, kan relatera musiken till sig själv. Motsatt kon-
strueras hennes musikaliska själv, som endast är en aspekt av hennes hela 
självupplevelse, genom kommunikationen med hennes omvärld. Musiken 
berör på grund av sitt väsen något essentiellt i människans självupplevelse av 
själv. Även människor med mycket grava kognitiva dysfunktioner och fy-
siska handikapp kan därför förnimma sig själv genom musiken så länge de 
tillerkänns agens.  

6.5.2 Musikaliska lärandemiljöer måste tillrättaläggas på 
individnivå 
Musikaliska interaktioner förutsätter musikalisk agens. Aktörerna i en musi-
kalisk interaktion kan dock agera utifrån skilda kunskapsintressen. För en 
människa kan musiken till exempel erbjuda en möjlighet att utforska sig 
själv, medan en annan önskar att utveckla sina relationer till den andra. Mu-
sikens mening avgörs av dess relevans för aktörerna i den aktuella musiksi-
tuationen. Den musikaliska interaktionen handlar därför inte enbart om 
agens utan även om i vilken grad musiken responderar på aktörernas för-
väntningar eller behov. Förutsättningen för att musikaliska aktioner ska inte-
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greras i musikaliska interaktioner är att musiksituationen kan rymma aktö-
rerna skilda intressen.  

Målgruppens musikaliska förutsättningar kan sinsemellan vara så olika att 
musikaliska lärandemiljöer bör tillrättaläggas på individnivå. Handlingens 
amodala karaktär innebär att uttrycket och upplevelsen inte per automatik 
kanaliseras genom samma kommunikationsmodus. Den som är mest kompe-
tent att uttrycka sig genom dansen kan samtidigt ha sina starkaste och mest 
nyanserade upplevelser i den klingande musiken. Musikalisk handlingskom-
petens handlar inte enbart om hur människan upplever och uttrycker sig mu-
sikaliskt, utan även på vilket sätt handlingen relaterar henne, till hennes om-
värld. Några har behov av att ledsagas medan andra önskar vara den som för. 
En del har det bäst med den täta fysiska kontakten medan andra blir häm-
made av visuell eller fysisk kontakt.  

6.5.3 Studien tyder på att vissa människor saknar en naturlig 
protomusikalitet 
Tre av deltagarna utvisade inte någon form av musikalisk reaktion under de 
musikaliska seanserna. Detta resultat var mycket oväntat och studien har 
därmed inte lyckats dokumentera att alla människor är disponerade för mu-
sikalisk stämdhet. Det är därför inte givet att musikalisk kunskapsutveckling 
kan tillrättaläggas med utgångspunkt i en förväntan om protomusikaliska 
reaktioner på musik. Att en av dessa deltagare har ett visst verbalt språk kan 
eventuellt tolkas som att människans protomusikaliska förmåga inte är nöd-
vändig hennes möjligheter att utveckla ett verbalt språk.  

Däremot tyder resultatet på att människans intentionalitet är en viktig fak-
tor i tillrättaläggandet av musikaliska lärandesituationer. Musikaktiviteter 
behöver inte upplevas musikaliskt för att upplevas som meningsfulla. 
Huruvida denna meningsfullhet kan ligga till grund för utvecklingen av mu-
sikalisk stämdhet har dock inte undersökts i denna delstudie. 
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7 Om pedagogers begreppsliggörande  

Syftet med detta kapitel är att redogöra för delstudien om hur pedagoger ser 
på musik i förhållande till deras uppfattningar av musikaktiviteter i egen 
praxis (se 2.4.4). Denna problemställning besvaras i form av delstudiens 
resultat. Avsikten med denna empiriska delstudie var att generera data som 
kan bidra till att beskriva och problematisera sambandet mellan musikpeda-
gogisk teori och definitionsmakt.  

Datainsamlingen skedde genom gruppintervjuer. Dessa intervjuer utfor-
mades med tanke på att få kunskap om informanternas reflekterade syn på 
musik. Det vill säga den syn på musik som explicerades i samtalet om mu-
sik. För att säkra delstudiens akribi fick informanterna efterföljande möjlig-
het att kommentera och korrigera tolkningarna av de utsagor som låg till 
grund för studiens analyser och resultat. 

Valet av pedagogiska medarbetare som informanter grundades bland an-
nat på antagandet att denna profession i stor utsträckning baserar deras mu-
sikaktiviteter på en implicit musiksyn (se 2.2.1). De informanter som ingick i 
studien uppfattade inte musikaktiviteterna som en formell musikpedagogisk 
praktik. Det vill säga, tillrättaläggandet av aktiviteterna baserades inte på 
frågeställningar med anknytning till deltagarnas musikaliska kunskapsut-
veckling. Snarare var informanterna en del av en sociokulturellt definierad 
musikkultur som de skapade tillsammans med deltagarna (se 4.1.2).  

Delstudien är dialektiskt förbundet med forskningsprojektets problemori-
enterade utveckling som helhet. Kopplingen mellan delstudien resultat och 
forskningsfrågan baseras på hypotesen om språket som strukturell koppling 
mellan sociala och psykiska system (se 5.3.2). Delkonklusionerna handlade 
om vilken effekt, eller vilka konsekvenser, pedagogers begreppsliggörande 
av deras musiksyn, har för deras uppfattningar om musikaktiviteter i deras 
professionella praxis.  

Detta kapitel inleds med en introduktion till delstudien och dess viktigaste 
resultat. Därefter redogörs för delstudiens utformning och genomförande. I 
kapitlets tredje del beskrivs den analys av empirin som resultaten baseras på. 
Denna beskrivning följs upp med en diskussion om resultatets validitet och 
reliabilitet ur ett metodologiskt perspektiv. Kapitlet avslutas med en delkon-
klusion angående pedagogers begreppsliggörande.  
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7.1 Introduktion till delstudien om begreppsliggörandet 
Denna empiriska delstudie handlar om hur pedagoger som verkar inom det 
specialpedagogiska området ser på musik i förhållande till hur de uppfattar 
musikaktiviteter i egen praxis (se 2.4.4). Syftet med denna introduktion är att 
kortfattat beskriva denna empiriska delstudies koppling till det kulturhisto-
riska perspektivet samt presentera de överordnade resultat som delkonklus-
ionerna baseras på.  

7.1.1 Kopplingen till det kulturhistoriska perspektivet 
Delstudierna baseras på postulatet att musikpedagogiska teorier inbegriper 
en mer eller mindre explicit musiksyn (se 2.2.1). Frågan om sambandet mel-
lan musikpedagogisk teori och definitionsmakt är formulerat och undersökt 
utifrån hypotesen om språkligt tänkande (se 5.3).  

Studien av pedagogers musiksyn och begreppsliggörande tar främst ut-
gångspunkt i temat om musikpedagogisk teori och diskurs (se 5.6). Detta 
samband kan beskrivas som att musikpedagogiska teorier medieras (se 5.4), i 
diskursiva praktiker (se 5.6.1). I förhållande till musikpedagogisk diskurs 
kan språket förstås som den strukturella kopplingen mellan sociala och psy-
kiska system (se 5.3.2). I förhållande till kompetens kan språket förstås som 
den strukturella kopplingen mellan affektiva och analytiska tankeformer i 
intrapsykiska system (5.3.3).  

Analysen baseras på den distinktion mellan praxisteorier och praxisberät-
telser som beskrivs i ”Tesen om praxisteorier i diskursiva praktiker” (se 
5.6.2). Med praxisteorier avses de begrepp, antaganden och postulat som vi 
använder oss av mer eller mindre okritiskt i tillrättaläggandet av vår egen 
praktik. Eftersom dessa teorier baseras på erfarenheter får de sin giltighet i 
förhållande till en konkret praktik. Musikpedagogiska praxisteorier baseras 
övervägande på pseudobegrepp och potentiella musikbegrepp (se 5.3.3). Det 
vill säga begrepp med en diffus teoretisk laddning. Potentiella musikbegrepp 
har inte en explicit teoretisk laddning utan representerar snarare en musikpe-
dagogisk position (se 2.2.2).  

Praxisberättelser skiljer sig från praxisteorier genom att de baseras på mer 
eller mindra implicita trosföreställningar. Dessa trosföreställningar kan besk-
rivas som en vardagspsykologisk kanon (se 5.6.2). En implicit musiksyn kan 
beskrivas som en del av denna kulturella kanon. Behovet att artikulera sin 
musiksyn kan sägas uppstå när pedagogens trosföreställningar om vad musik 
är, inte sammanfaller med hur den borde vara.  

I praxisberättelser artikuleras synen på musik med hjälp av pseudobe-
grepp. Dessa begrepp bygger främst på pedagogers subjektiva erfarenheter 
från tidigare situationer, vars intrapsykiska betydelse aldrig har formulerats 
verbalt (se 5.6.2). Gränsen mellan vad som kan betraktas som praxisberättel-
ser, respektive praxisteorier i diskursiva praktiker kan vara diffus.  
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7.1.2 Sammanfattning av resultat 
Som nämnts ska resultaten förstås som besvarelsen av delstudiens problem-
ställning medan delkonklusionerna avser att koppla dessa resultat till forsk-
ningsfrågan. Resultaten av analyserna var inte oväntade. Många av utsagorna 
byggde på implicita värderingar som först formulerades som en effekt av 
samtalet. Studien bekräftade hypotesen om att musik och musikalitet upplevs 
som diffusa begrepp av de intervjuade pedagogerna.  

Musik och musikalitet handlar om känslor och kommunikation 
Samtliga informanter förknippar mer eller mindre explicit begreppet musik 
som något som är förbundet med känslor och kommunikation. Liksom musik 
är musikalitet ett vardagsbegrepp. Musikalitet handlar om att uttrycka sig 
genom musik. Denna förmåga varierar från människa till människa. 

Musik kan styrka sociala kompetenser och kognitiv utveckling 
Samtliga informanter anser att musiken har en viktig social funktion i deras 
praktiker. Samtliga informanter kom in på musikens stämningsskapande 
egenskaper. Utöver musikens sociala funktion kan musikaktiviteter bidra till 
att styrka deras brukares sociala och kognitiva utveckling. 

Musik är relevant men inte något man pratar om 
De flesta informanterna anser att musiken kan användas som redskap för 
kommunikation i det pedagogiska arbetet med målgruppen. Musik upplevs 
därför som viktig i förhållande till egen professionalism. Genom musiken 
som kommunikation kan relationerna med den enskilda brukarens styrkas 
liksom den kan användas till att synliggöra hennes resurser. Musik hör dock 
inte till de samtalsämnen som prioriteras i deras praxis. Snarare utmärker sig 
samtalet om musiken genom sin frånvaro. 

Musikverksamheter i praxis bestäms av pedagogers musikaliska agens 
Informanterna anser att pedagogers musikaliska handlingsfrihet begränsas av 
okunskap och framförallt av osäkerhet. Pedagogers musikaliska handlings-
kompetens handlar om att kunna ta utgångspunkt i sig själva. Denna musika-
liska agens handlar i sin tur främst om modet att använda sig av musik. 

Musik och musikalitet är värdeladdade begrepp som hanteras olika 
Trots att samtliga informanter sjunger, spelar och dansar tillsammans med 
brukarna i deras praxis gav flertalet uttryck för att de är omusikaliska. Denna 
paradox avslöjade den vardagspsykologiska laddning som begreppen musik 
och musikalitet hade i samtliga intervjuer.  
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7.2 Delstudiens utformning 
Delstudiens resultat baserades på gruppsamtal med sex danska pedagoger 
som deltog i någon av de musikaktiviteter som ingår i studiens empiri. Syftet 
med samtalen var att undersöka de musikpedagogiska begreppens funktion i 
förhållande till informanternas begreppsliggörande av praxis.  

7.2.1 Informanterna 
Intervjupersonerna i denna delstudie hade status som informanter (se 4.1.4).  

Allmänt 
Som nämnts tidigare tillvaratas en stor del av det pedagogiska arbetet med 
denna målgrupp av en profession som i Danmark benämns som pedagoger 
(se 2.2.1) Den danska utbildningen till pedagog (da. pædagog), siktar till det 
pedagogiska arbetet inom ett brett fält. År 2007 blev utbildningen omdefinie-
rad till en professionsbachelor. I dag definieras pedagogers överordnade 
arbetsfält som arbetet med barn och unga, människor med nedsatt funktions-
förmåga samt människor med sociala problem.  

För att undgå begreppsförvirring benämns pedagogiska medarbetare med 
en pedagogisk utbildning för socialpedagoger. Även om socialpedagoger 
som regel är i majoritet på aktivitetscenter och gruppboenden, tillvaratas det 
pedagogiska arbetet också av andra medarbetare. De kan exempelvis ha en 
kortare utbildning som ”social og sundhedassistent” eller ”pædagogisk assi-
stent”. Det är också vanligt att medarbetare inom detta område saknar rele-
vant utbildning. Samtliga medarbetare som deltog i denna delstudie om-
nämns som pedagoger. 

Urvalskriterier 
Urvalet av intervjupersoner styrdes av delstudiens syfte. Det vill säga att 
generera data omkring vilken betydelse det musikpedagogiska begreppslig-
görandet kan ha med tanke på sambandet mellan musikteori och musikpeda-
gogisk definitionsmakt (se 2.3.3). Detta syfte och avgränsning låg till grund 
för problemställningen om hur pedagoger inom det specialpedagogiska om-
rådet ser på musik i förhållande till musikaktiviteter i egen praxis. För att 
intervjuerna skulle kunna bidra med relevant information baserades urvalet 
av intervjupersoner på följande kriterier: 

Informanterna skulle delta i de musikaktiviteter som ingick i forsknings-
projektet. Detta var en förutsättning för att samtalet kunde ta utgångspunkt i 
konkreta exempel från en gemensam praxis. Dessa konkreta exempel skulle 
underlätta begreppsliggörandet av de fenomen som tematiserades i samtalet.  

Informanterna skulle vara engagerade i musikaktiviteterna. Om samtalet 
tog utgångspunkt i den enskilde informantens motiv och ägarskap skulle 
detta underlätta samtalet om musikens relevans.  
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Informanterna skulle vara trygga i samarbetet med mig. Det var viktigt att 
informanterna kände mig så väl att samtalet inte hämmades av min profess-
ionella status som musikpedagog, seminarielektor och forskare.  

Informanterna skulle känna varandra. Eftersom intervjuerna genomfördes 
i form av gruppsamtal var det viktigt att informanterna kunde referera till 
gemensamma exempel samt känna sig trygga med varandra.  

Informanterna skulle vara representativa med tanke på utbildning, kön, er-
farenhet och ålder i förhållande till personalsammansättningen i de aktuella 
musikverksamheterna.  

Eftersom musikaktiviteterna pågått några år innan denna delstudie skulle 
genomföras, hade jag en ganska god uppfattning om vilka pedagoger som 
kunde uppfylla ovanstående kriterier. För att kunna hantera datainsamlingen 
var jag inställd på att begränsa antalet informanter till maximalt åtta pedago-
ger. Det visade sig dock att samtalen med de första sex pedagoger gav till-
räcklig relevant information. 

Kravet på representativitet var anledningen till att fyra av de sex infor-
manterna var utbildade pedagoger. Att inga manliga medarbetare ingick i 
fokusgrupperna berodde på att endast kvinnor deltog kontinuerligt i de aktu-
ella musikverksamheterna. Gemensamt för informanterna var att de, med ett 
undantag, inte hade någon musikutbildning med tanke på utövande eller i 
förhållande till pedagogisk praxis.  

Presentation av intervjupersoner 
Informanterna hade erfarenhet av att arbeta med musik och kan i denna be-
märkelse beskrivas som autodidakta musikpraktiker. Samtliga pedagogers 
namn är fiktiva (se 2.4). Intervjupersonerna i den första samtalsgruppen be-
stod av Louise och Signe som arbetar på ett aktivitetscenter. De är relativt 
nyutbildade pedagoger i slutet av 20-årsåldern med några få års erfarenhet 
från specialpedagogisk praxis. Vid intervjun hade de arbetat tillsammans i 
cirka ett år.  

Den andra gruppen bestod av Nanne och Joan och de arbetade på ett 
gruppboende för människor med grava kognitiva dysfunktioner. Nanne är 
utbildad pedagog. Joan, som är anställd som assistent, har inte någon formell 
utbildning. De är båda omkring 60 år med lång erfarenhet från området och 
de har arbetat tillsammans i cirka 10 år. 

Marie och Else arbetade på samma aktivitetscenter som Louise och Signe. 
Else är utbildad pedagog, utbildad på 1980-talet och hade vid intervjutill-
fället nio månader kvar till pension. I Elses utbildning till pedagog ingick 
musik som obligatoriskt ämne. Else hade många års erfarenhet från såväl 
gruppboende som specialpedagogiska aktivitetscenter. Marie är omkring 36 
år och hade vid intervjutillfället blivit anställd som långtidsvikarie. Marie har 
ingen tidigare erfarenhet från området och heller inte någon relevant utbild-
ning. Vid intervjun hade hon arbetat tillsammans med Else under cirka ett 
halvt års tid.  
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7.2.2 Metod  
Valet av gruppintervjun som metod motiverades av att det var samtalet om 
deras syn på musik i praxis som skulle vara i centrum. Eftersom jag betrak-
tades som en auktoritet inom området av pedagogerna, var det en fördel att 
samtalet så vitt som möjligt också utspelade sig mellan informanterna.  

Delstudiens förhistoria 
Två år innan forskningsprojektet påbörjades formellt i samband med mina 
doktorandstudier på KMH hade jag inlett ett samarbete med danska pedago-
ger omkring musik i specialpedagogisk praxis. Initiativet till detta samarbete 
kom från pedagogerna, inte deras arbetsgivare. Detta var viktigt med tanke 
på pedagogernas ägarskap till verksamheten.  

Utöver att jag skulle delta som musikpedagog, förväntades det att jag 
skulle bidra med idéer till hur musikaktiviteterna kunde utvecklas samt ge 
handledning till de pedagoger som så önskade. Även om jag givetvis betrak-
tades som en auktoritet med tanke på min musikpedagogiska kompetens, 
baserades vårt samarbete på ömsesidig respekt för varandras fackkunskap. 

Tack vare att jag hade en god professionell relation med samtliga pedago-
ger och deltagare upplevdes jag inte som en främling, utan som en del av 
praxisgemenskapen. Detta var en bidragande orsak till att de empiriska 
delstudierna fick karaktären av etnologiskt inspirerade musikpedagogiska 
fältstudier (se 4.1.2). Samtalstonen i vårt samarbete var mycket informell 
vilket också kom att känneteckna intervjuerna.  

Om samtalsintervjuer i grupp 
Avsikten med gruppintervjuerna var att generera kunskap om kulturella före-
ställningar som är med till att definiera pedagogers musiksyn. Samtalen mot-
svarade de kriterier som Steiner Kvale anser karakteriserar den kvalitativa 
forskningsintervjun. Samtalen sökte nyanserade beskrivningar av centrala 
teman i förhållande till informanternas livsvärld. Kunskapen genererades 
genom det mellanmänskliga samspelet i situationen, de intervjuades utsagor 
var mångtydiga och informanterna gav uttryck för att samtalen hade varit 
berikande (Kvale 1997). Intervjuformen bestod av öppna frågor, och frågor-
nas ordningsföljd och formuleringar, samt till viss del också innehållet, vari-
erade mellan intervjuerna (Esaiasson 2001).  

Eftersom de teman jag önskade belysa till stor del bestod av frågeställ-
ningar omkring musik som informanterna inte reflekterade över i deras var-
dagspraxis, var samtalets effekt viktig. I sammansättningen av grupper var 
det därför nödvändigt att informanterna kände mig och varandra tillräckligt 
väl för att säga sin oförbehållna mening. Informanterna skulle dessutom 
kunna referera till konkreta musiksituationer i en gemensam vardagspraxis. 
Som nämnts tidigare var studien avgränsad till pedagoger som använde, eller 
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önskade använda sig, av musik inom det specialpedagogiska området (se 
2.1.4).  

Intervjun påminde om en fokusgruppstudie, eftersom gruppen var sam-
mansatt med ett bestämt syfte, samtalet handlade om ett givet tema samt 
styrdes av en samtalsledare (Esaiasson 2001). Grupperna bestod dock enbart 
av två informanter samt mig som ledare av samtalet. Informanterna var in-
förstådda med min roll som forskare och syftet med intervjun. Samtliga in-
formanter betraktade mig som expert men de var också medvetna om att de 
hade en expertis i fråga om målgruppen som jag saknade. Denna relation var 
viktigt för etablera en likvärdighet mellan oss som samtalsparter.  

Intervjupersonerna blev informerade om att intervjun inte siktade mot att 
avbilda deras sociala verklighet. Informanterna betraktades heller inte som 
representativa för alla pedagoger. Intervjuernas giltighet i fråga om represen-
tativitet begränsades bland annat av att kulturer är alltid stadda i förändring, 
liksom transkriberingen av samtalen är ett litterärt arbete som alltid konsti-
tueras av, och konstituerar, en viss social miljö (Alvesson & Sköldberg 
2008).  

Tematisering av intervju 
Tematiseringen av intervjun baserades på att den skulle vara mycket öppen. 
Intervjuguiden bestod av en modell med fyra fält (se bil. 4). Fälten represen-
terade de fyra överordnade samtalsteman som intervjun kretsade omkring. 
Informanternas syn på:  

1. Musik som ressurs 
2. Musiksyn, musik och musikalitet  
3. Kompetenser for att arbeta med musik 
4. Samtalet om musik i praxis 

Intervjuguiden var designad som ett tvåstegssamtal. Först togs de över-
ordnade temata upp i form av en öppen konversation, beskrivet som fältens 
yttre hörn. Därefter preciserades intervjuns teman i form av direkta frågor i 
förhållande till de områden som informanterna eventuellt inte kom närmare 
in på. Dessa områden var representerade av begreppen i fältens inre hörn: 

1. Musik som ressurs; socialt, kognitivt och kulturellt 
2. Musiksyn, musik och musikalitet; kommunikation, tänkande och 

språk 
3. Kompetenser för att arbeta med musik; musikaliska färdigheter re-

spektive pedagogiska färdigheter 
4. Samtalet om musik i praxis; som musikaktiviteter respektive peda-

gogiska aktiviteter 

Om datainsamling och analys 
Eftersom intentionen var att studera de musikpedagogiska begreppens bety-
delse för begreppsliggörandet av deras musiksyn i förhållande till egen 
praxis, var det viktigt att informanternas utsagor kunde kopplas till en kon-
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kret praxis. Informanterna hade deltagit i musikaktiviteter tillsammans med 
deltagare i bakgrundsstudien. Vårt samtal kunde därför relateras till situat-
ioner där vi alla hade varit närvarande.  

Som nämnts är datainsamling och analys baserat på, och dialektiskt för-
bundet med utvecklingen av, såväl det kulturhistoriska paradigmet som de 
två övriga empiriska delstudierna (se 4.1.4). Även om det kulturhistoriska 
perspektivets samtliga teser har haft stor betydelse för problemställningens 
formulering och delstudiens utformning, baseras analysen framför allt på 
teserna om ”musikalisk agens” (se 5.4.2), ”kommunikationens radikali-
sering” (se 5.6.1), respektive ”metateorier i diskursiva praktiker” (se 5.6.2).  

I samtalet visade det sig bland annat att informanternas upplevelse av de-
ras egen musikaliska handlingskompetens och agens var en viktig faktor i 
expliceringen av deras syn på musik. I analysen av det empiriska materialet 
visade det sig också att frågan om koloniseringen av kommunikativa proces-
ser var intressant med tanke begreppsliggörandet av synen på musik. De 
strategier som ligger bakom språkhandlingarna kan formuleras utifrån 
många olika kunskapsintressen. Det är dock diskussionen om erfarenhetsba-
serade praxisteorier, potentiella musikbegrepp samt vardagliga musikbe-
grepp i ”Tesen om praxisteorier” som haft störst betydelse för utformningen 
av denna delstudie. Detta bekräftade min hypotes om att pedagogers musik-
syn ofta är implicit och inlagrad i en kulturell kanon som baseras på männi-
skans trosföreställningar om världens beskaffenhet utifrån ett vardagspsyko-
logiskt perspektiv. Det vill säga de hypoteser som bland annat baserades på 
mina erfarenheter från arbetet med frågeformuläret (se 4.1.2). 

Arbetet med delstudien var en process som utvecklades genom analysar-
betet. Intervjuerna genomfördes under de första månaderna i 2008. Samtalen 
spelades in och arkiverades direkt i mp3 format. Ingen genomlyssning av 
inspelningarna gjordes innan samtliga intervjuer genomförts. Efter en första 
hastig genomlyssning för att säkra att inga väsentliga teman saknades, lades 
intervjuerna åt sidan.  

Den andra fasen inleddes under våren 2009 med att respektive intervju 
importerades som ljudspår i det digitala musikredigeringsprogrammet Cu-
base. Genom att använda midispår som textremsor kunde informanternas 
utsagor i ljudspåren markeras i förhållande till tema och informant. Genom 
detta arbete fick jag en bild av informanternas olika positioner. Denna inle-
dande analys gjorde det också lättare att orientera sig i materialet vid de ef-
terföljande analyserna. 

En klarläggning av informanternas utsagor skedde genom att de transkri-
berades till text. Själva råtexten skrevs ut i förhållande till intervjuguidens 
temata där inspelningarna rensades från ovidkommande utrop, stamningar 
och återkommande upprepningar. Däremot lades vikt på att inte redigera bort 
det karakteristiska för respektive pedagogs språkbruk.  

Efterföljande analys bestod av en texttolkning av utsagorna i förhållande 
till kategorierna; musiksyn, praxisteori, profession, musikalisk handlings-
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kompetens samt musiksyn. Informanterna fick möjlighet att komma med 
eventuella korrigeringar till utskrifterna. Två informanter hade av olika an-
ledningar inte möjlighet att ge respons på texten. Utskrifterna från de tre 
intervjuerna lästes och godkändes dock som minimum av en av informanter-
na i respektive grupp. I de följande samtalen med informanterna bekräftades 
att kategoriseringen av texten återspeglade innehållet av samtalen.  

Därefter sattes de tre gruppernas utsagor upp vid sidan av varandra i ett 
gemensamt textdokument. Detta gav en visuell överblick av textens omfång i 
förhållande till informanternas syn på musikens funktion, musikens relevans, 
synen på musikens relevans i professionen generellt, musikalisk handlings-
kompetens, deras egen musikalitet samt deras definition av musik och musi-
kalitet. Denna sammanställning och tematisering låg till grund för den analys 
som var direkt kopplad till delstudiens problemställning om hur pedagoger 
ser på musik. Även resultaten från denna analys presenterades och diskute-
rades i uppföljande samtal. 

Resultatet från denna analys genererade dock frågor om på vilket sätt pe-
dagoger ser på musik. Den efterföljande analysen bestod i att identifiera de 
utsagor hos respektive grupp som bidrog till att samtalet om en bestämd 
frågeställning utvecklades respektive avstannande. Gruppernas jämfördes 
därefter även i detta hänseende. Resultaten från de två sistnämnda analyserna 
låg till grund för problematiseringen av språkets betydelse för pedagogers 
definitionsmakt. Delstudiens överordnade resultat presenterades på ett dok-
torandseminarium på KMH hösten 2009.  

Som det framgår av resultat och delkonklusioner är delstudiens empiri 
inte uttömd med tanke på en mer omfattande och djupgående kulturhistorisk 
analys. Delstudiens analys och problemutveckling har dock anpassats och 
avgränsats till problemformuleringens utveckling som helhet (se 4.1.3).  

7.3 Analys 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse av de intervjuade pedagogernas ex-
plicita musiksyn. Pedagogernas syn på musik och musikalitet formulerades 
dock sällan i explicita utsagor. Deras uppfattningar låg däremot ofta inbäd-
dade i samtalet som helhet. Frågan om musiksyn följs därför upp i de föl-
jande beskrivningarna om informanternas syn på musik i förhållande till 
deras egen pedagogiska praxis, deras egen profession samt deras musikaliska 
agens som pedagoger. Avslutningsvis berörs frågan om språkets betydelse 
för deltagarnas introspektion. 

Introduktion till analys 
Den informella samtalstonen i intervjun kan ses som ett uttryck för att in-
formanterna hade en stor tillit till mig som forskare. Eftersom intervjuperso-
nernas spontana kommentarer och tendens att tänka högt har ett stort värde 
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för studien har jag valt att ta med dem i orienteringen om analysen. För att 
inte missbedöma informanternas utsagor och språkbruk är det viktigt att 
uppmärksamma att det informella samtalet har en annan karaktär än, och 
därför inte kan jämföras med en mer formell diskussion av bestämda pro-
blemställningar. Formen för samtalet, det vill säga gruppintervjun, gjorde att 
informanterna i mer eller mindre grad bekräftade sin medinformants utsagor 
ickeverbalt genom att till exempel nicka eller mumla instämmande. I resulta-
tet redovisas därför informanternas utsagor gruppvis. Utöver de inbördes 
oenigheter som framgår av kommentarerna, ska utsagorna förstås som repre-
sentativa för de båda informanterna. 

 Trots att det relativt stora antalet citat gör texten mindre läsvänlig, har jag 
tagit med dem med tanke på läsarens möjligheter att förhålla sig till resulta-
tets trovärdighet. I citaten förkommer följande markeringar; … markerar en 
paus i ett sammanhängande citat, ***** markerar att det är två skilda utsa-
gor, samt [Signe illustrerar genom att klappa tre slag] som markerar att det är 
fråga om ett förtydligande eller en kommentar från min sida. Citaten är num-
rerade i den ordningsföljd de presenteras i texten, ”01, 02” och så vidare, 
med tanke på referenser i avhandlingen i övrigt.  

Citaten utgör endast en del av informanternas utsagor och har valts ut för 
att de är representativa för de utsagor som ligger till grund för mina tolk-
ningar. För att underlätta läsningen presenteras Louises och Signes utsagor 
först, efterföljt av Joan och Nanna, och Elses och Maries utsagor till sist.  

7.3.1 Musik och musikalitet handlar om känslor och 
kommunikation 
Syftet med samtalet om hur informanterna såg på musik och musikalitet var 
att få en förståelse för huruvida de upplevdes som oreflekterade vardagsbe-
grepp eller som operationella begrepp med en teoretisk laddning.  

 Samtliga pedagoger förknippade musik med känslor och gav, mer eller 
mindre explicit, uttryck för att musikalitet handlar om att kunna utrycka sig. 
Deras begreppsanvändning var dock av en så allmän karaktär att de inte kan 
betraktas som definitioner. Utsagorna visade dock på skillnader mellan hur 
grupperna samtalade om musik och musikalitet. Kortfattat skulle denna 
skillnad kunna beskrivas som att några samtal hade en större teoretisk ladd-
ning till skillnad mot andra som var mer baserade på vardagspsykologiska 
narrativer.  

Louise och Signe i den första gruppen var mycket i dialog med varandra 
och dras samtal hade den största teoretiska laddningen. Detta visade sig även 
i samtalet om musik och musikalitet där de genom att reflektera över och 
följa upp varandras utsagor, preciserade vad musik och musikalitet betydde 
för dem.  
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Även Nanna och Joan var i en dialog med varandra. Deras språk hade 
dock inte densamma teoretiska laddningen, fast de bekräftade främst varand-
ras utsagor. Genom samtalet distanserade de sig från deras spontana och 
oreflekterade definitioner av musik och musikalitet men de utvecklade inte 
begreppen i samma grad som Louise och Signe.  

Marie och Else hade inte densamma dialog sinsemellan. De bekräftade 
inte varandras utsagor i samma utsträckning som de övriga grupperna och 
kom ofta till att prata i munnen varandra. Under intervjun distanserade de sig 
inte i samma utsträckning från deras vardagsförståelse av musik och musika-
litet, vilket gjorde att samtalet blev mer baserat på värderingar än reflektion.  

Musik handlar om känslor 
På frågan om vad musik är, hade samtliga informanter svårt att komma in på 
en närmare definition av musik som begrepp. Gemensamt för de tre grup-
perna var att de mer eller mindre explicit uppfattade musik som något för-
bundet med känslor. Signe och Louise inledde med en öppen definition av 
musik som ljud. Genom samtalet preciserade de musik som en subjektiv 
upplevelse förbundet med kommunikation och stämningar. 

01 Signe; Alt kan jo næsten være musik, ikke? … Nogen vil måske kunne 
høre lyde hvor andre hør, jamen hun synger… kommunikationen, ikke? 

02 Louise; Jeg vil også helt klart sige en måde at kommunikere på… men 
samtidig også en oplevelse. 

03 Signe; kommunikation og/af lyde … 

04 Louise; …lyde, kommunikation, oplevelse… 

05 Signe; …kan skabes, altså stemningsskabende … 
 

De två övriga grupperna var mer obestämda. Nanna och Joans svar tyder på 
att själva frågan om vad musik är, kändes främmande. På en följdfråga in-
stämde de i att musik handlar om känslor. 

06 Nanna; det kommer da an på hvad det er for noget 

07 Joan; ja, det vil jeg dog også sige 

08 Joan; musik tænker man jo lige pludselig glad, jo 

09 Nanna; ja 

 - Mats; noget med følelser? 

10 Joan; ja 
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11 Nanna; ja følelser, absolut, det er det for mig i hvert fald 
 

Även Else och Marie hade svårt att komma in på en beskrivning av vad mu-
sik är. Efter att Else beskrivit det som något med toner och röster kom Marie 
in på stämningar.  

12 Else; for mig er musik morgensang, det er også nogen cd’ er, det er også 
nogen musikvideo, det er vores cirkus med musik og det er vores cirkus tors-
dag med musik ... for mig kan musik også være hvis jeg bare en dag står og 
skråler 

13 Else; det kan være en båndoptager … det er jo toner, det er stemmer med 
musik... jeg forestiller mig ikke en symfoniorkester som står deroppe, fordi 
det har vi ikke ... jeg er nødt til at blive, kald det oppe eller nede, på det plan  

14 Marie; nu ved jeg ikke om man kan sige det i den her sammenhæng, men 
det kommer også an på hvad stemning man er i, hvad humør man er i, ... med 
musikken ikke også, hvad musik man hører, hvad man godt kan lide at høre 

 
På en följdfråga till Maries utsaga instämde de i att musik handlar om käns-
lor. Efter att först ha gett ett exempel på hur en brukare alltid grät till be-
stämda melodier kom Else in på sina egna upplevelser.  

15 Else; jeg kan komme ind i kirke, til et eller andet, det behøver ikke at være 
begravelse, det kan være bryllup, det kan være … et eller andet, så sidder jeg 
og synger en sang, lige pludselig kan jeg ikke få min stemme ud fordi gråden 
sidder heroppe et stykke i halsen, hele konteksten plus det jeg synger der, og 
det er ikke kun ved begravelsen, jeg kan ikke sige dig hvad det er 

16 Marie; det er vel hele stemningen 

17 Else; det er også følelser så det basker 

Musikalitet handlar om att kunna uttrycka sig genom musiken 
Samtalet om vad musikalitet är, resulterade i få utsagor där det framgick att 
informanterna upplevde det som ett diffust begrepp. Louise och Signe kom 
in på att musikalitet kan ligga på olika nivåer och att det handlar om tilltron 
till sig själv 

18 Louise; Det ligger på mange niveauer, du har jo helt klart et højere niveau 
end hvad vi har, men vi kan også lave musik.  

 - Mats; På hvilken måde er jeg på et højere niveau? 

19 Louise; Jeg synes effekten af den musik du spiller, i forhold til vores bru-
gere, den er større end den vi kommer med 
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20 Signe; Jeg tror det er noget med at ha tiltroen, til sig selv. Det at du har 
spillet musik i mange år, gør at det ligger sådan lidt på rygraden, så det behø-
ver du ikke koncentrere dig så meget om, hvor vi sidder og skal koncentrere 
os enormt meget om at skifte mellem to akkorder…, så er det ikke ligesom 
plads til samtidig at levere den der energi over for den bruger man står sam-
men med, så tænker jeg i hvert fald. 

21 Louise; Nogen af vores brugere har jo også nogen lyde, nogen mere mo-
notont og sådan noget, det er jo også musikalitet 

22 Signe; vi har en bruger, hvis f.eks. begynder at sige ”Jette spjætte”, så be-
gynder hun … [Signe illustrerar genom att klappa tre slag ] … det mener jeg 
er en del af at være musikalsk  

 
Signes utsaga kan även tolkas som att musikalitet även handlar om att kunna 
byta ackord, det vill säga tekniska färdigheter. Nanna och Joan gav först 
spontant uttryck för att de är omusikaliska. Efter att ha diskuterat begreppet 
kom de in på att musikalitet inte nödvändigtvis är förknippat med speltek-
niska färdigheter utan lika gärna kan handla om dans eller sång. Det avgö-
rande för dem är att man tycker om det.  

23 Nanna; … hvis det er med hensyn til og synge og sådan noget, så vil jeg 
nok sige, så er jeg musikalsk, det kan jeg godt og jeg kan lide det 

24 Joan; jeg kan ikke synge  

 - Mats; hvad kan du så Joan? 

25 Joan; alt mulig andet  

26 Nanna; du kan danse 

27 Joan; det kan jeg, ja 
 

Även Else och Marie definierade sig som omusikaliska. I det efterföljande 
samtalet om vad musikalitet är, beskrev de musikalitet som förmågan att 
kunna spela och vara levande samtidigt.  

28 Else; En der kan spille på instrumenter og samtidig være levende imens de 
spiller på instrumenterne, til vores brugere, det er for mig at være musikalsk.  

29 Marie; det var det samme jeg lige var inde på før, ikke også, når du er her, 
ikke også, så kan du få sat det hele i gang  
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7.3.2 Musik kan stärka sociala kompetenser och kognitiv 
utveckling 
 
Eftersom det var ett av urvalskriterierna, byggde undersökningen på en pre-
miss om att informanterna uppfattade att musik hade en viktig funktion i 
deras praxis. Att samtliga pedagoger gav uttryck för att musiken har en stor 
betydelse för målgruppen var därför ganska givet. Syftet med intervjun var 
att undersöka varför de ansåg att musik är viktig i deras praxis. Samtliga 
informanter delade uppfattningen att musiken har en viktig social betydelse 
liksom att den kan stärka deltagarnas sociala och kognitiva utveckling. Av-
saknaden av musikteoretiska begrepp innebar dock att informanterna hade 
svårt att närmare precisera vilken betydelse de musikaliska interaktionerna 
hade för denna utveckling.  

Grupperna skiljde sig åt genom att Signe och Louise återvände till detta 
tema igenom hela intervjun. De prövade att åskådliggöra musikens betydelse 
genom att ge konkreta exempel på hur olika deltagare upplever eller reagerar 
på musiken.  

Även Nanna och Joan kom in på musikens sociala och kognitiva bety-
delse. De kopplar frågeställningarna till musikverksamheten med Karl och 
Børge, som genomgick en snabb utveckling under samma tidsperiod som 
intervjun genomfördes.  

Bortsett från något enkelt undantag kom Marie och Else inte in på någon 
bestämd deltagare och deras utsagor om musikens betydelse var relativt 
knapphändiga. De kom heller inte närmare in på deltagarnas utveckling utan 
beskrev mest deras reaktion på musiken.  

Musiken har en viktig social funktion 
Pedagogernas syn på musik som något med känslor, kom också till uttryck i 
deras uppfattning om musikens betydelse för målgruppen. I intervjun kom 
samtliga in på musikens stämningsskapande egenskaper. Signe beskrev till 
exempel hur hon kunde få en deltagare på bättre humör genom att sjunga för 
henne. Musikens sociala funktion handlar dock inte enbart om avstämning 
utan även om stämningens betydelse för den sociala gemenskapen 

30 Signe; Man kan jo tage som eksempel vores morgensang. Det er jo når vi 
samles om morgenen alle sammen og får sagt goddag til hinanden og lige 
sidder og hygger os inden dagen går i gang. Der er det også mit indtryk alle 
brugere faktisk nyder rigtigt meget, at det både er det at vi synger, men at vi 
gør det sammen. 

31 Louise; det er også eksempel fra vores cirkusgruppe Muræne, hvor Birthe, 
hun er mere klar over Mikkel han gør sådan oh Peter, det er det han gør, og 
også i vores dagligdag kan vi snakke om ..., jamen i forhold til vores cirkus 
bliver de mere bevidste om hvilke de andre brugere er og ser dem 
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Liksom Louise och Signe betonade Nanna och Joan musikens sociala bety-
delse för såväl deltagarna som för pedagogerna. I intervjun kom de ofta till-
baks till projektet med Karl och Børge som de bland annat hade startat med 
tanke på deras isolerade tillvaro. 

32 Nanna; vi har også vores sangaftner her, som vi alle sammen holder rig-
tigt, rigtigt meget af. 

33 Joan; ja 

34 Nanna; så sang og musik er en rigtig stor del af deres tilværelse synes jeg 

35 Joan; Jeg vil sige, det er der hvor Karl han er social ellers så er han ikke 
nemt at få noget socialt med,  

36 Nanna; nej, det er rigtigt nok... med musikken kan man fange Karl socialt. 
Joan kom också in på hur musiken kan användas till att avstämma deltagar-
nas humör.  

37 Joan; Jeg tænker på Børge, han kan nok have lidt af det der med humøret. 
Det var en aften her når Nelly [en kollega] gik ned og bytte om, hvor han sat 
og råbte, så gik hun ned og satte en anden musik på, og så faldt han helt ned 
til musikken.  

 
Även Else och Marie kom in på musikens stämningsskapande egenskaper 
liksom dess betydelse för deras vardagspraxis.  

38 Else; den her genkendelse af musikken… 

39 Marie;… det er også beroligende på mange af vores beboere ikke også, 
plus det, når de ligger inde i snoezelen - rummet, ikke også?  

40 Else; Og den her lyd og bevægelse som vi også har med dem, den stille 
musik på. og faldskærmen …, faldskærmen var jo ingenting uden musikken, 
musikken er en baggrund for næsten alt hvad vi laver … det var også derfor 
jeg startede med at sige, vi kan ikke undvære musikken. 

Deltagarnas sociala och kognitiva utveckling kan styrkas genom musik 
I fråga om deltagarnas utveckling kom Signe och Louise även in på hur 
själva cirkusformen, där deltagarna alltid uppträdde med sina egna nummer i 
en bestämd ordningsföljd, bidrog till deras förståelse av turtagning. Louises 
beskrivning av hur Birthes medvetande skärptes, se citat 31, kan tolkas som 
ett indirekt exempel på kognitiv utveckling. De beskrev också musikens 
betydelse för deltagarnas sociala och kognitiva utveckling mer explicit. 
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41 Signe; de fleste af vores brugere, de ved hvad de skal og de ved godt når 
det er deres tur 

42 Louise; men også i forhold til vores laying down grupper, med lyset der i 
forhold til Ingrid, hendes kognitive bliver stimuleret også med lyden, og ly-
set. Jeg synes jeg kan se en effekt specielt der. 

 
Signe och Louise kom även in på hur deltagare som saknar språk i vissa 
situationer kan uttrycka sig musikaliskt genom sånger som de internaliserat 
tidigare.  

43 Signe; så sidder jeg også og tænker på en som Peter som faktisk kan no-
gen sange udenad ... og når du sidder ved siden af ham og synger og lige 
pludselig begynder han at synge med, ... det sker et eller andet der, ikke ... det 
er jo også noget med hans habitus, det er nogen sange han måske allerede 
lærde da han var barn ... det ligger så bare i baghovedet 

44 Louise; Det er akkurat det samme med Jette, hun har ikke et sprog men 
hun kan synge sange når hun sidder på toilet, inden hun skal i seng,  

45 Signe; bare hun ikke ved at vi hør det så kan hun godt, det er lidt sjovt 

46 Louise; men det er jo igen med deres kognitive ... og hjernehalvdele og 
det hele ikke, hvordan det hænger sammen 

 
Även Joan och Nanna kom in på hur deltagarna har lärt sig känna igen situ-
ationen.  

47 Nanna; Det er ingen tvivl om at hverken Børge eller Karl, de ved hvad vi 
skal når vi går her ud om mandagen 

48 Joan; Det gør de 
 

Liksom i samtalet med Louise och Signe låg Joan och Nannas utsagor om 
musikens funktion utspridda i samtalet. De kom bland annat in på Karl soci-
ala utveckling liksom att musiken gör något med deltagarnas kognition. 

49 Joan; Den tid Karl er social, det er den her... 

50 Nanna; Da kan du komme tæt på ham, og det kan vi ikke til hverdags, til 
hverdags skubber han mig jo bare væk og siger farvel med det samme 

51 Joan; Ja men det gør han jo og med mig jo, men her kan vi sidde og ha 
hånden om ham 

 
* * * * 
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52 Nanna; det er jo i hvert fald meget tydelig at se på Børge, at det også gør 
noget ved ham kognitivt, når han står henne foran dig … og Karl med har-
monikamusikken sidste gang, det var da tydeligt 

 
Joan och Nanna kom dock inte närmare in på hur deltagarnas kognition på-
verkas genom musiken. Else och Marie sade att deltagarna kan känna igen 
musik men kom inte närmare in på dessa reaktioners sociala eller kognitiva 
betydelse. Däremot berörde Else musikverksamhetens, det vill säga själva 
nycirkusens, betydelse för deltagarnas utveckling av självsäkerhet och själv-
känsla.  

53 Else; Hun springer ud af stolen, hun gør, hun springer ud af stolen, fordi 
det er genkendeligt … 

54 Marie; det kan man jo også mærke, jo flere gange man kør det der cirkus 
... nogen af dem genkender noget af det der ikke også? 

 
* * * * 

55 Else; det er når de kommer ud, brugeren, og er ude i manegen, … har I set 
mig, … har I set mig, får en selvtillid der siger sparto, og selvværdien bliver 
højnet, fordi, se vi kan det her, og især når du er god til og give dem en or-
dentlig applaus bag efter … de vokser altså på en eller anden måde  

7.3.3 Musik är relevant men inte något man pratar om 
Vad gäller frågan om vilken betydelse musiken har för deras egen profess-
ionella kompetens var informanternas utsagor inte lika entydiga som i frågan 
om praxis. De flesta kom visserligen in på att musiken var ett viktigt red-
skap, men utsagorna var i några tillfällen så överordnade att det inte går att 
dra några djupgående slutsatser. I samtalen framkom det dock att samtliga 
pedagoger, deras egen syn på musikens betydelse till trots, upplevde att mu-
sikverksamhet inte hör till professionens prioriterade samtalsämnen. Snarare 
utmärker sig samtalet om musiken genom sin frånvaro. 

Liksom i frågan om musikens relevans för målgruppen åtskilde sig grup-
perna även i denna fråga. Louise och Signe kom med flest konkreta exempel 
och gav den mest nyanserade beskrivningen av hur de kunde kvalificera sina 
pedagogiska handlingar genom musik.  

Nanna och Joan kom endast med få utsagor som kunde kopplas till hur de 
såg på musiken i förhållande till deras egen kompetens. I motsatts till Louise 
och Signe, fick deras utsagor en snärt av frustration då samtalet kom in på 
frågan om professionens syn på musikens relevans generellt.  

I samtalet med Else och Marie berördes frågan om kompetens i någon en-
staka utsaga. Liksom övriga informanter konstaterade de att musik inte är ett 
samtalsämne som fyller mycket bland kollegor eller inom området.  
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Musiken upplevs som viktig i förhållande till egen professionalism  
Signe och Louise kom in på hur musiken kunde styrka deras kompetens i 
flera avseenden. För det första upplevde de att musiken öppnar för ett annat 
samspel mellan pedagogerna och målgruppen, vilket i sin tur bidrar till att 
stärka relationerna mellan dem. Senare i samtalet kom de även in på musiken 
som ett kommunikativt redskap. 

56 Signe; Jeg synes det kan give et andet samspil mellem os og vores bruge-
re. Og det kan højne deres livskvalitet, nogen af dem har ikke så gode sanser, 
altså for eksempel synssans, og så er det måske ørerne , men hvis jeg kan gø-
re noget for dem som pædagog, underholde dem, eller fylde deres hverdag 
ud.  

57 Louise; Jeg synes også det er meget relevant. Det er også en måde at vo-
res målgruppe kan udtrykke sig på og relationen mellem brugeren og os kan 
blive tættere … og så kan jeg kun tilslutte mig det andet Signe sagde 

 
* * * * 

59 Louise; Jamen jeg synes det er et godt redskab for os … vores brugere 
kan kommunikere ikke-verbalt … og vi bruger vores kropssprog og lyde til at 
kommunikere med dem … og sammen med musikken 

59 Signe; Ja, jeg kan kun tilslutte mig varmt, altså som jeg nævnte før med 
… hvis du ikke ser så godt så vil man nemt komme til at kompensere måske 
på en bedre hørelse 

 
En annan, mycket viktig aspekt, var att de med hjälp av musiken kunde se 
nya resurser hos deltagarna. Att det är något mer gömt bakom handikappet. 

60 Signe; Jeg er mere bevidst om at nogen af vores brugere kan faktisk mere 
end hvad man umiddelbart ser, netop med hjælp af musikken. Os Ingrid som 
du nævnte, at der kommer altså nogle reaktioner lige pludselig, hvor man 
godt kan se jamen det er hundred procent sikkert at det har noget med musik-
ken at gøre, det har noget med lyset at gøre. Deres evner, deres kunnen kom-
mer til udtryk.  

61 Louise; Jeg har fået øje på flere af vores brugere, det gælder for eksempel 
Vibeke, hvis hun hører sin stemme i mikrofonen, jeg kan nævne op til flere 
… det er noget mere gemt bag det handikap de har 

 
Även Joan och Nanna kom in på kommunikationen. Det kräver dock att man 
har en förståelse för vilken stor betydelse musik kan ha för människor i den 
här målgruppen.  

62 Nanna; … jeg vil mene, at det musiske er en form, i hvert fald en meget, 
meget stor vej, til at kunne kommunikere med vores beboer … 

* * * * 
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63 Nanna; mange er ikke klar over hvad langt man kan nå ind til vores bebo-
ere med musikken, fordi jeg tror virkelig man kan nå langt med de fleste af 
dem., men man skal da øjne op for, hvad stor betydning musikken har 

64 Joan; ja det gør man 
 

Else kom kortfattat in på hur man kan avleda konflikter med musik. Senare 
gav hon ett exempel på hur hon med musiken kunde få en respons som inte 
var möjlig genom samtalet;  

65 Else; … det er en sang hun kan lide, det er musik, de ting ville jeg ikke få 
hvis jeg gik frem og snakkede med hende 

Trots att Else i sina utsagor inte gav så många argument för på vilket sätt 
musik kunde styrka pedagogers kompetens, tvivlade hon inte på musikens 
relevans; 

66 Else; det skulle dale mig meget til hvis der står to pædagoger og søger om 
en stilling, og den ene kan spille på ti instrumenter, så skulle hun være meget 
dårlig for ikke at få stillingen 

 
Marie höll dock inte med Else utan menade att pedagoger kunde ha olika 
kompetenser, och att det viktigaste var att pedagogerna i personalgruppen 
kompletterade varandra. En åsikt hon delade med Louise och Signe. 

Musik är inte något man pratar om 
Louise och Signe konstaterade att musik inte hör till de prioriterade samtal-
sämnena. Signe kom in på att behovet måste finns där, vilket det för hennes 
del kanske mest handlade om det praktiska omkring musikverksamheten. 
Louise satte det frånvarande samtalet om musik i samband med frågan om 
kultur. 

67 Louise; det er ikke noget vi sidder og snakker om til et personalemøde 

68 Signe; jeg tænker lidt som at det er behov jeg har haft, og snakke om mu-
sik, eller også rent praktisk med hensyn til at få tid at øve hvis de skulle ske i 
arbejdstiden, ikke, hvilket det kan blive nødt til at være fordi det ikke er os 
alle sammen der har instrumenter der hjemme, så det er mere i retning af så-
dan noget synes jeg …  

 * * * * 

69 Signe; hvis man ikke føler behovet for at tale om det, hvis det ikke dykker 
op 

70 Louise; det er også kulturen, vi har jo ikke snakket musik før du kom her i 
huset … jo stadigvæk det der om Ingrid kan lige børnemusik, eller Birthe kan 
lide tysk schlager musik, men ikke mere end det  
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Att man talar så lite om musik handlade enligt Joan och Nanna om att så få 
inom professionen är intresserade. Till skillnad från Nanna, som upplever 
detta ointresse som ett motstånd mot musik, är Joan mer inne på att det hand-
lar om okunskap.  

71 Joan; ja, fordi personalet bruger det faktisk ikke i hverdagen 

72 Nanna; jeg vil også sige, det virker ikke som om det bliver taget seriøst  
* * * * 

73 Joan; jamen på en måde synes jeg, alligevel, vi får jo flere og flere med i 
det efter hånden 

74 Nanna; ja, men Joan, de vil jo helst sidde i køkkenet og drikke kaffe, 
mange af dem 

75 Joan; ja det er jo så nogen stykker 

76 Nanna; det er kun nogen enkelte der er interesseret, ikke også?  
* * * * 

77 Joan; det ved jeg egentlig ikke, eller om det er vores interesse vi overfører 
på dem, fordi jeg fortæller sommetider i min gruppe hvor langt vi er nået med 
Karl jo, og der er det et par enkelt stykker der siger, det lyder interessant 

 
Nanna kommer in på att de inte har någon uppbackning från ledningen, vil-
ket Joan inte är helt enig i. Men som det framgår av utsagorna upplever de 
inte att ledningen önskar sätta musik på den gemensamma dagsordningen  

78 Nanna; ikke fra Emmas [avdelningsledaren] side, hun virker ikke et skid 
interesseret … 

79 Joan; … over for dig og mig gør hun jo, men ellers, er vi hele gruppen 
der, så synes jeg ikke hun gør noget ved det 

 
Liksom övriga informanter upplever inte heller Else och Marie att musik är 
något man pratar om. För Maries del handlar det om att hon tycker det är 
svårt att förklara vad musikverksamheten går ut på. Else har i och för sig inte 
svårt att prata om det, men det händer sällan och då endast med kollegor som 
är intresserade. 

80 Marie; nej, jeg har ikke snakket om det 

81 Else; nej 

82 Marie; fordi jeg synes det er svært, selvfølgelig kan man forklare hvordan 
det foregår, men det er lidt svært 
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83 Else; og dog, det er ikke helt rigtig, fordi normalt så snakker jeg aldrig ar-
bejde, … det er yderst, yderst sjældent, men hvis jeg sidder med en kollega, 
så kan jeg godt fortælle om det, sagtens, om drømmenes cirkus og om … 

 - Mats; lyd og bevægelse? 

84 Else; ja, men også min gamle cirkus med Jan, ... det går aldrig væk, ... det 
har jeg stadigvæk inde i baghovedet også, det går aldrig væk … er lidt på det 
plan jeg fortæller dem, sagtens, om drømmenes cirkus, om min gamle cirkus , 
så det er lidt på det plan jeg fortæller dem …, det kan jeg godt, men jeg skal 
sidde sammen med en kollega, der interesserer sig, ... indenfor branchen  

7.3.4 Musik i praxis förutsätter pedagogers musikaliska agens 
Trots att samtliga informanter använde sig av musik i sitt arbete betraktade 
inte alla deras eget musikaliska handlande som en fråga om musikalitet. 
Denna synbara paradox kan kanske bäst förstås som att de betraktade musi-
kalisk handlingskompetens i förhållande till målgruppen som något syno-
nymt med musikalisk agens. Genom utsagorna i samtalet om musikalisk 
handling och musikalitet framgick det att samtliga informanter ansåg att 
musikalisk agens främst handlar om mod.  

Liksom i övriga frågor, utvecklade Signe och Louise sina synpunkter ige-
nom att följa upp varandras utsagor. De var också de som diskuterade frå-
gorna om handlingskompetens och agens ur ett metaperspektiv.  

Även Nanna och Joan ändrade sig under samtalets gång men de hade inte 
samma distans till frågorna om kompetens och agens som Louise och Signe. 
I diskussionen utgick Else till största delen från sig själv medan Marie prö-
vade att lyfta upp frågeställningarna på ett mer allmänt plan.  

Musikalisk handlingskompetens handlar om agens 
Louises och Signes betonande att musikalisk handlingskompetens i förhål-
lande till målgruppen handlade om att tro på sin egen förmåga, att våga och 
spela med på deltagarnas initiativ. Deras syn på kompetens överensstämde 
med deras syn på musikalitet (t.ex. citat 20, 21 samt 23). 

85 Signe; at turde, at have en tiltro til at, ja det kan være at det ikke lyder så 
godt men pyt med det og så gøre det alligevel … bare gå i gang …. men så 
også det som jeg nævnte før, at du har gjort det i mange år, så nogen ting lig-
ger simpelthen på rygraden, så kan man bedre koncentrere sig om at formidle 
det ud. 

86 Louise; men også gribe, altså nogen lyde, f.eks. fra brugerne, der har du 
også en viden med, den prøver du spille med på. 

 
I samtalet med Joan och Nanna blev motsättningen mellan deras upplevelse 
av att göra och att kunna tydlig. Visserligen kan inte Joan sjunga, men hon 
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sjunger ändå. Denna paradox harmonierade med den ambivalenta hållning 
de hade till begreppet musikalitet (t.ex. citat 23, 24, 121 samt 122).  

87 Joan; det var sådan lige jeg tænkte på, selv om man ikke kan synge så 
synger man med dem alligevel jo 

 - Mats; Ja men så har du jo musikalske færdigheder?  

88 Joan; ja, på vores niveau 

- Mats; så kommer vi tilbage til hvad som er smuk musik?  

89 Nanna; ja, men det er fuldstændigt rigtig 

90 Joan; ja 

 - Mats: jeg ved ikke om den som synger smukt er bedre til at indgå i en 
kommunikation med Karl? 

91 Nanna; det tror jeg heller ikke på, om man synger rent eller hvad man 
gør, det tror jeg er ligegyldig 

 
Liksom i deras utsagor om musikalitet (citat 28, 29), gjorde Else och Marie 
ingen tydlig skillnad mellan handling och agens i sina utsagor om kompe-
tens. Under samtalet metareflekterade de heller inte över deras egen hand-
lingskompetens.  

Musikalisk agens handlar om att kunna ta utgångspunkt i sig själv 
Louise och Signe kom in på kulturens betydelse för upplevelsen av agens. 
Signe beskrev, till skillnad från Louise, hur musiken, har varit en stor del av 
hennes liv. Louise menar att detta i och för sig inte förhindrar henne att 
handla musikaliskt, men att en människas musikaliska frihet är förbunden 
med hennes habitus. Detta ska dock inte tolkas som att musikaliska färdig-
heter inte har någon betydelse, de ger snarare den musikaliska handlingen en 
extra dimension 

92 Signe; jeg tror det er rigtigt også som Louise siger at for hende er det ikke 
en kulturel del af hende, men det er det for mig. Fordi jeg har vokset op med 
at mor og jeg sang sammen i køkkenet og jeg har været med i kor og i bands 
og jeg ved ikke hvad, så jeg har en helt anden indgangsvinkel til musikken  

93 Louise; men jeg tager den også med hjem, for nu har jeg en datter på to og 
et halvt år og jeg ved hvor meget det betyder og noget jeg vil give hende med 
videre … men samtidig har jeg også de færdigheder, jeg vil gerne spille på 
guitar, og hvis jeg kan lære spille på keyboard ikke? Fordi det ger den ekstra 
dimension  

* * * * 
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94 Louise; det som er mit indtryk og det som jeg går og tænker lidt over, det 
er; hvis man har lidt musikalsk med i sin habitus, eller rygsæk hvis man skal 
bruge den betegnelse, så tør man noget mere – så bliver man fri – tror jeg 

 
Friheten att handla var även ett, om än implicit, tema hos Joan och Nanna. 
För dem begränsas pedagogers musikaliska handlingsfrihet framför allt av 
deras osäkerhet. Musikalisk agens handlar därför bland annat om att våga 
handla utifrån sina egna förutsättningar. 

95 Nanna; men kunne man så forestille sig at det blev en uddannelse eller et 
kursus eller et forløb hvor man kunne lære at blive lidt mere afslappet om-
kring det og turde gøre 

96 Joan; turde gøre det ja 

 - Mats; handler det ikke også om lyst? 

97 Nanna; ja, men det gør alt jo, lysten er nødt til at være der 
 

* * * * 

98 Joan; jeg tror ikke det er så meget lysten, som der er at kunne give slip på 
sig selv 

99 Nanna; som usikkerheden? 

100 Joan; ja, som usikkerheden  

101 Nanna; omkring hvad det er vi laver 
 

Else och Marie var inte helt överens om vilken betydelse den musikaliska 
kompetensen har för musikalisk agens. Marie prövade att utveckla frågan om 
huruvida pedagogens kompetens hade betydelse för agens. Else hakade dock 
inte på, utan relaterade diskussionen till sig själv som inte har problem att 
handla trots att hon säger sig sakna musikalisk kompetens. Distinktionen 
mellan kompetens och agens förblev därför oklar.  

102 Marie; men sammenligner man ikke også meget det der med man er ikke 
musikalsk, det er fordi man kan ikke lige spille på noget instrumenter 

103 Else; lige nøjagtigt 

104 Marie; man synger heller ikke rent vel, det er den ikke også  

105 Else; men det er lige nøjagtig derfor, jeg vil ikke give dig ret i at man 
bliver hæmmet, slet ikke 
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 - Mats; nogen bliver? 

106 Else; okay, men nu er det mig, og jeg bliver ikke hæmmet af det 

107 Marie; men det gør vi jo alligevel, i det øjeblik som jeg også tidligere 
har, ikke også ... det er ikke samme gang i vores cirkus hvis Louise ikke er 
der og slet ikke de der gange hvor Mats... 

108 Else; … det har ikke noget at gøre, synes jeg, at man bliver hæmmet af 
det, fordi jeg er da ikke bange for at gå og slå på tromme selv om jeg ikke 
kan ... jeg prøver dog på bedste vis 

109 Marie; det er rigtigt nok 

7.3.5 Musikalitet är ett värdeladdat begrepp 
I intervjuerna var det endast Louise och Signe som inte gav uttryck för att de 
var omusikaliska. Att Joan och Nanna respektive Else och Marie gav uttryck 
för att de är omusikaliska kan verka paradoxalt eftersom de om sjunger, spe-
lar och dansar tillsammans med människorna i deras praxis. Utifrån studiens 
övriga resultat skulle denna paradox kunna förklaras utifrån flera skilda per-
spektiv. Att begreppen musik och musikalitet upplevs som så diffusa kan till 
exempel innebära att de saknar den precision som gör dem meningsfulla. 
Lägger samtliga informanterna samma betydelse i begrepp som musikalisk 
och omusikalisk? En annan förklaring till paradoxen kan vara att begreppen 
musik och musikalitet har en vardagspsykologisk laddning i betydelsen det 
vackra och talangfulla. Det vill säga en oreflekterad innebörd vilket gör att 
begreppen inte kan kopplas deras erfarenheter från praxis.  

Denna differens mellan informanternas begrepp och erfarenheter handlar 
bland annat om deras ägarskap till språket. Med vilka ord ska man beskriva 
deltagarnas musikalitet eller musiken i praxis när den vardagspsykologiska 
kanon definieras av program som X-factor eller Idol? Men trots att samtliga 
informanter inledningsvis upplevde begreppen musik och musikalitet som 
diffusa, utvecklade sig deras samtal mycket olika. Louise och Signe tog tag i 
begreppen och gav dem en betydelse utifrån deras egen musiksyn och egna 
erfarenheter (citat 19 - 22). Joan och Nanna gjorde upp med sin syn på sig 
själva som omusikaliska, men det handlade mer om ett ställningstagande än 
om en precisering av begreppen (citat 23 – 27). Även Marie prövade att di-
stansera sig från den oreflekterade begreppsanvändningen (t.ex. citat 104, 
106 och 140), medan Else höll fast i sin narrativa förståelse av musik och 
musikalitet genom hela samtalet (t.ex. citat 127, 128). 

Skillnaden mellan grupperna var att Louise och Signe upplevde potenti-
ella paradoxer som ett incitament till metareflektion. Även om de inte hade 
tänkt närmare över vad musik och musikalitet är, gjorde deras distans till 
praxis det möjligt för dem att reflektera över deras musiksyn. Detta kom till 
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exempel till uttryck då Signe noterade att hon inte reflekterat över sin hand-
lingskompetens varpå Louise konstaterade att det var nödvändigt för hennes 
egen del. 

110 Signe; Og det er egentlig ikke noget jeg er skide bevidst om hvis jeg skal 
være helt ærlig. Jeg tænker ikke så meget over det men det kommer helt na-
turlig ... at sådan gør jeg 

111 Louise; det er ikke kulturel betinget hos mig, det ligger ikke bare i mig, 
derfor bliver jeg nødt til at tænke over det. 

 
Genom att betrakta sin pedagogiska professionalism som baserad på person-
liga kunskaper och erfarenheter skapade Louise och Signe en dynamik i 
samtalet. Professionalism handlar inte främst om bestämda färdigheter eller 
värderingar utan baseras på en medvetenhet om reflektionens betydelse.  

112 Signe; man er nødt til at have refleksionen over,  

113 Louise; ja 

114 Signe; som vi har snakket om vores 'Snoezel' - rum f.eks., det er meget 
fint at vi sender folk derned ... men måske skulle vi reflektere noget mere 
over hvad er det vi gør og hvorfor gør vi det ... hvad er det vi vil opnå med 
det her, og det skulle gerne være noget andet end bare et hvilerum  

115 Louise; …men noget andet der også bliver sat i spil, det er f.eks. at hvis 
Signe og jeg, begge to, skulle vælge tre ud, og sætte ind dem i 'Snoezel' – 
rummet og bruge det som et 'Snoezel' – rum, så ville vi ha to forskellige me-
ninger, hvem der havde gavn av hvad og hvorfor, det er det to forskellige 
pædagogiske forklaringer på 

116 Signe; der vil jeg så sige at den refleksion har vi jo så, fordi i hvert fald 
vi to er ret gode til at ind imellem stille hinanden spørgsmål; hvorfor er det 
egentlig vi gør det?  

117 Louise; ja 
 

Nanna och Joan var mycket medvetna om de paradoxer som uppstod i sam-
talet. Även om de förhöll sig till de nya frågeställningar som paradoxerna 
genererade, gav deras utsagor ofta mer uttryck för ett ställningstagande till, 
än en reflektion över, frågor och begrepp de inte reflekterat över tidigare. 
Under samtalet utvecklade de därför inte det ägarskap till de begrepp med 
vilka de skulle ha kunnat lösa upp paradoxerna. Detta innebar även att Joans 
och Nannas introspektion av deras egna känslor, tankar och föreställningar 
kring musik hämmades av att deras språk någon gång saknade den teoretiska 
laddning som skulle ha gjort det möjligt att skapa distans till praxis. 



Mats Uddholm - Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt 

 
192 

118 Joan; Børge og Karl  

119 Nanna; de er ikke et spor anderledes 

 - Mats; er I musikalske? 

120 Joan; jeg? nej  

121 Nanna; nej  

122 Joan; prøver bare på at være det 

 - Mats; I siger altså at Karl og Børge er umusikalske? 

123 Joan; de er ikke umusikalske 

124 Nanna; nej  

 - Mats, men I siger jo at de er ligesom jer?  

125 Nanna; hvad er det at være musikalsk? … jeg kan ikke definere hvad det 
er at være musikalsk, det skal jeg have en fagmand til 

126 Joan; det er nok fordi man ikke selv ... kan spille og... 
 

Även om också Else och Marie var medvetna om de paradoxer som uppstod 
i deras utsagor så blev dessa ofta ignorerade. Även om detta kan tolkas som 
att de behöll definitionsmakten över samtalet såväl som begreppen, innebar 
det samtidigt att deras trosföreställningar inte utmanades på allvar. Samtalet 
förblev inbäddat i en vardagspsykologisk förståelseram och ledde inte fram 
till så många nya insikter hos informanterna. Begreppen musik och musikali-
tet förblev mycket diffusa. 

127 Else; jeg er overhoved ikke musikalsk, jeg har ikke så meget som en tone 
i livet 

 - Mats; er det to umusikalske pædagoger? 

128 Else; ja det er det fandeme mig godt nok 

129 Marie; vi prøver da på ... 

130 Else; nu snakker jeg på dit plan 

 - Mats; Hvad mener du med det?  
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131 Else; ja men altså, den der musikalske, jeg kan ikke jo spille, jeg kan ik-
ke en skid 

132 Marie; men det er fordi vi kom og snakke om, når du somme tider har 
været med til cirkus ikke også, da er det en helt anden gang i det, end når vi 
selv gør det 

133 Else; fordi musikken er der rigtig 

134 Marie; du får det trumfet igennem, Louise er skidegod til det der med 
trommerne, og det kan hun så, hvis Louise ikke er her, jamen så  

135 Else; er trommerne ikke det samme 

136 Marie; det er de ikke 

 - Mats; så I er umusikalske? 

137 Else; meget 

138 Marie; fuldstændigt 

 - Mats; og jeg er musikalsk? 

139 Else; ja 

140 Marie; det ved jeg ikke om du er men du kan i hvert fald få sat noget i 
gang 

141 Else; når jeg siger at jeg er umusikalsk men jeg kan edder mig høre når 
det er nogen ordentlig musik 

 
Else och Marie kom inte in på någon närmare introspektion av sina egna 
känslor, tankar och föreställningar kring att arbeta med musik. Avsaknaden 
av distans gjorde att de någon gång okritisk uttryckte motstridande utsagor i 
en och samma utsaga. Maries utsaga om att hon gärna vill lära sig spela, 
samtidigt som hon indirekt ger uttryck att hon inte er speciellt intresserad av 
musik är ett exempel på en sådan paradox.  

142 Marie; jeg ville da også gerne lære at spille på et eller andet, ikke også, 
men det er jo også det der at have interesse for det 

 
Informanternas distans till, och reflektioner över, musik i praxis säger ome-
delbart ingenting om hur kvalificerade deras musikaliska handlingar är i 
förhållande till målgruppen. Ur det perspektivet är frågan om pedagogernas 
språkbruk inte så intressant. Däremot visar resultatet att frågan om distans 
och metareflektion har betydelse för såväl informanternas introspektion som 
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för deras möjligheter att definiera deras musikverksamhet utifrån sina egna 
intressen. Frågan om pedagogers definitionsmakt är därför i hög grad kopp-
lad till frågan om hur begreppen musik och musikalitet används i deras 
språkbruk.  

7.4 Resultatens reliabilitet och validitet 
Resultatens reliabilitet och validitet värderades och bekräftades i samband 
med uppföljande samtal med informanterna. Detta skedde dels i förbindelse 
och med utskrifterna och dels efter det att utsagorna sammanställts och tema-
tiserats. De resultat som utkristalliserades i de efterföljande analyserna pre-
senterades och diskuterades på ett doktorandseminarium på KMH hösten 
2009.  

Resultatens reliabilitet (pålitlighet) 
De uppföljande samtalen ägde rum mer än ett år efter intervjuerna. Det 
framkom inga invändningar mot mina tolkningar av deras utsagor eller 
sammanställningen av resultaten.  

Den informella samtalstonen, kombinerat med att vi kunde referera till 
gemensamma erfarenheter, innebar att resultaten kan antas ha en hög reliabi-
litet med tanke på hur informanterna ser på musik. Även om det var en del 
fniss präglades samtalet av stor seriositet. Informanterna gjorde sitt bästa för 
att förstå vad det var jag önskade att de skulle förhålla sig till. Visserligen 
byggde våra professionella relationer på att jag betraktades som en auktoritet 
inom musikområdet, men om det hade någon effekt på informanternas utsa-
gor var den snarast positiv. Informanternas motiv att medverka i intervjuerna 
baserades till stor del på en uppfattning om att forskningsprojektet på sikt 
kunde gagna målgruppens livsvillkor. De visste det var deras uppriktiga 
synpunkter som var betydelsefulla i intervjun och att jag i min roll som fors-
kare kunde bidra till att rikta uppmärksamheten mot denna målgrupp.  

 

Resultatens validitet (giltighet) 
Däremot kan själva formen med samtalsintervjuer i grupper ge validitetspro-
blem. Även om inte gruppens konstellation hade någon negativ effekt på 
informanternas uppriktighet, upplevde jag i genomlyssningen av samtalen att 
det betydde något för hur samtalet utvecklades. Då informanterna i en grupp 
behöll fokus genom att acceptera och ge respons på varandras utsagor, inne-
bar det samtidigt att utsagorna genom diskussionen fick en allt större precis-
ion. På motsvarande sätt blev utsagorna mer oprecisa när informanterna inte 
följde upp på varandras utsagor. Den enskilde informanten fick heller inte 
möjlighet att utveckla sina utsagor på samma sätt som om hon varit i en mer 
erkännande konstellation.  
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Fokusgruppernas olika energier påverkade även mig som ansvarade för 
samtalet, vilket också måste antas ha påverkat resultatet. Det kan därför inte 
uteslutas att resultaten innehåller en viss bias med tanke på det sätt pedago-
ger ser på musik. Vilket, lite paradoxalt, samtidigt bekräftar antagandet att 
pedagogers språkbruk har en stor betydelse för deras möjligheter att distan-
sera sig från vardagspsykologiska narrativer om musik.  

7.5 Delkonklusioner 
Avsikten med denna delstudie var att generera data angående vilken bety-
delse begreppsliggörandet av praxis kan ha med tanke på sammanhanget 
mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt. Detta syfte låg till grund 
för problemställningen om hur pedagoger inom det specialpedagogiska om-
rådet ser på musik i förhållande till hur de uppfattar musikaktiviteter i egen 
praxis. 

Även om problemställningens inledande begrepp ”hur” som utgångspunkt 
siktade på att explicera pedagogernas syn på musik, kom ”hur” även att 
handla om det språk informanterna använde sig av då de utvecklade sin mu-
siksyn. De paradoxer som uppstod som en effekt av samtalet om musik och 
musikalitet hanterades olika av informanterna i de tre gruppintervjuerna. I 
den första intervjun uppfattades paradoxerna som en anledning till reflekt-
ion. I den andra intervjun gav dessa paradoxer anledning till explicita men 
trosbaserade ställningstaganden. I den tredje intervjun valde informanterna 
att ignorera dessa paradoxer. Dessa olika sätt att hantera paradoxer återspeg-
lades i intervjuerna som helhet.  

Utifrån studiens resultat går det att dra tre konklusioner kring pedagogers 
begreppsliggörande av musiksyn i förhållande till deras definitionsmakt. Den 
första delkonklusionen är att informanterna har en ganska samstämmande 
uppfattning om att musik kan bidra till att styrka deltagarnas sociala och 
kognitiva utveckling. Den andra delkonklusionen är att det musikpedago-
giska begreppsliggörandet av praxis kan synliggöra paradoxer i informanter-
nas musiksyn. Den tredje delkonklusionen är att användningen av musikpe-
dagogiska begrepp i begreppsliggörandet av praxis inte nödvändigtvis leder 
till en större musikpedagogisk definitionsmakt.  

7.5.1 Informanterna har en ganska samstämmig syn på musik 
men det är inte något man pratar om  
Informanterna tycks till stora delar ha en ganska samstämmig syn på musik 
som något förbundet med känslor. Musikalitet handlar om att kunna utrycka 
sig. I förhållande till musikverksamhetens betydelse för praxis betonas fram-
för allt musikens sociala betydelse för målgruppen. Det finns också en upp-
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fattning om att musik kan bidra till att styrka deltagarnas sociala och kogni-
tiva utveckling. Musiken upplevs också som viktig i förhållande till den egna 
professionen. Dels med tanke på kommunikationen, men även som ett pro-
fessionellt redskap med tanke på att se målgruppens resurser eller att avvärja 
konflikter. Pedagogers musikaliska handlingskompetens handlar om främst 
om modet att använda sig av musik. 

Trots deras syn samstämmiga på musikens betydelse i deras praxis, hör 
informanternas musikverksamheter inte till de prioriterade samtalsområdena 
i personalgruppen. I samtalet om hur de ser på musik i förhållande till egen 
praxis använde sig informanterna av vardagliga musikbegrepp som saknade 
teoretisk laddning. Deras musiksyn artikulerades ofta i narrativer om musik-
aktiviteter som ingår i deras respektive pedagogiska verksamheter.  

7.5.2 I begreppsliggörandet av praxis framträder paradoxer i 
pedagogers musiksyn 
Det sätt på vilket pedagoger använder sig av språket, det vill säga deras var-
dagliga språkbruk, när de diskuterar musik har en stor betydelse för deras 
möjligheter att distansera sig från vardagspsykologiska narrativer. En konse-
kvens av informanternas vardagspsykologiskt förankrade musiksyn är att 
musikalitet upplevs som ett anspråksfullt begrepp. Trots av att samtliga in-
formanter använder sig av musik i sitt arbete ger fyra informanter uttryck för 
att de är omusikaliska. Deras egen musikaliska handlingskompetens kopplas 
inte ihop med musikalitet, utan med deras agens. Musikalisk handlingskom-
petens kommer därför ytterst att handla om modet att vara sig själv.  

Resultaten styrker hypotesen om att pedagogers musiksyn till stor del är 
implicit och grundar sig på vardagspsykologiska narrativer om musik och 
musikalitet. Att centrala begrepp som musik och musikalitet upplevs som 
diffusa förhindrar dock en mer djupgående metareflektion över musik i såväl 
förhållande till praxis som till den egna musikaliska handlingskompetensen. 
Graden av självreflektion varierar bland informanterna och några paradoxala 
utsagor tyder på att informanternas diskursiva utsagor inte alltid överens-
stämmer med deras upplevelse av sig själva i förhållande till praxis. 

7.5.3 Begreppsliggörandet av praxis leder inte nödvändigtvis till 
större musikpedagogisk definitionsmakt  
De paradoxer som uppstår när informanternas musiksyn begreppsliggörs 
genom samtalet, hanteras med olika strategier. Dels kan paradoxen ignore-
ras. Men paradoxen kan också ge anledning till olika ställningstaganden som 
baseras på pedagogens egna erfarenheter och reflektioner i praxis. Paradoxen 
kan slutligen också lösas genom metareflektion, det vill säga pedagogens 
kritiska ifrågasättande av den egna vardagsuppfattningens giltighet.  
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Begrepp som musik och musikalitet kan i fråga om begreppsliggörandet 
av praxis beskrivas som potentiella musikpedagogiska begrepp. För pedago-
ger som ignorerar paradoxerna får dock musikbegreppen karaktären av var-
dagsbegrepp. För pedagoger som legitimerar deras kompetens genom att 
hänvisa till sina på erfarenheter, kan potentiella musikbegrepp användas i ett 
okritiskt begreppsliggörande av praxis. Det vill säga få en funktion som mu-
sikpedagogiska praxisteorier som pedagogen kan använda till att problemati-
sera och förändra musikaktiviteter, utan att det utmanar den musiksyn som 
ligger till grund för denna praxis. För de pedagoger som betraktar deras egen 
kompetens som en del av praxis kan potentiella musikbegrepp utvecklas till 
vetenskapliga musikbegrepp. Det vill säga som redskap för de metareflekt-
ioner som gör det möjligt för dem att förhålla sig kritisk deras egen kompe-
tens i praxis. Igenom dessa kritiska metareflektioner kan äkta musikpedago-
giska begrepp transformeras i syntesen av de potentiella och vetenskapliga 
begreppen. 

Samtliga strategier kan kopplas till frågan om definitionsmakt med tanke 
på pedagogers möjligheter att definiera musikaktiviteter i praxis utifrån egna 
intressen och i förhållande till aktuella diskurser. Den första strategin, att 
ignorera paradoxen, leder inte till en större musikpedagogisk definitionsmakt 
utan handlar snarare om att behålla definitionsmakten över praxis. Den andra 
strategin kan sägas handla om att underordna sig den musikpedagogiska 
diskursens definitionsmakt genom att uppfatta paradoxen som en anledning 
att förändra praxis. Paradoxen kan slutligen också lösas genom metareflekt-
ion. Det vill säga det kritiska ifrågasättande av såväl den egna vardagsupp-
fattningens giltighet som den musikpedagogiska diskursens definitionsmakt, 
i förhållande till den egna praxiserfarenheten. 
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8 Om musikterapeuters begreppsanvändning 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för delstudien om vilka begrepp mu-
sikterapeuter använder sig av i sina metareflektioner över musiksituationer i 
en specialpedagogisk praxis (se 2.4.5). Denna problemställning besvaras i 
form av delstudiens resultat. Avsikten med denna delstudie var att generera 
data som kan bidra till att beskriva och problematisera sambandet mellan 
musikpedagogisk teori och definitionsmakt.  

Datainsamlingen genomfördes i en kombination av intervjuer och en form 
för casestudier. Datainsamlingen utformades med tanke på att få kunskap om 
respondenternas spontana begreppsanvändning i förhållande till graden av 
transparens i deras musiksyn. Detta innebar bland annat att resultatens relia-
bilitet inte kunde kontrolleras med respondenterna. Delstudiens resultat har 
därför efterföljande säkrats av kollegor på KMH. I förbindelse med denna 
analys omformulerades resultaten från att redogöra för skillnaderna i respon-
denternas begreppsanvändning till att beskriva tre olika metareflekterande 
professionella typer.  

Valet av musikterapeuter som respondenter baseras bland annat på anta-
gandet att de kan formulera sina reflektioner med akademiska begrepp och 
teorier som kan kopplas till en explicit musiksyn (se 2.2.1). Även om musik-
terapeuter kan definiera musikaktiviteter med målgruppen som en musikte-
rapeutisk praktik, innebär deras fokus på musikens betydelse för exempelvis 
social eller psykisk utveckling, att dessa praktiker i vissa fall också kan be-
traktas som formella musikpedagogiska praktiker.  

Delstudien är dialektiskt förbundet med forskningsprojektets problemori-
enterade utveckling som helhet. Kopplingen mellan delstudiens resultat och 
forskningsfrågan baseras på tesen om språket som strukturell koppling mel-
lan sociala och psykiska system (se 5.3.2). Delkonklusionerna baseras bland 
annat på analyser på vilken betydelse variationerna i pedagogers begrepps-
användning har för deras metareflektioner.  

Detta kapitel inleds med en introduktion till delstudien och dess viktigaste 
resultat. Därefter redogörs för delstudiens utformning och genomförande. I 
kapitlets tredje och fjärde del beskrivs den analys av empirin som resultaten 
baseras på. Dessa beskrivningar följs upp av en diskussion om resultatets 
validitet och reliabilitet ur ett metodologiskt perspektiv. Kapitlet avslutas 
med en kortfattad delkonklusion angående musikterapeuters begreppsan-
vändning.  
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8.1 Introduktion till studien om begreppsanvändandet 
Denna empiriska delstudie handlar om vilka begrepp musikterapeuter an-
vänder sig av i sina metareflektioner över musiksituationer i specialpedago-
gisk praxis (se 2.4.5). Syftet med denna introduktion är att redogöra för del-
studiens koppling till det kulturhistoriska perspektivet samt kortfattat presen-
tera de resultat som delkonklusionerna baseras på.  

8.1.1 Kopplingen till det kulturhistoriska perspektivet 
Även om det kulturhistoriska perspektivet som helhet har haft stor betydelse 
för problemställningens formulering och delstudiens utformning, baseras 
analysen framför allt på teserna om ”kommunikationens radikalisering” 
(5.6.1), respektive ”metateorier i diskursiva praktiker” (5.6.3). Dessa teser 
ingår i temat om musikpedagogisk teori och diskurs (5.6).  

Delstudien baseras på postulatet att musikpedagogiska teorier inbegriper 
en mer eller mindre explicit musiksyn. I förhållande till musikpedagogisk 
diskurs kan språket förstås som den strukturella kopplingen mellan sociala 
och psykiska system (se 5.3.2). I förhållande till kompetens kan språket för-
stås som den strukturella kopplingen mellan affektiva och analytiska tanke-
former i intrapsykiska system (se 5.3.3). Musikpedagogiska teorier medieras 
(se 5.4) i diskursiva praktiker (se 5.6.1). 

Frågan om begreppsanvändningens betydelse för sambanden mellan mu-
sikpedagogisk teori och definitionsmakt är formulerat och undersökt utifrån 
hypotesen om språkligt tänkande (se 5.3). Analysen av respondenternas be-
greppsanvändning baseras bland annat på distinktionen mellan potentiella 
begrepp, vetenskapliga begrepp och äkta begrepp (se 5.3.3). Internalisering 
och intranalisering (5.3.2) av vetenskapliga begrepp (se 5.3.3) kan ses som 
en förutsättning för transformering av vetenskapligt tänkande (se 5.6.3). 

Arbetet med delstudien gjorde mig dock också uppmärksam på problema-
tiken omkring sambandet mellan respondenternas konstnärliga och diskur-
siva praktiker. Detta öppnade för frågan omkring kommunikationens sti-
gande interdiskursivitet vilket bland annat resulterade i valet och utveckling-
en av Norman Faircloughs modell (se 5.6.1).  

Metateorier kan beskrivas som privilegierade teorier som utgör utgångs-
punkten för tolkning och problematisering av andra, mer sekundära, teorier 
(se 5.6.3). Med diskursordning avses de diskurser som står till förfogande 
inom en social praktik. Interdiskursivitet är den artikulering som försiggår 
inom och mellan olika diskursordningar. Kommunikationens radikalisering 
innebär bland annat att medieringen av musikpedagogisk teori i allt högre 
grad sker på tvärs av tid och rum. Koloniseringen av kommunikativa proces-
ser innebär att den förståelseorienterade kommunikationen riskerar att störas 
av strategiska effekter (se 5.6.1).  
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8.1.2 Sammanfattning av resultat 
I analysen framkom både väntade och oväntade resultat. En orsak till detta 
var att problemställningen visade sig vara för ensidig. I analysen visade det 
sig att frågan om vilka begrepp som används i metareflektioner inte kan fri-
göras från frågan om vem det är som metareflekterar. Även om detta i efter-
hand kan framstå som en självklarhet, var variationerna i informanternas 
utsagor så stora att det gav upphov till nya frågor som inte kunde ignoreras.  

Som resultat av de sista analyserna och kvalitetssäkringen flyttades fokus 
från de enskilda musikterapeuterna till skillnaden mellan olika metareflekte-
rande typer. I analysen av sammanhanget mellan begreppsanvändning och 
begreppsanvändare gick det att identifiera tre olika former av metareflekt-
ioner. Dessa skillnader syntes tydligt i respondenternas kommentarer till 
videoklippen och återspeglades i den musiksyn de gav uttryck för under 
samtalsintervjuerna. Dessa variationer i terminologi, språkbruk, fokus, upp-
fattningar och tolkningar kan beskrivas som uttryck för tre olika metareflek-
terande typer eller karaktärer.52 Dessa karaktärer har jag valt att benämna 
Musikern, Forskaren och Psykologen.  

Musikern, Forskaren och Psykologen utgår från olika diskurser 
De karakteristiska olikheterna i musikterapeuternas begreppsanvändning i 
deras metareflektioner, visade sig bli delstudiens viktigaste resultat. Den 
viktigaste skillnaden mellan Musikern, Forskaren och Psykologen är att de 
betraktar och kommenterar musik och musikaliska interaktioner utifrån 
skilda diskurser.  

Musikern 
I analyserna utkristalliserade sig två musikterapeuter som varande musiker. 
Musikern använder sig, till skillnad mot Forskaren och Psykologen, ofta 
spontant av teoretiska musikbegrepp i sina kommentarer till videoklippen. 
Musikerns kommentarer av situationerna är ofta narrativa till sin karaktär.  

Musikern uppfattar videoklippen som exempel på musikaliska interakt-
ioner. Musikern har fokus på deltagarens musikaliska agens och lever sig in i 
de situationer som visas.  

Musikerns tolkningar av videoklippen baseras på hur hon uppfattar delta-
garens musikaliska uttryck i samspelet under de musikaliska interaktionerna. 

Musikerns syn på musik baseras på hennes erfarenheter som musiker. 
Musikern skiljer på musikens inre och yttre egenskaper. Musik handlar om 
kommunikation och meningsfullhet. Improvisation och lek är centrala ele-

                                                      
52 Med uppfattningar syftas här på det vad respondenten ser och hör på videoklippen. Det vill 
säga vad respondenterna beskrivningar videoklippens innehåll. Med tolkningar syftas på hur 
respondenten förklarar skeendena i videoklippen. Det vill säga hur respondenterna upplever 
det hon ser och hör i videoklippen. 
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ment i människans musikalitet. Musikerns musiksyn är delvis implicit men 
hon explicerar gärna sin musiksyn i samtal om musik och musikalitet.  

Forskaren 
Forskarens begreppsanvändning kännetecknas av att hon sakligt redogör för 
det hon ser. Forskarens kommentarer till videoklippen är kortfattade och 
precisa till sin karaktär.  

Även om också Forskaren uppfattar videoklippen som exempel på musi-
kaliska interaktioner håller hon en självkritisk distans till de situationer som 
visas. Liksom Musikern har Forskaren fokus på deltagarens musikaliska 
agens.  

Till skillnad mot Musikern och Psykologen tolkar Forskaren inte situat-
ionerna, utan formulerar möjliga hypoteser. Dessa hypoteser baseras, liksom 
hos Musikern, på samspelet i de musikaliska interaktionerna.  

Forskarens musiksyn är strukturerad och konsistent samt har en tydlig te-
oretisk laddning. Forskaren klarlägger sin definition av musik och musikali-
tet genom att sakligt redogöra för sin uppfattning. Liksom Musikern skiljer 
hon på musikens yttre och inre egenskaper. Musiken är ett språk för avstäm-
ning som människan skapat. Människan har en intention med musiken och 
musikalitet är en kombination av förmåga och sensivitet.  

Psykologen 
Psykologen använder sig av begrepp med musikterapeutisk laddning i sina 
kommentarer till videoklippen. Psykologens kommentarer är värderande och 
frågande till sin karaktär och hon framhäver att de baseras på hennes subjek-
tiva upplevelser av situationen.  

I motsats till Musikern och Forskaren, har Psykologen till stor del fokus 
på pedagogens kommunikation. Videoklippen uppfattas som exempel på 
deltagarens upplevelse av musik i förhållande till kommunikation och sam-
handling. 

Psykologen förhåller sig, till skillnad från Musikern och Forskaren, inte 
primärt till deltagarens musikaliska uttryck eller till den musikaliska inter-
aktionen i sina tolkningar.  

Psykologens musiksyn baseras på en pedagogisk positionering inom soci-
opsykologisk diskurs snarare än en musikteoretisk begreppsförklaring. Psy-
kologen ser inget behov av att utveckla sin musiksyn och hennes definitioner 
av musik och musikalitet är därför diffusa.  

8.2 Delstudiens utformning 
Delstudiens resultat baserades på enskilda samtal med fyra musikterapeuter 
från Norden, samt deras respons på de case som de presenterades för (se 
4.1.3). Syftet intervjuerna var att undersöka deras terminologi med tanke på 
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eventuella variationer i deras metareflektioner. Syftet med användningen av 
case var att undersöka vilka begrepp respondenterna använder sig av i deras 
metareflektioner.  

8.2.1 Respondenterna 
Eftersom det var intervjupersonernas begreppsanvändning som utgjorde 
studieobjektet hade de status som respondenter. Respondenterna represente-
rade musikterapeuter med akademisk utbildning och erfarenhet av att arbeta 
med musik med den aktuella målgruppen (se 4.1.3). 

Allmänt  
Med musikterapeut syftas på terapeuter som har en formell musikterapeutisk 
utbildning. Utbildningen till musikterapeut skiljer sig åt mellan de olika nor-
diska länderna. I Sverige är utbildningen till musikterapeut på magisternivå 
en påbyggnad, som utöver musikaliska färdigheter, kräver en högskoleut-
bildning på minimum 180 ECTS inom musikområdet eller annat relevant 
yrkesområde som till exempel psykolog, socionom, arbetsterapeut eller lä-
rare. Magisterutbildningen äger rum på Kungliga Musikhögskolan och syftar 
till en integrering av musikalisk och terapeutisk kompetens.  

I Danmark är motsvarande utbildning en överbyggnad på en treårig kan-
didatexamen (da. bacheloreksamen), i musikterapi. Till skillnad från Sve-
rige, där musikterapin är en gren av musikpedagogiken, är det en specifik 
universitetsutbildning vid Aalborg Universitet. I Norge är det både möjligt 
att läsa in en magistergrad i musikterapi som påbyggnad på Norges musik-
khøgskole eller i en sammanhängande musikterapiutbildning vid Universite-
tet i Bergen.  

Det finns ingen musikterapeutisk utbildning av musikterapeuter på Island, 
varför de som önskar utbilda sig till musikterapeuter måste göra det utom-
lands. Det förekommer även att nordiska musikterapeuter väljer att utbilda 
sig i ett annat nordiskt land än sitt egna. Som exempel kan nämnas att 
svenska, norska och isländska musikterapeuter studerar i Aalborg.  

Kriterier för urval 
Urvalet av intervjupersoner styrdes av delstudiens syfte. Det vill säga att 
generera data omkring vilken betydelse den musikpedagogiska terminologin 
kan ha med tanke på sambandet mellan musikteori och musikpedagogisk 
definitionsmakt. Detta syfte låg till grund för problemställningen om vilka 
begrepp musikterapeuter använder sig av i sina metareflektioner över musik-
aktiviteter i specialpedagogiska praktiker. För att intervjuerna skulle kunna 
bidra med relevant information baserades urvalet av intervjupersoner på 
följande kriterier: 

Respondenterna skulle inte ha någon personlig kunskap om de aktörer 
som visades i videoklippen. Detta var en förutsättning för att den diskursiva 
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praktiken om målgruppens musikaliska interaktioner skulle kunna isoleras 
och studeras åtskilt från den sociala praktiken. 

Respondenterna skulle ha egna erfarenheter av musikaktiviteter med 
människor med omfattande kognitiva dysfunktioner. Detta var nödvändigt 
för att respondenterna skulle kunna orientera sig i, och metareflektera över, 
de musikaliska interaktioner som utgjorde studiens case. 

Respondenterna skulle ha en akademisk musikterapeutisk utbildning på 
minimum kandidat nivå. Syftet med detta kriterium var främst att säkra att 
respondenterna var skolade till att metareflektera och delta i kritiska samtal 
om praxis. Detta kriterium var också tänkt att säkerställa att intervjuperso-
nerna hade kännedom till musikterapeutiska diskurser inom detta område.  

Respondenterna skulle representera olika musikterapeutiska miljöer. 
Detta skulle bland annat underlätta möjligheterna att studera variationer i 
intervjupersonerna begreppsanvändning. Dessutom var det viktigt att deras 
professionella kompetens som grupp skulle återspegla den musikterapeutiska 
diskursens många rötter och perspektiv. Inte minst av den anledningen var 
det upplagt att välja informanter av skilda nationaliteter.  

Respondenterna skulle vara okända för mig. Det var viktigt att jag inte 
hade någon kännedom om respondenternas egen praxis och teoretiska posit-
ioner. Bland annat skulle mina eventuella förutfattade meningar kunna vara 
styrande i samtalet, liksom min förförståelse och fördom skulle kunna störa 
analysarbetet. 

Presentation av respondenter 
En man och tre kvinnor deltog i studien. Med undantag av en av responden-
terna, som jag mött i samband med mina forskarstudier, kände jag inte någon 
av musikterapeuterna sedan tidigare. De fyra musikterapeuter som deltog var 
Andrew, Lily, Vanessa och Samantha. Samtliga namn är fiktiva. 

Andrew är brett grundad inom musikterapins skilda verksamhetsområden 
och såväl hans akademiska grader som övriga yrkesinriktade utbildningar 
bygger på musikterapeutiska studier.  

Lily är verksam inom sundhet och specialpedagogik. Lily har en lärarex-
amen i botten, kompletterad med studier i musikterapi och specialpedagogik.  

Även Vanessa är brett grundad inom musikterapin, och utöver en omfat-
tande utbildning som musikterapeut är hon diplomerad instrumentallärare.  

Samantha är verksam inom specialpedagogiken. Samantha har en musik-
lärarexamen i botten kompletterad med studier i musikterapi. 

8.2.2 Metod  
Datainsamling bestod av en intervju respektive användning av case. Valet av 
metoder motiverades av att det var musikterapeuternas begreppsanvändning 
i deras metareflektioner som skulle vara i fokus. Vid delstudiens start såg jag 
de två metoderna som komplementära. I analysprocessen blev användningen 
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av case allt viktigare och de kom att bli delstudiens primära källa för datain-
samling.  

Enligt Mikael Alexandersson kännetecknas fenomenografin bland annat 
av dess fokus på variationerna av respondenternas uppfattningar (Alexan-
dersson 1994). Analysmetoden var inspirerad af en fenomenografisk ansats53 
och bestod, kortfattat, i att bekanta sig med data och etablera ett helhetsin-
tryck, uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna, kategorisera upp-
fattningar i beskrivningskategorier samt att studera den underliggande struk-
turen i detta kategorisystem (se 4.1.3). 

Om konstruktionen av casestudier 
Urvalet av videosekvenser baserades på att de fyra case skulle exemplifiera 
variationer i musikaliska interaktioner inom målgruppen. Designen av dessa 
case konstruerades utifrån de resultaten av de fortlöpande analyserna i den 
första delstudien (se 6.2.2). Med utgångspunkt i begreppen musikaliskt flow, 
musikalisk handling och musikalisk interaktion identifierades totalt sexton 
variabler i de fyra videklippen. Samtliga variabler hade fyra variabelvärden; 
(+) liknande utsagor, (-) motsatt utsaga, (0) neutral utsaga samt () ingen ut-
saga. För att säkra en objektiv variation prövades dock urvalet av videose-
kvenser mot de deltagarstrategier som Sven Erik Holgersen beskrivit som 
imitation, identifikation och elobaration (Holgersen 2003, s. 234ff).  

Med imitation syftar Holgersen på att deltagaren i en musiksituation till 
exempel efterliknar lösrivna aspekter av musikens struktur eller mot en an-
nan persons rörelsekonturer. Identifikation förutsätter att deltagaren förstår 
sammanhanget mellan det musikaliska uttryckets mening i förhållande till 
den aktuella situationen. Till skillnad mot imitationen innebär identifikation-
en också ett återskapande av musikens meningsinnehåll. Med elobaration 
avser Holgersen de musikaliska uttryck där deltagaren tillför något till mu-
siksituationen. Holgerson opererar också med reception som deltagarstrategi. 
Reception kännetecknas av att deltagarens uppmärksamhet är riktat mot det 
musikaliska uttrycket utan att hon själv artikulerar sin egen upplevelse. 
Denna sistnämnda strategi formulerades dock inte som parameter i någon av 
de fyra casestudierna.  

Tematisering av case 
Presentation och respondenternas kommentarer till studiens case ingick som 
ett självständigt tema i intervjun. De fyra case som visades hade konstruerats 
utifrån några variationer som observerats i bakgrundsstudien. Centrala teman 

                                                      
53 Det första kriteriet var att alla enskilda kategorier skulle ha en tydlig relation till undersök-
ningens fenomen. Det andra kriteriet var att kategorierna skulle ha en logisk relation till 
varandra. Det tredje kriteriet var att det inte skulle vara fler kriterier än att den kritiska variat-
ionen i dataunderlaget skulle kunna ringas in (jfr. Marton & Booth 2000, s. 163ff). 
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i respektive case var musikalisk handling, musikalisk interaktion, musikalisk 
handlingskompetens samt musikalisk agens. 

I samtliga case använde jag mig av ”flow”, ”handling/aktion” (eng. act-
ion) samt ”interaktion” som referenspunkter för eventuella variationer för 
respondenternas uppfattningar och tolkningar. I case 3 tillkom referenspunk-
ten musikalisk handlingskompetens och case 4 referenspunkterna ”avbrott”, 
”orsak” samt ”lösning” i förhållande till flow i musikalisk interaktion.  

Syftet med det första videoklippet var att visa ett exempel på musikalisk 
handling. Videoklippet är på 2 minuter och 22 sekunder och visar en av del-
tagarna dansa till ett musikstycke. Urvalskriteriet för denna sekvens var att 
det visar deltagaren i ett musikaliskt flow där han tajmar sina rörelser med 
musiken.  

Syftet med det andra videoklippet var att ge ett exempel på en ickeverbal 
musikalisk interaktion. Videoklippet är på 1 minut och 22 sekunder och visar 
deltagaren i en ”en till en” -interaktion tillsammans med mig. Urvalskriteriet 
för denna sekvens var att deltagaren sjunger fritt i ett flow där hans uttryck 
tajmas rytmiskt såväl som melodiskt.  

Syftet med det tredje videoklippet var att ge ett exempel på hur musika-
lisk handlingskompetens kommer till uttryck som nyanser i en musikalisk 
interaktion. Videoklippet är på 2 minuter och 22 sekunder och visar deltaga-
ren spela keyboard tillsammans med mig. Urvalskriteriet för denna sekvens 
var att sambandet mellan deltagarens flow, tajmning och reflektion framträ-
der mycket klart i hans musikaliska handlingar.  

Syftet med det fjärde videoklippet var att ge ett exempel på hur förlust av 
musikalisk agens kan leda till att musikaliskt flow bryter ihop. Videoklippet 
är på 1 minut och 42 sekunder och visar en deltagare när han agerar till en 
pedagogs trumspel respektive dansrörelser med armarna. Urvalskriteriet för 
denna sekvens var att deltagaren musikaliska flow avbröts när pedagogen 
miste sin fokus på samspelet. 

Om enskilda samtalsintervjuer 
Avsikten med de enskilda samtalsintervjuerna var att förstå de diskursiva 
hemvisterna för de begrepp som musikterapeuterna använde sig av i sina 
reflektioner över de case de presenterades för. Intervjuguiden bestod av fyra 
teman och samtalet följde en bestämd struktur. Presentationen av, och re-
spondenternas kommentarer till, studiens case ingick som ett självständigt 
tema i intervjun. Liksom i samtalen med pedagogerna var frågan om musik-
syn central, men i motsats till gruppintervjuerna hade intervjuerna i den 
tredje delstudien fokus på eventuella variationer i respondenternas musiksyn.  

Denna delstudie skiljde sig dock på några punkter från fenomenografin 
som metod och forskningsområde. Enligt Ference Marton och Shirley Booth 
kan intervjun leda fram till ett metamedvetande vilket innebär att samtalet på 
denna andra nivå får en terapeutisk karaktär. Forskarens reflektioner över de 
psykoterapeutiska aspekterna av en intervju kan enligt författarna därför 
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ligga till grund för en ytterligare en form av fenomenografisk datainsamling 
(Marton & Booth 2000, s. 168ff). Även om också den tredje delstudien hade 
fokus på musikterapeuternas metareflektioner var samtalet inte av terapeu-
tisk karaktär. I fråga om forskningsområdet hade intervjun inte fokus på 
lärandet utan på den teoretiska laddningen i de begrepp som används i meta-
reflektioner över musik i specialpedagogisk praxis. Fokus var med andra ord 
inte riktat mot hur kunskap tillägnas utan vilken kunskap som tillämpas i 
metareflektioner över praxis.  

Det var därför viktigt att samtalet tog sin utgångspunkt i en generaliserad 
praxis. Målet med intervjuerna var att generera kunskap om eventuella vari-
ationer i respondenternas uppfattningar i förhållande till deras begreppsan-
vändning i studiens case. Den efterföljande analysen handlade inledningsvis 
om att identifiera variationer i diskurser och begreppsanvändning. I den 
tredje delstudien genererades dock ett oväntat resultat som gjorde det rele-
vant att göra en tydlig distinktion mellan respondenternas uppfattningar och 
tolkningar.  

Tematisering av intervju  
Tematiseringen av intervjun baserades på intervjuguiden från den andra 
delstudien. Preciseringarna i fältens inre hörn var de samma som i den före-
gående intervjuguiden. Liksom i samtalen med pedagogerna var frågan om 
musiksyn central. Till skillnad från gruppintervjuerna hade intervjuerna i den 
tredje delstudien fokus på eventuella variationer i Respondenternas musik-
syn. Den engelska instruktionen för samtalet (se bil. 5), var också mer struk-
turerad;  

• Resource: What’s the use of music in special pedagogical praxis? 
Own / in general? Social, Cognitive, Cultural? 

• View of music: How can we understand the conceptions of music 
and musicality? Communication, Thinking, Language? 

• Competence: Which competences are necessary respective desira-
ble? Own / in general? Musical interaction, Reflection, Met reflec-
tion? 

• Discourse: With which terminology can we discuss those matters? 
Praxis, Didactic, Scientific?  

Om datainsamling och analys 
Eftersom intentionen var att studera variationer i den teoretiska begreppsan-
vändningen på metanivå, var det viktigt att respondenternas kommentarer till 
respektive case enbart stammade från den information som de fick genom att 
betrakta videoklippen. Respondenterna hade därför inte någon personlig 
kunskap om deltagarna och de specialpedagogiska praktiker som presentera-
des i videoklippen. Respondenternas generella kunskap till problemfältet 
motsvarade min egen och vi var i den meningen jämlika samtalspartners.  
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Intervjuerna genomfördes under försommaren år 2008. Respondenterna 
presenterades för intervjuguiden och syftet med forskningsprojektet innan 
samtalet genomfördes. Samtalen spelades in och arkiverades i mp3 format. 
Ingen genomlyssning av inspelningarna gjordes innan dess att samtliga in-
tervjuer genomförts. Efter en första hastig genomlyssning för att säkra att 
inga väsentliga teman saknades, lades intervjuerna på is under nästan ett år 
för att jag skulle få större distans till intervjusituationen. De stora variation-
erna i musikterapeuternas kommentarer till videoklippen framgick tydligt 
redan vid den första genomlyssningen. Variationerna var helt oväntade och 
efter att ha tänkt över situationen, beslutade jag mig för att koncentrera mig 
på analysen av videoklippen.  

Under senvåren 2009 påbörjades arbetet med analysen i samband med att 
intervjuerna importerades som audiospår i ett digitalt musikredigeringspro-
gram, Cubase. Genom att använda midispår som textremsor kunde respon-
denternas utsagor under samtalen klippas ut och markeras i förhållande till 
intervjutema, case och informant. Denna inledande analys skapade en myck-
et god överblick över materialet som helhet. Eftersom studiens fokus låg på 
respondenternas kommentarer i den aktuella situationen genomfördes inga 
uppföljande samtal kring utsagorna.  

I den efterföljande analysen, analyserades samtalen och respondenternas 
kommentarer inledningsvis var för sig. I fråga om samtalen identifierades 
och ordnades respondenternas utsagor i förhållande till intervjuns fyra över-
ordnade teman. Den efterföljande analysen av variationerna i respondenter-
nas utsagor genomfördes först efter analyserna om respondenternas språk-
bruk i casestudien. Resultaten från denna analys införlivades avslutningsvis i 
analysen av respondenternas kommentarer till videklippen.  

Liksom i de enskilda samtalen användes en fenomenografiskt inspirerad 
metod i analyserna av respondenternas kommentarer till videoklippen. Den 
första nivån som analyserades var variationer i respondenternas terminologi. 
Denna analys bestod i en klarläggning av intervjupersonernas utsagor, vilket 
skedde genom att jag klippte ut samtliga respondenters kommentarer i för-
hållande till de fyra videoklippen. Detta gjorde det möjligt att lyssna på dem 
som variationer på det samma tema. Därefter transkriberades dessa audio-
klipp till text. På grund av anonymiseringen innebar detta samtidigt en över-
sättning till svenska. Därefter sattes de fyra respondenternas kommentarer 
till respektive case upp vid sidan av varandra i ett gemensamt textdokument.  

Den andra nivån bestod i en analys av variationer i begreppens teoretiska 
laddning i förhållande till de situationer som respondenterna kommenterade i 
respektive case. Detta steg i analysen bestod i en bedömning av variationer 
av utsagorna. Samtliga referenspunkter hade fyra variabelvärden; (+) lik-
nande utsagor, (-) motsatt utsaga, (0) neutral utsaga samt ( ) ingen utsaga. 
Samtidigt med denna analys undersökte jag variationerna i respondenternas 
språk utifrån de kategorier jag fann i analysen. Dessa kategorier var: sakligt 
redogörande, hypotetiskt analyserande, analyserande, refererande, beskri-
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vande, narrativt beskrivande, tolkande samt frågande. Även om dessa kate-
gorier kunde ha varit mer precisa bidrog de till att jag kunde bilda mig en 
uppfattning om respondenternas språkbruk. 

 På grund av ett oväntat resultat blev det relevant att analysera den teore-
tiska laddningen i respondenternas begreppsanvändning i förhållande till 
utsagornas vad- respektive hur-aspekt. Denna tredje nivå kompletterades 
med en komparativ analys, där variationerna i respondenternas begreppsan-
vändning jämfördes med den begreppsapparat som jag använt i konstrukt-
ionen av respektive case. Denna komparativa analys var sekundär i förhål-
lande till delstudiens syfte, men visade sig bidra med relevant information 
till problematiseringen av delstudiens resultat.  

Under analysens fjärde nivå införlivades resultaten från de kvalitativa in-
tervjuerna genom att intervjupersonernas kommentarer till respektive case 
kopplades till den musiksyn de gett uttryck för i intervjuerna. Syftet var att 
undersöka eventuella sammanhang mellan variationer av begreppsanvänd-
ning och variationer i respondenternas musiksyn. På så sätt kom utsagorna i 
intervjuns samtalsdel att utgöra kommentarernas diskursiva kontext, vilket 
gjorde det möjligt att utveckla ett mer kritiskt diskursanalytiskt angreppssätt. 

Resultatens reliabilitet och validitet värderades och bekräftades av kolle-
gor på KMH. Dessa fick ta del av samtliga utskrifter, videoklipp, samman-
ställningar samt analyser som ingick i casestudierna. En diskussion om hur 
resultatet kunde beskrivas tydligare ledde till att variationerna mellan re-
spondenterna beskrevs som olika metareflekterande typer.  

Eftersom jag upplevde att en fortsatt diskursiv analys riskerade att pressa 
mer ur min empiri än vad det kan bära, avslutade jag studien med att pro-
blematisera diskursens betydelse för uppfattningen och tolkningen av musi-
kaliska interaktioner. Denna problemutveckling var ett viktigt bidrag till att 
frågan om den musikpedagogiska diskursens hela definitionsmakt lyftes upp 
till ett centralt tema i avhandlingen.  

8.3 Analys av casestudierna 
I detta delkapitel presenteras exempel på variationer i uppfattningar och 
tolkningar hos musikterapeuterna som de metareflekterande typerna Musi-
kern, Forskaren och Psykologen. Med uppfattningar syftas här på det vad 
respondenten ser och hör på videoklippen. Det vill säga respondenternas 
beskrivningar av videoklippens innehåll. Med tolkningar syftas på hur re-
spondenten förklarar skeendena i videoklippen. Det vill säga hur responden-
terna upplever det hon ser och hör i videoklippen. Dessa definitioner över-
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ensstämmer inte med fenomenografins definitioner av av uppfattningens 
vad- respektive hur-aspekt.54  

Introduktion till analys av case 
Respondenternas kommentarer till videoklippen citeras ofta i texten eftersom 
resultatet främst bygger på analyser av dessa utsagor. För att göra diskuss-
ionen om diskursens betydelse mer lättläst refereras här endast till citatens 
numrering, vilket gör det något besvärligare för läsaren att förhålla sig till 
resultatets trovärdighet. I citaten förkommer följande markeringar; … mar-
kerar en paus i ett sammanhängande citat, ***** markerar att det är två 
skilda utsagor. Citaten är numrerade i den ordningsföljd de presenteras i 
texten, ”T01, T02” och så vidare, med tanke på referenser i avhandlingen i 
övrigt.  

Samtliga kommentarer har översatts till svenska med tanke på responden-
ternas anonymitet.  

8.3.1 Musikterapeuters språkbruk och terminologi varierar 
Utifrån kommentarerna till det första videoklippet var det möjligt att kon-
kludera att Musikerns, Forskarens och Psykologens terminologi kan variera, 
vilket dock inte förhindrar att de kan ge uttryck för liknande uppfattningar.  

Beskrivning av case om musikalisk handling  
I detta videoklipp visades en sekvens med Johan (se 6.3.4). Urvalskriteriet 
för denna sekvens var att Johan är i ett musikaliskt flow varunder han tajmar 
sina rörelser med musiken. Johans musikaliska reflektion kommer till ut-
tryck genom att musikens energi avspeglas i hans rörelser. Däremot interage-
rar han inte med någon annan än själva musiken, vilket kan göra det svårt för 
den utomstående betraktaren att avgöra om det handlar om ett musikaliskt 
beteende eller en musikalisk handling.  

I videoklippet skiftar musikstyckets karaktär, inledningsvis från energisk 
till lugnare för att därefter bli mer energisk igen. Till en början är musikens 
puls tydligt markerad i rytmen. Johan växlar mellan att pendla med benen, 
cirkelrörelse med höger arm, pendla med vänster arm, samt att vagga fram 
och tillbaks. I det lugnare stycket, där pulsen inte är lika markerad snurrar 
Johan först runt och följer upp med några cirkelrörelser med höger arm. Han 

                                                      
54 De epistemologiska och ontologiska antaganden som Ference Marton och Shirley Boorth 
baserar sina diskussioner på kan, enligt min mening, inte förenas med en dialektisk konstrukt-
ivism eller Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande; ”I den här boken försvinner alltså 
skiljelinjen mellan det yttre och det inre. Det finns inte två saker, och det ena förutsätts inte 
förklara det andra. Det finns ingen verklig värld ”där ute och en subjektiv värld här inne. 
Världen konstrueras inte av den lärande, som heller inte påtvingas den; världen konstitueras 
som en intern relation mellan dem. Det finns bara en värld, men det är en värld som vi erfar, 
en värld som vi lever i, en värld som är vår” (Marton & Booth 2000, s. 30).  
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vrider sig fram och tillbaks med lyfta armar, övergår till att svänga med hö-
ger arm för att därefter pendla med vänster arm. I övergången till den mer 
energiska musiken med tydlig puls gör Johan återigen cirkelrörelser med 
arm, vaggar och går ett kort stycke, vänder om och börjar sparka växelvis 
med höger och vänster ben. Växlar i slutet på klippet till höger arms cirkel-
rörelse.  

Informanternas terminologi och språkbruk  
Det framgick av musikterapeuternas kommentarer till såväl videoklippen 
som intervjuerna i sin helhet, att informanterna inte använder sig av en ens-
artad terminologi. Detta gäller även språkformen där Forskarens sakliga 
redogörelse, skiljer sig ut från de övriga musikterapeuternas mer berättande, 
beskrivande och tolkande kommentarer. Efter at ha konstaterat att ”musiken 
berör honom” valde Forskaren att inte tolka Johans rörelser; 

 
 T01 Forskaren; ... jag vet inte om han gör dessa rörelser hela dagen, om det 

handlar om självstimulering ... det är något jag har sett tidigare ... det är re-
petitivt, en begränsad repertoar med rörelser ... han känner sig trygg i det 
han gör ... i grunden handlar det om två typer av grundrörelser ... armarna, 
som han kontrollerar … svänger med höger arm eller vänster arm, samt hur 
han rör sina fötter. 

 
Denna distans till praxis kännetecknar Forskarens samtliga kommentarer till 
videoklippen. Samtidigt som detta innebär att hon inte kan avgöra huruvida 
Johan handlar eller reagerar på musiken, gav det genomgående hennes 
kommentarer en mycket god precision. Musikerna hade inte den samma 
distansen men levde sig oftast in i de musikaliska interaktionerna. Musiker 
1’s kommentar utvecklades närmast till en narrativ beskrivning av Johan;  

 
T02 Musiker 1; ... jag hade två, som jag växlade emellan, antingen uttryckte han 

det som musiken gjorde med honom, ... jag har faktiskt tre, eller också så 
uppträdde han, alltså han föreställde sig att han uppträdde till den här musi-
ken, eller han dirigerade det, när musiken var låg, byggde upp spänningar 
och så vidare, så drog han ihop sig fysiskt ... han var inte i puls, men han 
visade den dynamiska nivån som var i musiken genom sina rörelser … när 
jag säger att han var dirigent, så är det mer att han leker han är dirigent. 

 
Musiker 2’s kommentar hade lite mer formen av ett referat;  

 
T03 Musiker 2; ... han verkar njuta väldigt mycket av att röra sig till musiken ... 

det är häftigt, för han hittar ju en grej som han kör i sekvenser på något sätt 
… vad häftigt, ... det där är ju typiska steg han har lärt sig, sett någon annan 
göra ... jag tyckte det fanns ju någon slags struktur i det han gjorde ... när 
musiken ändrade sig gjorde han någonting annat, han förändrade ju sitt…, 
om man säger i stora drag. 
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Även Psykologen var beskrivande och tolkande men, liksom i detta vide-
oklipp, mer kortfattad än Musikerna i sina kommentarer;  

 
T04 Psykologen; ... jag upplever det som att han dansar ... och hittar vissa rörel-

ser och mönster som han upprepar ... jag föreställer mig att han får en viss 
tillfredställelse och glädje i att röra sig på det här viset. 

 
Som citaten till videoklippet med Johans dans visar, använde sig inte musik-
terapeuterna av ensartade begrepp. Trots detta framgår det av Musikernas 
och Psykologens utsagor att de tolkar Johans rörelser som en form av musi-
kalisk handling.  

Musiker 1 (T02); … han visade den dynamiska nivån som var i musiken ge-
nom sina rörelser  

Musiker 2 (T03); … han hittar ju en grej som han kör i sekvenser på något 
sätt  

Psykologen (T04); …hittar vissa rörelser och mönster som han upprepar  

8.3.2 Musikterapeuters fokus på musiksituationerna varierar 
I kommentarerna till det andra videoklippet framgick det att musikterapeu-
terna i sina observationer av musiksituationen inte alltid tog utgångspunkt i 
deltagarens handlingar. För Psykologen var det främst den andres roll i, re-
spektive tillgång till, deltagaren som var i centrum.  

Beskrivning av case om musikalisk interaktion.  
I detta videoklipp visades en sekvens med Karl (se 6.3.2). Urvalskriteriet för 
denna sekvens var att Karl sjunger fritt i ett flow varunder hans uttryck taj-
mas såväl rytmiskt som melodiskt. Karls reflektion framgår av hans upp-
märksamhet ”på den andre” i situationen.  

Videoklippet består av en musikalisk sekvens. Karl vrider huvudet framåt 
samtidigt med det att han, med Joans hjälp, håller mikrofonen framför mun-
nen. Med undantag för två korta rytmiska inpass; ”ah oh” samt ”ah eh uh”, 
sjunger Karl varierade sekvenser med mer eller mindre utdragna toner. Karl 
varierar även sin klang med hjälp av olika vokalljud. I samsången samman-
flätas Karls initiativ och respons med mina sånghandlingar.  

Informanternas fokus 
Till skillnad från det första videoklippet, där samtliga kommenterade Johans 
rörelser till musiken, skilde sig Musikerns, Forskarens och Psykologens fo-
kus åt i de följande videoklippen. De företeelser som exemplen skulle illu-
strera, var med andra ord inte så givna som jag förutsatt, vilket var ett intres-
sant resultat i sig själv.  
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Liksom vid det första videoklippet tolkade inte Forskaren situationen men 
redogjorde sakligt för det hon såg;  

 
T05 Forskaren; ... han var väldigt engagerad, ... han är väldigt koncentrerad, ... 

jag vet inte vad han uttrycker , ... jag vet inte vilka känslor som ligger 
bakom.  

 
Forskarens kommentarer kännetecknades av stor precision, men hon kom 
inte in på kommunikationen och kommenterade därmed inte heller interakt-
ionen. Musikerna hade fokus på interaktionen. Liksom vid det första vide-
oklippet hade Musiker 1 en mer narrativ beskrivning medan Musiker 2 var 
mer refererande;  

 
T06 Musiker 1; ... är det svenskt ... det något svenskt folk ... spontan reaktion, 

han var mycket i musiken, han var mycket dedikerad, … och det var en tät 
kommunikation mellan er, jag uppfattar det som att han använder din del 
aktivt, det var inte något med att ni sjöng samtidigt, det avhängde den an-
dres sang … utan att känna honom, skulle jag tro att han verkligen gillar 
det, att blir glad av det 

 
T07 Musiker 2; ... vad häftigt ... det är verkligen ... svara och bekräfta och ... och 

att ni sjunger samma toner ibland, och så sjunger ni tvåstämmigt och sen ... 
han verkar jätteengagerad, eller vad ska jag säga, för honom är det här jätte- 
... vad häftigt det var, det var så fint med de här intervallerna ... jag tycker 
det var fantastiskt och se ... 

 
Även om musikterapeuterna Musikernas och Forskarens språkhandlingar 
skiljde sig åt, överensstämde deras fokus i mer eller mindre grad i tre av de 
fyra videoklippen. Psykologen förhöll sig också till interaktionen i detta 
videoklipp, men hennes fokus låg främst på ”den andre”; 

 
T08 Psykologen; ... det är fint ... om jag skulle identifiera mig med din roll så 

tycker jag att du är allt för aktiv ... samtidigt är det fint att höra på er två 
tillsammans ... jag är inte säker på vad han uppfattar av sin egen sång, sitt 
eget uttryck, för att han ska bli mer bekräftad bör terapeuten hålla sig mer i 
bakgrunden 

 
Till skillnad från Psykologen, var de övriga musikterapeuternas kommenta-
rer i samtliga videoklipp centrerade kring deltagarna. Psykologen fokuserade 
mer på den andres roll i, respektive tillgång till, deltagaren i den musiksituat-
ionen.  

8.3.3 Musikterapeuter kan uppfatta musiksituationer mycket 
olika 
I kommentarerna till det tredje videoklippet blev sambandet mellan musikte-
rapeuternas fokus och uppfattning mycket tydlig. Variationen mellan musik-
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terapeuternas uppfattningar av situationen gav också anledning till att upp-
märksamma sambandet mellan språkligt tänkande och förmågan att fokusera 
på en bestämd företeelse.  

Beskrivning av Case om samspel 
I detta videoklipp visades en sekvens med Krister (se 6.3.1). Urvalskriteriet 
för denna sekvens var att sambandet mellan Kristers flow, tajmning och re-
flektion framträder mycket klart i hans musikaliska handlingar. Såväl Kris-
ters handlingskompetens som agens framgår tydligt i den musikaliska inter-
aktionen när han experimenterar med sitt uttryck.  

I videoklippet går det att identifiera fyra skiften i Kristers handlingskom-
petens. Sessionen inleds med ett monotont ljud av en startande bil. Detta ljud 
har en tydlig, men inte skarp, attack och Krister spelar försiktigt. Han skrat-
tar till och applåderar. Det följande ljudet av en förbipasserande racerbil är 
betydligt mer varierat liksom den har en skarpare attack. Krister slår först 
snabbt och kraftigt på tangenterna med hela händerna, sedan mjukare men 
fortfarande i högt tempo synkront med mig, klappar. Det tredje ljudet, är 
ljudet av en bilkollision med en tung attack som följs av krossat glas. Jag 
spelar två gånger med hela handen men Krister väljer att först spela försik-
tigt med ett finger. Varefter han spelar allt hårdare och till sist använder båda 
händerna. Sessionen avslutas med ett pulserande syntetiskt ljud som Krister 
blir mycket upptagen av. Han håller tangenterna nedtryckta och lyssnar 
uppmärksamt på ljudet och avslutar med applåd. 

Musiksituationer kan uppfattas mycket olika 
Liksom vid övriga videoklipp utgick Musikerna och Forskaren från deltaga-
rens handlingar i sina kommentarer. Forskaren redogjorde liksom tidigare 
för vad hon såg på ett kort och precist sätt;  

 
T09 Forskaren; ”... imitation”, ”... variationer på ett tema”,”… konversation”  
 

På en direkt fråga om i vilken grad situationen kunde beskrivas med en mu-
sikteoretisk terminologi gav Forskaren uttryck för att hon såg Kristers attack 
”och tänkte på det som attack”. Denna utsaga styrkte intrycket av att Forska-
ren i sina kommentarer distanserade sig till praxis, och att språket i hennes 
utsagor inte nödvändigtvis avspeglade begreppen i hennes språkliga tän-
kande. Denna distans mellan reflektion och utsaga var tydlig i hennes kom-
mentar ”konversation”, som var en precis, om än något kortfattad, kommen-
tar till samspelet mellan Krister och mig.  

Även Musikerna förhöll sig explicit till den musikaliska interaktionen. 
Musiker 1 beskrev musiksituationen som en musikalisk improvisation där 
han indirekt kommer in på Kristers handlingskompetens i utsagorna om 
samspelet;  
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T10 Musiker 1; ... det var en improvisation, skulle jag vilja kalla det, ... som 
hade många fler facetter än den med den blinda mannen vi såg innan ... det 
var fler musikaliska parametrar, det var något dynamiskt, det var något 
rytmiskt, det var någon paus, det var något med spänning, det var era roller 
när ni spelar upp till varandra, prövar att överraska varandra eller retas med 
varandra ... och var det också är några element av oförutsägbarhet eftersom 
du ändrar ljud för honom ... och han plötsligt får .... ssshhhh ....en helt an-
nan upplevelse, så det var en mycket mer komplett improvisation  

 
Musiker 2 förhöll sig inte till de musikaliska parametrarna men kommenterar 
Kristers agens i den musikaliska kommunikationen;  

 
T11 Musiker 2; … snacka om dialog ... det är liksom både drama och musik, det 

är ju liksom hela ... vad kul ... han får ju verkligen liksom, bjäbba på något 
vis, med dig ... han som vill att du ska hänga på där, gör som jag ... hör du 
inte vad jag säger [fnissar] ... man liksom undrar, han måste känna någon-
ting väldigt välbehagligt ... vilken rolig en, häftigt ... ja men alltså, det är så 
mycket, om jag nu ska tjata om kommunikation, det är så jätte tydligt 

 
Psykologens uppfattning av videoklippet skilde sig radikalt från de övriga 
musikterapeuternas. Hon hade dels svårt för att orientera sig i musiksituat-
ionen 

  
T12 Psykologen; ... jag har lite problem med att förstå vad som försiggår … jag 

blev väldigt distraherad av honom med trumstocken  

På en direkt fråga om det som försiggår vid keyboardet har något med musi-
kalitet att göra, kan Psykologen inte ge något svar. 

 
T13 Psykologen; ... jag vet inte, jag klarar inte av att se det utav det jag ser 
 

Denna utsaga upprepades även efter det att jag prövade att rikta Psykologens 
uppmärksamhet mot Kristers handling. Psykologens kommentarer till vide-
oklippet visade med all önskvärd tydlighet på att det är ett sammanhang mel-
lan iakttagarens fokus och hur hon uppfattar situationen. Kommentarerna 
gav också anledning att ställa sig frågan om vilken betydelse det språkliga 
tänkandet har för förmågan att fokusera på en bestämd företeelse.  

8.3.4 Musikterapeuter kan tolka musikaliska situationer olika 

Beskrivning av Case om musikalisk agens 
I detta videoklipp visades en sekvens med Mikkel (se 6.3.2), och Louise (se 
5.2.2). Urvalskriteriet för denna sekvens var att Mikkels musikaliska flow 
avbröts då Louise miste sitt fokus på samspelet i samband med att hon ställ-
de undan sin trumma. Detta gjorde att Mikkel tappade sitt intresse för den 
musikaliska interaktionen och önskade att dra sig undan.  
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I videoklippet går det att identifiera tre överordnade skeenden i samspelet. 
Sessionen inleds med att Mikkel klappar till Louises spel på trumman. Allt 
eftersom tempot stegras blir Mikkel mer exalterad och får svårt att klappa 
med. I det andra skeendet ställer Louise ifrån sig trumman och därefter räck-
er hon fram sina händer mot Mikkel. Mikkel ser sig omkring när Louise 
slutat spela och väljer att rulla baklänges. Louise kombinerar sina rörelser 
med armarna med ljud från rösten, varpå Mikkels intresse väcks för en kort 
stund. Han drar sig dock strax tillbaks igen. Det andra skeendet avslutas med 
att Louise får Mikkel att rulla fram genom att ta tag i hans hand. Det tredje 
skeende består i at Louise återupptar sitt spel på trumman varpå Mikkel bör-
jar klappa händerna och dansa med kroppen igen.  

Musikaliska interaktioner kan tolkas mycket olika 
Det framgick av kommentarerna att den musikaliska situationen i detta vide-
oklipp var betydligt mer komplex än i de föregående exemplen. Liksom i 
föregående videoklipp utgick Musikerna och Forskaren från sina observat-
ioner av deltagaren i sina kommentarer. Musiker 1 reagerade direkt på av-
brottet och var den ende som spontant kommenterade sammanbrottet av flow 
och Mikkels förlust av agens;  

 
T14 Musiker 1; ... den har jag det lite blandat med, den där ... för jag uppfattar 

egentligen att han drar sig undan ... att han önskade att gå undan, alltså han 
blir knuffad tillbaka, dragen tillbaka, jag tänker så, nå vad försiggår det här? 
... och när jag ser det allra sista, så kunde jag gott, jag känner ju honom inte 
så jag anar inte hur han ser ut när han är glad eller, men så kunde man gott 
få uppfattningen att han tycker det är skitkul ... där till sist så har jag det 
mycket blandat med det där klippet 

 
Forskaren kommenterade indirekt avbrottet i flow genom att beskriva hän-
delseförloppet som att Mikkel blev dämpad;  

 
T15 Forskaren; ... han är väldigt ivrig och glad ... deltagande ... med sin kropp, 

han klappar ... han uttryckte rytm ... han klappade sina händer ... han blev 
också mer dämpad ... kanske överstimulerad? 

 
Musiker 2 skiljde sig från Musiker 1genom det att hon refererade till händel-
seförloppet utan att kommentera avbrottet i flow. På en följfråga beskrev 
Musiker 2 situationen som en god musikalisk interaktion; 

 
T18 Musiker 2; ... han gör ju också, försöker göra snabbare, mindre rörelser ... 

hela kroppen ... oj vad häftigt, hans rörelser där ... alltså, han följer ju hen-
nes rörelser helt, alltså ... när hon drar igång, då blir hela hans kropp … 
uppifrån toppen till tårna 

 
* * * * 
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T19 Musiker 2; ... tight följe, han följer henne helt ... han imiterar ju nästan 
henne, med hela sin kropp 

 
Liksom Musiker 2 uppmärksammade heller inte Psykologen avbrottet. På 
grund av Psykologens problem med att finna en mening i föregående case, 
hade jag inför detta videoklipp instruerat Psykologen att fokusera på den 
musikaliska interaktionen mellan pedagogen och deltagaren;  

 
T16 Psykologen; det är på ett sätt svårt att bara kommentera ett sådant …, utan 

att veta före och efter, och situationen ... jag får så många frågor, varför är 
det så många där, varför är det bara en som är i direkt interaktion med 
denna trumspelare ... att han har en upplevelse och deltar väldigt mycket 
med kroppen och … 

 
På en följfråga om interaktionen tolkade Psykologen situationen som att de 
har en fin musikalisk interaktion. I sina kommentarer skiftade hon mellan att 
kommentera Mikkel och Louise;  

 
T17 Psykologen ... att han har et utbyte av den samhandling som sker där ... jag 

blir alltid så upptagen av dem som inte är med ... hon hade en fin samhand-
ling med honom ... och om hon i tur och ordning har en fin samhandling 
med var och en, och de fungerar ... finner sig väl med att vänta till det är de-
ras tur, så har jag inga problem med det, så är det fint ... men om det är den 
enskilda eleven som har upplevelsen, medan de andra seglar i sin egen sjö, 
så är jag mer betänklig 

 
Även om samtliga respondenter i mer eller mindre grad kommenterade Mik-
kels agens och den musikaliska interaktionen, uppfattade de situationen 
mycket olika. Medan Musiker 1 och Forskaren mer eller mindre explicit 
kommenterade avbrottet i musikaliskt flow, gav Musiker 2 och Psykologen 
uttryck för att det var en fin musikalisk interaktion. Efter att ha preciserat 
problemställningen kring det musikaliska flowets sammanbrott som detta 
case syftade till, ombads respondenterna att kommentera orsaken till den-
samma. 

Musiker 1 låg i sin analys mycket nära urvalskriterierna och det beskrivna 
händelseförloppet i detta case. Han konstaterade att Mikael ville vara till-
sammans med musiken, och att Mikkel drog sig undan när Louise lade ifrån 
sig trumman; 

 
T20 Musiker 1; ... om jag minns riktigt, så tappar hon honom där hon håller upp 

med att spela ... det kommer an på om vi är eniga om var hon tappar honom 
någonstans ... där var hon slutar spelar och försöker få en fysisk kontakt, 
där drar han sig undan ... och hon gör något märkligt, ett eller annat ... så 
slår hon de sista slagen på trumman, tar bort den, och så söker hon hans 
händer och så drar han sig undan, det han gärna vill, uppenbart, han vill 
gärna vara tillsammans med musiken, han önskar inte den fysiska kontakten 
... så blir han först knuffad af den ena pedagogen och så dragen av den 
andra, och där, tänker jag, det vill han inte, det där 
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Forskaren önskade först inte att tolka musiksituationen, men efter att ha 
uppmanats till att analysera interaktionen, formulerade hon det hypotetiska 
antagandet att interaktionen var allt för centrerad kring pedagogen;  

 
T21 Forskaren; ... jag tänkte att det kanske var mer centrerat kring pedagogen ... 

jag tycker inte att jag kan, jag önskar inte att kritisera henne ... hon kanske, 
jag menar ... jag är nyfiken på vad som händer om det vore mer centrerat på 
hans förmåga, i förlängningen till honom ... hon bringar musiken till ho-
nom, han reagerar på den men blir överstimulerad ... om han initierar inter-
aktionen, den musikaliska interaktionen, hur han uttrycker sin musikaliska 
förmåga, ... om det springer fram ur hans egna behov, från hans önskan om 
att kommunicera ... från hans önskan att involvera sig musikaliskt utifrån 
sina egna behov  

 
Musiker 2 bad om att få se videoklippet igen. Men även om hon tydligt 
kunde se situationen, tydde hennes kommentarer på att hon inte uppfattade 
interaktionen som problematisk; 

 
T23 Musiker 2; ... ja just det, det är hon som puttar fram honom ... men när hon 

spelar igen, så kommer han ju på det ... så länge hon håller igång trumman 
så ... hon la ju ifrån sig trumman ju, gjorde hon inte det ... det är att hon för-
söker få, få fysisk kontakt med honom, kan det vara det tror du? ... hon slu-
tade ju att spela, också, då ... ja, jag vet inte ... för honom och henne är det 
ju det, jag vet inte hur de andra upplever det, men om man ska koncentrera 
sig på dem ... det är skillnad om man upplever att en person går in i något 
annat, då tycker jag, skärmar av sig i det här, då undrar jag liksom vad är 
det, men det tycker jag var okey, jag fattar inte vad du ...? 

 
Enligt Psykologen berodde sammanbrottet av musikaliskt flow inte nödvän-
digt vis på pedagogens handlingar. Däremot kunde situationen tolkas som att 
Louise inte respekterade Mikkels agens;  

 
T22 Psykologen; ... menar du att hon mister honom? ... och jag ser, att hon på 

sätt och vis inte helt respekterar ... men han kommer tillbaks, hon får ho-
nom tillbaka igen ... jag tänker att det lika gärna, det behöver inte nödvän-
digtvis handla om att hon ... vad hon gör eller inte gör, men det handlar om 
att se honom, och se att han ... kanske utan grund eller utan att veta varför, 
så hade han behov av att dra sig undan ... och där är det avgörande att hon 
respekterar det, tänker jag, och så på ett sätt, inte hämtar tillbaks honom fy-
siskt, men honom tillbaks genom musiken ... och han väljer att gå ut ur 
samhandlingen 

 
Dessa kommentarer stärkte intrycket av att Psykologen fokuserade mer på 
relationen än den musikaliska interaktionen.  

Musikernas, Forskarens och Psykologens kommentarer till videoklippet 
visade på signifikanta variationer med tanke på hur denna musiksituation 
uppfattades och tolkades. Det var också i fråga om avbrottet i flow som mu-
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sikerna var mest oeniga. Det är i detta sammanhang viktigt att slå fast att 
mitt syfte med den aktuella casestudien, liksom övriga casestudier, inte var 
att värdera några utsagor som mer riktiga än andra. Däremot är det relevant 
att ställa sig frågan hur variationerna kan vara så stora. 

8.4 Analys av intervjuer 
I detta delkapitel presenteras exempel på de viktigaste resultaten som utkris-
talliserades i analysen av musikterapeuternas kommentarer i förhållande till 
den musiksyn som kom till uttryck i intervjuerna.  

Introduktion till analys 
Utsagorna i samtalen har inte analyserats i fenomenografisk mening utan jag 
har främst förhållit mig till hur den enskilde respondentens utsagor utföll i 
förhållande till övriga respondenternas utsagor. Det har därför inte funnits 
någon anledning att citera samtalet. Undantaget är analysen av responden-
ternas utsagor som kommunikativa händelser, där det har varit motiverat att 
citera informanternas utsagor om musik och musikalitet.  

8.4.1 Exempel på variationer i musiksyn 
I samtalet om musik visade det sig att Musikerns, Forskarens och Psykolo-
gens musiksyn inte verkade bygga på några gemensamma musikterapeu-
tiska, musikpedagogiska eller musikvetenskapliga diskurser. Trots att det 
inte kunde tolkas som att Musikerna och Forskaren hade en gemensam ex-
plicit musiksyn, förhöll de sig dock till, och utvecklade sin syn på, begrep-
pen musik och musikalitet. Detta var en avgörande skillnad i förhållande till 
Psykologen som gav uttryck för att hon hade svårt att verbalisera sin musik-
syn. Även med tanke på hur deras musiksyn kan kopplas till deras sociokul-
turella praxis skilde sig Psykologen från de övriga, genom att vissa av hen-
nes utsagor framstod som en form av politisk positionering i en musiktera-
peutisk eller specialpedagogisk diskurs.  

Musiker 1’s musiksyn  
Musiker 1’s kommentarer överensstämde, med något enstaka undantag, hur 
jag själv uppfattade de musikaliska situationerna på videoklippen. Musiker 
1’s syn på musik kom närmast till uttryck i form av en filosofisk betraktelse. 
Meningsfullhet var ett centralt begrepp i hans definition av musik. Musiker 1 
skilde på musikens yttre och inre egenskaper. Det är först när vi uppfattar, 
och gör någonting med ljuden och pauserna, som det blir till musik.  

T24 Musiker 1; det fantastiska är ju att om det kommer förbi en lastbil härute, 
och det gör mycket ofta, så kan det ingå i ett sammanhang som ger musika-



Mats Uddholm - Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt 

 
220 

lisk mening … om man vill berätta en musikalisk historia, men det kan 
också bara vara oväsen, så jag kan inte bara säga att det är ljud eller inte 
ljud … det är inte bara ljud och pauser, det är ljud och pauser som ger me-
ning utifrån den kontext man är i, det kan också bara vara irriterande ovä-
sen … så vad är musik för någonting? … det är en blandning av ljud och 
pauser men musik ska också vara uppfattad … vi ska ju höra det och vi ska 
göra någonting med det, för annars är det bara ljud … det låter kanske lite 
långhårigt? 

 
Denna musiksyn kom bland annat till uttryck i Musiker 1’s utsaga om Jo-
hans dans där han beskrev hur Johan dirigerade (ex. T02). Andrews syn på 
musiken som meningsfull genomsyrade hans kommentarer till samtliga case, 
som till exempel i hans utsaga om att Karl aktivt använde sig av min sång, 
att vår sång var avhängig den andres sång (ex. T06). I fråga om musikalitet 
kom Musiker 1 in på begrepp som kreativitet, lek, kommunikation, nyfiken-
het och förmågan att också uppfatta de små nyanserna. Musiker 1 distanse-
rade sig från, det han uppfattade som den allmänna uppfattningen, det att 
musikalitet skulle handla om prestation 

T25 Musiker 1; det vet jag inte om jag kan … några ting jag associerar med mu-
sikalitet, nu vet jag inte riktigt om det kommer i rätt ordningsföljd, men jag 
associerar något med kreativitet, lek, musikalitet är också att kunna uppfatta 
små nyanser, det kan vara i ett samtal, det kan vara i musik, det kan vara … 
musikalitet är också en form av nyfikenhet, de har lust till att höra vad det 
är för något, de har lust till att kommunicera, de har lust till att … för man 
kan säga att den allmänna uppfattningen … om att musikalitet handlar om 
att sjunga rent och så vidare, det har inte något med musikalitet att göra.  

Musiker 2’s musiksyn 
Liksom Musiker 1 skilde Musiker 2 på musikens yttre och inre egenskaper. 
Till de yttre egenskaperna hör toner, rytmer och så vidare, men det är först 
när de sätts samman som de blir till ett musikaliskt uttryck. Musik handlar 
om en kommunikation som når ända in människornas hjärtan.  

 
T26 Musiker 2; jamen det är ju de här tonerna och rytmerna, det är tid, rum, 

ljudmässigt, harmonier och allt det här … men jag tycker det är jättemycket 
kommunikation och uttryck, med de här grundstenarna så är det ju det … 
och så brukar jag tänka så här, det är ju någonting alla människor har rätt 
till på något vis, att få utöva och ha som sin grej, oavsett hur duktiga de är, 
… det är som ett klister, vad ska man säga, ett slags sammanhållande… det 
är rätt magiskt egentligen med toner, hur man lägger dem och hur man spe-
lar dem och så når man fram till en annan människa, rätt in här i hjärtat … 
förbi alla de här hindren, tankarna och det … 

  
Musiker 2’s syn på musiken som uttryck kom bland annat till uttryck i hen-
nes kommentarer till Johans dans där hon kom in på Johans danssteg (T03). 
Synen på musik som kommunikation fyllde mycket i hennes utsagor som till 
exempel i kommentaren om att ”svara och bekräfta” i videoklippet med Karl 
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(T07) eller i kommentaren ”snacka om dialog” till videoklippet med Krister 
(T11). 

Musiker 2 var mer osäker, eller ambivalent, än Musiker 1 i sin definition 
av musikalitet. Å den ena sidan handlar musikalitet om talang men å andra 
sidan kan musikalitet också förstås som förmågan att minnas och återge mu-
sik. 

 
T27 Musiker 2; en förmåga kanske, en förmåga att uppfatta ljud på ett visst sätt, 

… alltså jag har lite svårt för det här med begåvning och tycka att folk, det 
finns ju dom man tycker är mer musikaliskt begåvade, helt klart, och dom 
har ju … en slags läggning eller fallenhet för det här inbyggt i sig, men om 
man tänker att musikalitet kan vara att lyssna på musik och njuta så, så är ju 
det liksom … också att vara musikalisk, att minnas musik och återge musik 
… åh, jag vet inte …  

Forskarens musiksyn 
Forskaren skilde på musikens yttre egenskaper, de strukturerade ljuden, och 
dess inre egenskaper som ett emotionellt språk. Centralt i hennes musiksyn 
var musiken som ett språk för avstämning. Forskaren kom också in på att 
musik är skapad av människan och att den har en intention.  

 
T28 Forskaren; jag kan definiera det i någon mening, som att det är strukture-

rade ljud, som rör sig i tiden, något i den stilen … jag kan definiera det som 
ett emotionellt språk [far emotions], jag definiera det på det sättet … jag 
kan göra en distinktion mellan musik och ljud … baserat på förutsäglighet 
och regelbundenhet kontra oförutsägbarhet och oregelmässighet i oväsen 
eller ljud …  

 
T29 Forskaren; musiken är förutsägbar, har en struktur, en början och ett slut, 

den har mer intentionalitet än ljud, det är en skapelse av människan  
 

Forskarens syn på musik som något förutsägbart och regelbundet kom till 
exempel till uttryck i hennes kommentar till Johans dans (T01) om att det var 
något hon sett tidigare (se 6.3.1). Även om Forskaren helst ville undgå att 
tolka musiksituationerna, byggde hennes utsagor ofta på hennes uppfattning 
om musikens intentionalitet. Som till exempel i utsagan om Karl (se 6.3.2), 
där hon poängterade att hon inte vet vilka känslor som ligger bakom (T07).  

Forskarens definition av musikalitet som musikalisk förmåga respektive 
musikalisk sensivitet överensstämde i hög grad med hennes syn på musik.  

 
T30 Forskaren; jag skiljer, tror jag, mellan musikalisk förmåga och musikalisk 

sensivitet … i min terminologi är musikaliska färdigheter mer förbundna 
med de fysiska färdigheterna i performance men musikalisk sensivitet är 
hur mottaglig man är för musik, det vill säga hur väl de responderar på mu-
sik … de kanske inte kan utnyttja alla tio fingrarna på sitt instrument men 
de kan ha en stor musikalisk sensivitet till musiken … så musik kan ha en 
stor affekt på dem och de kanske kan flytta människor till deras eget musi-
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cerande eftersom de har så stor musikalisk sensivitet … personliga, kogni-
tiva och fysiska handikapp har ingenting, behöver inte ha, … har antagligen 
ingenting att göra med hennes musikaliska förmåga eller musikaliska sensi-
vitet 

Psykologens musiksyn 
Psykologens definitioner av musik och musikalitet var mycket överordnade 
och det framgick av samtalet att hon inte önskade att utveckla begreppen 
ytterligare.  

 
T31 Psykologen; jag tycker det är svårt, man kan svara på så många sätt, du kan 

svara svängningar, du kan liksom svara fysiskt och det ger inte så stor me-
ning … jag har egentligen en väldigt pragmatisk musiksyn 

  
 - Mats; vad förstår du med en pragmatisk musiksyn? 
 
T32 Psykologen; … det är svårt att verbalisera … det är lättare att se vad det … 

alltså, det är mycket lättare att ta avstånd från en musiksyn  
 
 - Mats; vad tar du avstånd ifrån? 
 
T33 Psykologen; jag tar till exempel avstånd från att musik blir använd på ett 

sätt … utifrån en farmaceutisk tankegång, … läkares sätt att prata om mu-
sik, istället för att ge dem ett piller så ger vi dem musik och så skall du se 
effekten 

 
Psykologen utvecklade inte musikalitet i det efterföljande samtalet, men 
använde det senare som en slags programförklaring. 

T34 Psykologen; Det definierar jag som förmågan att glädja sig över musik, fär-
digt. 

* * * * 
T35 Psykologen; Jag menar att alla människor är musikaliska, det är min trosbe-

kännelse 

8.4.2 Frågan om den diskursiva praktikens betydelse 
När utsagorna kategoriserades efter musikterapeuternas inbördes enighet 
utkristalliserades ett tydligt mönster. Även om Musikernas och Forskarens 
terminologi, fokus, uppfattningar och tolkningar kunde skiljas sig åt i mer 
eller mindre grad, urskilde sig Psykologens utsagor markant från de övrigas.  

När musikterapeuternas utsagor betraktades som kommunikativa händel-
ser i spänningsfältet mellan deras terminologi och sociokulturella praktik, 
framkom ytterligare några skillnader dem emellan.  

Musikernas kommentarer som diskursiva händelser 
Med undantag av case 4, sammanföll Musikernas utsagor ofta trots att de 
inte hade samma explicita musiksyn.  
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Musiker 1’s syn på musikalitet kom också till uttryck i många av hans 
kommentarer, som till exempel när han beskriver hur vi prövar att överraska 
eller reta varandra (T10) i klippet med Krister som spelar på keyboard (se 
6.3.5). Det är antagligen Musiker 1’s syn på musikalitet som gör att han rea-
gerar så kraftigt på videoklippet med pedagogen Louise och deltagaren Mik-
kel (se 6.3.4), då han undrar vad som försiggår (T14). Musiker 1 är också 
mycket precis när han beskriver att avbrottet uppstår då Louise slutar spela 
på trumman (T20). 

Musiker 1 är multiinstrumentalist och jag upplevde intervjun med honom 
som ett samtal mellan två musiker med intresse för internationell folkmusik. 
Kanske kan hans omfattande sociokulturella praktik i kombination med hans 
musiksyn förklara hans benägenhet att tolka situationerna ”musikaliskt”? 

Musiker 2 utvecklade sin syn på musik och musikalitet i ett bildrikt språk. 
Detta gjorde att språket någon gång saknade precision vilket, i kombination 
med hennes fokus på kommunikationen, kanske var en bidragande orsak till 
att Musiker 2 inte uppfattade situationen med Mikkel och Louise i Case 4 
som ett avbrott (T23). Även Musiker 2 hade en stark framtoning som musi-
ker och liksom Musiker 1 hade hon omfattande erfarenheter från praxis. 
Musiker 2 var dock inte lika filosofisk i sin musiksyn utan tog mer utgångs-
punkt i sin praxis. Detta var kanske en bidragande orsak till att hon, till skill-
nad från Musiker 1, i sitt musikaliska betraktningssätt inte fokuserade på 
avbrottet, utan på att kommunikationen återupptogs. Även samtalet med 
Musiker 2 upplevde jag som ett samtal mellan två musiker. 

Forskarens utsagor som diskursiva händelser  
Liksom hos Musikerna, överensstämde Forskarens utsagor ofta med hur jag 
själv uppfattade de musikaliska situationerna. Den avgörande skillnaden 
mellan Forskaren i förhållande till Musikerna, var att hon inte tolkade situat-
ionerna. Forskaren utvecklade också sin definition av musik och musikalitet 
genom att sakligt redogöra för sin uppfattning.  

Forskarens syn på musikalitet som en kombination av förmåga och sensi-
vitet kom till exempel till uttryck i hennes kortfattade kommentar till vide-
oklippet med Krister (se 6.3.3). Hennes syn på musikalitet som sensibilitet 
var, i kombination med att hon inte önskade att kommentera Louises hand-
lingar, kanske anledningen att hon tolkade avbrottet i flow som att Michel 
blev överstimulerad (se T12 i 6.3.4).  

Forskarens ovilja att tolka deltagarnas utsagor tydde på att hon var mer 
distanserad än Musikerna. Jag tolkade dock inte detta som att hon var mindre 
musikalisk i sina iakttagelser, men som att hon var mer teoretiskt orienterad i 
sina reflektioner. Liksom Musikerna hade hon en bred praxiserfarenhet och 
hon hade också den mest omfattande teoretiska utbildningen som musiktera-
peut. Vilket kanske kan förstås som en bidragande orsak till distansen och 
precisionen i hennes kommentarer.  
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Psykologens utsagor som diskursiva händelser  
Psykologens utsagor av företeelserna överensstämde oftast inte med de före-
teelser som jag avsett att videoklippen skulle illustrera. Även om det inte går 
att härleda Psykologens kommentarer till en explicit musiksyn kan hennes 
utsagor kanske tolkas som att de inte bottnade i någon bestämd musiksyn. 
Psykologen kom inte in på vad musik är, men förhöll sig mer till hur aktö-
rerna möttes i musiken, som till exempel i videoklippet med Karl då hon 
konstaterar att det låter fint men att jag är allt för aktiv (se T08). 

Psykologens syn på musikalitet var snarare ett politiskt ställningstagande 
än ett teoretisk begreppsliggörande. Även om diskursiva positioneringar ofta 
är nödvändiga kan de knappast användas till annat än att legitimera en upp-
fattning. Detta var kanske en bidragande orsak till Psykologens kommentar 
om att hon inte förstod vad som försiggick i videoklippet med Krister (ex. 
T12) liksom hon inte uppfattade avbrottet i interaktionen mellan Mikkel och 
Louise (ex T22). 

Jag har utifrån intervjuerna och/eller bakgrundsinformationen inte kunnat 
finna en entydig förklaring till varför Psykologen inte önskade, eller såg 
behovet av, att utveckla sin musiksyn. En möjlig delförklaring skulle kunna 
vara att Psykologens praxiserfarenhet är relaterad till institutionella verk-
samheter som skola och sjukvård. Detta gällde dock även Musiker 2 vars 
praxiserfarenhet till stor grad stammade från skolan. Däremot skilde sig Mu-
siker 2 från Psykologen genom att hennes utgångspunkt som terapeut och 
fortbildare var människan och musiken. Psykologen tolkade däremot inte 
situationerna musikaliskt, utan mer utifrån ett terapeut–klient perspektiv. Att 
det fanns ett samband mellan Psykologens språkbruk och hennes sociokultu-
rella praktik bekräftades också mer eller mindre explicit i intervjun. 

 
T39 Psykologen; … det är kanske när jag ska kommunicera inom ett tvärfackligt 

samarbete inom specialskolan … så måste jag använda de andras begrepp 
… jag använder mig av pedagogiska begrepp … och då blir musiken 
kanske på ett sätt reducerat till ett redskap för att uppnå något annat … mu-
sikens egenvärde … som estetisk … som en rättighet som människan har 
för att berika sitt liv … det har för lite plats i en pedagogisk tvärfacklig 
samarbetsterminologi  

 
Även om det inte går att dra några långtgående slutsatser på så få utsagor, 
tyder resultatet på att frågan om diskursens betydelse är relevant med tanke 
på hur musikterapeuter uppfattar och tolkar musikaliska interaktioner.  
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8.5 Delstudiens reliabilitet och validitet 
Resultatens reliabilitet och validitet värderades och bekräftades i samband 
med en doktorandkurs på KMH våren 2010. I detta sammanhang fick mina 
kollegor ta del av samtliga utskrifter, videoklipp, sammanställningar samt 
analyser som ingick i casestudierna. En diskussion om hur resultatet kunde 
beskrivas tydligare ledde dock till än ytterligare en analys där resultatet be-
skrevs som metareflekterande typer.  

Resultatens reliabilitet (pålitlighet) 
Utifrån en fenomenografisk position kan det riktas kritik mot att inte hela 
intervjuerna transkriberats till text. Förutom att det inte är en fenomenogra-
fisk undersökning, utan en fenomenografiskt inspirerad intervju (se 8.5.2), 
kan jag inte se att det skulle ha tillfört analysarbetet något. Givetvis kan tran-
skription vara en teknik bland många när det gäller at tränga in i utsagornas 
underliggande mening, men det var inte syftet med undersökningen. I ana-
lysprocessen blev intervjun ett komplement till användningen av casestudier 
och fokus riktades främst mot respondenternas musiksyn.  

Resultatens validitet (giltighet) 
En annan kritik skulle kunna vara, att skillnaderna mellan olika typer av 
musikterapeuter inte behöver vara så stora som resultaten antyder, men att de 
delvis konstrueras genom analysen. I intervjuerna hade jag inga problem att 
följa och ge respons på Musikerns och Forskarens utsagor. Däremot hade jag 
i intervjusituationen svårt att sätta mig in i Psykologens perspektiv. Detta har 
med stor sannolikhet haft betydelse för intervjuns validitet. Men även om de 
musikterapeutiska typerna inte är fullt så utkristalliserade i verkligheten, ger 
studien belägg för att dessa tre typer kan återfinnas bland musikterapeuter. 
Huruvida det är möjligt att identifiera ytterligare metareflekterande typer, 
och hur variationerna bland dessa typer i sådana fall skulle kunna beskrivas, 
skulle kräva en betydligt mer omfattande studie.  

Som framgår av resultaten uppstod oväntade resultat som var för viktiga 
för att ignoreras. I delkonklusionen har dock dessa oväntade resultat karaktä-
ren av hypoteser. En vetenskaplig uppföljning av dessa hypoteser skulle 
kräva en delvis annan metodik och fler informanter.  

8.6 Delkonklusioner 
Avsikten med denna delstudie var främst att generera data angående vilken 
betydelse den musikpedagogiska terminologin kan ha med tanke på sam-
manhangen mellan musikteori och musikpedagogisk definitionsmakt. Detta 
syfte låg till grund för problemställningen om vilka begrepp musikterapeuter 
använder sig av i sina metareflektioner över musikaktiviteter i specialpeda-
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gogiska praktiker. Utifrån studiens resultat går det att dra tre konklusioner 
kring musikterapeuters begreppsanvändning med tanke på musikpedago-
giska definitionsmakt.  

Den första delkonklusionen är att variationer i musikpedagogisk termino-
logi inte utgör något hinder för att musiksituationer kan uppfattas ensartat. 
Den andra delkonklusionen är att vetenskapliga begrepps musikteoretiska 
laddning kan ha stor betydelse för hur musiksituationer tolkas. Den tredje 
delkonklusionen är att vetenskapliga begrepp kan ligga till grund för musik-
pedagogiska pseudoreflektioner.  

8.6.1 Variationer i musikpedagogisk terminologi är inte 
avgörande för hur musiksituationer uppfattas 
Resultaten styrker hypotesen att musikterapeuter med en akademisk utbild-
ning betraktar musiksituationer i specialpedagogisk praxis ur ett metaper-
spektiv. Musikterapeuter använder sig dock inte av samma begreppsapparat i 
sina reflektioner. Resultatet tyder på att musikterapeutisk diskurs känneteck-
nas av att musikterapeuter inte tillämpar, och därmed inte artikulerar, musik-
pedagogiska begrepp och teorier om musik och musikalitet i en gemensam 
diskursiv praktik.  

Det är även stora skillnader i vilket omfång de använder sig av musikpe-
dagogiska begrepp eller musikteoretiskt laddade begrepp. Variationer i mu-
sikpedagogisk terminologi utgör dock inte något hinder för att olika typer av 
musikterapeuter, som till exempel Musikern och Forskaren, kan ge uttryck 
för liknande uppfattningar. Resultatet tyder på att musikpedagogisk diskurs 
kan vara sekundär i den musikterapeutiska diskursordningen som helhet.  

8.6.2 Musikpedagogiska begrepps musikteoretiska laddning kan 
ha stor betydelse för hur musiksituationer tolkas  
Resultaten visar att musikterapeuter både kan uppfatta och tolka musiksituat-
ioner inom specialpedagogisk praxis på mycket olika sätt. Även om respon-
denternas uppfattningar och tolkningar är dialektiskt förbundna med 
varandra, tyder resultaten på en skillnad mellan variationer i uppfattningar 
respektive tolkningar. Att Musikern, Forskaren och Psykologen använder sig 
av olika begrepp verkar dock inte ha en avgörande betydelse för hur de upp-
fattar musiksituationerna. Variationerna i uppfattningar ser snarare ut att 
handla om de diskursiva positioner de intar utifrån deras respektive sociala 
praktik. Det vill säga att begreppen har en social laddning som rymmer de 
motiv och diskursordningar som gör sig gällande i de institutioner och do-
mäner de är verksamma. 

Däremot tyder resultatet på ett samband mellan musikterapeuters be-
greppsapparat och hur de tolkar musiksituationer. Till skillnad mot Musikern 
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och Forskaren, ställer sig Psykologen avvisande till att explicera sin musik-
syn. Eftersom utvecklingen av äkta musikbegrepp per definition handlar om 
explicering av synen på musik, kan det tyda på att Psykologen saknar in-
tresse för att utveckla teoretiskt laddade musikbegrepp. Det vill säga veten-
skapliga musikbegrepp som gör det möjligt att artikulera och analysera mu-
sikaliska skeenden utifrån ett metaperspektiv. Den markanta skillnaden mel-
lan hur Psykologen tolkade musiksituationerna jämfört med Musikern och 
Forskaren, skulle med andra ord inte enbart handla om diskursiv positioner-
ing, utan också om begreppens teoretiska laddning.  

8.6.3 Vetenskapliga begrepp kan fungera som musikpedagogiska 
pseudobegrepp i musikpedagogiska reflektioner 
Eftersom en musikterapeuts uppfattning och tolkning är dialektisk förbundna 
i hennes metareflektion kan de heller inte särskiljas i hennes begreppsan-
vändning. Ordets sociala respektive vetenskapliga laddningar kan, med 
Vygotskijs terminologi, sägas utgöra några av det äkta begreppets menings-
zoner. Men utan egna musikaliska erfarenheter kan vetenskapliga musikbe-
grepp inte utvecklas till något annat än tomma abstraktioner. En viktig skill-
nad mellan Musikerns och Psykologens metareflektioner var dock att Musi-
kerns tolkningar baserades på hennes erfarenheter som musiker. Även Fors-
karens mer sparsamma tolkningar och hypoteser baserades också på hennes 
musikaliska erfarenheter. Psykologen baserade sina på tolkningar på sin 
människosyn.  

Detta tyder på att de musikaliska erfarenheterna och reflektionerna utgör 
centrala meningszoner i äkta musikpedagogiska begrepp. Om detta är riktigt, 
är det inte tillräckligt att en pedagog har tillgång till vetenskapliga musikbe-
grepp och musikpedagogiska teorier i sin analys av musikaliska skeenden. 
Hennes möjligheter att artikulera och problematisera de musikaliska proces-
serna i musiksituationer beror bland annat på vilket omfång hon kan relatera 
den aktuella situationen till sina egna musikaliska erfarenheter.  

Om vetenskapliga begrepp inte har någon förankring i pedagogens musi-
kaliska erfarenheter kan det innebära att hennes metareflektioner får karaktä-
ren av musikpedagogiska pseudoreflektioner. Det musikpedagogiska be-
greppet får med andra ord karaktären av pseudobegrepp. Detta kan dock vara 
svårt att genomskåda i det kritiska samtalet om musikalisk kunskapsutveckl-
ing eftersom begreppens vetenskaplighet inte kan analyseras isolerat från 
aktörernas konstnärliga praktiker.  
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9 Diskussion och konklusioner  

Avhandlingens forskningsfråga gäller hur sambandet mellan musikpedago-
gisk teori och definitionsmakt kan beskrivas och problematiseras utifrån ett 
kulturhistoriskt perspektiv som baseras på hypotesen om språkligt tänkande 
(se 2.4.1). Den paradox som formulerats med hjälp av begreppet definit-
ionsmakt handlar om språkets dubbla funktion i förhållande till sambandet 
mellan musikpedagogiska diskurser och kompetens (se 2.1). Studiens två 
empiriska problemställningar gäller den betydelse det musikpedagogiska 
begreppsliggörandet respektive begreppsanvändandet, kan ha för pedagogers 
musikpedagogiska definitionsmakt (se 2.4).  

Som framgår av definitionerna i kapitel 5, kan musikpedagogiska teorier 
förstås som supraindividuella objekt i den yttre verkligheten. Genom medie-
ringen i sociala interaktioner kan dessa musikpedagogiska teorier internali-
seras och intranaliseras till individuella teorier. Musikpedagogiska teorier 
kan således sägas ha en objektiv respektive subjektiv existens (se 5.8.2).  

Musikpedagogisk definitionsmakt handlar bland annat om förmågan att 
tillrättalägga lärande utifrån såväl egna kunskapsintressen som deltagarnas 
musikaliska förutsättningar (se 5.8.3). Dessa reflektioner baseras på de sub-
jektiva teorier som utvecklats genom medieringen av supraindividuella teo-
rier. Det vill säga i dialektiken mellan begreppsliggörandet och begreppsan-
vändningen. Denna dialektik kan, i förlängning till Faircloughs diskussioner, 
sägas uppstå i produktionen och kommunikationen av texter i diskursiva 
praktiker (se 5.6.1).  

I detta kapitel diskuteras hur samband mellan musikpedagogisk teori och 
definitionsmakt kan beskrivas och problematiseras med utgångspunkt i del-
studiernas resultat och delkonklusioner. Liksom i delstudierna, är problema-
tiken om musikpedagogiska teoriernas vetenskapliga, och inte minst musik-
vetenskapliga, laddning av central betydelse för denna fråga (se 2.3). De två 
teman som tas upp handlar om musikpedagogiska teoriers autenticitet re-
spektive giltighet, i förhållande till musikpedagogisk definitionsmakt. Ka-
pitlet avslutas med sammanfattande konklusioner.  

9.1 Inledande kommentar om teoriers rationalitet  
Syftet med bakgrundsstudien, var att få en mer nyanserad bild av målgrup-
pens förutsättningar för musikalisk kunskapsutveckling i de sociokulturella 
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praktiker som låg till grund för samtalen i de två övriga delstudierna. Även 
om denna studie inte hade en direkt anknytning till forskningsfrågan, var det 
oväntade resultatet angående deltagarnas protomusikalitet relevant i fråga 
om sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt.  

Som framgår av resultaten i kapitel 6, var det tre deltagare som inte gav 
uttryck för att de upplevde någon form för musikalisk stämdhet. Detta resul-
tat överensstämde inte med tesen om att alla människor har en medfödd pro-
tomusikalisk förmåga (se 5.5.2). Musikalisk stämdhet kan därför inte tas som 
en given utgångspunkt för musikalisk kunskapsutveckling (se 6.5.3). Utifrån 
logiken i denna studies kulturhistoriska perspektiv vore det således möjligt 
att konkludera att det finns omusikaliska människor.  

Som nämnts kan alla vetenskapliga resultat som berör frågor om musik 
och musikalitet ses som en del av den musikpedagogiska diskursens hela 
definitionsmakt (se 2.2.3). De premisser som ett teoretiskt paradigm baseras 
på, innebär både en avgränsning och en positionering i fråga om begreppens 
teoretiska laddning. Bakgrundsstudien beskriver därför inte målgruppens 
förutsättningar utifrån ett objektivt perspektiv. Studien handlar snarare om 
hur dessa förutsättningar kan beskrivas objektivt utifrån ett pragmatiskt kul-
turhistoriskt perspektiv.  

Detta reser frågor om vilka konsekvenser en vetenskaplig insatsteori kan 
ha med tanke på exkluderandeprocesser av människor i praxis.55 Begreppet 
protomusikalitet, i betydelsen musikalisk stämdhet, kan få en normativ ladd-
ning om det används okritiskt i musikpedagogiska reflektioner. Denna defi-
nition av protomusikalitet baseras, liksom alla generaliseringar, på en av-
gränsning av ordets interpsykiska betydelse. Internaliseringen av denna be-
tydelse innebär också en internalisering av vad det vetenskapliga begreppet 
protomusikalitet inte betyder i den kommunikativa handlingen.  

I samband med utvecklingen av det musikpedagogiska fältet som objekt 
för forskning produceras det allt fler texter som gör anspråk på vetenskaplig-
het. Dessa texter baseras på rationella antaganden och avgränsningar som 
kan uppfattas normativt i praxis. Detta dilemma kan åskådliggöras utifrån 
modellen om de tre reflektionsnivåerna i spänningsfältet mellan det kritiska 
samtalet och den musikaliska interaktionen (se Figur 2.2). Även om definit-
ionen av musikalitet som protomusikalitet är giltig i en vetenskapligt baserad 
diskurs (R3), är det inte givet att den överensstämmer med reflektionerna i 
den konkreta lärandesituationen (R1). Den musikpedagogiska teorins trovär-
dighet kan med andra ord bedömas utifrån deras sannolikhet med tanke på 
gjorda observationer och tidigare erfarenheter (R2). 

                                                      
55 Som nämnts ska avhandlingens kulturhistoriska perspektiv betraktas som forskningspro-
jektets insatsteori (se 2.3.1). De vetenskapsteoretiska argumenten för den dialektiska kon-
struktionen av detta pragmatiska perspektiv diskuterades i metodologikapitlets första avsnitt 
(se 4.1.1). 
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Ovanstående problematik omkring musikpedagogiska teoriers rationalitet 
pekar därför mot något centralt i fråga om sambandet mellan musikpedago-
gisk teori och definitionsmakt. Följande diskussion om de empiriska delstu-
diernas resultat tar utgångspunkt i en kortfattad analys av hur denna rat-
ionalitet i kan förstås förhållande till dialektiken mellan den musikpedago-
giska reflektionens tre nivåer (se 2.2.2).  

9.2 Om musikpedagogiska teoriers autenticitet  
Syftet med den första empiriska delstudien angående pedagogers musiksyn 
var främst att generera data omkring begreppsliggörandets betydelse för 
sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt. Detta låg till 
grund för frågan om hur pedagoger ser på musik i förhållande till hur de 
uppfattar musikaktiviteter i specialpedagogisk praxis (se kapitel 7).  

Den första delkonklusionen var att informanterna har en ganska sam-
stämmande uppfattning om att musik kan bidra till att styrka deltagarnas 
sociala och kognitiva utveckling (se 7.5.1). Den andra delkonklusionen var 
att det musikpedagogiska begreppsliggörandet av praxis kan synliggöra pa-
radoxer i informanternas musiksyn (se 7.5.2). Den tredje delkonklusionen 
var att användningen av musikpedagogiska begrepp i begreppsliggörandet av 
praxis inte nödvändigtvis leder till en större musikpedagogisk definitions-
makt (se 7.5.3). De paradoxer som uppstod som en effekt av samtalet om 
musik och musikalitet, hanterades således olika av informanterna i de tre 
gruppintervjuerna.  

9.2.1 Problematiken omkring definitionsmakt och autenticitet  
Trots att samtliga informanter inledningsvis upplevde begreppen musik och 
musikalitet som diffusa, utvecklade sig deras samtal mycket olika. Louise 
och Signe tog tag i begreppen och gav dem en betydelse utifrån deras egen 
musiksyn och erfarenheter. Även Nanna och Joan, och i viss mån Marie (se 
utsaga 142), distanserade sig från deras beskrivningar av sig själva som 
omusikaliska. Detta handlade dock mer om ett ställningstagande än om en 
begreppsutveckling. Else höll fast i sin musiksyn genom hela samtalet. 

I intervjuerna var det endast Louise och Signe som inte gav uttryck för att 
de var omusikaliska. Skillnaden mellan Louise och Signe jämfört med de 
övriga informanterna var att de upplevde potentiella paradoxer som ett inci-
tament till metareflektion. Även om de inte hade tänkt närmare över vad 
musik och musikalitet är, gjorde deras distans till praxis det möjligt för dem 
att reflektera över deras musiksyn. Genom att betrakta sin pedagogiska pro-
fessionalism som baserad på personliga kunskaper och erfarenheter skapade 
Louise och Signe en dynamik i samtalet. Deras professionalism handlade 
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inte främst om bestämda färdigheter eller värderingar utan baserades snarast 
på en medvetenhet om reflektionens betydelse.  

I förhållande till Louise och Signe kan den musikpedagogiska teorin för-
stås som en strukturell koppling mellan den musikpedagogiska diskurs, som 
jag inviterade till i samtalet om deras syn på musik, och de reflektioner som 
begreppsliggjordes genom detta samtal. Genom att förhålla sig till begreppen 
i det kritiska samtalet (R3), utifrån deras egna erfarenheter från praxis (R1), 
förblev deras reflektioner om tillrättaläggandet av musikaktiviteter i praxis 
(R2), autentiska. Med reservation för detta korta samtals ytterst begränsade 
effekt, kan det som ett exempel på hur musikpedagogisk teori internaliseras 
och intranaliseras. För Louise och Signe innebär medieringen av musikpeda-
gogisk teori en möjlighet att styrka deras definitionsmakt.  

Även om också Nanna och Joan förhöll sig till de nya frågeställningar 
som paradoxerna genererade, gav deras utsagor ofta mer uttryck för ett ställ-
ningstagande till, än en reflektion över, frågor och begrepp som de inte re-
flekterat över tidigare. Under samtalet utvecklade de därför inte det ägarskap 
till de begrepp med vilka de skulle ha kunnat lösa upp paradoxerna. Utifrån 
detta perspektiv kan samtalet med Nanna och Joan förstås som ett exempel 
på en inledande internalisering av musikpedagogisk teori.  

Till skillnad mot Louise och Signe underordnar sig dock Nanna och Joan 
begreppens interpsykiska betydelse som de presenterades i det kritiska sam-
talet (R3). I en mer omfattande mediering av musikpedagogisk teori skulle 
denna internalisering av musikpedagogisk teori kunna innebära att deras 
planering av musikaktiviteter (R2), riskerade att underordnas en vetenskaplig 
rationalitet som inte harmonierade med deras egna erfarenheter (R1). För 
Nanna och Joan skulle medieringen av musikpedagogisk teori därmed, rent 
hypotetiskt, kunna resultera i att deras definitionsmakt begränsas.  

Else och Marie ignorerade ofta de paradoxer som uppstod i deras utsagor. 
Även om detta kan tolkas som att de behöll definitionsmakten över såväl 
samtalet som begreppen, innebar det samtidigt att deras trosföreställningar 
inte utmanades på allvar. Samtalet förblev inbäddat i en vardagspsykologisk 
förståelseram och ledde inte fram till så många nya insikter hos dem. Be-
greppen musik och musikalitet förblev mycket diffusa. Maries och Elses 
reflektioner omkring planläggningen av musikaktiviteter (R2), baseras 
främst på deras reflektioner i praxis (R1). Något förenklat kan detta beskri-
vas som att den vetenskapliga rationalitet, som det kritiska samtalet baseras 
på (R3), underordnas narrativerna i Maries respektive Elses kulturkanon.  

Den yttersta konsekvensen av denna strategi är att de musikpedagogiska 
teorierna inte internaliseras, och därmed heller inte medieras. Omedelbart 
skulle denna strategi kunna leda till att Else och Maries definitionsmakt inte 
begränsas. Men frågan är kanske inte om, utan snarare hur länge, denna stra-
tegi skulle fungera i konfrontationen med det stigande antal krav och för-
väntningar som formuleras i musikpedagogiska diskurser.  
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9.2.2 Om den musikpedagogiska diskursens definitionsmakt 
Delstudiens resultat tyder på att det är dialektiken mellan de musikpedago-
giska reflektionsnivåerna, som är avgörande för huruvida begrepp i suprain-
dividuella musikpedagogiska teorier kan internaliseras och intranaliseras till 
autentiska teorier. Det är det intrapsykiska sambandet mellan dessa reflekt-
ionsnivåer, inte graden av praxiserfarenhet eller teoretiska kunskaper, som är 
den centrala faktorn i utvecklingen av musikpedagogisk definitionsmakt.  

I fråga om sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt 
på ett mer generellt plan kan problematiken om musikpedagogiska teoriers 
autenticitet sägas handla om den musikdidaktiska diskursens maktanspråk. 
Det musiska perspektiv som Bjørkvold formulerat, kan i detta sammanhang 
betraktas som ett exempel på en supraindividuell teori gör anspråk på defi-
nitionsmakten över praxis utifrån en vetenskaplig rationalitet (se 2.2.2). Hos 
Bjørkvold kopplas begrepp som musisk, musikalitet, intelligens, musik, 
konst, kreativitet och fantasi till varandra på ett sätt som gör att ”musisk” 
kan uppfattas som ett teoretiskt paradigm (Bjørkvold 1991). Detta paradigm 
är inte enbart en vetenskapligt positionering mot Gardners MI-teori, utan 
fastslår till exempel också att barn är mycket kreativa eller att konstnärskap 
är förunnat ett fåtal (se 2.2.2).  

Bjørkvolds musiska paradigm avgränsas dock inte till att beskriva musisk 
intelligens. Paradigmet anger också vilka kompetenser som krävs för att 
tillrättalägga en musisk lärandemiljö (se 2.2.2), samt hur musikundervisning 
bör tillrättaläggas i praxis (Bjørkvold 1991, s. 177f). Paradigmet utvidgas 
senare till att också omfatta hur kunskapsutveckling inom andra ämnesområ-
den kan förstås och tillrättaläggas utifrån ett musiskt perspektiv (Bjørkvold 
2003). Den komplexa väv av olika typer av utsagor som Bjørkvold baserar 
sin filosofi på, gör att det kan vara svårt att förhålla sig kritisk till konsisten-
sen i hans argumentation.  

Detta förhindrar givetvis inte att den musiska positionen kan stämma 
överens med, och därmed användas till att begreppsliggöra, en pedagogs 
implicita musiksyn som baserats på vardagspsykologiska narrativer. Men det 
kan också vara så att en pedagog som inte upplever sig som spontan och 
improviserande anser sig, eller anses, sakna musisk kompetens. Ett exempel 
på hur en pedagogs musikpedagogiska definitionsmakt kan underkännas ur 
logiken i ett musiskt perspektiv återfinns i Bjørkvolds diskussion om musik-
undervisningen i de tidiga skolåren. (Bjørkvold 1991).  

I detta exempel beskriver Bjørkvold hur en lärare som arbetat med en pjäs 
tillsammans med eleverna i en första klass, låter fyra av barnen agera tomte-
nissar. Björkvold antar att läraren har valt denna lösning för att den två-
stämmiga avslutningssången som framförs av en änglakör inte ska förstöras 
av brummare. När Bjørkvold efter föreställningen möter läraren ger han 
uttryck för att också tomtenissarna borde ha varit med i kören. Bjørkvold 
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motiverar denna kommentar med att han hellre ville uttrycka medkänsla för 
brummarna än att vara artig mot läraren (ib. s. 125).  

Bjørkvolds utsaga om det problematiska i att, som han uppfattar situat-
ionen, exkludera barn från att delta i en musikalisk performance kan vara 
berättigad utifrån ett musiskt paradigm. Men hans kommentar innebär att 
han underkänner lärarens musikpedagogiska praxis utifrån logiken i ett teo-
retiskt perspektiv som han själv konstruerat. Bjørkvold värderar med andra 
ord pedagogens planläggning (R2), som han inte har varit delaktig i, utifrån 
rationaliteten i ett kritiskt samtal (R3), som pedagogen inte deltagit i.  

Med tanke på diskussionen om den radikaliserade kommunikationen 
skulle detta dilemma om musikpedagogiska teoriers autenticitet till exempel 
kunna problematiseras utifrån Giddens analyser av hur kommunikation re-
konstrueras på tvärs av tid och rum (se 5.6.1). Det vill säga att planläggning-
en av praxis (R2), baseras på kritiska samtal där de vetenskapliga argumen-
ten (R3), har frikopplats från pedagogens egna erfarenheter i praxis (R1).  

9.3 Om musikpedagogiska teoriers giltighet 
Syftet med den andra empiriska delstudien var att generera data angående 
begreppsanvändningens betydelse för sambandet mellan musikpedagogisk 
teori och musikpedagogisk definitionsmakt. Detta syfte låg till grund för 
frågan om vilka begrepp musikterapeuter använder sig av i deras reflektioner 
över musiksituationer i specialpedagogisk praxis (se kapitel 8).  

Den första delkonklusionen var att variationer i musikpedagogisk termi-
nologi inte utgör något hinder för att musiksituationer kan uppfattas ensartat 
(se 8.6.1). Den andra delkonklusionen var att vetenskapliga begrepps musik-
teoretiska laddning kan ha stor betydelse för hur musiksituationer tolkas (se 
8.6.2). Den tredje delkonklusionen var att vetenskapliga begrepp kan fungera 
som musikpedagogiska pseudobegrepp i musikpedagogiska reflektioner (se 
8.6.3). Som framgår av delkonklusionerna tyder delstudien på att terminolo-
gin inte är avgörande för hur musikaliska skeenden uppfattas och tolkas. 
Däremot verkade det ha stor betydelse huruvida begreppen har en musikteo-
retisk laddning eller inte.  

9.3.1 Problematiken omkring definitionsmakt och giltighet  
Som framgår av delstudiens delresultat sammanföll variationerna i respon-
denternas utsagor till stor del med graden av transparens i deras musiksyn. 
När utsagorna kategoriserades efter musikterapeuternas inbördes enighet 
utkristalliserades ett tydligt mönster. Även om också Musikernas och Fors-
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karens terminologi, fokus, uppfattningar och tolkningar åtskiljde sig på flera 
punkter, urskilde sig Psykologens utsagor markant från de övrigas.56  

Den avgörande skillnaden mellan Forskaren i förhållande till Musikerna 
var att hon inte önskade att tolka situationerna. I fråga om musiksyn utveck-
lade Forskaren sin definition av musik och musikalitet genom att sakligt 
redogöra för sin uppfattning. Musikerna var mer filosofiska i beskrivningen 
av deras musiksyn. Musikerna och Forskaren skiljde mellan musikens yttre 
och inre egenskaper. De definierade musik som kommunikation förbundet 
med känslor liksom att musikalitet är förbundet med sensivitet. Forskaren 
var mest precis i sin distinktion mellan musikalitet och musikalisk sensivitet. 

Som nämnts avvek Psykologens utsagor markant från Musikernas och 
Forskarens kommentarer till videoklippen. Variationerna i Musikernas och 
Forskarens inbördes terminologi tyder på att avvikelsen i Psykologens utsa-
gor inte enbart kan förklaras utifrån variationerna i respondenternas be-
greppsanvändning. Det var dock två väsentliga skillnader mellan Psykologen 
och de övriga respondenterna. För det första baserade Psykologen inte sina 
reflektioner på sina musikaliska erfarenheter, utan på sin människosyn. För 
det andra önskade Psykologen inte att utveckla sin musiksyn. 

Omedelbart är det inte möjligt att avgöra om, och i så fall i vilken grad, 
dessa skillnader kan förklara den markanta avvikelsen mellan Psykologens 
och de övriga respondenternas utsagor. Delstudien omfattade exempelvis 
inte frågan om respondenternas musikaliska erfarenheter och kunskaper. Det 
finns därför inget sakligt belägg, för att hävda att variationen av uppfattning-
ar återspeglas i skillnader mellan respondenternas musikaliska erfarenheter 
och kunskaper. Att Psykologens inte formulerade en explicit musiksyn, kan 
heller inte förklara dessa avvikelser.  

Däremot indikerar samtalet med Psykologen att den diskursordning en 
pedagog har till förfogande, kan ha stor betydelse för hur musikaktiviteter 
uppfattas i praxis. Detta blev synligt i hennes utsaga om att hon måste an-
vända sig av de begrepp, som ger mening i ett tvärfackligt samarbete där 
musikens estetiska egenvärde reduceras till ett pedagogiskt redskap (se T39). 
Denna utsaga pekar dels på problematiken omkring begreppens musikteore-
tiska laddning. Men detta riktar också uppmärksamheten mot det faktum att 
denna musikteoretiska laddning endast kan formuleras i diskurser som base-
ras på musikaliska erfarenheter. I annat tillfälle blir dessa teorier endast sub-
jektiva konstruktioner vars konsistens aldrig prövas mot den estetiska upple-
velsen av musiken som objektivt fenomen i verkligheten.  

Detta kan, förenklat och hypotetiskt, beskrivas som att Psykologens språk 
endast gör det möjligt att reflektera över terapeuten och hennes samspel med 
klienten. Detta innebär att Psykologens begreppsanvändning i det kritiska 
samtalet om musiksituationerna (R3), inte kan kopplas till de musikaliska 

                                                      
56 Som nämnts överensstämde Musikernas och Forskarens utsagor ofta med mina egna upp-
fattningar, (som låg till grund för urvalet), av de musikaliska situationerna (se 8.4.2).  
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interaktioner (R1), som videoklippen avsåg att exemplifiera. Även om dessa 
metareflektioner kan kvalificera planläggningen av terapeutens interaktion 
(R2), har denna planläggning ingen omedelbar koppling till deltagarnas mu-
sikaliska förutsättningar. De begrepp som används saknar med andra ord 
giltighet i fråga om tillrättaläggandet av musikaliskt lärande och utveckling. 

Detta motsäger inte att de teorier Psykologen internaliserat och intranali-
serat kan bidra till att styrka hennes definitionsmakt i fråga om att definiera 
musikterapeutiska interaktioner. Men om musikaktiviteterna beskrivs och 
problematiseras med begrepp utan musikteoretisk laddning innebär detta att 
hennes musikpedagogiska definitionsmakt riskerar att underordnas och be-
gränsas av andra kunskapsintressen. 

9.3.2 Om koloniseringen av musikpedagogisk diskurs 
Delstudiens resultat tyder på att den musikteoretiska laddningen i pedago-
gers begreppsanvändning kan ha avgörande betydelse för hennes definit-
ionsmakt. Den centrala faktorn i utvecklingen av musikpedagogisk definit-
ionsmakt handlar i detta sammanhang om de musikteoretiska begreppens 
musikteoretiska laddning. Eftersom musikteoretiska begrepp per definition 
har en musikteoretisk laddning kan denna problematik framstå som motsä-
gelsefull. Ett sätt att hantera denna paradox är att göra en distinktion på be-
grepp som definieras som musikteoretiska begrepp i musikpedagogiska dis-
kurser och begrepp som utsätts för en kritisk musikvetenskaplig granskning.  

Howard Gardners teori om multipla intelligenser kan ses som ett exempel 
på en musikteori med en diffus musikteoretisk laddning (Gardner 1993). 
Detta gäller till exempel de kriterier som Gardner baserar sin teori om mul-
tipla intelligenser på. Musikalitet är enligt Gardner lokaliserad till vissa om-
råden i hjärnan och består av operationer som kan studeras via psykologiska 
experiment och testas psykometriskt (se 2.2.2). Därutöver är musikalitet en 
medfödd talang som, med undantag av barn med osedvanlig talang eller 
exceptionella möjligheter, inte utvecklas nämnvärt efter 6 till 7 års ålder. 
Musikens viktigaste komponenter är melodi, rytm och klangfärg. Hörelsen är 
avgörande för musikaliskt deltagande och musikalitet handlar bland annat 
om att sjunga rent, minnas musik eller ta ut melodier på piano. 

Om man uppsummerar negationen av dessa kriterier framträder en rimligt 
tydlig distinktion mellan begreppen musikalisk och omusikalisk. Att vara 
omusikalisk handlar om att inte höra. Detta kan till exempel mätas i psyko-
metriska test som handlar om att känna igen en melodisekvens eller höra om 
någon sjunger falskt. Det är till exempel också möjligt att i experimentform 
studera människors oförmåga att notera hörbara musikaliska händelser som 
symboler eller att finna en ton som fattas i en given sekvens. Det är med 
andra ord möjligt att utifrån Gardners kriterier värdera vilka människor som 
är mer eller mindre omusikaliska. 
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Gardner hävdar, med hänvisning till Vygotskij, att musikaliskt begåvade 
människor uppvisar en stor zon för musikalisk utveckling (Gardner 1993, s. 
113). Detta skulle kunna tolkas som att denna zon är motsvarande mindre 
hos människor som inte kan klappa en rytm, sjunga rent, improvisera på ett 
musikinstrument eller komponera ett musikstycke. I fråga om målgruppen 
människor med omfattande kognitiva dysfunktioner, är det knappast någon 
som skulle betraktas som musikalisk utifrån denna definition. Det är också 
ytterst få i denna målgrupp som skulle kunna leva upp till Gardners kriterier 
om en musikalisk intelligens. Möjligtvis skulle några av dem kunna sägas ha 
fragment av musikalisk intelligens.  

Gardners teori är dock, enligt min uppfattning, formulerad utifrån ett psy-
kologiskt perspektiv på intelligens som baseras på en okritisk musiksyn. 
Gardner förhåller sig inte kritisk till de teser om musik och musikalitet som 
han refererar till. Även om teorin teori om multipla intelligenser kan framstå 
som en konsistent psykologisk teori har hans musiksyn inte problematiserats 
ur ett musikvetenskapligt perspektiv. Den teoretiska laddningen i begrepp 
som musik och musikalitet kan därmed sägas ha en diffus musikteoretisk 
laddning. Även om de kan uppfattas som musikteoretiska begrepp i musik-
pedagogisk diskurs är de snarare psykologiska begrepp som definierats uti-
från ett annat kunskapsintresse.57 I den bemärkelsen kan dessa begrepp besk-
rivas som pseudovetenskapliga musikpedagogiska begrepp. 

I fråga om musikpedagogiska teoriers giltighet kan denna problematik om 
begreppens giltighet sägas handla om vetenskapernas kolonisering av mu-
sikpedagogisk diskurs. En kolonisering som både är en konsekvens av, och 
en förutsättning för, utvecklingen av pedagogers musikpedagogiska definit-
ionsmakt. Utbredningen av Howard Gardners teori om multipla intelligenser 
i musikpedagogisk diskurs kan ses som ett exempel på denna process. Det 
vill säga att planläggningen av praxis (R2), baseras på kritiska samtal där de 
vetenskapliga argumenten (R3), har frikopplats från musikens estetiska kva-
liteter som konstart (R1).  

9.4 Konklusioner  
Utifrån studiens resultat och delkonklusioner är det möjligt att göra två över-
ordnade konklusioner beträffande hur sambandet mellan musikpedagogisk 
teori och definitionsmakt kan beskrivas och problematiseras utifrån ett kul-
turhistoriskt perspektiv som baseras på Vygotskijs hypotes om språkligt 
tänkande.  

                                                      
57 Jämför med Frede V. Nielsens diskussion om den musikpedagogiska forskningens artiku-
lationskrav samt de perspektiv han anlade på vetenskapliga ämnen och ämnesområdens karak-
tär och struktur (se 2.2.2).  
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Den första konklusionen är att musikpedagogisk teori kan förstås som en 
strukturell koppling mellan den musikpedagogiska diskursens hela definit-
ionsmakt och pedagogens musikpedagogiska definitionsmakt. Genom denna 
koppling kan musikpedagogiska erfarenheter och kunskaper medieras genom 
interpsykiska system. Den andra konklusionen är att utvecklingen av musik-
pedagogisk definitionsmakt är en kreativ process som baseras på det kritiska 
ifrågasättandet. Det är först när musikpedagogiska begrepp, teser och hypo-
teser intranaliseras som de frigörs från dess interpsykiska betydelse och blir 
ett redskap för kritisk reflektion.  

9.4.1 Om musikpedagogisk teori som en strukturell koppling  
Musikpedagogiska teorier kan dels förstås som supraindividuella objekt som 
existerar i den yttre verkligheten. Genom den kommunikation som äger rum 
i diskursiva praktiker kan dock musikpedagogiska teorier internaliseras och 
intranaliseras till individuella teorier. Musikpedagogiska teorier kan således 
sägas ha en objektiv respektive subjektiv existens. Musikpedagogisk teori 
kan därför förstås som är en strukturell koppling mellan musikpedagogiska 
diskurser i sociala system och musikpedagogiska reflektioner i intrapsykiska 
system (se 5.8.2).  

Musikpedagogisk teori genereras i dialektiken mellan dessa diskurser och 
reflektioner. De samtal och texter som ryms inom musikpedagogisk diskurs 
kännetecknas av att de har beröring med frågor om musikaliskt lärande och 
utveckling. Musikpedagogiska reflektioner kännetecknas av att de kan kopp-
las till frågor om lärande och utveckling som syftar till och/eller baseras på 
musikalisk kunskap. Det vill säga frågeställningar som ligger till grund för 
utvecklingen av musikpedagogisk definitionsmakt. 

Om den musikpedagogiska terminologin baseras på trosföreställningar, är 
det snarare tal om vardagsbegrepp än om musikpedagogiska begrepp. Dessa 
begrepp kan ligga till grund för berättelser om musik i pedagogiska prakti-
ker. Även om dessa berättelser baseras på musikaliska erfarenheter gör dessa 
narrativer inte anspråk på att framstå som teorier i betydelsen sammanhäng-
ande hypoteser och postulat. Vardagsbegrepp kan snarare beskrivas som 
musikpedagogiska pseudobegrepp som gör det möjlig att ignorera de para-
doxer som skulle kunna expliceras i det kritiska samtalet om praxis. Praxis-
berättelser handlar i den meningen inte om musikpedagogisk definitions-
makt, utan snarare om att legitimera praxis utifrån en vardagspsykologisk 
kulturkanon.  

Till skillnad mot praxisberättelser baseras musikpedagogiska praxisteorier 
också på begrepp som hämtas från vetenskapliga diskurser. Praxisbegrepp 
kan definieras som potentiella musikbegrepp vars kvaliteter avgörs av dess 
användbarhet i praxis. Praxisteorier kan tillämpas i praxis. Bland annat kan 
de ligga till grund för handlingsförslag som gör det möjligt att hantera para-
doxer i praxis. Praxisbegrepp baseras dock på erfarenheter från praxis varför 
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deras teoretiska laddning är diffus. I den meningen kan de sägas handla om 
musikpedagogisk definitionsmakt. Men även om tillämpningen av praxisbe-
grepp kan resultera i en utveckling av såväl praxis som praxisteorier, bidrar 
detta inte nödvändigtvis till en utveckling av musikpedagogisk teori.  

Musikpedagogisk teori karaktäriseras av att den konstitueras i spännings-
fältet mellan pedagogiken och musikvetenskapen. Detta är också förklaring-
en till den musikpedagogiska teorins tvärvetenskapliga natur. Till skillnad 
mot praxisbegrepp handlar de vetenskapliga begreppens trovärdighet om 
dess vetenskapliga konsistens. Genom internaliseringen av vetenskapliga 
begrepp blir det möjligt att identifiera och formulera paradoxer i uppfatt-
ningen, och därmed också planläggningen, av praxis. Detta innebär att mu-
sikpedagogiska teorier som baseras på vetenskapliga begrepp, kan bidra till 
att skapa distans till såväl musikaliskt lärande och utveckling, som till olika 
aspekter av den musikpedagogiska medieringens kontext.  

Pseudovetenskapliga musikpedagogiska begrepp baseras, liksom veten-
skapliga begrepp i övrigt, på dess vetenskapliga konsistens. Pseudoveten-
skapliga musikpedagogiska begrepp karakteriseras av att de, till exempel, 
hämtas från en sociologisk eller psykologisk teoriutveckling som baseras på 
en oreflekterad musiksyn. Dessa begrepps pseudovetenskapliga karaktär 
uppstår genom att de okritiskt tillämpas i en annan diskurs än den vetenskap-
liga diskurs de formulerats i. Även om dessa pseudovetenskapliga begrepp 
kan förväxlas med vetenskapliga begrepp i musikpedagogiska teorier, och 
dess konsistens kan prövas utifrån vetenskapsteoretiska kriterier, bidrar de 
inte nödvändigtvis till utvecklingen av musikpedagogisk definitionsmakt.  

De äkta musikpedagogiska begreppen kan beskrivas som en syntes av 
musikpedagogiska praxisbegrepp och vetenskapliga begrepp. Denna syntes 
uppstår genom intranaliseringen av musikpedagogiska teorier. Äkta musik-
pedagogiska begrepp är därför inte låsta till ett bestämt vetenskapligt para-
digm eller en bestämd pedagogisk praktik. Utöver den vetenskapliga ab-
straktionen och den egna praxiserfarenheten är också den musikaliska upple-
velsen en central meningszon i dessa begrepp. De äkta musikpedagogiska 
begreppens konsistens kan därför, liksom alla äkta begrepp, endast prövas 
mot konsisten i det egna språkliga tänkandet. Utvecklingen av äkta musikpe-
dagogiska begrepp är med andra ord dialektiskt förbundet med utvecklingen 
av musikpedagogisk definitionsmakt.  

9.4.2 Om musikpedagogisk definitionsmakt som kreativ process  
Pedagogisk definitionsmakt handlar om medvetenheten omkring lärandesi-
tuationen samt förmågan att handla strategiskt utifrån denna medvetenhet (se 
5.8.3). Musikpedagogiskt medvetande kan beskrivas som det språkliga tän-
kande som är kopplat till förmågan att tillrättalägga lärande med utgångs-
punkt i såväl egna kunskapsintressen som deltagarnas musikaliska förutsätt-
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ningar. Den musikpedagogiska definitionsmakten utvecklas genom reflekt-
ioner över olika aspekter av musikalisk kunskapsutveckling. 

Dessa reflektioner baseras på äkta musikpedagogiska begrepp. Det vill 
säga begrepp vars mening genom intranalisering frigjorts från dess situat-
ionsbundna interpsykiska betydelse respektive teoretiska laddning, och i 
syntesen med musikaliska erfarenheter och reflektioner fått en dynamisk 
intrapsykisk innebörd. Medieringen av musikpedagogisk definitionsmakt är 
dock en mycket komplex process som inte kan reduceras till en fråga om 
diskursiva och konstnärliga praktiker. Hur musikpedagogisk definitionsmakt 
utvecklas och utformas hos den enskilde pedagogen handlar till exempel 
också om biologiska och sociokulturella faktorer.  

Mediering av musikpedagogisk definitionsmakt är inte desto mindre för-
bundet med internaliseringen och intranaliseringen av musikpedagogiska 
begrepp. Internaliseringen av musikpedagogisk terminologi leder dock inte 
nödvändigtvis till en utveckling av den musikpedagogiska reflektionsför-
mågan. En orsak till detta är att de musikpedagogiska teoriernas normativitet 
kan resultera i att begreppets teoretiska laddning kommer till att dominera 
det språkliga tänkandets övriga meningszoner. Det vill säga, inte frigörs från 
teorins interpsykiska betydelse som därmed kan hämma eller förhindra den 
dialektiska process som ligger till grund för konstitueringen av äkta musik-
pedagogiska begrepp. 

Musikpedagogiska teoriers begränsning kan bland annat förstås som en 
effekt av dess rationalitet (se 9.1). Denna rationalitet är en förutsättning för 
att tankar om musikalisk kunskapsutveckling ska kunna formuleras i sam-
manhängande hypoteser och teser. Begreppsliggörandet av denna rationalitet 
baseras på definitioner som gör det möjligt att beskriva fenomenet i förhål-
lande till dess omvärld. Distinktionen mellan till exempel musik och icke-
musik är dock endast en teoretisk konstruktion som inte nödvändigtvis över-
ensstämmer med de estetiska upplevelserna av samma fenomen. Snarare är 
det så att alla vetenskapliga begrepps teoretiska laddning har en begränsad 
räckvid vilket gör att de förr eller senare måste korrigeras i förbindelse med 
utvecklingen av äkta musikpedagogiska begrepp.  

Musikpedagogiska teoriers begränsning kan också handla om dess auten-
ticitet (se 9.2). Till skillnad mot praxisteorier, som per definition alltid är 
normativa, syftar musikpedagogisk teori att utveckla ett kritiskt metaper-
spektiv på tillrättaläggandet av praxis. Musikpedagogiska teorier kan, till 
skillnad mot praxisteorier, därför inte tillämpas i praxis. Den musikpedago-
giska teorins kvalitet handlar om huruvida den kan bidra till att kvalificera 
det kritiska tänkande som ligger till grund för det kritiska samtalet. Detta 
förutsätter att teorin upplevs som autentisk, det vill säga som trovärdig i 
förhållande till bland annat den egna musiksynen. I annat tillfälle underord-
nas den egna musikpedagogiska definitionsmakten den musikpedagogiska 
teorin. Musikpedagogiska teorier som tillämpas okritiskt i metareflektioner 
över praxis kan därmed sägas få karaktären av praxisteorier.  
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Musikpedagogiska teoriers begränsning kan också handla om dess giltig-
het (se 9.3). Även om musikpedagogiska teorier kan framstå som konsistenta 
kan de vara abstrakta i den meningen att de musikfilosofiska premisserna är 
okända. Detta gör det svårt att förhålla sig till konsistensen i dessa teoriers 
problemställningar och konklusioner i förhållande till dess giltighet i musik-
pedagogiska diskurser. Vetenskapliga begrepp som baseras på en implicit 
musiksyn kan därför få karaktären av pseudovetenskapliga begrepp i de kri-
tiska samtal och metareflektioner som ligger till grund för utvecklingen av 
musikpedagogisk definitionsmakt. En möjlig konsekvens av detta är att det 
språkliga tänkandet får karaktären av musikpedagogiska pseudoreflektioner.  

Musikpedagogiska begrepp är mycket komplexa och kan aldrig betraktas 
som färdigdefinierade. Definitionerna av musikpedagogiska begrepp är en 
dialektisk process, där synteserna av begreppsliggörande och begreppsan-
vändandet genereras i reflektionerna över musikpedagogiska problemställ-
ningar. Det vill säga i intranaliseringen av äkta musikbegrepp i det språkliga 
tänkandet. Alla musikpedagogiska teoriers rationalitet, autenticitet och gil-
tighet kan därför alltid ifrågasättas utifrån pedagogens egna musikaliska och 
musikpedagogiska erfarenheter. Musikpedagogisk definitionsmakt kan uti-
från detta perspektiv beskrivas som en kreativ förmåga som förutsätter ett 
kritiskt ifrågasättande. 
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10 Slutdiskussion 

I förbindelse med problemutvecklingen i detta forskningsprojekt, avgränsa-
des problematiken omkring musikpedagogisk diskurs och kompetens till att 
gälla hur sambandet mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt kan 
beskrivas och problematiseras utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv baserat 
på Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande.  

Studiens första konklusion var att musikpedagogisk teori kan förstås som 
en strukturell koppling mellan den musikpedagogiska diskursens hela defi-
nitionsmakt och pedagogens musikpedagogiska definitionsmakt. Den andra 
konklusionen var att utvecklingen av musikpedagogisk definitionsmakt är en 
kreativ process som baseras på det kritiska ifrågasättandet av musikpedago-
giska teorier. Som avslutning på denna avhandling vill jag kortfattat disku-
tera hur dessa konklusioner kan ligga till grund för en problemutveckling i 
framtida musikpedagogisk forskning.  

I studien hade frågan om definitionsmakt avgränsats till att gälla pedago-
gens språkliga tänkande. Människans reflektionsförmåga kan dock inte för-
stås isolerat från människans kommunikativa och fysiska handlingar. Defi-
nitionsmakt handlar inte enbart om en medvetenhet omkring lärandesituat-
ionen, utan också om förmågan att handla strategiskt utifrån denna medve-
tenhet (se 5.8.3). Detta innebär att frågan om musikteori och definitionsmakt 
kan, och bör, lyftas in i ett bredare diskursanalytiskt perspektiv.58  

Som nämnts hörde Michel Foucaults diskussioner om maktens makro- 
och mikrofysik till de teoretiska perspektiv som ingick i mina tidigare studier 
på DPU (se 1.1). Som konsekvens av ovan nämnda problemavgränsning fick 
Foucaults diskussioner karaktären av kontextteori i denna avhandling (se 
2.3.1). Med tanke på att problematisera pedagogers musikpedagogiska defi-
nitionsmakt ur ett diskursanalytiskt perspektiv är Foucaults analyser av mak-
tens genealogi givetvis ytterst relevanta.  

Som Roddy Nilsson påpekat intog dock Foucault många olika positioner i 
sitt författarskap, liksom han betraktade alla sina arbeten som provisoriska 
(Nilsson 2009). Följande diskussion gör emellertid inte anspråk på att för-
hålla sig till Foucaults författarskap som helhet, utan avser endast att pro-
blematisera definitionsmakt utifrån ett fåtal av hans mest centrala begrepp.  

                                                      
58 Ett sådant perspektiv har vissa beröringspunkter med Tommy Strandbergs studie om skap-
ande i musik (Strandberg 2007). Men medan Strandberg främst intresserat sig för elevernas 
skapande i undervisningen, handlar denna studie om pedagogers makt (se fotnot 22). 
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10.1 Inledande kommentar om maktens genealogi  
Till Foucaults viktigaste bidrag till diskursanalysen hör, enligt min mening, 
de teoretiska perspektiv som han formulerade i sina studier av maktteknolo-
giernas genealogi. Istället för att försöka förklara eller förstå makten som 
exempelvis en kamp mellan olika sociala klasser analyserar Foucault mak-
tens konsekvenser i förhållande till hur maktteknologier muteras och trans-
formeras i dialektiken mellan makt och kunskap (Foucault 2008b). I ”Över-
vakning och straff” kom Foucault in på att makten producerar vetande;  

”att makt och vetande direkt förutsätter varandra; det inte finns något makt-
förhållande utan att ett därmed sammanhängande område skapas och att det 
inte heller finns något vetande som inte samtidigt förutsätter och utbildar ett 
maktförhållande” (Foucault 2001, s. 37f). 

I denna bok ägnade sig Foucault åt en analys av disciplineringen.59 En av 
hans utsagor som hade stor betydelse för min formulering av begreppet mu-
sikalisk handlingskompetens i förbindelse med studierna på DPU (se 1.2), 
handlade om den moderna själens genealogi; 

”Människan som det talas om och som man uppmanar oss att befria är redan i 
sig själv resultatet av ett beroende som sträcker sig mycket djupare än hon 
själv. Hon bebos av en själ som ger henne existens och som själv är en bricka 
i det herravälde makten utövar över kroppen. Själen är på en gång verkan av 
och redskapet för en politisk anatomi: själen är kroppens fängelse” (Foucault 
2001, s. 40).  

Människan är med andra ord inte ett autonomt och suveränt subjekt. Roddy 
Nilsson påpekar att i Foucaults studie av diskurs och makt blir det tydligt att 
diskursen alltid har sociala konsekvenser. Enligt Foucault kan diskursen 
därför inte studeras utan att man medtänker makten (Nilsson 2009). Detta 
skulle kunna tolkas som att Foucault menade att människan som subjekt 
skapas i diskurser.60 Även om Ulrich Beck inte refererar till Foucault kan 
Becks syn på definitionsmakt sägas rymma denna dialektik mellan diskurs 
och makt (se 2.1 och 3.1).  

Ur ett diskursanalytiskt perspektiv kan pedagogen således betraktas som 
ett subjekt vars definitionsmakt genereras i diskursiva praktiker. Utifrån 
detta perspektiv kan det vara relevant att tala om pedagogens musikpedago-
giska handlingskompetens. Med detta begrepp syftar jag på att en pedagogs 
musikpedagogiska handlingar baseras på såväl hennes musikpedagogiska 
definitionsmakt (se 5.8.3) som musikaliska handlingskompetens (5.5.2).  

                                                      
59 I den politiska anatomin, där ackumulation av kapital och ackumulation av människor inte 
kan åtskiljas, är disciplinen enligt Foucault en teknik som gör det möjligt för att bringa ord-
ning i den mänskliga mångfalden (Foucault 2001).  
60 Detta är till exempel den konklusion Jørgensen och Phillips kommer fram till i sin inledning 
till diskursanalysen (Jørgensen & Phillips 2000). 
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Den musikpedagogiska diskursens hela definitionsmakt kan förstås som 
en makt som genererar kunskap. Pedagogens utveckling av musikpedagogisk 
definitionsmakt kan motsvarande förstås som det kunskapande som är dia-
lektiskt förbundet med hennes maktutövande. Sambandet mellan denna defi-
nitionsmakt och hennes musikaliska handlingskompetens kan förenklat sägas 
handla om biomakten (Foucault 2008b). Det vill säga de vetenskapliga kun-
skaper och administrativa tekniker som kontrollerar och reglerar hennes liv 
och kroppsliga verksamheter. Liksom disciplinen bidrar biomakten till nor-
mens ökande betydelse i samhället.  

Även om både disciplineringen och biomakten kan ligga till grund för en 
problematisering av sambandet mellan musikpedagogisk diskurs och definit-
ionsmakt, är det främst Foucaults begrepp governmentality som fångat mitt 
intresse med tanke på framtida forskning. Med governmentality syftas här på 
den styrningsrationalitet som utvecklats i förbindelse med statens liberali-
sering (Foucault 2008b, 2009). Det karakteristiska för denna maktteknologi 
är att styrningen baseras på att människan tar ansvaret för hur hon förvaltar 
sin frihet. Konsekvensen av denna maktteknologi är att samhällets maktut-
övning till stor del kommer att baseras på människans självdisciplinering.  

I förlängelse till Foucaults diskussion om governmentality kan det vara 
relevant att problematisera sambandet mellan musikpedagogisk teori och 
definitionsmakt i förhållande till pedagogers självdisciplinering.  

10.2 Om begrepp och definitionsmakt 
Pedagogens kompetens som musikpedagogiskt subjekt kan, utifrån denna 
beskrivelse av governmentality, förstås som en effekt av samhällets maktut-
övning genom musikpedagogiska diskurser. Pedagogens musikpedagogiska 
definitionsmakt är dock också en manifestation av den musikpedagogiska 
diskursens hela definitionsmakt. Maktens genealogi handlar inte enbart om 
maktutövning utan också om motstrategier. Pedagogens utveckling av mu-
sikpedagogisk definitionsmakt kan i denna mening sägas vara baserad på ett 
motstånd mot samhällets maktutövning.  

Med tanke på musikpedagogiska teoriers autenticitet innebär den musik-
pedagogiska diskursens globalisering att musikpedagogiska begrepp, teser 
och teorier texter lyfts ut ur deras lokala sammanhang och rekonstrueras på 
tvärs av tid och rum (se 9.2). Begrepp, som till exempel musik och musikali-
tet, har ingen given betydelse utan kan definieras olika, i olika sociala prak-
tiker. Dessa begrepp har dock alltid en såväl teoretisk som sociokulturell 
laddning vilket gör att de kan upplevas som problematiska. Det vill säga att 
de representerar en diskursiv konstruktion av verkligheten som kan ha en 
social implikation. Ingmar Bengtsson ställer frågan om vad musik är och 
konstaterar att denna fråga, trots att det inte finns något entydigt svar, är 
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långt från banal. Bengtsson motiverar denna ståndpunkt med ett citat av Al-
lan M. Meriam: 

The problem of the distinction between music and non-music is one of im-
portance in the understanding of any music system. It delimits what is musi-
cal in the society, and it shapes not only music itself but even stories about 
music and concepts of the origin music. (Merriam 1964, p. 2, i Bengtsson 
1973, s. 2). 

 
Bengtsson påpekar även att frågan dessutom är oklar eftersom orden ”vad 
är” kan förstås på olika sätt. Vad är kan till exempel handla om vad som ska 
räknas till musik jämfört med icke-musik. Det kan också handla om vad som 
kommuniceras genom musik. En tredje innebörd handlar om var musik finns 
och vad den består av. Med tanke på musikalitet, eller musikbegåvning, 
uppmärksammades detta begrepp, enligt Bengtsson i en undersökning av T. 
Billroth redan 1895. I efterföljande studier har det rått delade meningar om 
vilket inflytande arv respektive miljö har för människans musikalitet 
(Bengtsson 1973, s. 170).  

Med tanke på artikulationen av begreppet musikalitet, diskuterar Sven-
Erik Holgersen användningen av begreppen musikalitet, musikalisk kompe-
tens och musikalisk intelligens i ”Mening og deltagande” (Holgersen 2002). 
Holgersen väljer att inte använda sig av begreppet musikalitet eftersom det, 
liksom intelligens, är förbundet med en sociokulturell retorik. Istället använ-
der sig Holgersen av begreppet musikalisk som ska förstås som något som 
har att göra med musik (ib. s. 43). 

Frågan om musikalitetsbegreppets aktualitet i musikpedagogisk diskurs 
tas bland annat upp av Lars Ole Bonde (Bonde 2009). Samtidigt som det ser 
ut som att musikalitet i dess klassiska betydelser är föråldrade, med tanke på 
dagens musikpedagogik, lever de vidare hos många föräldrar och elever. En 
möjlig konklusion kan tills vidare vara att begreppet musikalitet inte används 
i musikpedagogiska sammanhang eftersom det avspeglar en föråldrad och 
pedagogiskt oändamålsenlig förståelse av människans förhållande till musik. 
Alternativt kan musikalitet definieras på nytt eller eventuell ersättas med en 
väl avgränsad definition av begreppet musikalisk kompetens (ib. s. 283f). 

I skriftserien ”Nordisk musikpedagogisk forskning”, som har utkommit 
sedan 1997, publiceras artiklar och forskningsnoter angående musikpedago-
gisk forskning. Det är dock endast ett fåtal inlägg som berör problematiken 
angående begreppen musik och musikalitet. Ett av undantagen är Frederik 
Pio, som i en historisk bakgrund för den moderna diskursen om den musika-
liska människan, konstaterar att musik, till skillnad från andra konstarter, 
med begreppet musikalitet har fått ett substantiv för begåvning inom sitt 
område (Pio 2000). Under 1900-talet har nya gränsdragningar, konstuppfatt-
ningar och estetiska mångfaldigheter inneburit nya perspektiv på musikalitet. 
Den historiska kampen mellan olika musikaliska organisationsformer och 
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deras respektive gränsdragningar mellan musikalisk och omusikalisk, gör att 
musikpedagogiken, enligt Pio, bör förhålla sig kritisk till vilka musikalisk-
normativa värderingar som gör sig gällande i musikdidaktiken (ib. s. 38f).  

Odd Torleiv Furnes och Anders Rønningen är två andra författare som 
explicit förhåller sig till begreppen musikalitet respektive musik. Furnes 
anser att det är viktigt att musikpedagoger har en reflekterad syn på uppfatt-
ningar om musikämnet och kunskaper om begreppet musikalitet. Med ut-
gångspunkt i Howard Gardners distinktion mellan disciplin och intelligens, 
argumenterar Furnes för en kunskap om subintelligenser och färdigheter på 
tvärs av ämnen. Detta skulle göra det möjligt att se musikämnet i ett helhets-
perspektiv där fokus ligger på hela barnets förutsättningar istället för dess 
eventuella begränsningar i ett enskilt ämne (Furnes 2009).  

Anders Rønningen använder sig, med referens till Bruno Latour, av meta-
foren ”den svarta lådan” för att beskriva en analys av musikbegreppet i en 
bestämd musikpedagogisk kontext. Avkodningen av den svarta lådan hand-
lar om att identifiera och avslöja det aktuella musikbegreppets kulturavhäng-
ighet. Vilket i sin tur gör det möjligt att förhålla sig kritiskt till de självklar-
heter och ideologier som är inlagrade i musikbegreppet (Rønningen 2010). 

Musikpedagogiska (tröskel-) begrepp som forskningsområde 
Jonas Boustedt diskuterar i sin avhandling, ”On the Road to a Software Pro-
fession”, betydelsen av tröskelbegrepp, (eng. treshold concepts), med tanke 
på hur studenter inom datavetenskap kan utveckla en djupförståelse för pro-
grammering (Boustedt 2010). Dessa tröskelbegrepp kännetecknas bland 
annat av att de är transformativa, irreversibla, integrativa, bundna till ett 
ämne och kan upplevas som problematiska (ib. s. 23). Genom att de stu-
derande tillämpar dessa begrepp i deras problemlösning, integrerar de olika 
aspekter av programmering vilket leder till en ny och ökad förståelse av 
praxis. Tröskelbegrepp kan på det viset fungera som en portal till deras 
kompetens som programmerare.  

En intressant fråga i detta sammanhang är vilka tröskelbegrepp som 
kunde vara relevanta med tanke på att utveckla en musikpedagogisk hand-
lingskompetens. Det vill säga vilka begrepp som är särskilt lämpade som 
kommunikations och reflektionsredskap i tillrättaläggandet av musikalisk 
kunskapsutveckling i dess komplexa kontext. Musikpedagogiska tröskelbe-
grepp skulle med andra ord kunna förstås som de vetenskapliga begrepp som 
syftar till att utveckla pedagogens ägarskap till musikpedagogisk praxis. 

Frågan om de musikpedagogiska begreppens betydelse för utvecklingen 
av musikpedagogisk handlingskompetens är ett outforskat område inom 
musikpedagogisk forskning. Framtida forskningsprojekt kan exempelvis 
handla om vilka begrepp studerande i musikpedagogik presenteras för och 
använder sig av i sin utbildning. Det skulle också vara intressant att jämföra 
den musikpedagogiska begreppsanvändningen i utbildningar inom olika 
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pedagogiska områden som exempelvis förskola, skola, kulturskola, gymna-
sium och högre musikutbildningar.  

En liknande studie kunde handla om musikpedagogiska begrepps kopp-
ling till olika konstnärliga praktiker inom exempelvis dans och musikpro-
duktion. Ytterligare en relevant problemställning gäller samband mellan 
musikpedagogiska begrepp i utbildning och pedagogers begreppsanvändning 
i praxis. Även studier om samband mellan forskningens teoriutveckling och 
utvecklingen av musikpedagogisk diskurs inom olika utbildningar kunde 
höra till detta problemfält.  

10.3 Om definitionsmakt och subjektivism 
I förhållande till governmentality kan utvecklingen av musikpedagogisk 
definitionsmakt förstås som en form för självdisciplinering. Samtidigt är 
utvecklingen av pedagogens musikpedagogiska handlingskompetens förbun-
det med denna självdisciplinering. Självdisciplineringen kan med andra ord 
både ses som en konsekvens av samhällets liberala maktutövning och en 
förutsättning för det motstånd mot denna maktutövning som genereras i den 
enskilde pedagogens tilltagande musikpedagogiska definitionsmakt. 

Det är det dock osäkert om frågan om governmentality kan reduceras till 
en fråga om diskursiva konstruktioner av den sociala verkligheten. Utifrån 
ett kulturhistoriskt perspektiv är det, enligt min tolkning av Vygotskij, inte 
möjligt eftersom människans uppfattning och tolkning också baseras på este-
tiska konstruktioner. Eller snarare på dialektiken mellan diskursiva och este-
tiska former för språkligt tänkande. Foucault kommer dock själv in på den 
icke-diskursiva praktikens betydelse för de teoretiska valen i studierna av 
diskurser (Foucault 2002, s. 83f). I detta sammanhang kommer han bland 
annat in på ”den regim och de processer genom vilka man tillägnar sig dis-
kursen”, samt ”de positioner begäret kan inta till diskursen” (ib. s. 87). 

 Ovanstående citat tyder på att Foucaults syn på samband mellan diskurs 
och subjekt inte kan reduceras till en fråga om internalisering av diskurser. 
Enligt Vygotskij är människans reflektionsförmåga dialektiskt förbundet 
med såväl hennes kommunikativa kompetens som tekniska färdigheter. 
Även om det inte går att dra några omedelbara paralleller mellan Foucault 
och Vygotskij, motsäger Foucault, enligt min uppfattning, inte nödvändigtvis 
Vygotskijs teorier om sambandet mellan mediering och kreativitet. Männi-
skan som subjekt är med andra ord inte enbart en diskursiv konstruktion, 
utan i allra högsta grad ett levande subjekt som ständigt överskrider de makt-
förhållande som dessa diskurser genererar.61 

                                                      
61 Foucaults egna arbeten illustrerar hur motstånd kan genereras genom det tankearbete som 
exempelvis ligger till grund för synliggörandet och problematiseringen av governmentality.  
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I fråga om begreppens betydelse för utvecklingen av musikpedagogisk 
definitionsmakt kan det vara relevant att studera den aktuella diskursen i 
förhållande till dess icke-diskursiva praktik. Med tanke på musikpedago-
giska teoriers giltighet, innebär kommunikationens radikalisering att denna 
teoriutveckling i allt högre grad kan komma att baseras på icke-
musikvetenskapliga forskningspraktiker (se 9.3). Det vill säga där begrepp 
som musik och musikalitet används okritiskt i förhållande till musiken som 
estetiskt objekt. I ”Almen musikdidaktik” presenterade Frede V. Nielsen en 
modell om musikundervisningens tredimensionella bas i spänningsfältet 
mellan ”Scienta” och ”Ars” (Nielsen 1998, s. 110). Begreppet musikpedago-
gisk handlingskompetens kan sammanfattas i en omformulering av ovan 
nämnda modell av Nielsen.  

Utifrån denna modell kan musikpedagogisk handlingskompetens förstås 
som en syntes av tre olika former för reflekterande, kommunikativa och 
praktiska handlingar. Var för sig belyser dessa dimensioner olika aspekter av 
musikpedagogisk kompetens. Det är dock först när dessa dimensioner inte-
greras i en helhet de kan generera den musikpedagogiska kompetens som gör 
det möjligt hantera frågan om musikalisk kunskapsutveckling i dess kom-
plexa kontext.  

Figur 10.1. Musikpedagogisk handlingskompetens, bearbetning av F. V. Nielsens 
modell om ”Musikundervisningens tredimensionelle bas” (Nielsen 1998, s. 110). 

Den diskursiva praktiken skulle här kunna förstås som de musikpedagogiska 
reflektioner som inbegriper kommunikation i, planeringen av, och det kri-
tiska samtalet om praxis. Det pedagogiska hantverket skulle motsvarande 
kunna förstås som tillrättaläggandet av lärandesituationen. Den konstnärliga 
praktiken handlar om pedagogens musikaliska handlingskompetens och mu-
sikaliska agens. Det vill säga den koppling till musikalisk kunskapsutveckl-
ing som gör att modellen beskriver pedagogens musikpedagogiska, och inte 
enbart pedagogiska, kompetens.  

Som nämnts kan musikpedagogiska teorier, till skillnad mot praxisteorier, 
inte tillämpas i praxis utan endast användas till att reflektera över praxis. 
Med utgångspunkt i Hermann Kaisers diskussion om implicita musikpeda-
gogiska filosofier kan musikpedagogisk handlingskompetens sägas handla 
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om musikpedagogens förmåga att begreppsliggöra sin egen subjektiva filo-
sofi (se 2.2.3). Som Kaiser kommer in på, anknyter hans tes om musiklärares 
implicita filosofier till en kognitionspsykologisk debatt om subjektiva teorier 
som bland annat benämnts som vardagsteorier, pragmatiska handlingsteorier 
och naiv beteendeteori (Kaiser 1999, s. 11).  

I detta sammanhang är Kaisers distinktion mellan ”musiksyftad erfaren-
het” och ”musikalisk erfarenhet” relevant. Som jag förstår Kaisers diskuss-
ion kan musiksyftade respektive musikaliska erfarenheter förstås som resul-
tatet av de processer där en musikupplevelse generaliseras genom att männi-
skan distanserar sig från dem. Pedagogens implicita subjektiva musikpeda-
gogiska filosofier kan ses som summan av hennes musiksyftade respektive 
musikaliska erfarenheter. Denna filosofi ligger enligt Kaiser till grund för 
hur hon uppfattar och handlar i praxis.62 

Musikpedagogisk definitionsmakt som forskningsområde 
En intressant fråga i detta sammanhang är hur pedagoger kan explicera och 
kvalificera dessa vardagsfilosofier i konfrontationen med den musikpedago-
giska diskursens hela definitionsmakt. Genom dessa konfrontationer skulle 
pedagogen få möjlighet att distansera sig från såväl sitt diskursiva tänkande 
som sitt hantverk och sin konstnärliga praktik. En studie av musikpedago-
gisk kompetensutveckling skulle med andra ord kunna ta utgångspunkt i 
pedagogers musikpedagogiska definitionsmakt.  

Frågan om vilka strategier som används i medieringen av musikpedago-
giska tröskelbegrepp, och vilken betydelse dessa strategier har för utveckl-
ingen av musikpedagogisk handlingskompetens, är ett outforskat område 
inom musikpedagogisk forskning. En framtida studie skulle exempelvis 
kunna undersöka de didaktiska övervägandena angående implementeringen 
och presentationen av musikpedagogiska begrepp och teorier i ämnet musik-
pedagogik på olika utbildningar. I denna förbindelse kunde det också vara 
intressant att undersöka överensstämmelsen mellan en utbildningsinstitutions 
didaktik och deras studerandes lärandestrategier.  

Detta problemfält skulle också kunna innefatta en studie om samband 
mellan utbildning och de studerandes upplevelse av definitionsmakt. En 
liknande studie skulle kunna handla om samband mellan medieringen av 
musikpedagogisk teori i pedagogiska utbildningar och olika aspekter av 
alumners musikpedagogiska handlingskompetens, däribland definitionsmakt, 
som professionella pedagoger. 

                                                      
62 I förhållande till Vygotskij skulle Kaisers implicita musikpedagogiska teorier kunna förstås 
som praxisteorier. Men till skillnad mot Kaiser vore det utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv 
inte möjligt att tala om implicita filosofier, eftersom filosofi per definition handlar om att 
rationellt förstå och förklara någonting. Däremot vore det möjligt att se musiksyftade respek-
tive musikaliska erfarenheter som meningszoner i pedagogers vardagsspråk. En implicit 
musikpedagogisk filosofi skulle i så fall kunna beskrivas som en form för vardagsfilosofi som 
konstrueras i dialektiken mellan vardagspsykologiska narrativ och musiksyftade erfarenheter.  
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Summary in English 

About professional practitioners music-pedagogical Powers of 
Definition: A cultural-historical study about the connections between 
Music Education Theory and the Power of Definition 

1 Introduction 
The aim of this thesis is to achieve a greater understanding of the relevance 
of music education theory in relation to the dialectic that exists between dis-
course and competence in the practice of music pedagogy. The thesis stems 
from a problem-oriented research project in which the definition of the prob-
lem was continuously challenged, reformulated and clarified.  

 As a result of the problem-oriented process, semiotic thinking, music ed-
ucation theory and the power of definition emerged as the main concepts of 
the study. These concepts are linked by their different functions and the de-
sign of the study follows their development and definition as theoretical 
concepts. 

Background 
Behind this study is a long-term interest in the significance that music educa-
tion theory may have for the teacher’s ability to create conditions propitious 
for musical learning and development. This problem is connected to the rela-
tionship between music-pedagogical competence and music-pedagogical 
discourse. During studies at The Danish University of Education, I explored 
how a music-pedagogical paradigm could be described and problematized by 
applying Vygotsky's theories about the dialectic between the psychological 
and social functions of language (Vygotsky 1987). 

Through the study of Vygotsky's conclusions about the dual function of 
language, I became aware of the distinction between concept-use and con-
ceptualization. This distinction is crucial to the connection between music 
education theory and music-pedagogical power of definition.  

The research project 
To avail myself of the opportunity to test Vygotsky's hypothesis of semiotic 
thinking in an empirical study, I applied for postgraduate studies at the Royal 
College of Music in Stockholm. The development of this theoretical perspec-
tive led to questions about how the authority of teachers is to be understood 
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in relation to musical action, competence and musical agency.63 From the 
research-process the power of definition emerged as that main concept 
which made it possible to formulate the paradox that had arisen but had not 
yet been conceptualised in the analysis of the empirical studies. 

2 The Problem and its Context 
The overall focus of the study is on the connections between music-
pedagogical discourse and competence. The problem-oriented process re-
sulted in the formulation of the following research question; 

How can connections between music education theory and the power 
of definition be described and problematized from a cultural historical 
perspective using Vygotsky’s thesis of semiotic thinking? 

The Paradox 
With the term power of definition Ulrich Beck refers to how problems are 
dictated to the sciences as a result of the entire range of definitions and con-
ditions that society employs. These definitions and conditions stem from a 
critique of science, which at the same time is a critique to which science 
itself contributes (Beck 2000). In the present study, this concept refers to the 
power of definition exercised by pedagogues as opposed to the power of 
definition generated and expressed in music-pedagogical discourses. These 
discourses include the demands and expectations of society as a whole on 
the purpose and performance of music activities. 

The problem of the power of definition in music pedagogy may, with 
Kaare Pedersen's terminology, be described as a paradox founded on an 
anomaly (Olsen & Pedersen 1997). The anomaly is in the sense that the issue 
concerning the power of definition raised by Beck makes it possible to prob-
lematize music-teaching qualifications from a new perspective. The problem 
is paradoxical as the development of the discourse of music pedagogy can be 
understood as a direct consequence of the increasing competence of music 
pedagogues, whereas the result of the development of this discourse is that 
this competence is becoming steadily more constricted and questioned. 

Operative Theory 
The conceptualising and analysis of the paradox are made from a cultural-
historical perspective using Vygotsky's hypothesis of semiotic thinking. This 
theoretical perspective may be described as the study’s operative theory. The 
analysis of the hypothesis is based on the system theory which underlies 
Vygotsky’s distinction between inter-psychological and intra-psychological 
systems. Here the question of semiotic thinking is limited to discussional 

                                                      
63 This concept is taken from Daniel Stern's discussion about Agency and Self Agency (Stern 
1991). 
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forms of language and thinking. The theoretical perspective is therefore, 
primarily based on Vygotsky's discussion of verbal language development 
and function. 

In the present study the paradox exists primarily in the question regarding 
the function of language in relation to the connections between music educa-
tion theory and the power of definition. According to Vygotsky, the devel-
opment of man's semiotic thinking is dialectically linked to man’s use of 
language as a tool for communication and reflection. However, although 
human use of concepts and conceptualization are thus dialectically connect-
ed, it may be advantageous to study these two phenomena separately.  

The formulation of the problem 
The formulation of the research question was based on the synthesis of two 
different problems. The one problem was about the research question’s theo-
retical approach. This belongs to the epistemological problem-field and was 
the basis for a theory-generating sub-study. The aim was to formulate a theo-
retical perspective on connections between music education theory and the 
power of definition using Vygotsky's hypothesis of semiotic thinking: 

How can Vygotsky's hypothesis of semiotic thinking be interpreted 
and developed as a theoretical perspective on the connections between 
music education theory and the power of definition? 

The other problem was related to the field of music education and it was the 
basis for three empirical sub-studies. One of these functioned as a back-
ground study. Its purpose was primarily to achieve a more nuanced picture 
of the prerequisites for musical learning and development in the target 
group. This target group, which consisted of people with severe cognitive 
dysfunctions, represented socio-cultural practice for the purpose of this re-
search;  

What characterises the conditions necessary for the development of musical 
learning and development in persons with severe cognitive dysfunction? 

The first sub-study aimed to generate data about the significance conceptual-
ization may have for the connection between music education theory and the 
power of definition as practised in the field of music pedagogy; 

What relationship exists between perception of music among social 
workers in the special-pedagogical area, and the way they understand 
musical activities in their own practice? 

The purpose of the second sub-study was primarily to generate data about 
which influence the use of music-education concepts may exert upon the 
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connection between music-educational theory and the power of definition as 
practised in the field of music pedagogy; 

What concepts do music-therapists use in their meta-reflections on 
musical situations in special-education practice? 

3 Theoretical Perspectives  
The analyses of the sub-studies were conducted from a cultural-historical 
perspective based on Vygotsky's hypothesis of semiotic thinking. This con-
struction consists of a synthesis of different perspectives drawing mainly on 
cultural-psychology and cultural-sociological theory. 

The search for scientific articles and literature was performed by profes-
sional networks, and library services, Search Engine Google and the data-
bases Academic Search Elite and Eric. Most attention has been devoted to 
issues connected to the research question and its main concepts. 

The question about connections between music education theory and the 
power of definition in the field of music pedagogy has not been recognised 
in earlier research of music education. Nor has any corresponding research 
been devoted to pedagogical theory and the pedagogical power of definition. 

References where the concept “semiotic thinking” is connected to Vygot-
sky are also relatively sparse. In the references found in literature in English, 
"linguistic thinking" is the most common translation of the term. A less 
widespread translation is ”semiotic thinking." The translation ”semiotic 
thinking" is, from my interpretation of Vygotsky, the most accurate because 
language is not only a verbal phenomenon. 

From these searches it appears that Vygotsky does not yet occupy a prom-
inent position in music-education research. The research question in this 
study, therefore, has no direct connection to earlier research. 

4 Methodological and ethical proposals  
The fashioning of the cultural-historical perspective presupposed a number 
of scientific-philosophical standpoints. 

Ontological and epistemological considerations 
In "The Web of Belief," Willard V Quine discusses how scientific hypothe-
ses can be used both to explain the past as well as to predict the future. 
While the testing of hypotheses in different problem areas requires methods 
that generate different kinds of knowledge, it does not prevent us from per-
ceiving all findings as hypotheses (Quine 1978). From this perspective, the 
hypothesis as such is interesting as it acquires its validity by being tested 
both against reality and against the logic of its implicit premises. 

By using a hypothesis we can, in other words, create a synthesis of scien-
tific experience and philosophical rationality. From a pragmatic point of 
view, the hypothesis should serve as a methodological tool in a science that 
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is constantly evolving through the dialectical process between belief and 
acceptance. Whether the theoretical framework or methodology is complete 
or not, it must be specified and developed in relation to earlier experiences 
and the purposes of the ongoing investigation. The theoretical frame of a 
thesis can thus be said to be the result of a form of methodological construc-
tivism (Wallen 1996). 

The understanding of reality is subjective, while reality exists objectively 
(Thisted 2009). From a dialectical-constructive perspective, the examination 
of reality therefore can be understood as a dialectical process between objec-
tive reality and subjective understanding of this reality. In practice this 
means that dialectic constructivism combines ontological realism with epis-
temological relativism.  

The connection between these two aspects of scientific practice makes it 
possible to achieve scientific knowledge based on a pragmatic approach, 
without falling into subjectivism or objectivism. However, we can not un-
derstand, and thus criticise the pragmatic paradigm, until it is finally present-
ed in the completed thesis. 

Ethical considerations 
All participants in the study are protected by anonymity. However, partici-
pants with significant cognitive dysfunctions presented a special problem. 
Because of their handicap, they were unable to be aware of their participa-
tion in the study. 

The background study was based on musical activities that already exist. 
The pedagogues were informed about the design and purpose of the project 
and they had consented to it. The individual participant could leave the cur-
rent activity on his own or the pedagogues' initiative. Thus, there was no risk 
that the study might have adverse psychological or physical consequences 
for the participants. 

5 The Cultural-Historical Perspective 
The paradigm was pragmatic, in the sense that it was designed to describe 
and problematize the relationship between music education theory and the 
power of definition. The construction of this paradigm and its limits were 
governed by the work involved in the empirical studies. The development of 
the hypothesis of semiotic thinking as a theoretical framework was the out-
come of critical hermeneutic interpretation. 

As a result of the theory-generating sub-study, the three main concepts 
were defined as follows:  

The definition of semiotic thinking  
Semiotic thinking can be described as the mental processes that occur in the 
synthesis of language and thought. In these thought processes language and 
thinking are dialectically opposed to each other. In communication, the lan-
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guage of the inter-subjective understanding is addressed to the individual's 
environment. In thinking, language takes the opposite direction because it is 
a matter of subjective understanding. In the synthesis of language and 
thought new forms of awareness arise that are uniquely human. This devel-
opment is dialectically linked to the development of human self-awareness. 

These forms of consciousness may be divided into discussional, aesthetic 
and syncretic forms of semiotic thinking. These forms of thought cannot be 
understood isolatedly, but must, as human mental processes in general, be 
understood as different aspects of an integrated intra-psychological system. 
As a result of the internalization64 of cultural languages, language develops 
into a structural coupling of social and mental systems. By intranalization of 
language, language is transformed into a structural coupling between affec-
tive and analytic systems in intra-psychological systems.65 

As a consequence of the development of semiotic thinking externally con-
trolled behaviour is gradually replaced by internally controlled actions. Lan-
guage becomes a tool of reflection that makes it possible to think about lan-
guage as a tool for communication. Human semiotic thinking is connected 
both to communicative and practical actions. The development of semiotic 
thinking does not replace, but is dialectically connected to, the development 
of man's practical intelligence. 

The internalization and intranalization of semiotic thinking are dialectical-
ly linked to the development of human intellect. The complexity in the on-
togeny of man, implies that man’s intelligence is becoming more unique 
compared to the variations in human intelligence as a whole. Common to all 
developments of intelligence is that it occurs in the dialectic between repro-
duction and creativity. This reproduction and creativity are expressed in 
man’s practical and communicative acts. 

The capacity for semiotic thinking is mediated (in the terminology of 
Vygotsky) by socio-cultural activities. The difference between mediation 
and disciplining is that mediation is based on meaningful activities. Learning 
comes before development. This means that any mediation requires some 
form of disciplining. The development of semiotic thinking is related to hu-
man development as a whole. This development is always based on man's 
level of development at the relevant time. 

The definition of music education theory  
Theories of music education may be described as inter-related hypotheses 
and postulates underlying descriptions, explanations and evaluations regard-
ing the preparation of pedagogical music activities. These theories typically 

                                                      
64 Internalization refers to Jean Piaget´s concept assimilation, i.e. the establishment of a gen-
eral conception (Piaget 2008). Intranalization is a new concept that refers to accommodation, 
that is, the mental interiorisation that is effected by the progressive reconstruction of the intra-
psychological function of language. 
 



Summary in English 

 257

refer to a more or less explicit perspective on music. Such a theory may be 
viewed on the one hand as a supra-individual object that exists in objective 
reality and on the other hand as an individual theory that exists in the con-
sciousness of individuals. Music-education theories may thus be said to have 
an objective and a subjective existence. 

The building blocks of music education theory are music-pedagogical 
concepts. These concepts may be scientific in the sense that they belong to 
various scientific disciplines. A music-pedagogical concept works both as a 
tool and as a symbol in the mediation of music teaching skills. Music-
education theories are internalized and intranalized as individual theories 
through the communication that takes place in educational practice. That is, 
new music teaching awareness is created in the reproduction of existing 
knowledge.  

The term theories-in-practice in music-pedagogic discourse means music-
pedagogical concepts, assumptions and postulates that are used more or less 
uncritically in the actual practice of preparing musical activities. In theories-
in-practice music-education concepts can figure as potential concepts. Alt-
hough these concepts frequently are taken from scientific discourses their 
theoretical charge compared to those of scientific concepts is diffuse. 

Music-pedagogical concepts can also function as pseudo-concepts not re-
lated to theories of music education. Unlike the potential concept, the mean-
ing of music-pedagogical pseudo-concepts is founded on folk-psychological 
narratives.66 Music–pedagogical pseudo-concepts can also be described as 
everyday concepts. The connection between assumptions, statements and 
questions based on everyday concepts may be expressed as narrative. 

The concept music education meta-theory refers to theories that describe 
and problematize the planning of the practice of music-education. These 
theories are to a great extent based on scientific concepts. An authentic mu-
sic-pedagogical concept is not fixed to a scientific paradigm, but to critical 
thinking. It is also characterised by the fact that it is rooted in practical expe-
rience of music and music education.  

The definition of music-pedagogical power of definition 
Music-pedagogical power of definition can be described as the semiotic 
thinking that is connected to the ability to prepare learning that is based on 
the knowledge and interests of the teacher and on the musical capabilities of 
the participants. The music-pedagogical power of definition develops 
through reflection and meta-reflection on various aspects of musical learning 
and development. These reflections involve both verbal and aesthetic forms 
of semiotic thinking. 

                                                      
66 This concept is taken from Jerome Bruner’s discussion about acts of meaning (Bruner 
1999). 
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Through internalization the practical function of a music-pedagogical 
concept will be reconstructed in music-pedagogical discourses as meaningful 
in intra-psychological systems. By intranalization the meaning of a music-
pedagogical concept is liberated from its use in the practical situation that 
may be current. By intranalization the essential meaning of music-
pedagogical concepts is generated in the dialectical clash of their inter-
psychological and intra-psychological meanings. 

Music-pedagogical power of definition is a matter not only of awareness 
of the learning situation, but also of the ability to act strategically from this 
awareness. Reflections and meta-reflections on the development of musical 
knowledge are not just about the transfer of knowledge, but also about the 
context of the transfer. Even if these aspects of learning cannot be separated 
in practice, they represent two different kinds of problem. 

In mediation, music-pedagogical powers of definition can be seen as an 
aspect of music-pedagogical skill. The reflections of pedagogues on the mu-
sical capabilities of pupils are not only a result of their practical musical 
competence but also of their music-pedagogical skills. These skills embrace, 
for example, the knowledge of musical genres, technical skills, musical ex-
pression and the ability to communicate music. 

The context of mediation is characterised by conditions that are material, 
administrative and related to questions of educational policy. The music-
pedagogical power of definition is thus the ability to grasp these conditions 
and develop strategies for dealing with them.. In mediation, music-
pedagogical powers of definition include, among other things, educational 
and artistic powers of definition. The educational power of definition in-
cludes a preferential right of interpretation of the design of musical learning. 
The artistic power of definition includes a preferential right of interpretation 
of the aesthetics. 

6 The participants’ capabilities for musical development  
In the initial stages of the research the background-study aimed to investi-
gate what characterises the capabilities for musical learning and develop-
ment in people with severe cognitive dysfunctions. In connection with the 
demarcation and specification of this problem the study acquired an en-
hanced music-ethnological profile. The analysis of the local music-culture 
under study resulted in a more nuanced picture of its practice. This was the 
study's main contribution to the research project as a whole. 

The background-study was defined and analysed from a cultural-historical 
perspective. From this perspective, the participants' cognitive dysfunctions 
may be considered as natural variations, which entail special prerequisites 
for learning as well as for musical development. The basis of this analysis 
was how the participants' actual level of development and nearest zone for 
development could be defined in relation to the target group's diverse proto-
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musical capabilities. Here the issue of proto-musicality was limited to musi-
cal attunement.67 

The analysis here is based on the assumption that musical knowledge is 
mediated through musical interaction. The data collection consisted of a 
combination of unstructured and structured observations. The results of these 
observations were summarised as narrative portraits of the individual partic-
ipants. These portraits were discussed and confirmed by the pedagogues 
participating in the music culture under study. 

Analysis showed that the capabilities for musical learning and develop-
ment varied considerably among the participants in the study. These varia-
tions were certainly larger than expected but were not unexpected. On the 
other hand the complexity and diversity of musical learning and develop-
ment that the results show was surprising. The background-study did not 
confirm the hypothesis that a natural proto-musicality develops through 
communication. 

The results indicate that people with severe cognitive dysfunctions in 
general have a great potential to develop their musical action-competence. 
Musical interactions require musical initiative. The actors in musical interac-
tions seem to interact out of differing interests and knowledge. Three of the 
participants showed no form of musical reaction in the musical sessions. 
This result was greatly unexpected, and the study failed to confirm that all 
humans are predisposed to musical attunement. 

7 About conceptualizing on the part of pedagogues. 
The aim of this sub-study was to generate data about the importance that the 
conceptualization of music-activities in practice may have for the connection 
between music education theory and the power of definition in music educa-
tion. The study also focused on the question of how the of social workers’ 
perspective on music relates to how they experience music activities in their 
own practice. 

The sub-study grew in a dialectical relationship to the problem-oriented 
development of the research as a whole. The thesis of language as a structur-
al bridge between social and psychological systems constitutes the link be-
tween the sub-study’s results and the research question. The conclusion is 
partly based on an analysis of the effect that the informants' conceptualiza-
tion of their perspectives on music had on their perspective on musical activ-
ities in their own practice. 

The study of the social workers' conceptualization was mainly based on 
the ideas of communication contained in music education theory. The con-
nection exists in the fact that music-education theories find expression in 
discussional practice. In relation to the concept of music education theory 

                                                      
67 This concept is taken from Kirsten Fink Jensen’s study of aesthetic learning (Fink-Jensen 
1998).  
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language can be understood as the structural coupling between social and 
intra-psychological systems, whereas in relation to the concept of compe-
tence, language can be understood as the structural coupling between affec-
tive and analytical forms of thought in an intra-psychological system. 

Data collection was based on group-interviews with pedagogical staff 
who participated in the musical activities in the background study. These 
interviews were designed to acquire knowledge about the informants’ per-
spectives on music based on their reflections, that is, the perspective on mu-
sic manifested in the conversation about music. To ensure the scientific cor-
rectness of the sub-study, the informants were given the opportunity to 
comment on and correct the analysis and results.  

Underlying the analysis is a cultural-historical distinction between in-
practice-theories and narratives derived from practical experience. The re-
sults confirmed the hypothesis that the perspective on music held by social 
workers is largely something of which they are not consciously aware and is 
expressed in the form of narratives, told in the manner of everyday psychol-
ogy, about music and musicality. The degree of self-awareness varied among 
the informants. Some paradoxical statements indicated that the informants' 
discussional statements are not always consistent in their understanding of 
themselves as practical players. 

The sub-study concludes that the paradoxes that arise when the inform-
ant’s perspectives on music are conceptualised through conversation are 
dealt with using different strategies. One way is for the paradox to be ig-
nored. However, the paradox can also give rise to different stances based on 
the informant’s own practical experiences and reflections about them. The 
paradox can finally be resolved by meta-reflection, that is, the social work-
ers' critical questioning of the validity of his/her own every-day opinion. 

8 About music therapists’ use of concepts 
The purpose of the second sub-study was to generate data about what impact 
the use of music-pedagogical concepts may have in view of the relationship 
between music education theory and the power of definition in the practice 
of music pedagogy. This purpose in turn underlies the question of which 
concepts music-therapists use in their meta-reflections on musical situations.  

The sub-study was linked dialectically to the problem-oriented develop-
ment of the research as a whole. The link between the sub-study’s results 
and the research question is based on the thesis that language constitutes a 
structural coupling between social and psychological systems. The conclu-
sion was partly derived from the analysis of what impact variations in the 
respondents' terminology had on their meta-reflections. 

The choice of music therapists as respondents was made on the assump-
tion that they can express their thoughts using academic concepts and theo-
ries that can be related to an explicit perspective on music. The analysis of 
the respondents' use of concept was, among other things, based on the dis-
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tinction between potential concepts, scientific concepts and authentic con-
cepts. The sub-study drew my attention to issues about the relationship be-
tween respondents' artistic and discussional practices.  

The collection of data was based on a combination of interviews and the 
use of case studies. It was designed to achieve knowledge of respondents' 
spontaneous use of concepts as opposed to the transparency of their perspec-
tive on music. For this reason the reliability of the results could not be veri-
fied by a follow-up with the participating music therapists. Thus, the results 
were endorsed by research colleagues at the Royal College of Music in 
Stockholm. 

The results confirmed the hypothesis that music-therapists with a univer-
sity education analyse music situations in special-educational practice from a 
meta-perspective. The respondents did not use the same concepts when ex-
pressing their thoughts. The results also showed significant differences in 
their understanding and interpretation of the case presented. These diversi-
ties were expressed as three different types of music-therapists; the Musi-
cian, the Researcher and the Psychologist. 

A conclusion of the sub-study is that variations in music-education termi-
nology are not essential for how music situations may be perceived. The 
variations in the respondents' perceptions seem rather to be based on the 
discussional stance they take in their respective social practice. In contrast, 
the results indicate that the force contained in music-theoretical concepts 
appears to have an impact on how music situations are interpreted. The study 
also indicates that musical experiences and mental reflection are fundamen-
tal zones of meaning in authentic music-education concepts. This is related 
to the fact that scientific music concepts must stem from musical experiences 
if they are not to become empty abstractions. 

9 Discussions and Conclusion 
As described in the definitions in Chapter 5, a music education theory can be 
perceived as a supra-individual object that exists in an objective reality. 
Through the communication that takes place in discussional practice, music 
education theories are internalized and intranalized to become individual 
theories. A music education theory can thus be said to have both an objective 
and a subjective existence. 

The music-pedagogical power of definition can be described as the semi-
otic thinking that is connected to the pedagogue’s ability to prepare learning 
situations from the starting-point of his/her own interests and knowledge and 
the participants' musical capabilities. The music-pedagogical power of defi-
nition is not just awareness of the learning situation, but also the ability to 
act strategically from this awareness.  

This chapter discusses how the relationship between music education the-
ory and the power of definition can be understood from the results and con-
clusions of the sub-studies. Three topics are raised about the rationality, 
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authenticity, and legitimacy of music education theories in relation to the 
music-pedagogical power of definition. The chapter ends with summarised 
conclusions. 

About the rationality of music-education theories  
Three of the participants in the background study showed no form of musical 
reaction that could constitute the basis of musical learning and development 
(chapter 6). The premises that are the foundation of a theoretical paradigm 
imply, however, a limitation of the theoretical force of the concepts in the 
paradigm. Consequently, the background-study does not describe the capa-
bilities of the target group from an objective perspective. The study centres 
on the question of how these capabilities can be described objectively in a 
pragmatic cultural-historical approach. 

This raises a problem concerning the effects of the rationality of music-
education theories. Instead of contributing to a better understanding of the 
development of musical knowledge the theories can contribute to various 
processes of exclusion. Consideration must therefore be given to this at the 
same time as it is given to the pedagogue’s understanding of his/her own 
musical competence as well as the ability to identify the target groups’ capa-
bilities of learning through music. 

About the authenticity of music-education theories  
Music-theoretical concepts can be used to legitimise a music-pedagogical 
practice (chapter 7). Although musical activities can be described in detail 
with music-pedagogical concepts that are used in practice, it is not certain 
that these descriptions can explain the development of musical knowledge. 
This kind of uncritical use of theoretical concepts in the conceptualisation of 
practices does not necessarily lead to a greater music-pedagogical power of 
definition. 

This raises a question of who possesses the power of definition over the 
practice - the researcher or the practitioner. The ultimate consequence of a 
philosophical hegemony in a local music-pedagogical discourse would be 
that music education theory could seem like a list of ready answers rather 
than a tool for pedagogical reflection. 

About the validity of music-education theories  
The synthesis of discussional and aesthetic zones of meaning, which consti-
tute the significance of authentic music-education concepts, is a prerequisite 
if music-pedagogical meta-reflections are to be meaningful (chapter 8). The 
perspective on music that makes it possible to participate in critical discus-
sions of musical learning and development must therefore be related to mu-
sical experience. 

This raises a problem about the validity of music-education research in 
the critical discussion of musical learning in the field of pedagogical prac-
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tice. Music-pedagogical concepts are very complex and therefore can never 
be considered as ultimately defined. In this context, the music-pedagogical 
power of definition could perhaps be described as the ability of a pedagogue 
to question the validity of music-education theories on the basis of his/ her 
own pedagogical and musical experience. 

Conclusions 
The results and conclusions of the sub-studies make it possible to draw two 
conclusions regarding how the relationship between music education theory 
and the power of definition can be described and problematized from a cul-
tural-historical perspective. 

The first conclusion is that the music education theory can be understood 
as a structural coupling of the power of definition in music-pedagogical dis-
courses as a whole and the pedagogues' music-pedagogical power of defini-
tion. Although a music education theory might have a high scientific reliabil-
ity, its rationality, authenticity and validity can limit the pedagogues' music-
pedagogical power of definition.  

The second conclusion is that the development of the music-pedagogical 
power of definition is a creative process based on critical questioning. It is 
only when music-pedagogical concepts, theses and hypotheses are released 
from their inter-psychological meaning that they became a tool for reflec-
tion. 

10 Final discussion 
The thesis ends with a short discussion about how the results of the study 
can be described and problematized in relation to the genealogy of power 
and government. These concepts have been taken from Michel Foucault's 
works (Foucault 2001, 2008b, 2009). A central concept in this discussion is 
musical pedagogical action competence. This notion is meant to conceptual-
ise the connection between a pedagogue's pedagogical power of definition 
and his/ her musical action competence. The aim of raising the issue of mu-
sical pedagogical action competence in the analytical perspective of academ-
ic discourse is to identify some possible areas for further research into the 
music-pedagogical power of definition. 
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Bilagor 

Bilaga 1; Problemorienterad projektmodell 2007 
 

Projektmodell presenterad på doktorandseminarium i januari 2007 
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Bilaga 2; Sammanställning av strukturerade observationer 
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Bilaga 2; sammanställning strukturerade observationer, s. 2 
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Bilaga 2; sammanställning strukturerade observationer, s. 3 

 

 



Bilagor 

 279

Bilaga 2; sammanställning strukturerade observationer, s. 4 
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Bilaga 2; sammanställning strukturerade observationer, s. 5 
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Bilaga 2; sammanställning strukturerade observationer, s. 6 
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Bilaga 3; Inhämtande av skriftligt samtycke 
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Bilaga 4; Intervjuguide 1 
 

Intervjuguide till delstudie 1 om pedagogers begreppsliggörande (2.4.4). 
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Bilaga 5; Intervjuguide 2 
 

 

Intervjuguide till delstudie 2 om musikterapeuters begreppsanvändning (2.4.5). 

 


