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Förord 

 
Begrepp som energi, gott författarskap, idérikedom och entreprenörskap 
sätter säkert igång många tankar hos läsaren av denna text. Beroende på vem 
som läser begreppen och i vilken situation läsaren befinner sig kan 
begreppen komma att förstås på olika sätt. Det finns ett stråk av en kultur-
psykologisk ansats i det nyss skrivna. Och om läsaren har lite av samma 
humor som oss, blir begreppet stråk av en kulturpsykologisk ansats, en 
dansant liten musikalisk twist! 

De inledande begreppen i stycket ovan, är några begrepp som vi tycker 
kan passa in på vår professor Cecilia K. Hultberg. Sedan hösten 1996 har 
Cecilia varit ämnesföreträdare för ämnet musikpedagogik vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Det har hänt mycket under de år som 
hon har varit här vid KMH. Cecilia har varit framgångsrik med att få medel 
till forskningsprojekt och inte enbart inom ämnesområdet musikpedagogik 
utan hon har även tilldelats forskningsmedel för konstnärlig forskning.  

Hennes forskningsprojekt har varit viktiga bidrag till forskningsfältet och 
även inneburit möjlighet till finansiering av doktorander, vilket har varit 
mycket värdefullt för KMH som lärosäte. Under sin tid vid KMH har Cecilia 
så här långt följt sju doktorander hela eller delar av utbildningstiden fram till 
disputation. Och ytterligare några doktorander kommer hon med största 
sannolikhet att handleda som Professora Emerita. 

Under Cecilias tid vid KMH har forskarutbildningen i musikpedagogik 
utvecklats, mastersprogrammet i musikpedagogik har startats, forskarskolan 
i samverkan med flera andra lärosäten har genomförts och dessutom har 
arbetet med examensansökan för ämneslärarprogrammet i musik genomförts 
och fått sitt godkännande. Utöver detta har hon visat stort engagemang i 
skolans nämnd för utbildning vid sidan av alla internationella konferens-
presentationer och vetenskapliga publikationer. Detta vittnar om 
engagemang, idérikedom och energi. 

Vi som arbetat nära Cecilia känner väl hennes skicklighet i att skriva och 
uttrycka sig, en mycket viktig kvalitet hos en forskare. Hon har generöst 
delat med sig av sin kunskap gällande skrivandets konst och detta har inte 
minst kommit doktoranderna vid KMH till del. 

 



 

 vi 

I detta förord har vi tagit upp några begrepp för kort beskriva vår 
professor, men det är naturligtvis en ofullständig beskrivning och dessutom 
en helt omöjlig uppgift att kortfattat beskriva en så färgstark och mång-
facetterad person som Cecilia. Vi är därför utomordentligt glada över att så 
många kollegor och vänner valt att skriva artiklar till denna Festschrift. Det 
är 28 artiklar av 34 författare som dels på olika sätt bidrar till att ge fler 
bilder av Cecilia och dels lyfter fram betydelse som hennes forskning har för 
oss som individer och som forskarkollektiv.    

Vi vill som redaktörer tacka alla författare som bidragit med texter till 
denna Festschrift. Det har varit mycket inspirerande att få arbeta med er 
allesamman. Vi vill även passa på att uttrycka vårt tack till Cecilia K. 
Hultberg och önska en god och spännande framtid med fortsatt forskning, 
kanske vandringsturer i bergen för att studera flora, många goda stunder av 
musik och eget musicerande. 

 
 
Stockholm, Kungl. Musikhögskolan, 31 augusti, 2015 
 
Jan-Olof Gullö och Per-Henrik Holgersson 
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Anna Rita Addessi: Reflexive technologies for (music) 

teacher education: Theoretical framework and practices 

with the MIROR platform 

Introduction 
In the field of technology enhanced-learning and teacher education, most 
studies deal with internet use, teaching strategy, composition, performance, 
and music therapy (e.g., Webster, 2007; Finnay & Burnard, 2009). 
However, the nature of the interaction between children and music 
machines, and its effects on the learning processes and aesthetical 
education, is still neglected. At the same time, the impact of the new 
technology on the pedagogical scenarios is still poor, also because of the 
lack of collaboration between technological and pedagogical research. This 
underlines the need for further research in this area. 

Within the framework of the Musical Interaction Relying On Reflexion 
(MIROR) project,1 the MIROR platform was proposed as an innovative 
adaptive system for early childhood music and movement education, and 
applied to a variety of contexts such as general educational settings, musical 
and dance schools, music and arts organisations, families at home, 
therapeutic contexts, and teacher education programs. The MIROR platform 
was conceived as a virtual environment composed by several applications 
that implemented the reflexive interaction paradigm (Pachet, 2006; Addessi, 
2013; 2014) within technology-enhanced learning. At the end of the MIROR 
project, three applications were implemented: (1) MIROR-Impro, for music 
improvisation, (2) MIROR-Compo, for music composition, and (3) MIROR-
Body Gesture for music and dance composition. They were developed on the 
basis of the “spiral model of collaboration” pursued by the MIROR 
consortium, by the engineers of Sony2 team and of the University of Genoa, 
in cooperation with the MIROR partners experts in psychology and 
pedagogy of music, which are the Universities of Bologna, Athens, Exeter 
and Gothenburg, and with Compedia Ltd, Israel, who specialise in children’s 

                                                        
1 The MIROR Project is a co-funding European project (FP7-ICT), coordinated by the University of Bologna. Further information on the 

project, can be found on the official website: www.mirorproject.eu. 
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educational software. The experiments carried out during the MIROR 
project by the psycho-pedagogical partners showed that the MIROR 
applications can enhance musical creativity and flow state in children and act 
as a pedagogical device in classroom context with the support of the 
teachers. They also highlighted several lists of problems and user 
requirements that need to be implemented in order to improve the 
pedagogical efficacy of the MIROR applications. Most of these issues have 
been tackled during the specification process of the MIROR Project (cfr. 
Addessi, Anagnostopoulou, Newman, Olsson, et al., 2013. See also the 
complete list of publications on the official website).  

In this article, we first introduce the IRMS and the reflexive interaction 
paradigm. We will then present the educational implications of reflexive 
interaction in the fields of children’s music education, music teacher 
education, and music education of teachers. Teachers’ training classes are in 
fact one of the target group of the MIROR platform. Indeed, the platform can 
be used to foster the music and motor creativity of teachers, as well as a tool 
to learn how to use the reflexive interaction paradigm as a new way to teach 
music and dance. In this paper we want to focus on the use of the MIROR 
applications in the field of teacher education. 

The reflexive interaction paradigm 
The reflexive interaction paradigm is based on the idea of users manipulating virtual 
copies of themselves. One innovative feature of the IRMS is the creation of a 
natural, organic dialogue with the child. This dialogue is based on the mechanism of 
repetition and variation, which is, in fact, at the heart of a reflexive interaction, that 
is, the system's repetition of the input provided by the child allows her to perceive 
the response of the system as a sort of sound image of herself. During the course 
of our experiments with IRMS and children, it was possible to observe 
several interesting features that characterise the reflexive interaction: the 
attention of the child increases when the system imitates the child's input and 
decreases when the system's replies become more varied; the dialogue that 
emerges between the child and the machine is not predetermined by the 
machine, nor realised by the child alone, but is co-constructed by the child 
along with the machine; this kind of co-regulation (Fogel, 2000) is based on 
a continuous repetition and variation mechanism between input and output 
data from the child and the system, where (a) the partners are able to imitate 
each other, (b) the child recognises being imitated, (c) the repetition of 
something is always accompanied by the introduction of continuous 
variations. The interaction is thus based on turn-taking: the child plays, then 
stops, waiting for the response of the system and when it comes s/he listens 
to it carefully, perceives its reflexive qualities and responds by imitating and 
varying the system’s response.  
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Starting from the observation of children interacting with the IRMS, 
several theories have been put forward to explain the human behaviours 
engendered during the interaction with a reflexive system (Addessi, 2014). 
From a systematic musicological perspective, the theoretical framework of 
the reflexive interaction paradigm could include references ranging from the 
myth of Echo (Ovid) to the more recent semiological paradigmatic analysis 
(Ruwet, 1966) and the theory of similarity perception in listening to music 
(Deliège, 2003). The ability to replicate the behaviour of others is to a 
certain extent grounded on the non-conscious processing known as the 
chameleon effect: Lakin and Chartrand (2003) suggest that the mere 
perception of another's behaviour automatically increases the likelihood of 
engaging in that behaviour oneself. Studies in neuroscience root these non-
conscious mechanisms in the mirror neuron system (MNS), a network of 
neurons that becomes active during the execution and observation of actions 
(Rizzolatti, Fadiga, Gallese, & Fogassi, 2002). The studies presented so far 
highlight the complexity of the processes set in place during a reflexive 
interaction: imitation, imitation recognition, self-imitation, repetition and 
variation represent processes that develop in the first months of life and 
which structure the Self of the child and her/his interaction with the 
surrounding environment (eg., Bruner, 1983; Papousěk, 1995; Malloch & 
Trevarthen, 2008; Dissanayake, 2000; Stern, 2004; Imberty, 2005). Anzieu 
(1996) calls this kind of infant experience a musical wrapping of the Self, in 
which the Self is described as the first embryo of the personality felt as a 
unit, an individuality, and which expresses one of the most archaic forms of 
repetition: the echo. Another important aspect that we can draw from this 
literature is the importance of reflexive interaction as a dynamic process: as 
explained by Imberty (2005), the experience of repetition and variation is 
carried out within affective and emotional conditions, the amodal experience 
that Stern (2004) calls affective contours, which are the outcome of the 
child's experiences of interaction. 

An important extension of IRMS within the MIROR Platform is the 
pedagogical exploitation of the possibility of communicating with the 
machine through body “gestures”. These issues are addressed by introducing 
the expressive gesture analysis (Camurri & Volpe, 2004), implemented in 
the MIROR-Body Gesture prototype. The term “gesture” is an expression of 
the mediation between mind and physical environment, and it is 
distinguished from action, movement and motion because it refers to both of 
them in relationship with the meaningful level of human behaviours. The 
research in the field of embodied music cognition highlighted the 
fundamental role of the body in relation to human musical activities: the 
concept of "resonance" by Leman (2007) has much in common with 
reflexive interaction and helps to better understand the relationship between 
reflexive interaction and perception of the body. At the same time, 
interactive learning and development of individual musical expressivity 
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has been investigated in various studies that h ighl ight  the complex 
multi-modal character of these processes (e.g., Hultberg, 2010). 

Reflexive interaction and music education 
The basic hypothesis of the MIROR Project is that reflexive interaction (in 
short RI) enhances music learning and musical creativity in young children. 
The pedagogical potential of RI lies in its ability to stimulate the subject to 
undertake a dialogue during which the repetitions and variations stimulate a 
cognitive conflict that the child solves during the course of the interaction, 
giving rise to learning by problem finding and problem solving. In our 
studies with children, we observed that the reflexive interaction using IRMS 
stimulated and reinforced exploratory conducts, during which the actions of 
the child were co-ordinated with the purpose of exploring the new partner 
and were characterised by the systematic introduction of new and different 
elements. Furthermore, it prompted inventive conducts, where the aim of the 
child’s actions appeared to be to elaborate particular sounds and musical 
ideas and to undertake a dialogue with the system through the sounds. Both 
in the exploration and in the improvisation themselves, we saw very 
personalised styles in the children’s approach to producing sounds, handling 
the instruments and other equipment, and in how they worked out plans of 
action to satisfy their own goals. The IRMS seem able to reinforce these 
individual styles, allowing them to develop and evolve. One of the most 
interesting aspects is that the invention is, in the end, not individual but 
collective: the child is playing along with the machine, in a pair, like two 
musicians improvising together. We observed that RI increases the attention 
span, stimulates intrinsic motivation, musical creativity, attentive listening, 
collaborative playing and ability in collaborative improvisation. IRMS also 
exploit the Vygotskian concept of zone of proximal development (ZPD) 
(Vygotsky, 1962). In this way, IRMS establish an interaction between pairs, 
where the mirroring reflection creates a balance between challenges and 
skills, a basis upon which to create flow experiences and creative processes. 
This characteristic enables the MIROR Platform to enhance collaborative 
playing, self-regulation, self-initiated activities, and a learner-centred 
approach. 

Reflexive interaction and teacher education 
Thanks to their ability to adapt to the user's musical competences and 
involve them in a musical dialogue, the MIROR applications can play a 
useful role in music teacher education and in the education of generalist 
teachers as music teachers. The teaching method of the IRMS is based on 
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their mirror effect, and consequently on the strategies of modelling and 
scaffolding, as described by Bruner (1981) and Vygotski (1962). Although 
these strategies are well known in the pedagogical field, they are not always 
used by teachers, and in particular by music teachers. As the history of 
western music tells us, teachers began to lose the ability to teach 
improvisation during the 19th century when performers stopped improvising, 
and it is very difficult to bring this practice back into western music formal 
education (e.g. Kenny & Gellrich, 2002). An important area of teacher 
education, almost absent in research into higher music education (cfr. 
Jørgensen, 2009), is that of generalist teachers who teach music education in 
the nursery, kindergarten and primary schools. According to Hallam et al. 
(2009), the majority of generalist teachers have a low level of music 
knowledge and a low perception of self-efficacy and self-esteem. At the 
University of Bologna, we proposed a model of professional profile for the 
music teacher and the generalist teacher who also teaches music education. 
This profile identifies three areas of competences (knowledge and skills): 1) 
basic competences, comprising knowledge and skills related to the subject 
taught, in our case, music (the capacity to understand, interpret and analyse 
music; to produce music, that is, perform, compose, improvise; to perceive 
the qualities of the sounds; to know different musical repertoires; some 
aspects of own identity and musical experience; 2) technical and 
professional competences, namely the knowledge and skills that characterize 
the profession of teaching music (the sociological phenomena of 
dissemination and consumption of music among children, the music 
development of the child, pedagogy and didactics in music education, 
interdisciplinary; 3) transversal competences including the knowledge and 
skills related to the role of the teacher in basic musical education, the 
relationship with other professional subjects, inside and/or outside the 
school; research tools in the field of music education; agencies of training 
and teacher education in music education. The activities with teachers that 
we will propose later in this chapter are inspired by this model of 
professional profile.  

In the framework of the MIROR project several pedagogical studies have 
been carried out in classroom context, involving children, teachers, and 
practitioners. The results of these studies show that the role of the teacher 
can, in many cases, be fundamental in order to prepare the setting, to 
motivate and guide the children’s learning processes and the collaborative 
learning. Generally speaking, we can say that the MIROR software could be 
used in teacher education with the following goals: 1) to develop teachers’ 
basic musical competences: the teachers can use the MIROR platform to 
make music (improvisation and composition), to listen to it, to express 
themselves by means of sounds, to create musical dialogues and interaction; 
2) to develop teachers' professional competences related to child-machine 
interaction, children's musical development, child-teacher interaction, 
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children's musical creativity. In particular, observing child-IRMS interaction 
could be a fruitful tool for teachers to learn about the musical child, the way 
children use the sounds and the music to make interaction and meaningful 
dialogues; 3) to enhance teachers' ability to plan new practices and paths 
with children and the MIROR platform in the classroom context; 4) to 
develop a reflection about the role of teacher in reflexive environment. 

Investigating reflexive interaction by focus group with university 
students 
In our previous study we aimed to investigate the interactive reflexive 
paradigm through a focus group consisting of 9 students from a higher 
teacher education institute (Addessi, Anelli, & Romagnoli, 2015). This 
methodology was considered useful at this stage of the MIROR project to 
collect a series of inputs in order to extrapolate the educational conceptions 
and social representations held by a group of university students undergoing 
teacher education, relating to the MIROR platform and reflexive interaction, 
to gather ideas and develop more specific hypotheses that can be 
investigated in a more systematic way, for example how the MIROR 
platform can be used in the context of music education and for teachers and 
teacher education. Nine university students from the undergraduate course 
for educator in childhood services and the master course for teacher in 
kindergarten and primary school took part in the focus group. All 
participants attended the Music Education course between November 2012 
and February 2013. The research team consisted of one moderator and two 
observers. Nine meetings were held, from March to May 2013. Each 
meeting included: Welcome (15’) + (Exordium, Stimulus and Discussion, 
Conclusion, Ending questions (90’) + informal coffee-break/debriefing (30’).  
The participants were invited to express their personal opinions about 
several topics related to the MIROR research. During the meetings, several 
moderating techniques and stimuli were used in order to stimulate and lead 
the conversation: reading papers, videos of children interacting with the 
MIROR-Impro (Pachet, Roy, & Barbieri, 2011), one of the 3 applications of 
the MIROR platform, practical work with the MIROR-Impro, sentence 
completions, list compilation etc. A particular software was used to carry out 
the concept mapping of each meeting and the correspondence analysis to 
highlight several factors which indicate the implicit conceptions and 
structure of the discourse recorded during the meetings. The results showed 
that the practical work with a reflexive interactive musical system (namely 
the MIROR-Impro) and the observation of children interacting with the same 
system generate some “turning points”, that is to say changes, in the 
conceptions held by the participants about music, technology, and children’s 
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music education. It could be said that the use of reflexive technologies can 
affect the implicit knowledge held by teachers about the ‘musical child’ and 
about themselves as musicians and music teachers. Used alongside the 
observation of children interacting with the system, this kind of technology 
also seems to aid the acquisition of methodological skills regarding the use 
of reflective techniques in music education, such as mirroring, modeling, and 
scaffolding. In the context of reflexive environments, music education 
consists primarily in giving children the opportunity to express their 
emotions and interior experiences, which often remain unexpressed, through 
the language of sounds. The role of the teacher, in this context, is not the 
transmission of musical knowledge but rather to dialogue with the children 
in a musical way, set up appropriate scenarios for children to express 
themselves by music; observe children interacting with the system, relaunch 
and lead the children’s musical invention. 

Examples of practices with teachers and the MIROR-Impro 
Finally, we present some examples of activities that can be made with the 
MIROR-Impro in the context of teachers education. 

Focus groups  
To investigate and bring out concepts and implicit knowledge on reflexive 
technology, the role of teachers, the musicality of children, and the child - 
machine interaction in reflexive environments. 

Practical sessions with the MIROR-Impro 
− Improvising (the ability to produce music): alone, in pairs or in 

groups. Participants organize sessions of improvisation with the 
system: 1. “Free” Improvisations or co - constructed musical 
dialogue with the system, interacting with system responses, with 
the input of other musicians and with the answers of the system to 
the "collective" inputs; 2. Improvisations with a symbolic title, for 
example "The awakening in the woods and the awakening in the 
city", or "The dialogue between an elderly person and a child", etc.; 
3. Improvisations with a “structural” title, for example: "Switching 
between short and long sounds", or "Beginning, development, and 
conclusion", etc., 4. Improvise with the MIROR-Impro by 
interpreting an image (drawing, graphics, etc.) through sounds. 
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− Analysing (the ability to understand): Record or videotape sessions 
of improvisation, observe and analyse the quality of the sounds 
produced by the user and the system, and the repetitions and 
variations in the sound dialogue. How are the sounds used in the 
user's proposal, and how are those of the response of the system? 
Long/short, high/low, fast/slow, dense/rare? How does the dialogue 
with the system develop over time? Does the dialogue present some 
sort of form, for example some main sections and their rhetorical 
functions as start, development, conclusion? 

− Musical literacy: at the end of each session/meeting, compile a list 
of words used to describe the concepts and musical objects: musical 
pulse, rhythm, meter, melody, dynamics, pitch, register, duration, 
accents, beats, etc. 

− Reflections: compile a list of skills and knowledge learned during 
the practical activities with the MIROR-Impro.  

Discovering one’s own musical identity 
Videotape sessions of improvisation with the system. Then, observe and 
analyse the musical style of each participant during the interaction with the 
system: Questions-stimuli: what are the gestures used to produce musical 
sounds? Which musical ideas are generated? What type of reaction do the 
reflexive replies of the system generate?  Are there some aspects of your 
personality that emerge during the interaction? What are they? Which 
qualities of your own musical identity can you find in the "reflexive" 
answers of the system? 

Reflexive dialogues between music and movement 
Activity: To move following the music played by one of the teacher on the 
keyboard using the MIROR-Impro software. The movement response of the 
other teachers takes place both during the teacher-musician’s input and the 
reflexive response of the MIROR-Impro. All teachers should experience 
being musicians and dancers/movers; no specific expertise in the fields of 
music or dance is required. The musician teacher has to carefully observe the 
movements of her/his friends to guide them into different kinds of 
expression by means of different expressive music played on the keyboard. 
These activities will help teachers to acquire technical skills for using the 
system, to familiarize themselves creatively with the expressive possibilities 
offered by the system and to create collective sessions of musical 
improvisation and movement (learning to produce). At the end of the 
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activities it is useful to have a moment of reflection to focus on the concepts 
and vocabulary relating to the characteristics of the sounds and movements 
used (learning to understand, by analysing and interpreting), their quality 
and sensory perception (learning to perceive) and the aspects of resonance 
and reflexivity between sound and movement: for example, what are the 
characteristics of heavy sounds and heavy movements, light sounds and light 
movements, and so on. 
 

Observation of child-machine interaction (technical and professional 
competences) 
Observing children interacting with MIROR-Impro (live or through video 
recordings) is very useful to understand how the reflexive interaction can 
enhance expressive and creative behaviours, to learn how to observe the 
musical behaviours of children, to acquire observational tools, to become 
familiar with the musicality of children, their musical skills, their ability to 
express themselves by means of sounds. We propose some categories that 
can be used to observe children’s musical behaviours, as follows: 1. the 
child-system interaction (attention spans, turn-taking, as the child interprets 
the responses of the system, etc.) ; 2. the gestures used by the child to 
produce the sounds (clapping a repeated rhythm with the keyboard, pressing 
the keys one at a time with one finger, with one hand or both hands 
alternately or simultaneously, etc.; 3. musical ideas and development 
(repetitions, variations, contrasts, sequences, alternations, etc.); 4. kinds of 
listening (surprised, attentive – listens to system responses, reflects and then 
produces sounds, careful, selective, in dialogue, empathetic, emotional, etc.); 
5. kinds of dialogue with the system (for example: "the dialogue is initially 
discreet and thoughtful, then imitation and turn-taking in the central part of 
the dialogue which becomes more intense, at times the child and the system 
overlap, the final dialogue becomes slower as in a descending curve". We 
also suggest using other observational grids, such as the TAI-Test of Ability 
to Improvise (McPherson, 2005), with the following categories: Instrumental 
Fluidity, Musical Organization, Creativity, Musical Quality, and the Flow 
grid (Addessi, Ferrari & Carugati, 2015), which uses the variables from the 
theory of “flow” (Csikszentmihalyi, 1996) and the “flow indicators” 
(Custodero, 2005), applied to the observation of the interaction between the 
children and the MIROR-Impro: focused attention, clear-cut feedback, clear 
aims, control, pleasure. 

After each observation, it is useful to reflect on the following topics: How 
is the musicality of the children expressed during the interaction, what are its 
characteristics? Is the musicality of the children the same as that of adults? 
What do children learn when they play with the MIROR-Impro? What can 
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be improved in the system? What can teachers learn by observing the 
behaviour of the system? What is the role of the teacher in reflexive 
environments? 

Conclusions 
In this paper we have summarized our research on children’s and teacher’s 
musical creativity in a reflexive environment with the MIROR platform, 
carried out in the framework of the European Union MIROR project. We 
described the theoretical framework and proposed some examples of 
activities with he MIROR-Impro, one of the three softwares of the MIROR 
platform, in the context of teachers’ education. We have suggested several 
music and movement/dance activities to be performed in a reflexive 
environment, demonstrating the educational potential of the MIROR 
applications and the originality of our approach to technology-enhanced 
learning. In the near future we plan to continue this research by 
implementing a new MIROR application called MIROR-MultiModal, which 
will also involve the visual perception of children, in collaboration with the 
Royal Institute of Technology (Stockholm) and the Royal College of Music 
of Stockholm. 
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Anna Backman Bister: God dag – yxskaft  

”” Det var en gång en gubbe, som var lite döv.  Men det ville han inte gärna 
låtsas om. När folk frågade honom om någonting, svarade han därför på 
måfå. Det blev ju lite galet ibland, förstås. 

En dag satt han utanför sin stuga och täljde på ett yxskaft. Så såg han en 
främmande karl komma gående på vägen. När den här karlen kommer förbi, 
tänkte gubben, så stannar han och frågar, vad jag håller på att slöjda. Och sen 
frågar han väl, hur lång vägen är till stan. För det brukar alltid folk fråga här. 
Och så frågar han väl, om han ska ta av till höger eller vänster vid väg-skälet 
därborta. 

När karlen kom fram, stannade han och sa: God dag, far! 

 - Yxskaft, sa gubben. 

Karlen blev ju förvånad. Men han tyckte inte att det var värt, att låtsa om 
någonting. Så sade han: - Rågen har blivit hög här, ser jag.  

- Den är jämt en halv mil lång, svarade gubben.  

Då blev karlen så förundrad, så han utbrast:  

- Är ni lite vriden, ni far? 

- Till vänster, svarade gubben. 

Men då tyckte karlen inte det var värt att säga något mer. Han gick sin väg.””  

Ur boken Hem och Hembygd. Sörgården. Första skolåret av Anna Maria 
Roos, 1912, s. 116-117.  

 
Ovanstående lilla anekdot, är det nog många som känner igen. Berättelsen 
existerar med vissa variationer i flera nordiska länder, och finns i Sverige 
upptecknad i Anna Maria Roos läsebok Sörgården, från 1912, vilket har 
gjort den mycket spridd. Vi är många som känner igen den, och jag tror, att 
vi är många som känner igen oss i situationen. Åtminstone jag, har både 
privat och i yrket råkat ut för att antingen svara på något helt annat än vad 
som efterfrågats, eller helt enkelt gett ett svar fastän ingen frågat alls.  Vad är 
det som gör att kommunikationen inte fungerar? Och vad gör att den 
fungerar? Som pedagog är en sådan fråga central. Denna fråga skall jag 
försöka diskutera i denna artikel, med början i just ordet pedagog. 

Begreppet pedagog kan, liksom många andra ord, ges en mängd 
innebörder och betydelser. Detsamma kan sägas gälla för begreppet 
handledare. Inom den akademiska världen, är vi, genom vår långa skolväg 
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Medierande verktyg 

Lärande objekt (LO) Lärande subjekt (LS) 

fram till akademien väl bekanta med många sorters pedagoger, och genom 
uppsats- och avhandlingsskrivande bekanta med att både ge och ta 
handledning. För mig som musiker, musiklärare och forskare är innebörden 
av dessa begrepp centrala. 

En ofta brukad beskrivning är bilden som betydelsen av ordet pedagog 
ger.  Enligt svenska akademiens ordbok (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) 
användes ordet under antiken för den person (ofta en slav) som hade uppsikt 
över och undervisade barnen i ett hem, samt ledsagade dem till och från 
skolan. Ordet pedagog står för att ”leda barnet”. I mer allmänna ordalag är 
en pedagog kanske någon som ägnar sig åt uppfostran och undervisning.   

Enligt samma ordbok (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) kan ordet 
handledare betyda ledare, vägledare, person som handleder någon i något, 
undervisare, lärare, privatlärare. En äldre betydelse av ordet handleda har 
varit att ge anvisning, föra, leda någon. Vad är det då för skillnad på att vara 
handledare, och att vara pedagog? Detta skulle jag kunna uppehålla mig vid. 
Men jag skall dock istället uppehålla mig vid något som förena de två 
begreppen, det som gör att kommunikationen lyckas, och vi slipper säga 
”god dag – yxskaft” för att knyta an till anekdoten ovan, vare sig det handlar 
om mötet pedagog/elev eller student/handledare. Mycket av det följande 
gäller säkert lärande oavsett ämnesområde, men jag har valt att hålla mig 
inom musikpedagogiken sett genom en kulturpsykologisk lins. 

Att se på lärande genom denna lins innebär att lärande ses som starkt 
påverkat av den kultur det sker i, så pass att lärandet inte kan skiljas från den 
lokala situation där det sker (Bruner 1996/2002, Cole (1996), Wells (1999), 
Rogoff (2003), Barrett (2011). Lärande sett genom en kulturpsykologisk 
lins, är alltid ett samspel, om inte alltid mellan lärare och elev, men i sin 
minsta beståndsdel ett samspel mellan den lärande och det som ska läras in, 
och lärande går via ett medierande verktyg (Vygotskij (1930/1978), 
(Engeström, (2001), Backman Bister 2014, s. 50, s.67). Det betyder att vi 
som lärande subjekt, inte står i direkt kontakt med det som ska läras in, utan 
måste gå via ett medierande verktyg. Detta illustreras väl av Vygotskys 
modell av medierat lärande (fig. 1). Det var ursprungligen en triangel som 
står på spetsen, men den brukar avbildas som bilden nedan visar (Engeström, 
2001, s. 134) 

 
 

 

   

                     

Figur 1. Vygotskys modell av lärande (Engeström, 2001, s. 134). 
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Åter till den kulturpsykologiska linsen och den starka påverkan som den 
lokala situationen har på lärandet. Avseende den lokala situation som omger 
lärandet, är det lätt hänt att begreppen kultur och kontext används som 
synonyma. Med hjälp av Cole (1996) vill jag kortfattat reda ut skillnaderna 
mellan dem. Något som är grundläggande för en kultur är att den består av 
artefakter (ett ting tillverkat av människor). Människor samordnar 
artefakterna med världen och varandra på ett sätt som kombinerar 
egenskaper hos verktyg och symboler. Artefakter och system av artefakter 
existerar bara i relation till något annat, till exempel en situation eller en 
aktivitet (Cole 1996, s.144-145). I avhandlingen Spelets regler (2104) har 
jag illustrerat detta med att en boll används olika beroende på om vi spelar 
tennis eller fotboll (kontext) även om vi ingår i samma familj, stad och land 
(kultur). Så som jag tolkar Coles kultur-begrepp är en kultur vidare än en 
kontext, och många kontexter kan rymmas i en och samma kultur (Backman 
Bister 2014, s. 42). Med denna definition är den lokala situation där lärandet 
sker, del av både en kontext och en kultur, vilket påverkar lärandet. Det är 
också på detta sätt jag använder begreppen.  

Kulturen (som enligt ovan nämna definition kan innefatta flera kontexter) 
tillerkänns inom kulturpsykologin avgörande betydelse för det lärandet som 
är möjligt i just den kulturen.  Wertsch (1985, s. 58) menar att för att förstå 
individen måste man först förstå de sociala relationer och det sammanhang 
individen existerar i. Rogoff (2003) menar till och med att den individuella 
utvecklingen inte bara påverkas av kulturen, utan att människor utvecklas 
när de deltar i och bidrar till kulturella aktiviteter som i sig utvecklas genom 
deltagande från människor. i efterföljande successiva generationer (Rogoff 
2003, s. 52).  

Vad har då detta med begreppen pedagog och handledare att göra? Det 
kan verka långsökt att gå hela vägen via kultur och kontext, men vi kommer 
att komma till kärnan så småningom. Något som utmärker mänskliga 
kulturer är att individen sällan är del av endast en kultur eller en kulturell 
praktik, utan flera, och dessa överlappar varandra, alla med specifika 
agendor, mål och maktsystem (Bruner, 1996/2002, s. 48; Rogoff, 2003, s. 
25, s. 52; Barret, 2011, s. 3, Backman Bister, 2014, s. 46). Individen är del 
av en sorts kultur beroende på sin familj, en annan på arbetet eller skolan till 
exempel. De här kulturerna kan också beskrivas som individens egen lokala 
inramning.   Barret (2011) beskriver den lokala inramningen som 
uppsättningar av kulturella praktiker inbäddade i sociala nätverk som får 
form genom olika sätt att tänka och handla, samt de verktyg och artefakter 
som stöder och breddar tanke och handling (Barret 2011). De lokala 
inramningarna överlappar varandra på olika sätt, något som kan vara både 
positivt och negativt. Jag har i min avhandling skrivit om hur viktigt det är i 
klassrumssituation, att lärarens och elevens lokala inramningar åtminstone 
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delvis överlappar varandra (Backman Bister 2014, s. 46, Hultberg 2009, s. 
65).  

Ett resonemang som det ovan ger en möjlighet för pedagog/handledare att 
ta tillvara det unika mötet med varje elev/student. Olika lokala kontexter ger 
olika förutsättningar för lärande, och varje individs egen kulturella 
inramning behöver överlappa pedagogens/handledarens kulturella inramning 
om något lärande skall kunna ske. Eller rättare sagt; om lärande av det slag 
skall kunna ske, som är avsikten med mötet mellan de två, något slags 
lärande sker alltid. Hultberg (2000) har till exempel beskrivit att studenter 
genom att ”stjäla” kunskap och attityder, ofta lär mycket mer och något helt 
annat än vad läraren avsett. Med att ”stjäla” kunskap menas här att 
studenterna vid sidan av det planerade innehållet för lektionen också kan ta 
efter attityder och metoder som deras lärare använder, imitera sådant som 
läraren inte har för avsikt att lära ut. Om detta gäller musiklärarstudenter, är 
det rimligt att tro, att de sedan lär ut till sina kommande elever i enlighet 
med denna stulna kunskap, varför detta indirekt kan påverka generationer av 
studenter och elever (Hultberg, 2000, s. 128, Backman Bister, 2014, s. 66).   

Då är vi alltså tillbaka hos pedagogen/handledaren. För att den avsedda 
inlärningen skall kunna ske, är det enligt ovanstående resonemang viktigt att 
deras lokala inramningar överlappar varandra åtminstone delvis. Detta kan 
illustreras på ett förtjänstfullt sätt genom att använda Hultbergs modell av 
musikaliskt lärande (Hultberg 2009, s. 56). I denna text vill jag docka 
använda min egen vidareutveckling av modellen.  
 

        

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2. Backman Bisters vidareutveckling av Hultbergs modell 
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Ovanstående modell (fig. 2) representerar kommunikationen mellan en 
lärande individ och ett lärandeobjekt i en lokal situation, som denna 
uppfattas av den lärande individen. Den beskriver hur lärandet går via den 
kulturella verktygslådan. Modellen utgår egentligen från Vygotskijs modell 
av lärande, vilken har det medierande verktyget i toppen (exempelvis en 
notbild) genom vilket lärande subjektet (exempelvis eleven) når 
lärandeobjektet (exempelvis att kunna spela ett pianostycke). I en 
kulturpsykologisk modell av musikaliskt lärande genom musicerande 
(Hultberg 2009, s. 56), är det medierande verktyget ersatt med den kulturella 
verktygslådan. Bruner (1996/2002) byggde ut Vygotskys teori och lanserade 
begreppet kulturell verktygslåda, individen har en verktygslåda med 
kulturella verktyg att använda vid lärande, och det är detta modellen bygger 
på. Exempel på medierande kulturella verktyg i en musicerande kontext 
finns beskrivna; instrument, framföranden (i vissa situationer: notation), 
samt konventioner att strukturera och uttrycka musik är centrala verktyg i 
den musikkulturella verktygslådan och används i kombination med varandra.  

Förutom dessa kan fler verktyg användas, till exempel i situationer där två 
eller flera personer ingår, vilket går utanför det som denna modell 
representerar. Det som jag har lagt till i modellen, är den vänstra rutan, som 
är en del av den musikkulturella verktygslådan som utgörs av undervisnings-
kulturella verktyg. Resultaten i min studie från 2014 (Backman Bister, 2014) 
visade att eleverna som jag observerat, använde långt fler och andra 
kulturella verktyg i sitt musikaliska lärande än de som traditionellt setts som 
musikkulturella; mobiltelefoner, Youtube, Spotify med flera. De 
kombinerade också verktygen på innovativa sätt. En kille hade satt lappar på 
sin flygel hemma, med tonernas namn, sedan fotat av detta och hade sedan 
fotot i mobilen, och tittade på detta medan han lärde in ett stycke av Chopin 
till traditionella noter i skolan, för att veta vad tonerna hette (Backman 
Bister, 2014, s. 122-123). Det är helt möjligt att utveckla egna och nya 
verktyg, vilket en av lärarna i samma studie gjorde; hon hade bland annat 
utvecklat en egen bas-tab (en notation) som gjorde det lättare för nybörjare 
att spela bas (Backman Bister, 2014, s. 132). 

Väsentligt i Hultbergs (2009) modell och även i min vidareutveckling av 
densamma (Backman Bister 2014), är att allt lärande sker inom individens 
egen musikkulturella inramning av den lokala situationen, det vill säga: den 
lärande individens förtrogenhet med musiktraditionen i fråga och dennes 
uppfattning om vad som är väsentligt för lärandet i den aktuella lokala 
situationen. Modellen kan alltså användas för att synliggöra hur viktigt det är 
att individers musikkulturella inramning överlappar varandra, åtminstone 
delvis. Om detta inte sker, fungerar inte lärandet som avsett. I min studie 
från 2014 finns ett tydligt exempel på detta. Läraren (som i detta fall är jag) 
försöker instruera en elev, men når inte fram, förrän jag ändrat 
förklaringssätt. I exemplet skall en pianist i en musikalorkester i gymnasiet 
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träna hur hon ska lägga ackorden för att göra det lättare för sångarna att 
komma in rätt i sin insats. Petra är eleven, och Anna är jag, läraren.  

 
”” Petra Nej, jag fattar inte! F och C?! 

Anna [...går runt pianot till keyboarden som står bredvid medan Petra 
fortfarande spelar och Petra kommenterar till sina kompisar.] Petra: Jag fattar 
verkligen inte![...] 

Anna: Så här, titta![Anna har nu bytt verktyg från att ha spelat ”i luften” 
och sjungit, till att konkret visa med sitt eget framförande på keyboarden där 
Petra både kan höra och se bättre hur hon menar, eftersom den första 
instruktionen inte fungerade]. 

Anna [...ändrar ljud på keyboarden från stråkljud till piano- ljud och spelar 
och sjunger.] 

Petra: Va? [tittar på hur Anna spelar och försöker gör likadant] och ganska 
snart lyckas hon härma Anna, och då börjar sångarna spontant att sjunga. 
[Petra använder nu Annas framförande som kulturellt verktyg för att förstå 
och lära sig]. 

Anna: Åtminstone har de [sångarna] en signal då. 

Petra: Ok, vi kan försöka. ””  

(Backman Bister 2014, s. 111-112). 

Exemplet belyser hur viktigt det är att lärarens och elevens musikkulturella 
inlärning överlappar varandra. I exemplet ändrar läraren förklaringsmodell 
tills elevens och lärarens inramningar möts. Det finns mycket forskning som 
tangerar detta. Tidigare betonades i forskning vikten av att matcha elevers 
lärstilar när man undervisar, i senare forskning diskuteras dock relevansen i 
detta (Lynne Wilson, 2011, Pourhosein Gilakjani, 2012). Relationen lärare-
elev, så kallade relationell pedagogik och forskning om densamma, har de 
senaste åren varit i fokus för pedagogisk forskning (Aspelin, 1999, Von 
Wright, 2000, Holgersson, 2011, Aspelin, 2013, Lilja 2013). Givet den 
lokala situationens betydelse för lärande, är det naturligtvis många faktorer 
som är viktiga för en gynnsam lärandemiljö. I denna artikel finns dock inte 
utrymme att utforska fler faktorer än den musikkulturella inramningen.  

Figur 3 illustrerar hur det skulle kunna se ut när två individers 
musikkulturella inramning från Hultbergs modell (Hultberg 2009) 
överlappar varandra. För att göra det tydligare att se, har jag här gjort en 
förenkling av den riktiga modellen. Det är just överlappningen som är viktig 
här.  

 



Anna Backman Bister: God dag – yxskaft   

 19 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

I exemplet med pianisten ovan, ändrar läraren förklaringsmodell tills eleven 
förstår (deras musikkulturella inramningar överlappar varandra). Läraren 
prövar olika sätt att nå fram till eleven, tills det lyckas. En process som torde 
inrymma att snabbt utvärdera om det man gjorde fungerade, och sedan testa 
något nytt.  Det skulle vara intressant att forska vidare kring hur den 
processen går till. Denna process, tror jag är något som pedagogen och 
handledaren delar. För att knyta an till att ordet pedagog betyder att ”leda 
barnet”, är det svårt at leda någon om det inte finns en kontakt, fysiskt eller 
mentalt.  Om pedagogen/handledaren vill slippa en kommunikation av slaget 
”goddag – yxskaft” måste deras (musik) kulturella inramning överlappa 
elevens/studentens. Avseende utbildning sett genom en kulturpsykologisk 
lins, anser jag att överlappningen av den kulturella inramningen är lika 
viktig, oavsett vilket ämne det gäller, och även detta skulle vara intressant att 
beforska vidare. För som Kirkkegaard skriver i inledningen till sin berömda 
text ”Till eftertanke”: 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag 
först finna henne där hon är och börja just där. ” 
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Figur 3. Förenklad modell av musikkulturell inramning som överlappar.  
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Sven Bjerstedt: Zones of Approximate Development: 

Chordal Thinking and the Interpretation of Music Scores 

In her doctoral dissertation, Cecilia Hultberg (2000) introduces the 
somewhat surprising concept “zone of approximate development” (p. 28). 
This daringly independent reference to Vygotsky’s theory of cultural history 
is quite inspirational. In this paper, I will take Cecilia Hultberg’s notion as a 
point of departure for some reflections on how experiences from aural-based 
musical practice, especially ‘chordal thinking’, may influence and facilitate 
pianists’ interpretation of musical scores.  

Aural and visual skills in jazz pianists 
The musical literacy of jazz musicians is a complex topic. Knowledge and 
skills in this field have often been dependent on experiences in diverse, 
polymusical environments including several musical traditions, as well as on 
different experiences in formal training, instrument selection, and 
performance participation. Berliner (1994) holds that “[b]y the [nineteen-] 
forties, learning to read music was part of the training of most jazz 
musicians” (p. 775). In the early days, however, the pianist in a jazz band 
was often considered or expected to be the band member – not seldom the 
only one – who would possess music reading skills. Hence, pianists in New 
Orleans and elsewhere were sometimes referred to as “Professors”. 

I will present two extensive citations that are relevant to the interrelations 
of aural skills and visual (reading) skills in pianists with experiences from 
the jazz field. In 1918, twenty-year old pianist Lil Hardin (Armstrong) – 
later of ‘Louis Armstrong and His Hot Five’ fame – was a proficient enough 
music reader to work successfully as a sheet music demonstrator at Jones 
Music Store in Chicago. Her experiences exemplify the important dynamics 
between aural-based and visual-based music acquisition: 

Almost every day there was a jam session and I took charge of every piano 
player that dared to come in. But one day the great Jelly Roll Morton from 
New Orleans came in and I was in for a little trouble. I had never heard such 
music before, they were all his original tunes. Jelly Roll sat down, the piano 
rocked, the floor shivered, the people swayed while he ferociously attacked 
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the keyboard with his long skinny fingers, beating out a double rhythm with 
his feet on the loud pedal. I was thrilled, amazed, and scared. Well, he finally 
got up from the piano, grinned, and looked at me as if to say, “Let this be a 
lesson to you.” [...] [S]uddenly, remembering that he had played nothing 
classical, I sat down at the piano very confidently, played some Bach, 
Chopin, and the Witches’ Dance, which they especially liked. The session 
ended with me still the winner. (Shapiro & Hentoff, 1955/1966, pp. 92–3) 

The following week Lil Hardin was invited to play the piano with the New 
Orleans Creole Jazz Band that had just arrived in Chicago. 

When I sat down to play I asked for the music and were they surprised! They 
politely told me they didn’t have any music and furthermore never used any. 
I then asked what key would the first number be in. I must have been 
speaking another language because the leader said, “When you hear two 
knocks, just start playing.” It all seemed very strange to me, but I got all set, 
and when I heard those two knocks I hit the piano so loud and hard they all 
turned around to look at me. It took only a second for me to feel what they 
were playing and I was off. The New Orleans Creole Jazz Band hired me, 
and I never got back to the music store – never got back to Fisk University. 
(ibid., p. 93) 

This story may seem almost incredible. Nevertheless, many jazz musicians 
will undoubtedly be able to relate similar experiences. How is it possible for 
a pianist to play successfully with a band under circumstances where she is 
completely unfamiliar with the repertoire beforehand? A good ear is part of 
the answer, of course: in order to improvise a suitable accompaniment, the 
pianist must be able to hear very quickly the key and the first chord of the 
piece, as well as its tempo and rhythmic character. Another important part of 
the answer is familiarity with the genre, including knowledge of common 
harmonic sequences such as, for instance, the blues form and a number of 
frequent functional harmonic progressions.  

While music reading skills are in focus in the first of these two stories, 
several aspects of aural-based music acquisition are crucial in the second 
one. Lil Hardin was clearly very gifted in both areas. Throughout the history 
of jazz, the knowledge development of pianists and other instrumentalists 
have included the dynamics of these two fields. My main point in this paper 
is to direct attention to how experiences from jazz and popular music, 
especially the phenomenon of chordal thinking, may function as a resource 
in processes of music score interpretation. The next section presents a few 
brief reflections on the impact of chords and chordal thinking on the 
practices and strategies of pianists. 
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The implications of chord symbols 
In jazz practices, the harmonic sequences of the musical material are of great 
consequence as a foundation for the more or less improvised contributions 
by ‘soloists’ as well as accompanying musicians. These harmonic sequences 
have many names: for instance, the ‘chords’, the ‘harmonies’, or the 
‘changes’. They are typically notated in a kind of shorthand, a little 
reminiscent of the figured bass notation of the Baroque era, consisting of 
chord symbols which are easy to write and read, but which are also, to a 
certain extent, ambiguous and open to interpretation. 

The chord symbols that musicians in several genres have come to take for 
granted first appeared on sheet music and lead sheets around 1930. The 
ukulele craze in the 1920s had led to the addition of four-string ukulele (or 
banjo) tablature to some published pop-song sheet music. After a few years, 
chord symbols began to be inserted above the tablature. The original intent 
may have been entirely pragmatic; however, in the words of Kernfeld 
(2006), this transition from piano music to string tablature and then to chord 
symbols represented “an absolutely crucial move from the specific to the 
abstract” (p. 49). 

Kernfeld (2006) further underlines the importance of this development: 

However simple and practical the original intent may have been in adding 
tablature and then chord symbols to sheet music to provide a mechanical 
guide to string players, these additions soon thereafter took on a life of their 
own, for anyone who cared to make use of them. Indeed an accomplished 
pianist, rather than trying to play the specified piano part as it was written, 
might now take another route and make up an accompaniment. [...] [W]ith 
chord symbols available, it was no longer necessary or even expected that a 
pianist would follow the notated piano part. (p. 50) 

Indeed, in the ‘fake books’ commonly used in jazz there is no piano part. As 
an important part of their musical learning development, jazz pianists 
typically internalize a significant number of different ways of performing 
chords and chord sequences. Preferably, in order to execute a specific piece 
of music, pianists should be able to choose from different potential solutions 
on the basis of a large number of contextual considerations. 

Reinholdsson (1998) comments on the relative simplicity of fake book 
lead sheets compared to the original piano score: “for ease of sight reading 
and for ease of performative execution, less details are embraced” (p. 266). 
He analyses the differences in purpose, structure and content between (a) 
the original/official/commercial sheet music rendition of a popular song and 
(b) the lead sheet rendition of the same tune included in a fake book: 
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Purpose 

(a) “Prescriptive purpose of [...] composer and lyricist”; 

(b) “Descriptive purpose of [...] educator and editor, with indication of 
significant other” (e.g., a famous [jazz] musician on whose recorded version 
of the song the lead sheet is based). 

Structure and content 

(a) “Vocal part (lyrics) with thoroughly composed instrumental part (piano 
accompaniment) and chord designations on top of staff system”; (b) “No 
lyrics; single line melody for unspecified instrument with chord designations 
on top of staff”. (Reinholdsson, 1998, p. 266) 

Fake book lead sheets clearly require a lot of knowledge and experience in 
the pianist – with regard to alternative ways of performing chord sequences, 
but also, importantly, with regard to several contextual factors. The fake 
book pianist is to a very great extent a “co-creative interpreter” (Hultberg, 
2000, p. 22). 

Notably, the fake book is not exclusively a phenomenon of popular 
music. On a couple of commercial websites, classical fake books are 
presented in this way:  

An amazingly comprehensive collection (650 pages!) for all classical music 
lovers. [...] All entries contain a fake book style presentation with melody 
line and harmony sketched in above it in chord labels. 
(www.sheetmusic1.com/fakebook.classical.html) 

Want to teach or learn opera arias but don’t have good enough piano skills to 
read the accompaniment fluently? These books will help you [...] They all 
have chord symbols in to aid accompaniment and sight reading. There are 
versions with a full piano part, and more succinct versions with just the vocal 
line and important cues. (www.classicalfakebooks.com) 

Arguably, in order to make use of such classical fake book collections, 
classical pianists, just like their colleagues in jazz and popular music, will 
have to internalize a number of different ways of performing chords and 
chord sequences, and be able to choose among them based on different 
contextual considerations. 
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Pianists’ approaches to music notation: Zones of approximate 
development 
Hultberg (2000), applying a socio-cultural perspective to her investigation of 
pianists’ approaches to music scores, points to the importance of creativity 
and earlier experiences to the individual’s development. In her presentation 
of how the musical score has been treated in earlier musical practice, 
Hultberg particularly focuses on the “co-creative interpreter” exemplified by 
Johann Joachim Quantz’s treatise on flute performance as well as by Franz 
Liszt’s interpretive processes (Hultberg, 2000, pp. 22–4). Based on her 
empirical study, Hultberg discerns two approaches to the musical score. In a 
reproductive approach musicians strive to follow the instructions provided in 
order to attain the appropriate musical expression. In an explorative 
approach the score is perceived as an invitation to look for implicit musical 
meaning, to understand musical intentions, and to express one’s 
understanding of the music in a personal way. In the explorative approach, 
the musical score is a document providing incomplete, coded information 
which has to be decoded and completed through the interpreter’s 
“investigation of implicit meaning” (p. 116). This requires “familiarity of 
conventions”, in the same way as the strategy used in the practical-empiral 
method of Quantz and Liszt (pp. 120–1). 

Being a jazz pianist, I cannot help noting that Hultberg (2000) does not 
discuss how experiences from aural-based music could influence an 
explorative approach to music reading. Among the participants in her study 
there is at least one clear example of a pianist (“Peter”) whose approach to 
notated music is informed by his experiences with popular music genres. 
When he interprets a time signature, he says: “I draw parallels to jazz” (p. 
93). Furthermore, very much in line with the re-creational approach or 
“creative licence” advocated by “[m]any musicians, musicologists and music 
educators” (p. 33), Peter adds harmonic changes in his interpretation, stating 
that “you have got that licence” (p. 121). 

In my own experience as well as in the experience of other jazz pianists 
with whom I have discussed these things, ways of ‘thinking in chords’ from 
aural-based music may play an important role to the interpretation of musical 
scores from the Western classical tradition. Very much in line with the 
socio-cultural perspective of Hultberg’s investigation, certain kinds of earlier 
musical experiences can clearly be influential to musicians’ approach to the 
score: namely, experiences of musical contexts that (i) are identified as 
relevant to the one in the score in question, and (ii) can be understood in 
terms of chord analysis of the kind employed in jazz and popular music. 

In this brief essay, one concrete example – based on personal experience 
– will have to suffice as an attempt to illustrate how chordal thinking may 
influence the process of music score interpretation. In a future study I hope 
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to be able to expand on these issues in an empirical investigation including a 
number of pianists with experiences from the field of jazz. 

In Frédéric Chopin’s E-flat major Nocturne, Op. 9, No. 2, there is in the 
second half of bar 12 a chord sequence which may be represented by these 
chord symbols: 

 
B♭ – B♮7/A – E/G♯ – C7/G – F7 – B♭7  

(the letter after the slash indicates the bass note of the chord). 

 

Such chord symbols, needless to say, are not included in any ordinary 
printed edition of Chopin’s Nocturne. However, many pianists with jazz 
experience in their explorative approach to the printed score will probably 
execute this passage by way of chordal thinking, through an identification 
and an understanding of its chromaticism and functional harmonic 
progression, based on an analysis of its chord sequence. In this process, 
pianists may become “co-creative interpreters” in the sense that their 
rendition may be an accurate rendition of the chord sequence but not an 
exact note-to-note rendition of the printed score.  

An explorative approach including chordal thinking may influence the 
pianist’s approach in a number of interesting ways. For instance, if the next 
to last chord is not read and played by the pianist in a note-to-note manner 
but rather identified, understood and performed as a F7 chord, then the 
execution of this chord may perhaps include octave doubling of the third 
interval (the note A), or it may not include octave doubling of the root note 
(F) or the fifth interval (C). These alternatives are all inaccurate with regard 
to the exact notation. Nevertheless, since they are accurate representations of 
an F7 chord, the incorrect alternatives might still in some contexts be 
considered serviceable within this musical sequence. (In the context of a 
‘classical fake book’ alternative chord voicings would have to be tolerated.) 
Furthermore, such forbearance might facilitate a more fluent playing. 

This brief exemplification can only serve as an indication of the ways in 
which experiences from jazz and popular music might inform pianists’ 
approaches to notated music. Obviously, additional examples and a fuller 
discussion of these issues are called for. Within the narrow framework of 
this paper, hoping that such perspectives might provide a valuable 
complement to those presented in Hultberg’s (2000) study of pianists’ 
approaches to musical notation, I have merely attempted to introduce briefly 
the hypothesis that pianists’ reading skills may be influenced in important 
ways by their aural skills and by their experiences from musical practice in 
fields of aural-based music such as, for instance, jazz music. In particular, 
the phenomenon of chordal thinking emerges as an important asset. 
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Arguably, the “move from the specific to the abstract” (Kernfeld, 2006, p. 
49) brought about by chordal thinking is what may help pianists more easily 
produce reasonably accurate – though probably not note-to-note accurate – 
renditions of notated music. In jazz, musicians are arguably always “co-
creative interpreters” in the sense of Quantz or Liszt (Hultberg, 2000, p. 22); 
and the phenomenon of chordal thinking is crucial to their practice. In the 
same way as in jazz, though to a lesser degree, a pianist who is ‘thinking in 
chords’ while interpreting notated music may also take on the role as a co-
creative interpreter. In order to facilitate musical continuity and avoid 
performance interruptions due to reading difficulties, such a pianist may 
choose to employ chordal thinking as a means to “make up” some elements 
of the music “rather than trying to play the specified piano part as it was 
written” in every detail (Kernfeld, 2006, p. 50). Alluding to the golden rule 
of mechanics, this kind of approach could be described in these words: what 
you lose in (note-to-note) accuracy, you gain in musical fluency. 
Consequently, alluding to the concept introduced by Cecilia Hultberg, such 
pianistic strategies could also be described as zones of approximate 
development. 
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Claes Ericsson & Monica Lindgren: En kulturhistorisk 

modell av musikaliskt lärande applicerad på resultat från 

den nationella ämnesutvärderingen av musik i grundskolan 

(NÄU13)  

Det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i Lev Vygotskij och hans 
efterföljare har varit centralt för Cecilia Hultberg under hela hennes 
forskarkarriär. Speciellt intresse har hon visat för Jerome Bruners 
(2002/1996) kulturpsykologiska teorier som hon applicerat på olika former 
av musikaliskt lärande. 

Några begrepp från Hultberg (2009)  
I artikeln En kulturpsykologisk modell av musikaliskt lärande genom 
musicerande (2009) diskuterar Hultberg några situationer av musikaliskt 
lärande i skilda kontexter utifrån en av henne utvecklad kulturhistorisk 
modell av musikaliskt lärande som bygger på sociokulturell teoribildning. 
Begreppet kulturell verktygslåda har i artikeln en viktig position som 
analytiskt instrument och omfattar i detta fall aspekter som 
musikinstrumentets och framförandets karaktär samt konventioner att 
strukturera, uttrycka och nedteckna (notation) musik. Denna kulturella 
verktygslåda interagerar med musikerns kunnande och förtrogenhet samt 
med musikens genre och stil. Interaktionen omgärdas av en musikkulturell 
inramning och individuella förutsättningar förväntningar och strategier.  

Hultberg (2009) diskuterar också Vygotskijs (1981/1934) begrepp 
internalisering och externalisering i förhållande till musikaliskt lärande. 
Internalisering kan beskrivas som att musikaliskt lärande i ett initialskede 
handlar om att efterlikna representanter för en musikalisk tradition varvid 
intrycken bearbetas individuellt och tilldelas en innebörd. Externalisering tar 
sin utgångspunkt i en förmåga att följa traditionens konventioner vilket 
skapar en plattform att orientera sig vidare från, där musikern genom sitt 
kunnande inom ramen för traditionen får mandat att i vissa avseenden bryta 
mot och tänja på den, vilket leder till nyskapande och att musikern ”skapar 
sig själv”.  
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Ett annat begrepp som Hultberg (2009) lyfter fram är musikkulturell 
kontext. Detta begrepp kan förstås som att det musikaliska lärandets karaktär 
har sin utgångspunkt i en viss genre eller stil som inramar det. Den 
musikkulturella kontexten behöver inte nödvändigtvis vara musikkulturell i 
fysisk mening, eftersom musiker i olika lokala situationer kan utveckla sitt 
kunnande från skilda geografiska områden och historiska epoker. Hultberg 
applicerar i artikeln (Hultberg, 2009) ovanstående begrepp på fyra olika 
lärsituationer där verksamma musiker, musikstuderande på högskolenivå och 
ungdomar är i fokus. Med hjälp av distinktionen mellan begreppen lärande 
och kunskapsutveckling ger hon också redskap att skapa en djupare 
förståelse av musikaliskt lärande och hur ett musikaliskt kunnande kan 
användas i nya situationer.  

NÄU13 i förhållande till begreppen 
Hultbergs modell för musikaliskt lärande passar utmärkt för att skapa en 
teoretisk och mera djupgående förståelse för musikaliska lärprocesser 
oavsett kontext och vi kommer nedan att diskutera några huvudresultat från 
musikdelen i den nationella ämnesutvärderingen av musik-, bild- och 
slöjdämnet (NÄU13) i grundskolan, som vi varit ansvariga forskare för och 
som pågått 2011-2015. Utvärderingen bestod dels i en kvantitativ del 
omfattande enkäter till 400 grundskolor där elever och lärare i åk 6 och 9, 
samt skolornas rektorer deltog. Förutom detta gjordes en kvalitativ 
fördjupningsstudie av musikundervisningen vid 10 skolor som innefattade 
videodokumenterade lektionsobservationer och intervjuer med lärare och 
elever. 

Ett av huvudresultaten i NÄU13 är att musikundervisningen domineras av 
musicerande i rock- och poptraditionen på inom denna genre traditionella 
instrument som elgitarr, elbas, trummor och keyboard. Musicerandet hade 
ofta, även om det fanns undantag, en reproducerande karaktär. Man spelade 
ofta covers på spelvänliga hitlåtar, som kunde vara flera decennier gamla. 
Den huvudsakliga ambitionen verkade vara att hjälpligt åstadkomma ett 
klingande resultat. Rock- och popmusik har alltid haft en viktig funktion 
som identitetsmarkör (Ericsson, 2001, 2002; Fornäs. Lindberg & Sernhede, 
1984;1988) och speciellt bland utövare av denna musik har karaktären på 
framträdandet varit förknippat med ett identitetsskapande som hos många 
artister har varit väl så viktig som själva musiken för att skapa stämning och 
förmedla ett budskap. Något försök till en sådan hållning kunde 
överhuvudtaget inte iakttas vid de lektionsobservationer som gjordes. Detta 
berodde sannolikt i stor utsträckning på att eleverna inte hade de 
instrumentala färdigheter som var erforderliga för att de skulle känna att de 
hade mandat att kunna experimentera med en identitet som musiker. Liksom 
i vår tidigare forskning kring musikundervisningen i grundskolan (Ericsson 
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& Lindgren, 2010; Lindgren & Ericsson, 2010) var det också här intressant 
att konstatera att det inte uppstod någon könskodning som var kopplad till 
specifika instrument. I en studie av ensemblespel på estetiska programmet 
(Borgström Källén, 2014) kunde en tydlig könskodning identifieras när det 
gällde ensemblespel och det får förmodas att det var skillnaden i 
instrumentala färdigheter mellan specialiserade gymnasieelever och 
grundskoleelever som var orsaken till detta.  

Om resonemanget ovan sätts i relation till begreppen internalisering och 
externalisering framstår det klart att grundskoleeleverna som deltog i 
NÄU13 ännu inte nått externaliseringsfasen vad beträffar musikaliskt 
lärande. Det fanns mycket få elever som demonstrerade ett personligt uttryck 
på sitt instrument eller gav uttryck för en identitet som harmonierade med de 
erbjudanden instrumentet gav. Intressant att beakta är varför inte den 
musikkulturella kontexten i form av genren rock- och pop, som eleverna kan 
förutsättas vara förtrogna med borde bädda för ett lättare tillägnande av de 
konventioner som finns inlagrade i genren? Ett antagande är att det måste 
finnas ett visst mått av teknisk skicklighet för att kunna uttrycka sig även om 
det finns en förtrogenhet med genren i fråga. Detta ligger också helt i linje 
med Hultbergs (2009) modell av musikaliskt lärande.  

Musikkulturella redskap 
I enkätstudien framgick, som ovan nämnts, att den dominerande aktiviteten i 
musikundervisningen var ensemblespel i rock- och pop traditionen och att 
detta skedde på traditionella instrument som elgitarr, elbas, keyboard och 
trummor. I fördjupningsstudien kunde också iakttas en slags leda från 
elevernas sida avseende den monotona färdighetsträning på exempelvis 
gitarr som var en förutsättning för att kunna lära sig spela så pass bra att det 
var möjligt att definiera det som musicerande. Detta upplevde vi som ett 
problem vid lektionsobservationerna. Många elever orkade helt enkelt inte 
tillägna sig tekniken på ett instrument under den tid som stod till förfogande 
och tappade därmed intresset. Musikämnet framstod under sådana lektioner 
som ett övningsämne. Detta uppmärksammades tydligen inte av lärarna där 
det var mycket få som i enkätstudien karaktäriserade musikämnet som ett 
sådant.  

Digitaliserad musikproduktion var emellertid starkt eftersatt i 
undervisningen trots att mycket av den musik ungdomar i vår samtid lyssnar 
till är skapad med utgångspunkt i datorprogram, trots att en majoritet av 
ungdomen är väl insatta i användandet av datorer och trots att 
musikproduktion på dator kan vara ett mera tillgängligt musikkulturellt 
redskap.   

Ett av våra antaganden med utgångspunkt i NÄU13 är följaktligen att 
musikundervisningen står inför ett paradigmskifte beträffande den 
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musikkulturella kontexten och då i första hand när det gäller de instrument, 
det vill säga de kulturella redskap för att använda Hultbergs (2009) 
terminologi, som används och de erbjudanden dessa instrument ger eleverna. 
Istället för en lång startsträcka vid lärande av grunderna för att kunna spela 
ett traditionellt populärmusikinstrument kommer instrumentet att vara datorn 
och datorprogrammen. Kunnandet kommer då att anta nya former och de 
färdigheter som krävs kommer att vara annorlunda. Det är mycket möjligt att 
många av dagens ungdomar känner sig mera bekväma med de förut-
sättningar ett sådant paradigmskifte ger. Det bör också hållas i åtanke att den 
musikkulturella kontext musikundervisningen äger rum i för det mesta är 
lärarens kontext. Det är nu flera decennier sedan ensemblespel i rock- och 
poptraditionen implementerades i den svenska skolan och detta under-
visningsinnehåll och den form i vilken undervisningen bedrivs är nu så 
självklar att den ibland framstår som bortom ifrågasättande även för oss 
forskare. Dock har de ögonblicksbilder vi genom NÄU13 fått av 
undervisningen fått oss att fundera över om inte den musikkulturella 
kontexten i grundskolan tenderar att bli slentrianmässig och kanske lite 
otidsenlig. Hultberg (2009) lyfter också fram att det är svårt att bryta 
kulturellt inlagrade föreställningar om hur musikundervisning ska se ut, 
något som också andra forskare kommit fram till (Olsson, 1993). 

Lärandets karaktär 
Vidare för Hultberg (2009) ett resonemang kring hur olika kulturella redskap 
definierar lärandets karaktär. Vid observation av musikundervisningen inom 
ramen för NÄU13 kunde konstateras att färdighetsträning på instrument som 
gitarr och keyboard intog en framskjuten position. Måhända kan detta bero 
på skrivningarna i Lgr11 som trycker på att varje elev ska kunna spela ett 
ackordinstrument. Denna färdighetsträning skedde för det mesta i 
smågrupper som var utplacerade i grupprum, trapphus och i olika delar av 
musiksalen. Färdighetsträningen hade en monoton karaktär och kunde pågå 
flera lektioner efter varandra, dock med målet att det skulle leda till en 
redovisning inför klassen som också var betygsgrundenade. Läraren gick 
runt i grupperna, lyssnande och instruerande och skeendet i klassrummet 
hade en laborativ och statisk karaktär fjärran från den undervisning som ofta 
förekommer i helklassundervisning där olika moment avlöser varandra och 
läraren är aktiv och pådrivande, som en slags lektionsdirigent. Instrumentets 
karaktär styr således i hög grad lärprocessen och en jämförelse mellan de 
båda vanligast förekommande instrumenten för färdighetsträning gitarr 
respektive keyboard kan också vara intressant. Här framstår gitarr som ett 
svårt instrument i ett initialskede medan det är betydligt enklare att behärska 
keyboard hjälpligt. Dels är det lättare att överblick klaviaturen dels krävs 
inte samma styrka i fingrarna och motorik för att få ett ackord att ljuda. Vid 
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en skola ersattes gitarr fullt ut av keyboard som ackordinstrument och här 
nådde man ett klingande resultat betydligt snabbare än vid skolor där fokus 
låg på gitarr som ackordinstrument. Den tid som står till förfogande för att 
lära sig spela ett instrument inom ramen för musikundervisningen är också 
knapp och frågan är om det överhuvudtaget är möjligt såvida inte eleven dels 
har ett brinnande intresse och dels har möjlighet att öva på fritiden. I ljuset 
av ovanstående resonemang om datorn som instrument aktualiseras 
ytterligare frågan om vilka musikkulturella redskap musikundervisningen 
bör satsa på. 

En annan problematik som Hultberg (2009) berör i artikeln är svårigheten 
för en lärare att bedöma när eleven har nått externaliseringsfasen. Detta på 
grund av att det inte är helt lätt att avgöra om det eleven presterar är ett 
personligt uttryck eller om det fortfarande har kan betraktas som så influerat 
av förebilden att eleven fortfarande kan sägas befinna sig i internaliserings-
fasen. I NÄU13 studerade vi en del bedömningssituationer av musicerande 
och det generella intrycket var att bedömningen sällan nådde en nivå där 
parametrar inom externaliseringsfasen, exempelvis personligt musikaliskt 
uttryck och musikalisk identitet uppmärksammades. Istället låg ambitions-
nivån på att pricka av olika bedömningskriterier som huruvida eleven kunde 
byta mellan olika ackord eller att eleven måste sjunga en melodi för att få ett 
visst betyg. Bedömningen reducerades med andra ord till en rent 
instrumentell bedömning där det räckte med att momenten som ingick i 
bedömningskriterierna utfördes tekniskt. Ett antagande är att denna typ av 
bedömning underblåses av kunskapskravens formuleringar i Lgr11. 
Visserligen öppnar kunskapskraven på ett sätt för värdesättande av 
personligt uttryck, men genom att de är så preciserade, naturligtvis i avsikt 
att underlätta bedömningen för läraren, finns också en risk för instrumentell 
bedömning där musikaliskt uttryck kommer i skymundan. 

Lärande respektive kunskapsutveckling 
Sammantaget visar resultatet i NÄU13 att de flesta elever i slutet av sin 
grundskoletid klarar av att delta i gemensam sång, spela enkla melodier och 
kompa ”med flyt” på ett ackordinstrument. De lär sig de mest elementära 
grunderna på gitarr, elbas, trummor och keyboard. Men för de allra flesta är 
det stopp där. Frågan är då vad detta lärande resulterar i? Flera av eleverna 
uppgav för oss att, trots att de ansåg att musiklektionerna är roliga, inte 
förstod meningen med att lära sig spela några ackord eller ett enkelt 
trumkomp. De undrade vad de skulle ha kunskapen till? Men frågan kan 
också problematiseras utifrån distinktionen mellan begreppen lärande och 
kunskapsutveckling (Hultberg, 2009). Att lära sig att bearbeta och tolka 
musik till ett uttryck eller att skapa och framställa någon egen produkt, att 
externalisera kunskapen, är den mer kreativa delen av lärandeprocessen. 
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Enligt Vygotskij (1981/1934) är denna externaliseringsprocess en 
förutsättning för att lärandet ska resultera i någon kunskapsutveckling – 
liksom för att lärandet ska upplevas meningsfullt. Frågan som följer blir då 
varför inte majoriteten av eleverna i grundskolan når hit? Vi har i denna text 
lyft ett antal aspekter: Den tid som står till förfogande räcker inte till för att 
uppnå den hantverksmässiga nivå som krävs för att skapa och uttrycka 
musik; bedömningen är alltför instrumentellt och tekniskt inriktad; de 
kulturella redskap som erbjuds i musikklassrummet är begräsande ur ett 
samtida elevperspektiv; dagens elever är inte tillräckligt förtrogna med den 
musiktradition som undervisningen utgår ifrån. Vi har nämnt att samman-
taget tenderar den musikkulturella kontexten i grundskolan att vara lite 
otidsenlig och slentrianmässig.  

Hultberg (2009) lyfter dock även fram aspekter som rör människors 
allmänmänskliga respektive individuella förutsättningar, vilka är väsentliga 
att ta hänsyn till vid analys av musikaliskt lärande. Det handlar exempelvis 
om kulturella och biologiska förutsättningar och hur dessa samverkar i 
lokala situationer (Bruner, 2002/1996). I NÄU13 blev elevernas, liksom 
lärarnas, olika förutsättningar mycket tydliga. När det gäller biologiska 
förutsättningar kunde vi i observationsstudien se hur vissa elever hade 
uppenbara svårigheter med att exempelvis få till rätt finger på rätt band på 
gitarrhalsen, medan andra klarade detta vid första försöket. Vissa elever 
kunde med lätthet hålla den gemensamma pulsen, medan det för andra 
verkade vara helt omöjligt. På motsvarande vis konstaterade flera av 
utvärderingens lärare att den lokala kontexten reglerade elevernas 
möjligheter att skapa intresse för musik och fördjupa sitt musikaliska 
intresse. I orter utan kulturskola, utan orkestrar, utan körer, rockband eller 
annan typ av musikkultur, begränsades möjligheterna för eleverna att 
inspireras av och eventuellt delta i kulturella aktiviteter på fritiden. Vid 
andra orter deltog flera av eleverna i stadens kulturskola och vid avslutningar 
ackompanjerades skolans kör av den lokala symfoniorkestern. Hultberg 
(2009) skriver om kunskapsdistribution och hänvisar till Vygotskij när hon 
menar att den kunskap som andra har utvecklat står till de lärandes 
förfogande och distribueras till dem av representanter för kulturen” (s. 52). 
Denna kunskapsdistribution kan förstås ske via kontakt med livemusik såväl 
som med digitaliserade musikproduktioner. Poängen här är dock att oavsett 
vilken tradition musiken representerar skapar en förtrogenhet med en 
musiktradition större möjligheter att lära – såvida den kulturella verktygslåda 
som erbjuds överensstämmer med den musiktradition som distribuerats.  

Epilog   
Nationella ämnesutvärderingen av musik i grundskolan, NÄU13, ger en 
helhetsbild över den svenska grundskolans musikundervisning av idag. Som 
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utvärdering är den dock begränsad på så vis att resultatet inte presenterats i 
ljuset av någon teoretisk analys. Att majoriteten av grundskolans elever inte 
kan externalisera sitt musikaliska kunnande och gå in i en musikalisk 
kunskapsutveckling – trots att de uppger att de ofta lyssnar på musik - 
framstår därmed som mindre märklig efter genomlysning med hjälp av de 
teoretiska begrepp som Hultberg (2009) bidrar med i sin artikel. På mot-
svarande vis blir elevernas fråga om vad de ska ha sina tre ackord och sitt 
rock-komp till mer begriplig – men också mer komplex.   
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Cecilia Ferm: Den fortsatta resan – varierade karriärvägar 

för deltagare i Nationella Forskarskolan i Musikpedagogik 

Introduktion 
Tack Cecilia K Hultberg för att du gav mig möjlighet att arbeta med 
Nationella forskarskolan i musikpedagogik. Det har erbjudit fantastiska 
erfarenheter, möjligheter, lärdomar och relationer. Utan din ihärdiga och 
kompetenta strävan och faktiska genomförande av ansökan om medel för 
projektet hade jag aldrig fått chansen att vara en del av det unika samman-
hang där engagerade nyfikna musiklärare placerade vid Sveriges samtliga 
forskarutbildningar i musikpedagogik utvecklades som forskande lärare 
intimt förknippade med varandra. Tack! 

Under lärarnas tid i forskarskolan som ledde fram till licentiatexamen 
följde jag dem och deras utveckling intensivt, vilket ledde till en 
konferenspresentation (Ferm Thorgersen 2010) och en högskolepedagogisk 
artikel (Ferm Thorgersen 2012). Där blev det tydligt hur deltagarna på olika 
sätt bygger broar mellan musikpedagogisk praktik och akademi. Det fram-
kom emellertid också vilken utmaning det är att finna plats för forskar-
utbildade musiklärare, eller undervisande musikforskare. Det blev tydligt att 
kommunikationen mellan akademi och huvudmän har mycket att önska, 
vilket även dina (Hultberg 2013) analyser tyder på. Inom nätverket 
Vejbystrandsgruppen som är en avknoppning av forskarskolan producerades 
en antologi, som tillägnades dig Cecilia och där du också bidrog med att 
sätta forskarskolans studier i ett sammanhang och bland annat visade på att 
karriärvägar för forskarutbildade lärare saknas, samt belyste en bristande 
förståelse för hur lärarnas utvecklade kompetens skulle tas tillvara (Ferm 
Thorgersen 2013). I antologin presenterades forskarskolans forsknings-
projekt i populärvetenskaplig anda, en bok som används på flera av landets 
lärarutbildningar i musik. I detta kapitel presenteras vad som hände sen, efter 
licentiatexamen, hur deltagarnas karriärvägar sett ut, skapats och upplevts. 
Regeringens tanke var att de engagerade nyfikna lärarna skulle kunna verka i 
undervisningspraktiken som mer kompetenta och med fokus på elevernas 
måluppfyllelse. Men vad hände med forskarskolans deltagare? Hur har deras 
resor gått vidare, vad har de mött på vägen och i vilka sammanhang verkar 
de på vilka sätt? Avslutningsvis skisseras några tankar om hur det skulle 
kunna vara möjligt för forskande lärare att bidra till skolutveckling i 
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vetenskaplig anda, vilket i sin tur kräver förkovring av utvecklad veten-
skaplig kompetens.  

Av de 13 musiklärare som påbörjade sin akademiska resa i januari 2009 
vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, inom ramen för forskarskolans 
första introducerande kurs, var det tolv som fullföljde utbildningen till 
licentiatexamen, dessutom på avsatt tid. Av dem fortsatte tio (med eller utan 
ett kortare uppehåll) att utbilda sig mot doktorsexamen, främst i musik-
pedagogik, men också i musikvetenskap och svenskämnets didaktik. I 
skrivande stund har tre doktorander disputerat, en är i färd med detsamma 
och en har tillfälligt avbrutit sina forskarstudier. Två av de inom utbildning 
har parallellt arbetat som musiklärare. De två som ej fortsatte studera efter 
licentiaexamen arbetar som chefer och utvecklare, men även som lärare.  
Fyra av deltagarna har tjänst som lektor i kommunal regi. Av de som 
disputerat arbetar två inom universitetsvärlden och den tredje i 
gymnasieskolan. Fortsättningsvis kommer deltagarnas erfarenheter att 
presenteras som resultatet av en narrativ analys (Clandinin et. al. 2007). 
Materialet som analyserats utgörs av texter av tio av NFS’s deltagare 
formulerade i brevform.  

De resandes karriärvägar 

Licentiatexamen som mellandestination 
För samtliga deltagare i forskarskolan har resan som forskande lärare eller 
lärarutbildade musikforskare gått vidare, men på olika sätt. En gemensam 
upplevelse var dock att det formella sammanhanget forskarskolan erbjöd, 
inte längre existerade. Flera av doktoranderna uttryckte uppskattning vad 
gäller möjligheten att diskutera andra verksamma lärare som samtidigt 
utbildade sig till forskare.  

Förflyttningen mellan att vara lärare till att studera lärande är inte helt 
okomplicerad. I och med att alla doktorander i forskarskolan hade en fot kvar 
som musikpedagog i grundskola, gymnasium och/eller kulturskola kunde vi i 
våra samtal under tiden för licentiatstudierna röra oss mellan att vara lärare 
till att studera lärande på ett sätt som passade mig. Så småningom kunde jag 
ställa min egen praktik utanför våra diskussioner och våga ta steget till ett 
forskarperspektiv. Bollandet, att tillåtas röra mig mellan det vardagliga och 
vetenskapliga var helt avgörande för min fortsättning efter forskarskolan. 

Som nämnts ovan fanns inga färdiga karriärvägar att gå vidare på hos 
huvudmännen, och finansiering för fortsatta forskarstudier inom akademin 
fanns av förklarliga skäl ej heller att tillgå. Vilken väg de än valde vidare låg 
ansvaret och engagemanget hos doktoranderna själva. För vissa var det klart 
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redan vid denna mellandestination vilken väg de ville ta vidare, medan andra 
var mer tvehågsna.  Några av licentianderna såg möjligheter att ha sin bas 
hos huvudmannen, men för många kom gradvis en insikt om att de själva 
måste skapa något nytt, inte sällan handlade det om att söka sig vidare mot 
doktorsexamen. Nedanstående citat får representera liknande uttryck i ett 
flertal av brevtexterna.  

Tiden som licentiand hade öppnat så många nya perspektiv på saker och ting 
att det nästan verkade omöjligt att inte ta till vara på dessa nya insikter och 
perspektiv och själv vara med och bidra till ökad kunskap inom 
forskningssfären. Efter sommarledigheten kom jag dock hoppfull tillbaka till 
min skola där jag hade så mycket att sätta mig in i efter 2,5 år med bara en 
dag i veckan att det tog ett litet tag innan jag landade och började se mig om 
efter tillfällen att på olika sätt kunna utnyttja det jag hade lärt mig under 
forskarutbildningen. Det skulle dock visa sig mycket svårare än vad jag hade 
trott. / . . . / Jag förstod till slut att det hela var tämligen lönlöst när rektorn 
erbjöd mig att ‘jag kunde väl berätta på någon studiedag om vad jag hade 
gjort under min doktorandutbildning’.     

För vissa var det klart redan vid mellandestinationen att de ville gå vidare på 
den akademiska banan och lämna sin huvudman, även om de fortfarande 
brann för utveckling av den musikpedagogiska praktiken. Vissa av 
doktoranderna arbetade också inom högre utbildning och med 
samhällsuppdrag som en del av och direkt efter mellandestinationen. Där 
fyllde lic-examen och forskarutbildningen en funktion.  

Forskarutbildningen har varit avgörande för att jag är på universitet nu. Att 
ha en licexamen ger en säkerhet och en tillhörighet i den akademiska världen 

De som valde huvudmannen som bas men som också ville och 
uppmuntrades att gå vidare på forskarutbildningsbanan såg sig om efter 
doktorandtjänster, vilka de fick, och lyckades fördela tiden mellan studier 
och arbete lika. De båda har också relativt välbetalda tjänster (varav en 
lektorstjänst) och ser affiliering med ett lärosäte under längre tid som en 
tillgång, liksom kombinationen av att vara verksam som lärare och ha 
möjlighet att samla in empiri parallellt med forskarstudierna.  

Av de som direkt eller så småningom bestämde sig för att söka tjänst som 
doktorand såg situationen olika ut. Några fick tjänst direkt, medan andra fick 
söka flera tjänster innan de blev antagna.  

Detta var en enormt påfrestande process då jag inte fick en enda plats av de 
jag sökte men att några av mina kollegor i NFS fick platser. 
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På våren 2011 slutförde jag min licentiatuppsats och samtidigt sökte jag två 
doktorandtjänster, båda från licentiat till doktor på två år. Jag blev antagen till 
båda utbildningarna, vilket kan ses som ett påtagligt bevis för att NFS öppnat 
dörrar för mig. 

Ett par av deltagarna valde att fullt ut, i alla fall till en början verka i 
kommunens tjänst, som skolledare eller utvecklingsansvariga. Det visade sig 
inte heller var helt enkelt.  

Jag klev på ett tåg som tog mig på en tur som verkade leda neråt i allt 
snabbare takt. Ett problem med det tåget var att jag inte tyckte mig ha så 
mycket användning av forskarskolan som jag önskade. Jag önskade även att 
jag skulle få ha mer kontakt med de människor jag lärt känna där.  

Ett av vägvalen – från lic till doktor 
Av de tio som senast VT 2013 påbörjade sina studier mot doktor efter 
licentiatexamen, var det endast tre som fortsatte vid samma institution som 
de tagit sin licentiatexamen vid. Och i något fall har det hela löpt enligt plan.  

Mina planer och tankar kring avhandlingsprojektet har utvecklats och 
förfinats, den teoretiska förankringen är mer solid liksom kopplingen mellan 
teori och metodologiska överväganden och förståelsen för avgränsningar som 
följer därav.  Inriktningen och forskningsproblemet är dock i stort sett 
desamma.  

Att slutföra en forskarutbildning efter genomförd mittexamen är en utmaning 
i sig, men att göra det och samtidigt byta institution, handledare och kanske 
ämne på avsatt tid är en mycket stor utmaning. Även för dem som valde eller 
fick möjlighet att fortsätta studierna vid den ursprungliga institutionen, var 
handledarbyte i de flesta fall aktuellt. Också avsaknaden av forskarskolan 
som trygg miljö inverkade på upplevelsen av den nya forskarutbildnings-
situationen. Det handlade alltså i hög grad om att lämna sin trygga zon.  

Åren därefter har varit mer av berg- och dalbana, dels av privata skäl dels av 
att den kreativa forskarmiljö som jag hade upplevt med forskarskolan tidvis 
inte riktigt infann sig. 

Utmaningen med att snabbt bestämma hur licentiatuppsats skall införlivas i 
en ny bok, en doktorsavhandling, liksom genomförandet av detsamma på två 
år har mött samtliga deltagare. Ibland har det varit klart huruvida 
doktorsavhandlingen skulle ha formen av en monografi respektive samman-
läggningsavhandling samt vilken funktion själva uppsatsen skulle ha i 
boken, och ibland har målet med utformningen varit oklar.  

När det gäller byte av institution har det för samtliga varit påfrestande, 
även om de nya sammanhangen efterhand upplevts som såväl trygga som 
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lagom spännande. I flera fall har dock tryggheten inte infunnit sig och miss-
lyckanden och en tappad tro på sig själv som akademiker har kantat vägen.  

Med en seglingsmetafor upplevde jag det som att jag i forskarskolans 
"seglarskola" lärt mig att navigera och hantera min utrustning så pass bra och 
självständigt att jag kände mig som en ganska duktig seglare som visste vart 
jag skulle och hur jag skulle ta mig dit. Men när jag sökte mig vidare på min 
resa lämnade jag musikpedagogikens trygga innerskärgård. I den kraftiga 
vinden på det öppnare havet upptäckte jag att mina navigeringskunskaper och 
min utrustning inte riktigt räckte till. 

Byte av handledare är också något som deltagarna tar upp som något som till 
största del fungerat bra, men som också tagit tid från själva forskarstudierna. 
Att personkemi och kommunikation fungerar, speciellt i de inledande 
faserna uppmärksammas av licentianderna.  

När jag började den nya doktorandanställningen så bytte jag handledare helt. 
Det var också en resa, jag tycker nog att det tog ungefär ett halvår att komma 
in i rutinerna något och efter ett år så blev det väldigt smidigt. Jag har bytt 
handledare ytterligare en gång pga sjukdom. Att det nu har varit fem olika 
handledare inblandade i min avhandling kan ses på två sätt – splittrande eller 
ökad kvalitet i de olika delarna. Alla handledare har haft olika styrkor så jag 
väljer det senare, jag tror att det ger ökad kvalitet. Men jag måste tillstå att 
det trots allt varit en utmaning. 

Trots utmaningarna färdas de flesta som valt den akademiska vägen vidare 
mot doktorsexamen samtidigt som de (indirekt) verkar för förändring i 
skolpraktiken.  

Ett annat val – på heltid i kommunal regi 
Vägar mot arbete i kommunal regi, som lektor med licentiatexamen i 
bagaget har sett lite olika ut. Hur den utvecklade forskarkompetensen skulle 
användas har varit något oklar, vilket redan nämnts ovan, men spännande 
arbetsuppgifter har erbjudits, även om erfarenheter ibland varit dyrköpta.  

På vilket sätt var resan både krokig och rak då? Ja genom att den ledde till en 
lektorstjänst via en omväg. En resa som jag inte vill vara utan heller. Jag har 
varit chef i en stor verksamhet med 50 underställda och 25 miljoner i budget. 

Även synen på vad forskning och vetenskap är, är något lektorerna behövt 
brottas med, i relation till huvudmännens förväntningar. Nedanstående citat, 
som får stå som exempel för vad de flesta brevtexterna vittnar om, visar på 
vikten av fortsatt kommunikation mellan akademi och huvudmän, inte minst 
vad gäller vetenskaplighet.  
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Den stora utmaningen är att skolornas och skolledarnas förväntningar är att 
jag ska leda och bidra till skolutveckling som i sin tur leder till 
måluppfyllelse. Arbetet kommer med andra ord till stor del att handla om att 
leda och styra skolutvecklingsprojekt, snarare än att forska eller sprida 
kunnande om forskning i sig. / . . . / Även om det är meningen att 
skolutvecklingsprojekten ska vara grundade i forskning är det med andra ord 
ofta så att skolan efterfrågar den normativitet vi lärt oss att ifrågasätta och 
ofta går stick i stäv med, eller åtminstone blir problematisk ur, ett kvalitativt 
forskarperspektiv. 

Det finns också en frustration bland lektorerna som gäller hur den utvecklade 
forskarkompetensen skall ha möjlighet att utvecklas.  

Mest fundersam är jag över hur det ska ordna sig med den del som ska vara 
egen forskning. Finns det egentligen utrymme för det? Viktigt för mig är att 
vara en del av ett forskningsammanhang. Att forska med själv och med 
andra, vara på konferenser och kurser för att själv utvecklas och ta del av ny 
forskning.  

I stort trivs lektorerna med sin situation även om tankar på att gå vidare på 
forskningsbanan mot doktorsexamen finns i bakhuvudet. Funderingarna 
kring möjligheter att faktiskt verka som forskande lärare är dock väl värda 
att ta på allvar.  

Forskarskolans formering som informellt nätverk – 
Vejbystrandsgruppen 
Som framkommit i texten så långt har den miljö och de erfarenheter 
deltagandet i forskarskolan erbjöd fyllt flera viktiga funktioner.  

Viktigast på den resan har absolut varit hela gruppen inom forskarskolan – så 
nära varandra som vi kom har jag inte känt mig tillsammans med andra 
doktorander varken under lictiden i [miljö 1] eller doktorandtiden i [miljö 2]. 

Licentianderna har fortsatt att träffas inom ramen för den så kallade 
Vejbystrandsgruppen vilken är formerad som en förening. Miljön ses som ett 
stöd och en plats för utbyte av tankar, idéer, sorg, glädje – i stort och smått, i 
livet och i yrkesrollen. Det att få tillhöra en kompetent grupp av fantastiska 
människor, som någon uttrycker det, uppskattas och värderas högt. De flesta 
av deltagarna vill också verka för att behålla nätverket och utveckla 
forskningsidéer och –samarbeten. Att deltagarna tillhör olika institutioner och 
att flera av medlemmarna fortfarande är verksamma inom skolpraktiken ses 
som en stor tillgång, och som en unik möjlighet vad gäller att studera svensk 
musikpedagogisk praktik ur varierade perspektiv.  
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Nästa destination – livet som disputerad 
Av de fyra deltagarna som disputerat vid utgången av september 2015 
arbetar två i gymnasieskolan och två i universitetsvärlden. En av 
gymnasielärarna innehar ett lektorat.  

Jag är med andra ord faktiskt kvar i nygammal form: jag är musiklärare på 
gymnasiet där i ytterförorten. Igen. Fast nu, efter viss möda har jag blivit 
lektor och fått fint uppdrag från Utbildningsförvaltningen och med avsatt tid 
för egen forskning. 

Av de som arbetar i universitetsvärlden har en fått lektorat och en tillfälliga 
uppdrag. För den senare ses såväl universitetsvärlden som kommunal tjänst 
som en möjlig framtid.  

Grundskolan som jag tidigare arbetade på har fått en ny skolledning och 
intresset för att få en disputerad lärare är till skillnad mot tidigare stort. 
Kanske jag går tillbaka dit om ett lektorat inrättas, kanske jag fortsätter på 
[nuvarande institutioner] samt söker eventuella lektorat i landet. 

Även med fast tjänst i akademin visar sig livet som disputerad vara 
utmanande.  

Nu så här ett drygt år senare kan jag konstatera att året som gått varit lika 
fullt av utmaningar som doktorandtiden, men med den skillnaden att jag har 
högre lön och saknar handledare. 

Det finns önskningar i gruppen om att kunna använda sin utvecklade 
kompetens och fortsätta bygga broar, även med universitetsvärlden som 
plattform.  

Jag hoppas verkligen att jag efter mina doktorandstudier hittar någon slags 
anställning inom högre utbildning och får tillfälle att fortsätta forska. Det 
känns verkligen som om jag har hittat ett jobb som verkligen passar mig, mer 
än att jobba som ”vanlig” lärare kanske. I utbildningen av nya lärare känns 
det verkligen spännande och mycket meningsfullt att få presentera forskning 
inom vårt område som både problematiserar och förbättrar arbetet som lärare 
i musik på samma sätt som att forsknings-anknytningen hjälper till att 
förbättra praxis bland kollegorna inom högre utbildning. 

Arbete på myndigheter och ledarskapsuppgifter lockar, liksom arbete med 
lärarutbildning och vidare forskning, allt med anknytning till skolpraktiken. 
För de som arbetar inom en institution är utmaningen att få tid för forskning, 
samtidigt som de har möjlighet att verka för koppling mellan teori och 
praktik.  

Det är roligt med undervisning, som kan vara både teoretisk, metodisk och 
praktisk, på lärarutbildningen. 
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Inom ramen för tjänster utanför akademin finns problemet med att inte 
tillhöra en forskningsinstitution, vilket är en förutsättning för förkovring och 
deltagande i forskningssammanhang, om än tid för forskningsarbete finns i 
tjänsten.  

Att möjliggöra affiliering och skolutveckling i vetenskaplig anda 
Som framkommit i texten är det möjligt att bygga broar mellan teori och 
praktik för forskarutbildade lärare vare sig de verkar inom akademin eller 
skolvärlden. Analysen tyder dock på att det 2015 är lättare att långsiktigt 
påverka och utveckla undervisningspraktiken i vetenskaplig anda med 
universitetet som hemvist. Dock torde det vara en fördel att ha en fot i varje 
läger, eller att ha utrymme för forskning och tillgång till en kreativ 
forskningsmiljö om anställningen är statlig. Ett problem som dock är tydligt 
är förhållningssättet till vetenskaplighet hos huvudmännen. Om den 
kompetens lärarna utvecklat genom sin forskarutbildning skall kunna 
användas på ett sätt som driver utveckling på vetenskaplig grund krävs en 
gemensam syn. Min övertygelse är att kontinuerlig kommunikation som 
bygger på ömsesidig nyfikenhet och respekt mellan universitet och 
huvudmän krävs för att förändra detta. Ett annat problem är möjligheten till 
forskningsmässig förkovring då anställningen till fullo finns hos huvudman 
inom skolverksamheten. Att hitta möjligheter för att knyta forskarutbildade 
lärare till en forskningsmiljö inom universitetsvärlden är därför avgörande. 
Vid Sibeliusakademin i Finland finns ett speciellt seminarium för 
disputerade, där främst verksamma lärare med doktorsexamen deltar. Det 
finns en överenskommelse om att deltagande i seminariet inklusive 
publicering möjliggör finansiering av konferensdeltagande och andra utgifter 
på regelbunden basis. Även affiliering av disputerade lärare förekommer vid 
vissa lärosäten i Sverige, men proceduren är relativt komplicerad. Vid LTU 
har jag en tanke om att försöka knyta disputerade kollegor som i 
skolpraktiken till forskningsmiljön. Tanken är att de deltar vid seminarier 
och publicerar texter i LTUs namn. De flesta musikpedagogiska 
forskningsmiljöer är relativt små. Ett fortsatt samarbete med disputerade 
lärare skulle inte enbart göra miljöerna större, och stimulera viktiga bidrag 
till forskningen, men också bidra med en naturlig kontakt med den 
verksamhet vår forskning i hög grad perspektiverar. Publikationerna ger 
dessutom intäkter som kan finansiera de forskande lärarnas relaterade 
aktiviteter. Flera tankar behöver tänkas, och handlingar utföras, för att 
möjliggöra fruktbara resor vidare i landskapet som du, Cecilia K Hultberg, 
har öppnat för oss. 
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Göran Folkestad: Några tankar om populärmusik och 

klassisk musik inspirerade av Cecilia Hultbergs forskning 

Jag mötte Cecilia för första gången för snart 20 år sedan vid Musikhögskolan 
i Malmö, där hon var en väl etablerad lärare och nybliven doktorand vid den 
nystartade forskarutbildningen i musikpedagogik och jag kom som 
nyrekryterad professor för att leda denna forskarutbildning. Jag hade 
förmånen att vara Cecilias huvudhandledare under hela hennes 
avhandlingsarbete och Cecilia var min första ”helt egna” doktorand att 
disputera i mars 2000. Idag är vi sedan en tid tillbaka kolleger och visst 
känns det lite konstigt att min egen doktorand, sedan många år själv 
professor, nu ska pensioneras. 

Samarbetet med Cecilia var mycket givande för mig, inte bara som 
handledare, utan även som forskare. Många av de diskussioner vi hade satte 
mig på spåret till nya perspektiv på min egen pågående forskning och några 
av de frågor vi diskuterade bildar underlag till det jag fortsättningsvis 
kommer att presentera och diskutera i detta kapitel. 

Cecilia visade, bland annat med hänvisning till Quantz, att uppdelningen i 
vad vi idag ibland betraktar som åtskilda musikaliska diskurser och 
traditioner – populärmusik baserad på gehörslärande respektive klassisk 
musik baserad på notspel – i själva verket kan ses som en historisk parentes 
med start under 1700-talet och som nu är i sin upplösning. Innan 1700-talet 
tränades blivande orkestermusiker väl så mycket i improvisation och 
gehörsspel som i att spela efter noter. Idag ser vi hur det vi tidigare betraktat 
som gehörstraderade genrer använder olika former av ”noter” såsom 
traditionell notskrift, tabs och andra sätt att skriftligt förmedla musik, inte 
minst via internet, samtidigt som det som vi tidigare sett som notbaserade 
genrer i allt högre grad använder sig av lyssnande på inspelningar och 
gehörsbaserat lärande i sin interpretation och gestaltande av ”klassiska” 
musikstycken. 

Huvudresultatet i Cecilias doktorsavhandling, att klassiska pianister 
använder sig, och växlar mellan, två förhållningssätt till noter – a 
reproductive approach, där musikerna ser det som att allt finns i notbilden, 
respektive an explorative approach, där musikerna mer ser notbilden som en 
utgångspunkt för den egna interpretationen – är ett viktigt forskningsbidrag 
då det belyser just denna dubbelhet i användandet av noter och där mycken 
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annan kunskap än den som kan avläsas i notskriften är viktig för att kunna 
interpretera och gestalta musikstycket i fråga. 

I utforskandet av detta använde Cecilia ett metodologiskt grepp som jag 
tycker förtjänar att lyftas fram och som jag tror har stor potential för andra 
forskare att framgent ta efter; i Cecilias fall det experimentella greppet att 
själv komponera musik och presentera denna med en helt avskalad notbild 
utan något annat än själva noterna, för deltagarna att interpretera och spela. 
Genom detta – att låta deltagarna ta sig an musik som var stilmässigt 
relevant men som var garanterat ny och okänd för samtliga deltagare – 
kunde Cecilia som forskare få tillgång till och blottlägga de olika 
dimensionerna i ”pianospel efter noter”. 

De senaste årtiondenas debatt inom det musikpedagogiska området, om 
vad som ska undervisas i skolan och hur, och konsekvenserna av detta för 
forskning, kan summeras som cirklande kring återkommande teman och 
frågor, som ganska ofta presenterats och diskuterats i termer av dikotomier. 
Bland dessa återfinns frågan om populärmusik vs klassisk musik; informellt 
lärande utanför skolan vs formell undervisning och lärande i skolan; 
självstyrt lärande vs lärarlett, strukturerat lärande; konstnärskap vs 
undervisning; artistisk identitet vs läraridentitet för att nämna några. Dessa 
motpoler har även inkluderat frågor kring muntligt, gehörsbaserat lärande vs 
skriftligt, notbaserat musicerande och, inte minst när det gäller barns 
musikskapande, frågan om improvisation vs komposition. I min egen 
forskning har jag under de senaste åren diskuterat dessa dikotomier, vilket 
bland annat resulterat i en artikel där olika sätt att definiera och diskutera 
informellt respektive formellt lärande undersöktes och analyserades 
(Folkestad, 2006). 

I det följande kommer jag att i korthet diskutera en av dessa frågor, eller 
dikotomier, som har bäring på det Cecilia undersökte och fann i sitt 
avhandlingsarbete, nämligen den om relationen mellan populärmusik och 
västerländsk konstmusik, så kallad ”klassisk musik”. 

Populärmusik – Klassisk musik 
Ett av de stora musikpedagogiska diskussionsämnena under de senaste 45 
åren, såväl i Sverige som internationellt, har varit huruvida populärmusik, 
exempelvis pop och rock, ska inkluderas i den musik som spelas och lärs ut 
på musiklektionerna i skolan (Folkestad, 2000). Denna fråga, som analyseras 
och diskuteras av Dyndahl och Ellefsen (2009) som en ”dikotomi mellan 
estetisk, seriös musik och funktionell populär musik” (s. 13) avgjordes i 
Sverige redan under slutet av 1960-talet då Organisationskommittén för 
högre musikutbildning (OMUS) i sitt betänkande över en ny lärarutbildning i 
musik slog fast att den nya särskilda ämnesutbildningen i musik (Sämus), till 
skillnad från den tidigare musiklärarutbildningen som helt baserades på 
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europeisk konstmusik, skulle innehålla genreområden såsom folkmusik, 
jazz, pop, rock och musik från andra kulturer och delar av världen (Olsson, 
1993). Detta för att de ”nya” musiklärarna skulle vara rustade i att kunna 
undervisa även i dessa genrer och kunna använda sig av den typen av musik 
i sin undervisning för att uppfylla målen i läroplanen. 

Internationellt är dock denna fråga långt ifrån avgjord och i många länder 
pågår fortfarande diskussionen där somliga hävdar att populärmusik bör 
hållas utanför musiksalen. 

Applicerandet av ett socio-kulturellt perspektiv på musikundervisning 
(Folkestad, 1998) innebär att många av de frågor som kan ses som självklara 
måste omprövas. Exempelvis blir frågan om man ska inkludera 
populärmusik i skolmusiken eller inte irrelevant – populärmusiken är redan 
närvarande i skolan genom eleverna, och i många fall även genom lärarna, 
som del av deras musikaliska erfarenhet och kunskap (Folkestad, 2000). 
Frågan blir snarare hur vi hanterar och förhåller oss till detta faktum. 

Min erfarenhet som musiklärare är att elever å ena sidan kan vara 
negativa eller skeptiska till ”klassisk musik”, när den presenteras som just 
det, samtidigt som de å den andra sidan, när de lyssnar till den typen av 
musik som film- och TV-musik eller i datorspel, verkar vara väldigt bekanta 
med och uppskatta den musiken, särskilt orkestermusik från 18- och 1900-
talen. Med andra ord, även om elever kan uttrycka negativa attityder 
gentemot ”klassisk musik” som begrepp, kan de samtidigt vara väldigt 
bekanta med och uppskatta samma musik som en klingande upplevelse, a 
sonic experience. 

”Populärmusik” som begrepp är lite vanskligt att använda på de 
skandinaviska språken och behöver i regel förtydligas, åtminstone när det 
används i forskningssammanhang. Som direktöversättning av engelskans 
popular music borde det kanske snarare benämnas ”folklig musik”. 
Ursprungsbetydelsen av ordet ”populär” såsom den beskrivs i Svenska 
Akademins Ordlista (SAOL) – ”omtyckt”; ”folkkär”, men också ”lättfattlig”; 
”vanlig” – betyder just att det har sitt ursprung och sin förankring i de breda 
folkliga lagren. Dock skulle det då riskera att sammanblandas med 
folkmusik, på engelska folk lore. ”Lättfattlig” ger också vid handen varför 
populärmusik ibland beskrivs som ”enklare” musik i betydelsen att den 
skulle vara enklare att förstå och uppskatta för ett oskolat öra eller en obildad 
person än den implicit mer komplicerade och mer avancerade ”klassiska 
musiken”. I den svenska debatten på 1960- och 70-talen framhölls denna 
skillnad i graden av ”lättfattlighet” som en kvalitetsskillnad och 
populärmusikens koppling till vad som beskrevs som ”kommersiell” musik 
gjorde att det i läroplanerna i musik formulerades som musik-
undervisningens uppgift att bilda barnen och ungdomarna i skolan inom det 
klassiska musikområdet, samtidigt som undervisningen skulle syfta till att 
”motverka den kommersiella musikens skadliga verkningar” på 
ungdomarna. 
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I överförd bemärkelse har ”populär” således kommit att betyda att det har 
en bred folklig förankring – ”populärt” är något som gillas av många i de 
breda folkliga lagren. En orsak till att vardagsförståelsen av ”populärmusik” 
är snävare än den ursprungliga är att vi i Sverige sedan 1960-talet använd 
den förkortade formen ”popmusik” och då oftast med hänvisning till anglo-
amerikansk populärmusik för ungdomar.  

På motsvarande vis är begreppet ”klassisk musik” vanskligt att definiera 
och använda om man utgår ifrån den ursprungliga betydelsen av ”klassisk” 
såsom den beskrivs i SAOL – ”berömd”; ”traditionsrik” – eftersom detta 
gäller i väl så hög grad för många populärmusikaliska genrer. I stället har 
”klassisk musik” kommit att användas för att beteckna europeisk konstmusik 
från främst 17- och 1800-talen. 

Såsom jag ser det har populärmusik, såsom pop och rock, och 
västerländsk klassisk musik det gemensamt att de båda härstammar från, och 
har rötter i, europeisk folklig musik. En annan sak de har gemensamt är att 
de idag båda är delar av en global musik kultur. På liknande vis som 
radiokanaler med listmusik låter väldigt lika över hela världen, så har även 
den västerländska klassiska musiken sina ”topplistor” och det är ofta väldigt 
svårt att utifrån konsertprogrammet avgöra i vilken del av världen 
konserthuset ligger. 

Detta kan beskrivas som att det är inte musiken i sig – dess inom-
musikaliska innehåll – som avgör om musiken betraktas som populärmusik 
eller klassisk konstmusik. Det är snarare funktionen och det sammanhang i 
vilket musiken uppträder, liksom statusen som de estetiska och kulturella 
värderingarna för med sig in i sammanhanget, som avgör om musiken 
betraktas som ”populär” eller ”klassisk”. 

Lucy Green (2001) presenterar i sin bok How Popular Musicians Learn 
fem karaktäristika för det informella musikaliska lärandet: (i) informellt 
lärande börjar alltid i musik som den lärande valt själv; (ii) den huvudsakliga 
metoden för att lära sig spela innefattar att gehörsmässigt kopiera 
inspelningar; (iii) informellt lärande sker på egen hand eller tillsammans 
med kamrater; (iv) färdigheter och kunskap tenderar att införlivas på ett 
slumpmässigt, personligt och holistiskt vis och (v) informella sätt att närma 
sig musik involverar ofta en djup integration mellan lyssnande, framförande, 
improviserande och komponerande genom hela lärandeprocessen. 

Vid första anblick kan det kanske framstå som en paradox att ovanstående 
beskrivningar av hur musiker inom gehörstraderade populärmusikgenrer lär 
– kopiera musik de tycker om, inte bara genom skrivna noter, utan även på 
gehör och genom att imitera väl respekterade mästare inom sitt 
instrumentområde – har så många likheter med det mästare-lärling-lärande 
som ofta beskrivs som typiskt för undervisningen vid musikkonservatorier. 
Detta belyser Cecilias avhandling. 

Det är visserligen sant att en stor del av den musik elever väljer som 
utgångspunkt för sitt lyssnande och musicerande återfinns inom vad vi kallar 



Göran Folkestad: Några tankar om populärmusik och klassisk musik inspirerade av Cecilia Hultbergs forskning 

 51 

för populärmusik. Likväl, givet att den musik som dagens barn och 
ungdomar erfar och lär sig genom sina möten med filmer och datorspel – 17- 
och 1800-talets klassiska musik, liksom 1990-talets modernistiska musik – 
så skulle den typen av musik kunna vara lika naturlig och bekant att använda 
som utgångspunkt för det egna musikskapandet. 

Den etablerade terminologin vilken grupperar genrer såsom jazz, pop och 
rockmusik i den gemensamma huvudkategorin ”afro-amerikansk musik”, 
implicerar att dessa genrer har det gemensamt att de har sitt ursprung i 
afrikansk musik såsom den tar sig uttryck i en nordamerikansk kontext. En 
anledning till detta kan vara att rytmen och det rytmiska ses som central i 
dessa genrer. Faktum är att just rytm har varit ett av huvudkriterierna för hur 
uppdelningen gjorts mellan olika inriktningar av högre musikutbildning, 
exempelvis i Danmark och Köpenhamn där dessa inriktningar till och med 
förlagts till två olika lärosäten – Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium för den klassiska musiken och Rytmisk musik-
konservatorium för jazz, pop och rock. 

Emellertid, även om rytmerna i en del rockmusik har likheter med rytmer 
som återfinns i exempelvis afrikansk musik, så hävdar jag att mycket av 
spelandet på trumset i pop- och rockband har sitt ursprung i hur slagverk 
spelas i militärmusikorkestrar – trumsetet är i sig en mekanisk konstruktion 
som gjorts i syftet att en enda individ ska kunna spela det som ett flertal 
individer gör i en marscherande militärmusikorkester – eller den funktion ett 
basso continuum har i en barockorkester, att hålla ett stadigt ”beat”. 

En hel del av det som idag betraktas som ”klassisk musik” har sitt 
ursprung och sina rötter i populärmusik och en del melodier och 
musikformer som idag återfinns i den klassiska musiken var en del av 
populärmusiken av sin tid. Musik har alltid färdats från plats till plats, från 
land till land, återupplivats och förnyats och tagit olika former och 
funktioner genom sin förflyttning. För att ta ett exempel: kördelen An Die 
Freude i fjärde satsen av Beethovens nionde symfoni var en gammal populär 
dryckesvisa som fick ny text och sattes in i symfoniformen och 
konserthuskontexten av Beethoven. Idag förekommer stycket, sida vid sida, 
både vid högtidliga ceremoniella sammanhang som EUs ”nationalsång” och 
på gatorna i form av mobiltelefonsignaler. Ett annat exempel är huvudtemat i 
första satsen av Beethovens femte symfoni: under andra världskriget 
användes detta ledmotiv – vars rytmik, tre korta, en lång, är bokstaven V 
som i Victory på morsespråket (förutom att vara just fem som romersk siffra) 
– som vinjett till BBC News och dess rapportering från kriget. Andra 
exempel är folkmusikmelodierna i Smetanas Moldau och Griegs musik, för 
att nämna några. 

Mycket av dagens pop- och rockmusik med ursprung i USA har sina 
rötter i folkmusik som fördes dit av immigranter från det europeiska 
fastlandet, England, Irland och Skandinavien. Det betyder att när det som 
ofta kategoriseras som afro-amerikansk musik träder in på scenen i dessa 
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länder så är det inte något helt nytt som anländer, utan snarare den egna 
populärmusiken som återvänder i en något ny skepnad och anrättning efter 
att ha blivit kryddad i Nordamerika som ett resultat av dess möte med den 
svarta afrikanska musiken.  

Ett annat kännemärke som populärmusik och klassisk musik har 
gemensamt är att ursprungligen gjordes inte musiken för att lyssnas till vid 
en konsert, utan för att spelas och sjungas i olika funktionella sammanhang. 
När det gäller det vi idag kallar klassisk musik skrevs en stor del av den inte 
med syftet att framföras inför sittande publik, såsom vanligtvis sker idag, 
utan med syftet att spelas tillsammans med andra – bruksmusik för 
musicerande människor. 

Jag tror att de flesta individer, inklusive barn och ungdomar, kan avgöra 
skillnaden på bra och dålig musik, liksom på ett bra och ett dåligt 
framförande, oavsett vilken genre det är i. Kanske, och förhoppningsvis, har 
vi snart nått dit att ingen musiklärare eller skola längre säger att ”vi 
undervisar i klassisk musik, men inte i populärmusik”, eller, vilket tyvärr 
inte är helt ovanligt idag, ”vi satsar på att låta eleverna spela och lyssna till 
populärmusik och lämnar den klassiska musiken därhän”. Utan i stället slå 
fast att vi spelar, dansar, sjunger och lyssnar till MUSIK. 

Coda 
Under sin fortsatta forskning efter avhandlingsarbetet har Cecilia ägnat sig 
en hel del åt en av de andra dikotomierna jag nämnde i inledningen, 
nämligen den mellan att vara pedagog respektive att vara musiker och artist. 
Hon var tidigt framgångsrik med sina ansökningar om medel till sin fortsatta 
forskning och fick VR-medel inom området konstnärlig forskning redan året 
efter disputationen. I detta projekt utvecklade hon en forskningsmetodik där 
de deltagande musikerna blev en viktig del inte bara i själva 
datainsamlingen, utan även genom ett aktivt deltagande i 
forskningsprocessen som helhet. Genom detta arbete, som fortfarande pågår 
och förhoppningsvis kommer att fortgå många år framöver, har Cecilia 
utvecklat inte bara den musikpedagogiska forskningen, utan även den 
konstnärliga forskningen i musik och inte minst, mötet mellan dessa båda 
forskningsinriktningar inom musikområdet. Därigenom har hon också 
bidragit till att visa hur dessa båda inriktningar – undervisning och artisteri, 
pedagog eller konstnär – i själva verket har visat sig vara två sidor av samma 
mynt. Jag ser fram emot att ha Cecilia som kollega i många år än och önskar 
henne fortsatt framgång som pedagog, musiker och forskare. 
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Henrik Frisk: A Marxist view on the theory/practice divide 

 

I am first and foremost a practitioner, a musician. It is only along with my 
practice that I can make meaningful statements about it in my research. My 
credibility as an artistic researcher lies within my artistic production. Should 
I move too far away and loose touch with it, there is a great risk that what I 
have to contribute in terms of knowledge is diluted. This is true especially if 
what I come up with is theoretical knowledge. Practice and theory may be 
seen as two points on a continuum, and if either side of this range is too 
heavily emphasized, the nature of the information is altered. Not because the 
information is theoretical, or practical, but because information gathered 
through theoretical means is different from information collected with a 
strong relation to practice. As a practice based researcher I can contribute 
valid theory, and so can obviously a theoretically oriented researcher, but my 
point here is that the relation between theory and practice matters. The 
general continuum between practical and abstract knowledge is an important 
factor in how we view knowledge at large. 

Presenting the theory/practice divide as a continuum, however, is still a 
dual model that suggests that one can be chosen over the other. Instead the 
relation can be described as a mutual interdependence where theory is part of 
practice and vice versa: one can be said to exist along side of the other. This 
is an important aspect of artistic research: it claims that the practice of 
creating the thing to be studied is also part of the attempt to understand it, 
thus opening up for the potential to bring together the two epistemological 
categories of knowledge how with knowledge that.  

As a consequence of the still unsettled relationship between theory and 
practice, artistic research has a tendency to lean against social sciences and 
philosophy instead of building its own theoretical frameworks. In the attempt 
to find theories that are applicable to the practice, and theoretical frames that 
allow for reflection upon it, these disciplines appear to be relevant. If this 
loaning of competence creates the kind of theoretical imbalance that was 
mentioned above the important equilibrium between theory and practice may 
be lost and the two kinds of knowledge may drift apart. The theory becomes 
a general theory with little, or even no relevance for the practice. This can 
still give rise to interesting work and engaging insights, and these insights 
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may even have a greater impact compared to practical and specific 
knowledge thanks to the abstracted generality of the former. But the 
knowledge produced is different in kind to the knowledge embedded in the 
practice. As an artistic researcher I am an advocate for deconstructing the 
binary view on theory and practice, and artistic research is a field in which 
the discussion on these matters needs to be had. Both in order to avoid the 
slide from practice to theory, and also to allow a more general and better 
informed discussion on the relation.  

If there is a risk that practice based research will become theoretical, 
many other academic fields are theoretical in principle, although there are 
noteworthy exceptions and many variations of the theory/practice relation 
exists. Medicine is in some regards a field of research that has a strong 
relation to its practice, and there are subjects in natural science where the 
theory/practice division is not even meaningful to discuss in the same sense. 
In mathematics and theoretical physics, for instance, there is hardly any 
materiality in the thing studied, which is also the case in certain strands of 
theoretical philosophy and other disciplines in social sciences.1 

Very few forms of knowledge, however, are only theoretical, lacking all 
kinds of relation to practice. Likewise, it is very difficult to imagine a 
practice that is entirely void of theory. In artistic work and research it is the 
structures and relationships between theory and practice that is of interest to 
me. What is the purpose of dividing up the process of artistic creation in two 
distinct phases? That is a big epistemological question, the answer of which 
would require a much lengthier investigation than what I may offer here. 
Instead, I will make an attempt to contextualize this question politically. The 
premise that philosophy, and much of social sciences, are indeed concerned 
primarily with their academic activity whereas practice, be it artistic practice 
or some other embodied practice, is primarily concerned with material 
activity is interesting when a socio-economic and historical perspective is 
applied. 

It may be argued that the development of theoretical and academic 
knowledge in the Western world was only possible through division of 
labour. For example, Plato was able to lay the foundation of Western 
philosophy and science because he did not have to think about material 
issues. Put differently, thanks to the Greek slaves Plato and his peers could 
focus their thoughts on metaphysics and epistemology rather than food and 
housing.2 Friedrich Engels brings this topic up in his book Anti-Dühring: 
Herr Eugen Dühring’s Revolution in Science, also reminding us of the 

                                                        
1  A philosophical subject such as Aesthetics, however, is an example of a discipline that is 

entirely separated from the world of the aesthetic objects studied. 
2  As intriguing as the question may be, whether or not it is possible to be, for instance, a 

factory worker and a philosopher at the same time is not something I will discuss here. 
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impact the social structure of ancient Greece has had on Western civilization 
in general:  

It was slavery that first made possible the division of labour between 
agriculture and industry on a larger scale, and thereby also Hellenism, the 
flowering of the ancient world. Without slavery, no Greek state, no Greek art 
and science, without slavery, no Roman Empire. But without the basis laid by 
Hellenism and the Roman Empire, also no modern Europe.3 

Later in the same text Engels contextualizes the same relation in his own 
time and points to how division of labour has given rise to the academic 
classes. Thanks to division of labour, thanks to dividing practically and 
materially engaged knowledge from the primarily theoretically framed 
knowledge of the academy, unprecedented advances in theory has been 
accomplished, and a special class developed, freed from the hassles that the 
working class was occupied with:  

So long as the really working population were so much occupied with their 
necessary labour that they had no time left for looking after the common 
affairs of society—the direction of labour, affairs of state, legal matters, art, 
science, etc.—so long was it necessary that there should constantly exist a 
special class, freed from actual labour, to manage these affairs.4 

This could be seen in relation to Hegel’s famous passage on the master-slave 
dialectic where the obvious relation between them eventually becomes 
reversed and the master ends up subordinate to the slave,5 and essentially 
what Marx inherited from Hegel and applied to the bourgeoisie and 
proletariat. The eventual reversal of the power relation is in principle the 
catalyst for the communist revolution according to Marxist theory. Not all 
processes of division of labour, however, are the outcome of 
disproportionate power relations, nor do they always result in destabilization. 
But I believe it is fair to say that division of labour has affected the way we 
think about also art and education. 

There is no doubt that division of labour has had an impact on the ways in 
which Western art music has developed. The musical virtuoso delivering 
outstanding performances with technical brilliance was only made possible 
through division of labour that allowed soloists to focus wholly on their 
technical and artistic brilliance. This same division allowed modernist 
masterminds such as the German composer Karl-Heinz Stockhausen, whose 
theoretical and practical inventiveness created new standards for musical 
composition, but who was not a performer, unlike his 19th century 

                                                        
3  F. Engels (1947). Anti-Dühring. Herr Eugen Dühring’s Revolution in Science. Progress 

Publishers, p. 110. 
4  Ibid, p. 111 
5  G.W.F. Hegel (2008). Andens fenomenologi. Thales, Stockholm, p. 166. 
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colleagues. Perhaps one may go so far as to claim that the way the symphony 
orchestra was expanded during the 19th century was a result of increased 
specialization.6  

The globalized world economy is a meritocracy where ever increasing 
specialization is the rule, the field of the arts - at least as long as there is 
money involved – being no exception. In the experimental arts with only 
limited funding, however, the tendency is the opposite: more and more tasks 
are assigned to fewer people. Artistic director, performer, accountant and 
producer are roles often performed by one and the same person. This is 
logical. Division of labour is a process with which efficiency is achieved 
with the goal to economize. If there is no economic return in the endeavour, 
there is no point in reducing costs. Division of labour is a strategy that only 
makes sense in a capitalist system. 

Universities and art schools are likewise no exceptions. Administrative 
tasks are divided up and assigned to more and more specialized employees 
and roles such as head of department and dean, for which teachers used to be 
recruited, are now appointed to external professionals with strong leadership 
skills. Information about the activities of the University is now handled 
through professional public relations offices rather than by the teachers 
themselves.  

It should be stressed, though, that the model of dividing up practical 
knowledge from theoretical reflection has given rise to a plethora of new 
knowledge in a great number of scientific subjects. In The wealth of nations 
Adam Smith famously claims already in the first book that “the greatest 
improvement in the productive powers of labour, and the greater part of the 
skill, dexterity, and judgement with which it is anywhere directed, or 
applied, seem to have been the effects of the division of labour.”7 Division of 
labour, he claims, appears to be a superior way to make any production more 
efficient. According to Robert Alun Jones both Smith and Emile Durkheim 
gives some support to the idea that it is not only the productive powers that 
are affected by the positive forces of division of labour. Also academia and 
the arts are influenced by these concepts: “And like Smith, Durkheim 
recognized that this extended beyond the economic world, embracing not 
only political, administrative, and judicial activities, but aesthetic and 
scientific activities as well. Even philosophy had been broken into a 
multitude of special disciplines, each of which had its own object, method, 
and ideas.”8  

                                                        
6  There were clearly other reasons for this too, the obvious one being the composer’s demand 

for a bigger and more powerful sound. 
7  A. Smith (2000). The Wealth of Nations. Modern Library. Random House Publishing 

Group, Ch. 1. 
8  R.A. Jones (1986). Emile Durkheim: an introduction to four major works. Masters of social 

theory. Sage Publications, p. 24. 
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By describing the developments of academia and some art practices as 
results of division of labour using theories of economy and politics, is a way 
to understand the dynamics of what is sometimes described as production of 
knowledge. My purpose here is not necessarily to critique these structures, 
but to unwrap in order to understand them. My main ambition, as was 
described in the beginning, is to deconstruct the binary relation between 
theory and practice, and in order to achieve this it is important to understand 
why the dichotomy has come about to begin with. To develop a better 
understanding for the conditions of knowledge production in the study of 
music and other artistic practices, it is important to also understand the 
processes and structures involved in the shaping of the study. Ultimately, we 
may be able to contribute to changes that will improve our capacity to learn 
by broadening our area of focus rather than concentrate it. 

In an early text, The German Ideology Karl Marx and Friedrich Engels, 
whose ideas concerning the division of labour were inherited from Smith, 
accuses the group of philosophers that continued Hegel’s legacy – The 
Young Hegelians – of not paying attention to the material dimension of what 
they are researching. Privileged and protected from the real world they have 
lost touch with the material world, Marx and Engels claim. They are trapped 
in a metaphysical investigation and overly concerned with a top down view, 
disregarding the social and political perspectives: “It has not occurred to any 
one of these philosophers to inquire into the connection of German 
philosophy with German reality, the relation of their criticism to their own 
material surroundings.”9 Marx claims instead that the social structures and 
the contexts for existence should be “continually evolving out of the life-
process of definite individuals,” and not as they are imagined by someone 
else, “but as they really are; i.e. as they operate, produce materially.” It is not 
the imagination of a system or an ideology that should construct knowledge, 
but the conditions of life of individuals, their “definite material limits, 
presuppositions and conditions independent of their will.”10  

According to Marx knowledge about the conditions of life should be built 
from the bottom up:  

The production of ideas, of conceptions, of consciousness, is at first directly 
interwoven with the material activity and the material intercourse of men, the 
language of real life. Conceiving, thinking, the mental intercourse of men, 
appear at this stage as the direct efflux of their material behaviour.11 

Spelled out differently, and adopted to the current discussion, what Marx 
is arguing for here is that knowledge is at first conceived in, and through, the 
practice. But he points also to the production of conceptions and of 

                                                        
9  K. Marx and F. Engels (1970). The German Ideology. International Publishers, p. 41. 
10 Ibid., p. 46-7 . 
11 Ibid., p. 47. 
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consciousness, which are necessary components for a reflection upon the 
material activity as. This is consistent with my experience that it is possible 
to conceive of theory as something that rises out of the practice: 
consciousness and concepts that come out of the practice are the beginnings 
of a theoretical abstraction. 

One of the things that I find intriguing with artistic research is the way it 
allows for this combination of practical experience and expertise on the one 
hand, with theoretical precision and artistic rigour on the other. It is the 
practice that gives rise to the research. Thereby the deconstruction of the 
theory/practice divide has already begun. Theory without practice is 
impossible and the practice is bound to the material reality of the researcher. 
The artistic research process is a unified system of ideas whose structure is 
organized by the artistic practice first and foremost. I claim that it is possible 
to describe theory as something that occurs along with practice, rather than 
as a semi-disengaged element of the research.12  

Through the practice theory may be constructed that can eventually be 
used to abstract away from the practice and make generalizations usable in 
other contexts. This method is radically different from what was described in 
the beginning of this paper, where artistic research instead lends the 
theoretical and academic competence from the outside, from other 
disciplines. 

A strong connection between theory and practice such as the one 
proposed here is obviously not exclusive to artistic practice. I think Cecilia 
Hultberg’s The printed score as a mediator of musical meaning (2007) is an 
example of the impact a reference to practical and material experience may 
have. In the first sentence of the text Hultberg writes “During my time as a 
music teacher in Germany and Sweden many students have asked me 
questions like ‘…can you please show us how to play this’.”13 In the very 
beginning of the text she immediately contextualizes her study through her 
own practice as music teacher. This influences her study and influences the 
way I read it. It is a simple but significant example of how practice, 
reflection and theory can be brought together in one and the same 
articulation. It is possible to be an excellent teacher, musician and researcher 
at the same time. If these different capacities are used in parallel, referred to 
and explored in practice, there is a risk that the result may become too broad, 
lacking in specialization. This is far from the case with Hultberg’s research. 
Her career shows us that increased specialization and academic precision is 
possible from a broadening of ones practices. 

                                                        
12   I believe this goes for method development as well. 
13  C. Hultberg (2007). “The printed score as a mediator of musical meaning”. In: A Decade 
of Research in music education. Ed. by G. Folkestad. Studies in music and music education 
no 9. Malmö academy of music, pp. 75–88. 
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Division of labour is an efficient method for allowing professionals to 
focus on isolated aspects of a phenomenon, but the artistic and pedagogic 
practices in music are built from highly complex processes that involves a 
multitude of fields in interaction. In these cases theory may not give proper 
answers to the questions asked unless the material conditions for the practice 
are brought into the loop. We may make a comparison to the quite 
problematic but still informative anthropological terminology of emic and 
etic. These are used to denote the different kinds of reflection that goes on in 
a social or cultural context. The emic is the experience or perspective of the 
subject and the etic that of the scientist/researcher. When I argue for a 
practice oriented approach in research I am not merely pointing to the 
importance of observing the practice in an etic approach. For the practice to 
play a part in the research it has to be part of the researchers experience, he 
or she should be able to produce both emic and etic accounts of it at the same 
time. 

In the case of Hultberg’s study mentioned above, what difference would it 
have made if the student’s question had been collected from a book, or from 
the experience of another music teacher whose voice was not present in the 
text? What if Hultberg would not have had an expansive experience as 
teacher? On the surface, it would probably not have mattered much. After 
all, knowledge is most commonly communicated through an expert’s 
account or observation of a practice. But in the unwrapping of the reasons 
behind the questions asked by the students in Hultberg’s account, and in the 
design of the study, her first hand experience plays a potentially very 
important part. In the practice there is knowledge that is not accessible from 
an external, observing perspective. This knowledge is hidden in the doing, 
not only in the body, although the body plays an important role. If division 
of labour results in practitioners and those who think about practice we loose 
part of that knowledge and experience. I propose we start to think about 
practice and theory in non-hierarchical relations where one is not contained 
in the other, but where they may each give rise to one another. As a result we 
may conclude that division of labour does not always create higher quality 
and more efficiency. That is one of the many things that Cecilia Hultberg’s 
work has taught me. 
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Siw Graabræk Nielsen & Petter Dyndahl: Om metaforer for 

kunnskap og læring i musikk 

Innledning 
Cecilia Hultberg har i sin forskning om instrumentalundervisning, øving og 
musisering i formelle og uformelle kontekster drøftet hvordan ‘musikalist 
lärande’ kan forstås fra så vel et sosiokulturelt som et kulturpsykologisk 
perspektiv på læring.1 Hun betoner dermed den sosiale og kulturelle 
kontekstens betydning i læringsprosessen til eleven i kulturskolen, 
musikkstudenten i profesjonsutdanningen eller den profesjonelle musikeren i 
sin yrkesutøvelse. Spørsmålet om hvordan man tilegner seg kunnskap i 
musikk, både individuelt og i sosiale og kulturelle sammenhenger, er knyttet 
til perspektiver på hva kunnskap og læring egentlig er, og hvilke 
grunnleggende metaforer ulike syn på læring bygger på.2  

Det filosofiske spørsmålet om kunnskapens ontologi kan i det minste 
tenkes inn i to prinsipielt forskjellige kunnskapsforståelser. Det ene synet vil 
framholde at kunnskap eksisterer i form av begreper, ferdigheter og fakta 
som fins utenfor eller forut for den lærende, og som denne må tilegne seg. 
Dette kan vi kalle et objektivistisk kunnskapssyn. Mot dette står et annet syn, 
som hevder at kunnskap er noe som må utvikles, konstrueres eller 
rekonstrueres av den lærende for å bli operativ kunnskap. Dette danner et 
konstruktivistisk kunnskapssyn. En inndeling i objektivistiske versus 
konstruktivistiske kunnskapssyn viser imidlertid at et flertall av de 
læringsteoretiske retningene som preger dagens nordiske musik-
kpedagogiske forskning forfekter varianter av et konstruktivistisk syn på 
kunnskap og læring, selv om et objektivistisk kunnskapssyn også har vært 
relativt framtredende i pedagogisk praksis, blant annet når det gjelder bruk 
av digital teknologi i musikkundervisning.3 Dermed fins det kanskje også 
argumenter for at en mer ’objektiv’ og stabil kunnskapsoppfatning fremdeles 
kan innta en viss posisjon i en vid og sammensatt forståelse av kunnskap og 
læring. 

                                                        
1  Se for eksempel Hultberg 2000, 2009. 
2  Bråten 2002a. 
3  Dyndahl 2002, Dyndahl & Nielsen 2012. 
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Om vi fokuserer på læringens individuelle og sosiale eller sosiokulturelle 
karakter, viser det seg at forståelsen av individet som den instansen som 
mottar, bearbeider, utvikler, konstruerer, samordner eller samarbeider om 
kunnskap og læring står sterkt, selv om det varierer i hvor stor grad den 
sosiokulturelle konteksten tenkes å spille med.4 Muligens behøver vi nye 
tenkemåter, tankeformer eller metaforer for å kunne se fenomenet læring på 
andre måter enn som et – i siste instans – individuelt anliggende. Det vender 
vi om litt tilbake til. 

Tilegnelses- og deltakelsesmetaforene 
Anna Sfard (1998) drøfter hvordan ulike metaforer gjør det mulig å se og 
forstå læring på forskjellige måter. Hun hevder at de fleste av våre antakelser 
og konsepter har røtter i et begrenset antall grunnleggende ideer som vi tar 
med oss fra fagområde til fagområde ved hjelp av det felles begrepsapparatet 
vi har til rådighet. Sfard oppsummerer rådende debatter og diskurser i tiden 
forut for at hun skrev sin artikkel med at de preges av to sentrale konsepter 
eller metaforer, nemlig tilegnelsesmetaforen og deltakelsesmetaforen. Disse 
virker ved siden av hverandre, men mens tilegnelsesmetaforen i større grad 
er knyttet til eldre litteratur om læring, er deltakelsesmetaforen mer 
framtredende i samtidige fagdiskurser. I følge Sfard har begge disse måtene 
å forstå læring på noen positive og negative aspekter, noe som gjør at hun 
istedenfor å argumentere for den ene mot den andre heller diskuterer 
hvordan de kan utfylle hverandre. Hennes konklusjon er at det vil være 
uheldig å velge kun én. I det følgende vil vi gå nærmere inn på beskrivelsen 
og vurderingen av de to metaforene. 

Sfard hevder at våre forestillinger om hva kunnskap og læring er, har vært 
dyptgående formet av tilegnelsesmetaforen. Hun indikerer at det å forstå 
læring som tilegnelse av noe ytre, inkluderer så vel et objektivistisk 
kunnskapssyn som et konstruktivistisk i perspektivet på den lærende som en 
som akkumulerer kunnskap: ”The language of ’knowledge acquisition’ and 
’concept development’ makes us think about the human mind as a container 
to be filled with certain materials and about the learner as becoming an 
owner of these materials” (1998: 5). Ideen om læring som det å oppnå 
eierskap over noen ’sannheter’, innsikter og ferdigheter, for eksempel i 
relasjon til musikalsk kompetanse, spenner i et slikt perspektiv over et bredt 
tilfang av teorier, som inkluderer alt fra det å betrakte læring som mer eller 

                                                        
4  I artikkelen ”Musikproduktion, kunskap och lärande” (Dyndahl & Nielsen 2012) har vi 

gjort en systematisk gjennomgang av ulike kunnskaps- og læringsteoretiske retninger med 
hensyn til objektivistiske og konstruktivistiske kunnskapssyn, til individuelle og sosiale 
læringsperspektiver, samt til formell og uformell læring i musikk, og relatert dem til 
musikkproduksjon og musikkteknologi.  
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mindre passivt mottak av kunnskap5 til å se den lærende som en som aktivt 
konstruerer kunnskapen.6 På samme måte omfatter den hvordan 
kunnskapselementene konstitueres i og kommuniseres fra det sosiale til det 
individuelle plan og blir internalisert av den lærende.7 Endelig vil den også 
innbefatte hvordan læring kan betraktes som en uavsluttet, selvregulert 
prosess som står i gjensidig samspill med andre lærende, med lærere samt 
med læremidler og lærestoff,8 og hvor den lærende anvender målrettede 
aktiviteter eller læringsstrategier.9 

Slik Sfard ser det, er vår tenkning så dominert av tilegnelsesmetaforen at 
vi ikke ville blitt den bevisst om ikke et annet, konkurrerende perspektiv 
hadde utfordret den. Dette er deltakelsesmetaforen, som signaliserer en 
dreining fra å forstå kunnskap som et objekt eller en tilstand, til å se 
’kunnen’ som aktiviteter eller handlinger. Med andre ord er ikke kunnskap 
noe man har, men noe man gjør.10 Som i Jean Lave og Etienne Wengers 
(1991) teori om situert læring er det tale om å se læringsaktivitetene som 
uløselig knyttet til konteksten de finner sted innenfor. Den lærende framstår i 
et slikt perspektiv som en som er interessert i å delta i en praksis, snarere enn 
en som vil erverve og akkumulere sin private kunnskapsbase. Sagt på en 
annen måte handler læring om å bli del av spesifikke praksisfellesskap, for 
eksempel som musikkstudent på et utdanningsprogram eller som 
musikklærer eller musiker i institusjonalisert profesjonsutøvelse.  

Likevel understreker Sfard at motsetningen mellom tilegnelse og 
deltakelse ikke må forveksles med motsetningsparet individuell/sosial i 
forbindelse med læring, som vi beskrev ovenfor. Slik hun distingverer 
mellom tilegnelse og deltakelse, vil teorier som forstår læring som mer eller 
mindre passivt mottak av kunnskap, og teorier som ser læring som 
internalisering av ideer og læringsaktiviteter som skjer i sosiokulturelt 
samspill, begge dekkes av tilegnelsesmetaforen, mens de i relasjon til 
motsetningen mellom individuelle og sosiale perspektiver på læring havner i 
hver sin kategori. Dette skyldes at de to settene med distinksjoner er satt ut 
fra ulike kriterier. 

                                                        
5  Se for eksempel Skinner 1968, Burton, Moore & Magliaro 1996. 
6  For en samlet framstilling av Jean Piagets utviklingspsykologi og kognitiv-

konstruktivistiske kunnskapsforståelse, se Flavell 1970. 
7  Se Bruner 1996, Vygotsky 1978 og 1987. 
8  Se for eksempel Bandura 1997, Bråten 2002b, McPherson & Zimmermann 2002, Nielsen 

1998.  
9  Dreyfus & Dreyfus 1999, Ericsson, Krampe & Tesch-Römer 1993, Ericsson, Roring & 

Nandagopal 2007, Nielsen 2004.  
10 I den forbindelse er det interessant å trekke paralleller til David Elliotts (1995) og 

Christopher Smalls (1998) respektive forsøk på å erstatte begrepet music med henholdsvis 
musicing og musicking. På noe ulike måter fokuserer begge forskjellen mellom å se musikk 
som objekter og som handlinger. 



Knowledge formation in and through music - Festschrift in honor to Cecilia K. Hultberg 2015 

 66 

Sfard diskuterer flere vanskelige spørsmål som kan hefte ved begge de to 
metaforene. Blant annet problematiserer hun hvordan det kan la seg gjøre å 
forbinde individuell læring med kollektiv kunnskap, eller hvordan læring av 
nye, ukjente kunnskapsområder i det hele tatt kan være mulig, i henhold til 
tilegnelsesmetaforen. Stilt ovenfor disse grunnleggende ontologiske og 
epistemologiske dilemmaene, hevder hun at deltakelsesmetaforen tilbyr en 
indirekte løsning ved simpelthen å avvise et statisk, objektivert 
kunnskapsbegrep. På tilsvarende måte mener hun at de tendensene til 
hierarkiske og undertrykkende vitensregimer som et kunnskapsbegrep ladet 
med distingverende verdier og makt kan føre med seg, reduseres betraktelig 
når forståelsen av kunnskap som privat eiendom blir grunnleggende 
problematisert. Her innebærer deltakelsesmetaforens alternative vektlegging 
av fellesskap, solidaritet og samarbeid muligheter for mer demokratiske 
læringspraksiser, hevder Sfard. 

Likevel er hun altså ikke villig til å legge tilegnelsesmetaforen helt og 
holdent til side. For samtidig som mange pedagogiske forskere erkjenner at 
læring er dypt forankret i situasjon og kontekst, vil de færreste fullstendig 
avvise at det også er noe som går igjen og repeteres fra situasjon til situasjon 
og fra kontekst til kontekst. Vår evne til å forberede oss i dag på å møte 
morgendagens situasjoner er selve kjernen i læring, hevder Sfard. 
Kompetanse innebærer i en slik sammenheng å være i stand til å gjenta det 
som bør gjentas, samtidig som vi endrer det som bør endres. Imidlertid gjør 
deltakelsesmetaforen og et strengt situert læringsperspektiv det vanskelig å 
snakke om og håndtere overføring av læring fra situasjon til situasjon. 
Tankekorset blir at hvis ”[…] a model of learning is to be convincing, it is 
probably bound to build on the notion of an acquired, situationally invariant 
property of the learner, which goes together with him or her from one 
situation to another” (Sfard 1998: 10), et utsagn som peker tydelig på 
tilegnelsesmetaforen. 

Redskapsmetaforen 
Et annet problem ved deltakelsesmetaforen er at det ikke alltid er like 
opplagt hva som representerer et læringsfellesskap. I mange lærings- og ikke 
minst utdanningssammenhenger kan det bestå av noe annet og mer enn hva 
som utgjør den konkrete pedagogiske situasjonen, eksempelvis knyttet til 
teorier, fagterminologier, tekstsamlinger, multimediale og -modale 
nettverksressurser og lignende.  

Ti år etter Sfards appell om ikke å gi avkall på hva hver enkelt av de 
overnevnte metaforene tilbyr og som den andre ikke kan dekke, foreslår 
derfor profesjonsforskerne Leif Christian Lahn og Karen Jensen (2008) at vi 
trenger enda en metafor eller et utfyllende perspektiv. De tar utgangspunkt 
nettopp i den sistnevnte problemstillingen til Sfard, og hevder at litteraturen 
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som omhandler læringsfellesskap nedtoner viktigheten av både de abstrakte 
og materielle sidene ved lærende og profesjonelle yrkesutøveres egen 
profesjonskunnskap. De lanserer derfor redskapsmetaforen eller -
perspektivet som et supplement til Sfards motsetningspar. 

Lahn og Jensen utvikler på den ene siden et materielt redskapsperspektiv, 
blant annet inspirert av aktør-nettverksteori,11 hvor det er et poeng at 
menneskelig kognisjon mister sin privilegerte status for å forklare 
profesjonskompetanse, idet alle elementer i en yrkespraksis står i dynamiske 
relasjoner til hverandre. På den måten blir nettverket å forstå som tette 
koblinger mellom sosiale fenomener og materielle gjenstander, for eksempel 
teknologi. Læring kan i et slikt perspektiv tolkes som kunnskapssegmenter i 
bevegelse, der de lærende kombinerer elementer fra forskjellige domener – 
formelle og uformelle12 – på bestemte måter, som derved definerer dem som 
profesjonsutøvere, studenter eller lærlinger innenfor et fagområde eller et 
utdanningsprogram. Dermed bringer dette perspektivet også inn 
fagdisiplinens eller profesjonsområdets institusjonelle rolle, som en del av 
praksisfellesskapet.  

Med utgangspunkt i Yrjö Engeströms (1987) virksomhetsteori formulerer 
Lahn og Jensen på den andre siden også et profesjonsrettet perspektiv på 
såkalte epistemiske redskaper. Mens eksemplene som har vært brukt i 
teoriene om eksempelvis mesterlære og læringsfellesskap gjerne har vært 
hentet fra manuelt håndverk,13 vil det i et moderne kunnskapssamfunn ikke 
bare være umiddelbare, førstehånds erfaringer som bygger 
praksisfellesskapet. Et epistemisk redskapsperspektiv betyr å se systematisk 
tilegnelse eller utvikling av symbolsk kompetanse – som lesing, skriving, 
regning og digital kompetanse – som forutsetning for en menneskelig 
interaksjon som medieres av kunnskapsobjekter. De epistemiske redskapene 
vil ha innebygget en vitenskapelig eller systematisk struktur, som dermed 
utgjør en viktig dimensjon ved profesjonsfellesskapet. Det var også et poeng 
i Sfards kritiske holdning til deltakelsesmetaforen at ved å ha et for snevert 
syn på hva som konstituerer et praksisfellesskap, kan denne metaforen 
medføre at vi taper av syne helt sentrale elementer som bidrar til å holde 
fellesskapet sammen som disiplin eller fagområde.  

Lahn og Jensen mener ut fra dette at så vel tilegnelsesmetaforen, 
deltakelsesmetaforen som den redskapsorienterte tilnærmingen vil være 
relevante for læringsprosesser innenfor profesjonsfellesskap. De tar 
imidlertid forbehold om at ulike profesjoner vil kunne prioritere forskjellige 
lærings- og tilnærmingsmåter som er fagspesifikke for deres profesjon, for 
eksempel ved at noen kan legge større vekt på personlig veiledning og 

                                                        
11 Se Latour 1987. 
12 For en oversikt over musikkpedagogisk forskning innenfor formell/uformell læring, se 

Folkestad 2006. 
13 Jf. Kvale & Nielsen 1999, Lave & Wenger 1991. 
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læring gjennom fysisk deltakelse enn på nettbaserte løsninger og andre 
teknologiske bidrag. Men i tillegg peker de på at det vil kunne skje endringer 
i deltakelse og organisering av læringsfellesskap over tid. Den enkelte 
lærende og hans eller hennes læringsbane vil både bringe med seg 
individuelle, personlige erfaringer og gripe inn i andres baner og i 
læringsfellesskapet som sådan, på ulike punkter i rom og tid, og der de ulike 
metaforene og perspektivene og deres gjensidige relasjoner vil kunne 
betones forskjellig. 

Avslutning 
I forhold til profesjonsrettede, utøvende eller pedagogiske 
musikkutdanninger, sett som læringsfelleskap, utdannings- og profesjonsfelt, 
synes alle de tre perspektivene som er lagt fram i dette bidraget relevante for 
fag- og profesjonsområdet. I tillegg til tilegnelsesmetaforen og 
deltakelsesmetaforens perspektivering, og – i Sfards drøfting – 
problematisering, av de oppfatningene av kunnskap og læring som ble 
presentert innledningsvis, vil etter vår oppfatning både det materielle og 
epistemiske redskapsperspektivet bidra ytterligere til å overveie og 
oppdatere forståelsen av læring. Dette gjelder ikke minst innenfor 
musikkfeltet, som etter hvert framstår som svært teknologi- og 
kunnskapsintensivt. Dessuten representerer det et høyst sammensatt 
kunnskapsområde, som i økende grad også preges av sjangerbredde og 
kulturell diversitet, og av respekt for de ulike læringstradisjonene og 
kunnskapsdomenene som til sammen utgjør utdannings-, forsknings- og 
profesjonsfeltet musikk, er det viktig å opprettholde en bred og åpen 
tilnærming til feltet, selv om det i pedagogikkens verden skulle finnes sterke 
tendenser til å holde seg med endelige fasitsvar, også på komplekse og 
kompliserte spørsmål.  

For øvrig kan det å sette i spill ulike, og tilsynelatende uforenlige, teorier 
og paradigmer, være en strategi for å unngå ensretting og tvang. I den 
sammenheng bør man aldri glemme at mennesker har forskjellige behov og 
gjerne velger ulike læringsfellesskap, læringsstrategier og læringsbaner, ei 
heller at ”[t]heories of learning, like all scientific theories, come and go” 
(Sfard 1998: 4). 
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Jan-Olof Gullö & Per-Henrik Holgersson: Kulturen sitter 

inte i bara väggarna - den sitter även i människorna 

Det var höstterminen 2006 som Kungl. Musikhögskolan (KMH) fick en ny 
professor i musikpedagogik, hennes namn var Cecilia Hultberg. Vid den 
tiden var vi båda doktorander vid KMH och nyfikna på vad vi skulle få vara 
med om. Professor Hultberg introducerade snabbt och engagerat sina 
teoretiska perspektiv och det resulterade i många intressanta diskussioner. Vi 
diskuterade texter av Roger Säljö (2000, 2005) och sociokulturella synsätt.  
Snart kom vi även in på Jerome Bruner (2002) och det kulturpsykologiska 
perspektivet.  

Kulturpsykologi 
Som doktorander uppfattade vi att Hultberg var mycket angelägen om att av 
att koppla samman teoretiska perspektiv med praktiskt musicerande. Detta 
har hon visat genom sin forskning och genomförda samarbeten med olika 
musiker (Hultberg 2000; 2005; 2007; 2012). I ett av de genomförda VR-
projekten samarbetade hon med gitarristen Mats Bergström där den utövande 
musikern och forskaren tillsammans genomförde en analytisk reflektion 
(Hultberg 2012). Hultberg deltog i första hand som forskare, men även 
hennes erfarenhet av att vara en utövande musiker var värdefullt när hon 
skrev fram rapporten. Hon lyfter i texten, med referens till Roger Säljö, fram 
att ”valet av ett kulturpsykologiskt perspektiv har som konsekvens att 
uppmärksamheten riktas mot relationer mellan individer och kulturella 
traditioner – det vill säga, dels musikerna emellan, dels mellan musikerna 
och den tradition som Arpeggionesonaten representerar (s. 99)”. Detta är ett 
av flera exempel där Hultbergs forskning bidragit till att utveckla det 
musikpedagogiska forskningsområdet i relation till konstnärlig forskning. 

I våra avhandlingsarbeten problematiserades musikpedagogiska fråge-
ställningar kopplade till konstnärliga processer. Gullö (2010) gör det genom 
att belysa problematiken med de föränderliga verktyg som används i 
musikproduktion. Föränderligheten får konsekvenser för såväl konstnärliga 
utövare som för undervisning och studenters lärande i samband med 
utbildningsverksamhet. Holgersson (2012) tar upp det i sin studie som 



Knowledge formation in and through music - Festschrift in honor to Cecilia K. Hultberg 2015 

 72 

belyser musikerstudenters lärande och förhållningssätt i samband med 
enskild instrumentalundervisning inom högre musikutbildning. Vi valde 
båda att koppla vår insamlade empiri till ett kulturpsykologiskt perspektiv 
där Hultbergs modell (2009), inspirerad av Vygotskij och Bruner blev en 
möjlig väg för analys. Detta eftersom vi i våra texter strävade efter att 
synliggöra såväl pedagogiska som konstnärliga processer gällande lärande. 

Kultur är ett begrepp som kan förstås på olika sätt. Michael Cole & 
Natalia Gajdamaschko, (2007) reflekterar över kulturbegreppet utifrån 
Vygotskijs teorier och lyfter fram tre olika former för kultur. Den första 
formen av kultur beskriver de som konstnärliga produkter och processer av 
skapande. De menar att The Psychology of Arts, som är en av Vygotskijs 
tidiga texter, är en viktig del av Vygotskijs arbeten när det gäller förståelse 
för kultur utifrån ett konstnärligt perspektiv. Vygotskij använder sig i flera 
av sina texter av framförallt litterära ryska konstnärer, som bland annat 
Tolstoj och Dostojevskij. Detta synliggör han även i Tänkande och språk 
(Vygotskij, 2005) där han beskriver egna undersökningar om just tänkande 
och språk. Det är undersökningar som i sig är mycket komplexa och som 
bland annat kommer fram till att ordens betydelse påverkas av den 
omgivande kulturen och utvecklas. Vygotskij ger flera exempel på hur till 
exempel samma ord och fras kan få helt olika betydelser beroende på i vilket 
sammanhang de används. Den litterära konsten lyfts fram som exempel och 
genom ett citat visar Vygotskij hur det som ur ett språkligt perspektiv är fel 
samtidigt kan ha ett konstnärligt värde. Han refererar till Pusjkin: 

Jag älskar varken röda läppar 

som inte ler eller det ryska språket 

utan grammatiska fel  

(Vygotskij, 2005. s. 409). 

 
Vygotskij förhåller sig återkommande i sina texter till konst vilket även 
Jerome Bruner gör. Han skriver på bland annat följande sätt om företrädare 
för litteratur och teater. De ”ger utrymme för överskridanden” och är till ”för 
att hjälpa oss se med fräscha ögon igen” (Bruner 2002, s. 124). 

Den andra formen av kultur som Cole och Gajdamaschko (2007) 
beskriver handlar om Vygotskijs sätt att beskriva och undersöka utvecklande 
av högre psykologiska funktioner. Begreppen kulturhistorisk och 
kulturutveckling (cultural-historical & cultural development, s. 193) menar 
de kan förstås som mediering genom kultur och är av avgörande betydelse 
för människans psykologiska funktion. Denna form av kultur är intressant att 
knyta samman med hur Hultberg (2012) beskriver ett kulturpsykologiskt 
perspektiv då hon menar att ”olika ting, företeelser och handlingar ges en 
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meningsfull innebörd genom de redskap eller verktyg som används i 
kulturen i fråga” (s. 99). 

Den tredje formen för kultur som Cole och Gajdamaschko (2007) menar 
går att se i Vygotskijs texter är hans egen roll i den kultur eller samtid som 
han levde i. Detta blir, enligt Cole och Gajdamaschko, tydligt när Vygotskij 
tar upp begreppet ”cultural people” i relation till begreppet ”primitive 
peoples” (s. 193). Med hjälp av dessa begrepp menar de att Vygotskij själv 
förstod och uppfattade sin position i sin kultur och att han alltså var en del av 
kulturen utifrån ett visst perspektiv. En viktig reflektion med anledning av 
detta är att vi måste ta hänsyn till den tid och den kultur som Vygotskij levde 
i när vi tolkar och försöker förstå hans texter. Och det gäller naturligtvis 
övergripande även när vi ska förstå andra människors handlingar inom de 
kulturer som de deltar i. 

Dessa beskrivningar av kulturbegreppet, som bland annat alltså kan 
förstås och tolkas i ett Vygotskijperspektiv är något som vi vill mena att 
Hultberg (2009) bland annat fångar upp i den modell hon utvecklat. Hultberg 
tar hänsyn till konstnärliga, kulturella aspekter i och över tid, samt individen 
(Hultberg 2012). Modellen som Hultberg utvecklat kan därför ses som ett 
viktigt bidrag till forskningssamhället för att på ett metodiskt och analytiskt 
sätt synliggöra kunskap gällande lärande och framförallt musikaliskt lärande.   

Musikproduktion med föränderliga verktyg & Musikalisk 
kunskapsutveckling i högre musikutbildning  
En central utgångspunkt för avhandlingen Musikproduktion med 
föränderliga verktyg: en pedagogisk utmaning (Gullö, 2010) var att den 
utmaning som en verksamhet, som till exempel musikproduktion, står inför 
när den etableras i ett formellt utbildningssystem är väl värd att studera. 
Formella utbildningssystem med bolognaanpassade lärandemål och juridiskt 
bindande kursbeskrivningar har under senare år fått stor betydelse för 
undervisningen i högre utbildning.  Samtidigt har tidigare traditioner där 
tradering och informellt lärande, som till exempel John Dewey så enkelt 
utrycker det: ”The very process of living together educates” (Dewey, 1916, 
s. 6), nog fått svårare att accepteras som högskolemässiga i den moderna 
högre utbildningen. Det var därför särskilt intressant att studera ett expansivt 
område inom musikpedagogiken, musikproduktion, där nya och gamla 
traditioner minst sagt möts.  

En annan utgångspunkt för studien var en musikproduktionsmodell för 
olika strategier för såväl den faktiska produktionen som för 
musikproducenten arbete (fig. 1) Modellen används för att analysera 
musikproduktioner och musikproducenters arbetssätt. Modellen utgörs av tre 
tänkta dimensioner där själva musikproduktionen utgör den första. Den 
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andra dimensionen beskriver musikproducentens strategier och den tredje 
dimensionen beskriver musikproducentens funktion. Modellen har utvecklats 
över tid och grundar sig i en egen empirisk studie och knyter an till 
etablerade uppfattningar om musikproduktion och tidigare forskning (Gullö, 
2010).   
 

 
Figur 1. En tredimensionell modell för musikproduktion (Gullö, 2010, s. 226) 

 
Den första dimensionen i modellen, musikproduktionen, kan – i sina yttre 
lägen - vara av två slag. Den kan antingen ha en gestaltande produktions-
karaktär eller den kan ha en registrerande dokumentationskaraktär. 
Skillnaden mellan produktion och dokumentation kan beskrivas genom 
följande exempel. En musikproduktion med dokumentationskaraktär kan 
vara en radioutsändning av en symfoniorkesterkonsert. Det är då rimligt att 
produktionsmålet bör vara att den musik som spelas i radio så långt som 
möjligt ska efterlikna hur det låter i konsertsalen vid inspelningstillfället. I 
det andra läget, en musikproduktion med produktionskaraktär, är det 
överordnade målet att produktionens klingande resultat ska vara så bra som 
möjligt. För detta ändamål är alla medel tillåtna. Därför finns med detta ideal 
ingen anledning att med någon slags autenticitetssträvan försöka reproducera 
ett unikt akustiskt förlopp.  

Den andra dimensionen i modellen beskriver musikproducentstrategi och 
kan också vara av två slag. En producent kan vara coachande och 
förstärkande eller dirigerande och drivande. Det som är speciellt med en 
förstärkande producentstrategi är att artisten och musiken helt står i centrum. 
I den andra typen av musikproducentstrategi, den drivande, är det istället 
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producentens intentioner som står i centrum. Kompositörernas verk 
tillsammans med musiker och artister är då endast medel för att nå 
produktionsmål. 

Modellens tredje dimension beskriver musikproducentfunktion och även 
den är av två slag. En musikproducent är antingen närvarande och aktiv eller 
passiv och inte närvarande under det konkreta produktionsarbetet. Skillnaden 
mellan aktiv och passiv musikproducentfunktion kan jämföras med att vara 
styrman eller befälhavare i sjöfart. Båda uppdragen är ansvarsfulla men på 
olika sätt. Utmärkande för den aktive producenten är att denne personligen 
leder produktionsarbetet på plats och aktivt deltar i den skapande processen. 
Den passive producenten är däremot sällan på plats under själva 
produktionsarbetet. Den passive producenten verkar genom att skapa 
förutsättningar för musikproduktion men låter andra genomföra det konkreta 
produktionsarbetet. Internationellt kallas ibland den passive producenten för 
exekutiv producent. 

 Det primära syftet med den beskrivna musikproduktionsmodellen har 
varit att analysera produktioner och producenters arbete, men modellen har 
också använts vid utbildning av musikproducenter. En möjlig källa till 
problem när man arbetar med en produktion är att olika deltagare kan ha 
olika uppfattningar om vad som är produktionens syfte, eller att de inte är 
bekanta med den produktionskultur som produktionen genomförs i. Den 
beskrivna modellen kan då vara till hjälp för att konkretisera vad som är 
produktionens mål och vilka strategier produktionens deltagare kan enas om 
att arbeta efter. I ett vidare perspektiv bör även denna modell kunna 
användas för att diskutera fler former av musikpedagogiskt arbete i samband 
med musikproduktion. Under arbetet med att utveckla denna modell var 
doktorandgruppen vid KMH ett mycket viktigt diskussionsforum och Cecilia 
Hultbergs synpunkter med kulturpsykologiskt fokus och övriga 
kommentarer, bland annat med utgångspunkt i hennes egna erfarenheter i att 
konstruera modeller, var mycket värdefulla för att göra en så tydlig och 
begriplig modell som möjligt. 

I Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning – en 
kulturpsykologisk studie av musikerstudenters förhållningssätt i enskild 
instrumentalundervisning (Holgersson 2012) var Hultbergs modell viktig i 
arbetet med analys av empiri. I studien analyserades det fram tre olika 
begrepp, reflekterande navigering, anpassning och indifferens. Det är viktigt 
att framhålla att det förekommer variationer i hur förhållningssätten kommer 
till uttryck hos individer, att de är individuella och att de många gånger 
överlappar varandra. Det vill säga att en individ växlar och kombinerar dessa 
tre förhållningssätt. 

Förståelse av begreppet reflekterande navigering kan kort beskrivas som 
att student och lärare bemöter varandra med ömsesidig respekt. Detta 
innebär att studenterna i samverkan med sina lärare medverkar till att 
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strukturera undervisningen, innehållsligt och metodiskt inom en ram som de 
uppfattar att läraren sätter för undervisningen/utbildningen. 

Anpassning kan kort beskrivas som att studenten är mån om att lära sig 
och ta del av så mycket som möjligt av det som en lärare delar med sig av. 
Den studerande har förtroende för läraren och dennes kompetenser. 

Det tredje begreppet indifferens (ointresse, att inte bry sig om) innebär att 
studenten inte beaktar råd som ges från läraren. Det verkar som det hos 
studenter i studien kan finnas inslag av medvetenhet såväl som 
omedvetenhet över detta förhållningssätt. En student kan till exempel vara 
upptagen av att lösa problem med annat innehåll än de som läraren fokuserar 
på. Det kan också vara ett medvetet förhållningssätt för studenten att skapa 
något nytt. Det är därför viktigt att förstå att begreppet har olika nyanser i sin 
betydelse. "Indifferens som förhållningssätt rör sig i ett spänningsfält mellan 
anpassning och reflekterande navigering samtidigt som det också har sina 
egna vägar” (s. 91). 

Indifferens är intressant på flera sätt utifrån ett lärande perspektiv och den 
lärandes sätt att förhålla sig till lärande. Den lärande kan välja egna strategier 
för lärande och även välja att inte bry sig om strategier som erbjuds av 
kunniga inom området. Detta resultat visade sig även i andra, då pågående 
studier kring musikaliskt lärande. Hultberg och Holgersson (2010) synliggör 
bland annat detta i en artikel med empiriskt underlag från olika studier inom 
projektet Instrumentalisters musikaliska kunskapsutveckling i ett kulturellt 
mångfacetterat samhälle där problematiken beskrivs som Students’ and 
teachers’ expectations – matches and mismatches in learning and teaching 
in higher music education. 

En studie genomfördes med studenter inom kursen självständigt arbete 
(Gullö, Holgersson, Sveen & Magnusson 2013). Studenterna representerade 
flera olika utbildningar inom musik och journalistik. I denna studie 
problematiserades studenters lärande såväl som handledarrollen. Vi kunde på 
olika sätt analysera att studenter, oavsett program och utbildning, kunde inta 
ett indifferent förhållningssätt. Förhållningssättet är komplext, och kan 
förstås innehålla både positiva såväl som utmanande inslag gällande lärande 
(Holgersson 2011). Studien visar på utmaningar av olika processer för 
studenters lärande i arbete med deras uppsatser. Indifferens begreppet blev 
bland annat ett analysverktyg för att förstå och problematisera studenters 
lärande såväl som handledares strategier och val av handledning. Denna 
problematik är nu ett område som vi i pågående studier beaktar och 
undersöker vidare.  

Forskning och annat arbete efter disputationen 
Att utbilda sig till forskare var en lång och strävsam period, med såväl 
spännande och givande arbetsdagar som ansträngande. Vi har under de 



Jan-Olof Gullö & Per-Henrik Holgersson: Kulturen sitter inte i bara väggarna - den sitter även i människorna 

 77 

senaste åren haft förmånen att kunna presentera en del resultat från våra 
undersökningar i samband med olika forskarkonferenser. Utöver de musik-
pedagogiska konferenserna som Nordiska nätverket för musikpedagogisk 
forskning årligt anordnar har vi även medverkat vid olika pedagogiska 
konferenser som t ex Nätverk och utveckling – NU, och European 
Educational Research Association’ – EERA, där vi gjort presentationer med 
högskolepedagogisk inriktning, flera med fokus på handledning. Vi är båda 
involverade inom forskarnätverken Association for the Study of the Art of 
Record Production (ASARP) och The International Association for the 
Study of Popular Music (IASPM), där vi tillsammans och var en för sig 
presenterat forskning med musikpedagogisk relevans vid ett flertal 
konferenser i USA och Europa. Ett annat svenskt mångvetenskapligt forskar-
nätverk som vi med glädje deltar i är Mirac: Music-focused Interdisciplinary 
Research and Analysis Center här i Stockholm.  

Våra avhandlingsarbeten resulterade inte bara i att vi efter våra 
disputationer har forskat vidare, ofta i samarbete. Vi har också fått nya 
arbetsuppgifter. Det har varit ledningsuppdrag av olika slag, Holgersson som 
prefekt för Institutionen för musik, pedagogik och samhälle vid KMH och 
Gullö som proprefekt för Institutionen för samhällsvetenskaper vid och 
avdelningsföreståndare för journalistik och nationalekonomi vid Södertörns 
högskola. Så hela vår gärning har alltså inte handlat om musikpedagogisk 
forskning under de senaste åren. Men vi hoppas kunna ytterligare fördjupa 
och utveckla vårt samarbete, som alltså inleddes under vår doktorandtid, där 
Cecilia K. Hultberg blev vår huvudhandledare och senare även vår kollega. 
Ett steg i denna riktning är att vi båda två numera är anställda på KMH där 
Gullö nyligen tillträdde som gästprofessor i musik- och medieproduktion.  

Coda 
Det sägs ibland att kulturen sitter i väggarna – men är det verkligen så?  
Bruners berättelse om åran (Bruner 2002), alltså hur kunskap medieras 
genom verktyg, tog Cecilia som nytillträdd professor vid KMH 
återkommande upp med oss doktorander. Tanken bakom denna berättelse är 
att åror används på olika sätt i olika kulturer, för att ro eller på annat sätt 
förflytta sig över vatten. Och att verktyget också, mer eller mindre explicit, 
innehåller kunskap om hur det ska användas. Även om berättelsen om åran 
visserligen ger fog för påståendet att kulturen sitter i väggarna så är det 
knappast hela sanningen.  

Tydligt i mötet med Cecilia är att kulturen sitter i människorna, alltså i de 
människor som väljer att vara med och utveckla och därigenom påverka 
kulturens utveckling. Hennes bidrag till livliga och intressant diskussioner 
har utan tvekan varit något som i hög grad gjort avtryck i kulturen på KMH 
och även i hög grad påverkat oss. Tack Cecilia! 
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Frans Hagerman: Musikpedagogisk forskning i relation till 

pedagogisk praktik 

Föreliggande artikel är inspirerad av filosofen Wartofskys tankar om vad 
som är kännetecknande för forskning som mänsklig verksamhet. De 
tankegångar Wartofsky presenterar i sitt vetenskapsteoretiska opus 
Conceptual foundations of scientific thought (1969) och även i senare böcker 
(Wartofsky, 1979) är intressanta för det musikpedagogiska forskningsfältet 
eftersom de har en kulturpsykologisk och- historisk utgångspunkt. Kärnan i 
hans filosofiska diskussioner handlar om hur människan som art bildar sig 
kunskap om sin omvärld. Om vi tittar på vår egen forskningsgren, den 
musikpedagogiska forskningen, innebär den att vi undersöker 
frågeställningar på ett sätt så att vi kan lära oss mer om dem än om vi enbart 
hade undersökt dem med vårt vardagsförnuft. Vad är det som gör att vi efter 
genomförandet av våra undersökningar kan uttala oss säkrare om 
frågeställningar än om vi inte hade använt oss av vetenskapliga metoder? 
Den centrala frågan är här vad våra undersökningar leder till för 
kunskapsformer och på vilket sätt de är viktiga även utanför forskarskrået. 
Wartofsky (1969) gör en skillnad mellan vetenskaplig och vardaglig 
kunskap. De största skillnaderna han lyfter fram är att vetenskaplig kunskap 
produceras med systematiskt genomförda undersökningar där ingående 
begrepp är klart och tydligt utredda, medan vardaglig kunskap inte alls har 
sådana krav på sig. Det som vi kallar för vetenskaplig kunskap idag har en 
lång evolution av förstadier bakom sig. Wartofsky kallar dessa för för-
vetenskapliga kunskapsformer eller prototyper. Här nämns för det första 
företeelser som skrock, astrologi, önsketänkande, mystik och annat som har 
att göra hopfantiserade varelser och krafter. För det andra nämner han 
ackumulerad erfarenhet formulerade som ordspråk: exempelvis ”Lätt fånget, 
lätt förgånget”, ”högmod går före fall” och liknande. Dessa har uppkommit 
utifrån generaliserade erfarenheter som har klätts i språkliga former som är 
lätt att minnas och föra över mellan generationer. För det tredje nämner han 
att det är en utbredd missuppfattning att s.k. know-how-kunskaper som att 
kunna köra en bil eller bygga en segelbåt (eller spela ett musikinstrument) 
kan betraktas som vetenskaplig kunskap. Dessa kunskaper kan observeras 
genom fraser som ”the science of bridge building” (s. 45). Vetenskapliga 
kunskaper bygger däremot på systematiskt genomförda undersökningar där 
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det finns strikta krav på såväl begreppsanvändning, metoder för 
datainsamling och analys och presentation av resultat. Det finns också 
utstuderade metoder för att upptäcka egna och andras felaktigheter när det 
gäller samtliga steg i upplägget av en vetenskaplig undersökning och det 
vetenskapliga skrået uppmuntrar till kritisk granskning kunskapers giltighet. 
Det är i regel ett brott mot sociala konventioner att ifrågasätta invanda 
sanningar och konventioner utom i forskarkollektivet där ifrågasättande av 
invanda sanningar är hela grundvalen för verksamheten.   

När det gäller kritik av vardagsförnuft och know-how har det dykt upp 
figurer under historiens lopp som fått sätta livet till för att de ägnat sig åt att 
ifrågasätta. Det mest kända exemplet är Sokrates som tvingades dricka en 
lägel med gift för att han ifrågasatte andras sanningar på med hjälp av sin 
dialektiska metod. Men det är också sådana figurer som har drivit 
kunskapsutvecklingen framåt och gjort att vi idag kan ägna oss åt forskning 
på universitet och högskolor. En forskare är en person med egna idéer och 
stark integritet.  Om man läser vår egen professor Hultbergs (2000) 
avhandling om pianoundervisning rymmer den också ifrågasättande 
pianoundervisning som leder till ”bokstavstrogna” musiker. Vetenskaplig 
kunskapsproduktion kan röra upp känslor, för att den har en form som 
avviker från det välbekanta och för att den har potential att förändra. 
Musikpedagogik som forskningsdisciplin har en stor potential att förbättra 
musikundervisning på flera nivåer i samhället.  

Jag ska här nämna ett par exempel på avhandlingsarbeten från vår egen 
institution och diskutera lite på vilket sätt den kunskapen som framställts 
skiljer sig från vardaglig kunskap. Vi kan börja med min egen undersökning 
om kompositionsstudenters kreativa processer. Denna studie är ännu inte 
avslutad så jag kommer inte att presentera det i detalj utan endast diskutera 
det i relation till sin undersökningsmetod.  

Det vardagliga sättet att undersöka hur kompositionsstudenter arbetar 
skulle kanske vara att stämma träff med några kompositionsstudenter och 
lite planlöst fråga dem hur de brukar gå tillväga när de skriver musik. 
Sannolikt skulle en sådan frågestund ge en del intressanta indikationer på hur 
de arbetar men det skulle knappast gå att kalla för en vetenskaplig 
undersökning. En vetenskaplig undersökning måste ske systematiskt och 
med en genomtänkt plan som även är flexibel för små kursändringar 
beroende på vad som visar sig under datainsamlingen. Min datainsamling 
gick ut på att samla in kompositionsskisser med regelbundna intervaller 
under hela kompositionsprocessen och samtidigt genomföra intervjuer och 
observationer. För att analysera mitt material jämförde jag information i 
skisserna med information i de färdiga kompositionerna. På så sätt upptäckte 
jag att studenterna tillsammans med sin lärare arbete med scaffolding-
tekniker. Eftersom scaffolding är ett etablerat begrepp inom pedagogisk teori 
(Clark, 1997) gjorde det att jag kunde analysera mitt resultat utifrån en väl 
underbyggd begreppsapparat. Scaffolding innebär kortfattat att en lärare 
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understödjer sin elevs lärande genom vid väl valda tillfällen ge (metaforiska) 
stöttor. Genom att analysera vad dessa stöttor innehöll och vilken funktion 
de fyllde i kompositionsprocessen gick det att upprätta en indelning av flera 
typer av stöttor som dessutom kunde relateras till en tidsaxel för hela 
kompositionsprocessen.  

Detta vetenskapliga sätt att undersöka musikalisk kreativitet på gav 
förvånansvärt många möjligheter att upptäcka aspekter som inte hade kunnat 
upptäckas enbart genom att använda en metod, exempelvis intervju. Jag tror 
själv att styrkan i undersökningen ligger i att jag arbetat med kombinerade 
metoder, under lång tid och med god frekvens; jag gjorde många mätpunkter 
under min undersökning. Jag är själv positivt överraskad över vilken 
potential som finns i att kombinera olika former av kvalitativa data. Jag är 
här väldigt tacksam för att min handledare uppmuntrade mig vara 
ifrågasättande mot verbala data och rikta min uppmärksam även mot andra 
datakällor. Utan att föregripa mitt resultat alltför mycket vill jag säga att jag 
tror det kan vara betydelsefullt även för musikutbildare som inte ägnar sig åt 
att lära ut komposition och att detta mycket beror på att undersökningen 
bygger på kombinerade data.  

Den andra avhandlingen (Falthin, 2015) jag tänkte nämna här är en studie 
av musikundervisning i klassrummet som också har handletts av professor 
Hultberg. För att driva resonemanget vidare om skillnaden mellan 
vardagskunskap och vetenskaplig kunskap tänker jag diskutera det 
metodiska upplägget. Om vi tänker oss ett scenario där det klassrum som 
ingår i studien hade studerats av läraren själv medan undervisning pågick 
hade läraren varit fullt upptagen med att hålla ordning på verksamheten och 
varit bunden av praktiska omständigheter.  Man skulle då kunna säga att 
läraren är ”online” i förhållande vad som sker inne i klassrummet för att 
använda sig av Wartofskys (1969) distinktion mellan att vara online eller 
offline i förhållande till en situation. När en forskare bestämmer sig för att 
videofilma samma klassrum uppstår dock helt andra möjligheter att upptäcka 
detaljer i situationen. Forskaren kan upprepade gånger detaljstudera 
videofilmerna, frysa situationer och begreppsliggöra skeenden. Sedan kan 
jämförelser göras med vad andra forskare skrivit om såväl beteendemönster, 
inredning av klassrum som styrdokument för musikundervisning. Forskaren 
har också möjlighet att rådgöra med sina kolleger vad olika observationer 
innebär och kan senare vid behov komma tillbaka till klassrummet och göra 
ytterligare observationer. Innan forskaren uttalar sig i sin rapport om 
resultatet har ofta flera alternativ för att tolka en och samma situation stötts 
och blötts. En särskilt förtjänstfull aspekt av Falthins (2015) arbete är det sätt 
som resultatet presenteras på, nämligen som tidslinjer (i form av 
konventionella notsystem med tilläggskommentarer och andra symboler) 
som beskriver hur musikläraren arbetar med kroppslig gestik och 
stickrepliker för att hjälpa eleven att lära sig musikstycken, vilket kan förstås 
som olika former av scaffolding (Clark, 1997). Det här är ett bra exempel på 
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vilket potential som ryms inom videoobservation av klassrumssituationer. En 
musiklärares vardagliga kunskap (eller know-how) är kraftigt begränsad av 
att observationer måste ske online medan en forskare har möjligheten att 
arbeta offline. Ytterligare en aspekt är att det kategoriseringsarbete som 
forskaren arbetar med i sitt led att presentera sina fynd gör att kunskapen får 
en mer abstrakt och allmängiltigt form. Det gör att den får ett betydligt större 
kollektivt värde än vardaglig kunskap som ofta är mer bunden till sin 
kontext.  

Wartofsky (1969) argumenterar för vardagskunskap är ett svar på hur 
människor anpassar sig till sin omgivning den kan hjälpa till att vägleda vårt 
handlande i liknande situationer. När förändringar sker i omgivningen måste 
vi uppdatera våra kunskaper. Vetenskaplig kunskapsproduktion är det 
yttersta svaret på hur människan som art anpassar sig till en föränderlig 
omgivning. Villkoren för att lära ut musik förändras när tekniska och sociala 
villkor förändras. Forskare är personer som för samhällets räkning tilldelats 
privilegiet att få arbeta med att undersöka förhållanden och förändringar i 
vår biologiska, kulturella och historiska omgivning. Resultatet av dessa 
undersökningar är kunskap som är förpackad i en kollektivt användbar form; 
så att den användbar för många människor och kan leda till förbättringar av 
vårt utbildningssystem.  
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Tapani Heikinheimo: Through learning about their own 

learning: Strategies and Internal contradictions 

Introduction 
Characteristic to Cecilia Hultberg’s work is the search for student autonomy 
and ownership of the musical engagement with detailed ways of developing 
musical expressivity. Her research projects and insight as a pedagogue have 
inspired me and others to think musically with researcher’s accuracy; to 
work with musician’s heart and researcher’s mind.  

This essay discusses how the musician benefits from the awareness of the 
teaching and learning strategies and the appearing internal contradictions. I 
will refer to two articles by Cecilia Hultberg (2008 and 2011), in which she 
highlights the need for reflection and the understanding of learning 
strategies. These articles serve as an example for discussing internal 
contradictions within the musical meaning making as well. The discussion 
uses the Cultural-Historical Activity Theory as a lens to understand the 
process of possible change in a social context, instrumental music education. 

Learning strategies and internal contradictions 
The topic of the first article is Instrumental students’ strategies for finding 
interpretations: complexity and individual variety. She discusses how two 
skilled guitar players “managed to maintain their own preferred learning 
strategies during the entire process of interpretation-finding, and to cope 
with that of their fellow student” (2008:15). The other guitarist starts by 
using a mainly tradition-based strategy and the other a more western one. 
They related to conventions of expression differently: one by listening and 
the other by reading the score. This included the process of making sense of 
the music, recognize structure and musical gestures, and consider expression 
by reading, playing, listening to and imagining. They used, as Hultberg puts 
it, the psychological tools (Vygotksy 1978) differently.  

As a result, she points out how the students were able to bridge the gap 
caused by differences between their strategies. The combination of these 
diverging individual approaches was enabled by the students’ experience 
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with the style of the music and instrumental expertise, as well as the 
common goal to plan and practice for the summer concert tour.   

Another layer in her study highlights the importance of reflection on 
interpreting-finding. The music teachers should support students’ conscious 
awareness about their own learning strategies in music. Hultberg points out 
(2008) that this recognition of our own approach and pathways to music will 
help in recognizing those of our students.  In her study, the participants had 
learned about learning. Their meta-cognition concerned both ensemble 
playing and teaching: “they realized that their own approaches may not 
necessarily suit others, be it musicians in ensemble playing or future 
students” (2008:15).  

The above described analysis on learning strategies by Hultberg (2008) 
offered an important perspective for my dissertation study (Heikinheimo 
2009). She showed how closely approaches on musical performance are 
connected to pedagogy in instrumental teaching and learning. As a 
conclusion she states 

that instrumental teachers explore and identify their own learning strategies 
in order to be able to recognize those of their students, and to account for 
these while they are teaching. By doing this, teachers will be well prepared to 
meet their students on their own levels, to consider the students’ actual 
competences, and to support them in developing these. (Hultberg 2008). 

For higher music education, her analysis promotes reflected musicianship as 
a basis for the instrumental music teacher education. Moreover, she 
describes the tension between the two pathways to music. Therefore, 
Hultberg’s analysis on learning strategies in rehearsing music offered fruitful 
guidelines to analyze teacher student work also in my study. The focus was 
on the teacher student interaction, Intensity in Interaction, in 22 instrumental 
lessons (Heikinheimo 2009). 

I analyzed teachers’ and students’ comments in the stimulated recall 
interviews with the purpose to examine dynamic changes and tensions 
within the lesson interaction. Viewing the data through the activity theory 
lens, the analysis paid attention to the discussed breaks and obstructions in 
the flow of their communication. Moreover, the character of the contrasting 
intentions was visible in the observations and in the transcript. Although the 
participants did not articulate or analyze their speech and actions 
theoretically, they pointed out dilemmas and deviations in the lesson 
interaction they had experienced. These external signs were based on the 
internal tensions or contradictions, the double nature of each commodity: use 
value and exchange value. The clash between use value and exchange value 
of music making became visible through several kinds of internal 
contradictions. As a result, the following list illustrates some of the findings 
from the 22 lesson interactions: 
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(a) Musical expression vs. worry about instrumental competence 
(b) Detailed work vs. musical expression 
(c) Individual work vs. cooperation in a group 
(d) Rules for music and pedagogy vs. rules of everyday life 
(e) Role of responsibility vs. role of musical immaturity 
(f) Student withholding vs. teacher activity 
(g) Active teacher instruction vs. pace of student’s learning 
(h) Instrument specific technical tools vs. musical object 
(i) Technical vs. musical tools 

 
These contrasting elements are not peculiar; similar tensions seem to appear 
constantly in music and in art education (Custodero 2002, Gaunt 2006). 
Neglecting them could cause too easy and shallow solutions. But does 
fostering contradictions create anything more than negativity. Therefore, an 
obvious question raises: 
 

− Why and how are internal contradictions relevant in examining 
musical work by teachers and students? 

 

Firstly, similar to what Hultberg discussed in her observations, these internal 
contradictions make visible the different approaches to music by the teachers 
and students. Hultberg (2008) explains that it may be difficult for students 
with less experience or motivation to bridge the gap between their teachers’ 
and their own learning strategies. “They have problems benefiting from 
teachers’ advice because they intuitively approach the music on their on 
preferred pathways” (2008:15). To bridge these gaps, teachers and students 
create strategies connected to the historically developing social context of 
musical traditions. 

Connected to the practical teacher-student problem solving, the following 
ten interpretations of the teaching and learning strategies were evident in the 
analysis of my study (Heikinheimo 2009). 
 

(a) Instruction by complete patterns, in which the work focused on 
detailed musical and technical proximal goals and targets.  

(b) Arousal by variation of objects. The teacher and student maintained 
their energy by sudden changes in the focus of their work. 

(c) Ensemble work, playing together  
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(d) Stimulation by urgency, in which the close by deadline, imagined or 
real, inspired the teachers and students, 

(e) Concrete tools, in which praising and positive but accurate feedback 
dominate their actions. 

(f) Open up and ease off. The work consisted of accurate feedback as 
well as relaxed small talk. 

(g) Changing the object balance enabled extension and expansion in the 
musical and pedagogical work. 

(h) Merging musically, combined technical and musical matters: the 
teachers and students used mostly musical means with minimal 
verbal communication. 

(i) Assembling and dismantling. They added musical and technical 
complexity (assembling), as well as separated musical and technical 
matters into small units (dismantling). 

(j) The use of metaphors and stories. 

 
These strategies emphasize the unlimited creativeness teachers and students 
offered “complex blends of tools to demonstrate stylistic musical 
expressivity” (Hultberg 2008:15). However, not all musicians are ready for 
creative approaches. They are fragile (Eisenberg 1990) and such methods 
may initiate tensions. This leads to the second reason. 

From the Cultural-Historical Activity Theory perspective, (CHAT) 
(Vygotsky 1978, Leontiev 1978, Engeström 1987), the internal 
contradictions offer common objects for the activity of instrumental teaching 
and learning. Consequently, the contradictions are the actual motive for the 
activity. The activity of the teacher student interaction becomes an organic 
context, not stable. This includes the development of the whole activity 
system of teaching and learning in instrumental lessons.  

Thirdly, connected to the second, the internal contradictions are sprouts 
for expansion of the activity system (Engeström 1987, Heikinheimo 2009). 
As an example, I refer to another article by Cecilia Hultberg, in which she 
goes on further in her analysis on learning strategies and suggests expansions 
in the teacher-student work. In her study on two cases in different contexts, 
Hultberg (2011) discusses students’ ways of using cultural tools in 
contrasting contexts of music education. The students learned “how to relate 
the cultural tools, that is, the instrument, performance, and notation to 
conventions of the music tradition” (Hultberg 2011, 141). This process leads, 
as she explains, the students to become members of the tradition who are 
able to follow the rules of performance practice and create musical 
structures. They are capable of developing personal styles not only in 
performance of music created by others but also in improvisation.  While she 
suggests improvisation as an expansion for the used teaching and learning 
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strategies, she proposes a shift from musicology on composed music to 
musicology on performing music (Johansson 2008, Heikinheimo 2012). In 
order to establish such a change of paradigm we need proper tools. 

Internal contradictions as tools for change 
As Hultberg (2008) explained, learning presumes reflection. Without 
articulation internal contradictions remain latent and unnoticed. By 
analyzing the artefact mediated cultural historical evolving work of for 
example musical interaction, activity theory offers tools for understanding 
the complexity of the possible change. To be more specific, Engeström, Y. 
(1987, 1995, 2005) discerns four levels or layers of contradictions in his 
analysis of human activity. They are found within the object of the activity, 
or between the object and the tools use in the activity, or they are between 
the old conventions and conventions in the new form of activity. The 
contradictions on the fourth level appear when the new activity system 
becomes established but conflicts with one or more neighbor activities.  

Hultberg offers an example for the third level of internal contradictions in 
the second article (Hultberg 2011). She describes how the tensions between 
playing mechanically versus playing with expression became an evident 
object of the lessons. Here again the internal contradiction in the students’ 
music making lead way to developing of the entire teaching and learning 
activity. Hultberg underlines the dialogic teaching strategy on traditional 
expression (Engeström, R. & Heikinheimo 2011). In terms of the Cultural-
Historical Activity Theory, the common object in Hultberg’s example was 
actually the dialogic approach versus teacher centered work. In this case, the 
process of change includes not only reflection on students’ use of cultural 
tools but also teachers’ reflection on the evolving teaching and learning 
strategies. As Hultberg visions: “to guide them in problem solving in the 
present as a platform for further development” (2011: 139). Thus, solving 
musical and instrument-specific problems in the course of lesson interaction 
deals, after all, with internal contradictions. 

In sum, this essay has drawn on the understanding that contradictions and 
tensions of interaction externalize as deviations of the maintained script. 
They have social, cultural, and reciprocal origin. The breaks in the script, 
disturbances such as interruptions or student initiations, have reciprocal 
origin. On the one hand, a stable and solid script of an instrumental lesson 
may support long-term elaboration of skill training and musical competence. 
However one can ask, does the music performed by artists, whose 
musicianship has grown mainly within a stable educational script, reach the 
audience? On the other hand, an agenda for a lesson with creative methods 
and ideas may appear as a new and also unclear situation, which is open to 
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disturbances. As stated above, these disturbances have the potential to also 
become innovations with artistic value. 
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Anna Houmann och Eva Sæther: Abstraherade och 

koncentrerade destillat 

Inspirerade av den alltid närvarande glimten i vårt festföremål Cecilia 
Hultbergs blick, har vi tagit tillfället i akt att lyfta fram de metaperspektiv 
som tydligt framträder vid en kontemplation över ett långt liv av 
vetenskapliga gärningar. Vem är det, till exempel, som kommer på tanken att 
komponera en kanon på den hopplösa förkortningen NNMPF? Och som 
skrattande envisas med att kombinera musikalisk professionalism med 
vetenskaplig stringens. Vilken är den drivkraft, eller kanske snarare 
wonderment question som kan förklara en sådan nyfiken skaparkraft? 

Nyckelord: modell, obstructs, väsentlig, socio-cultural, sempre, Cecilia 

Svaret på våra frågor fann vi genom att gå till primärkällorna. Ur dessa 
vaskade vi fram några centrala och stiltypiska bidrag för att i vår avgörande 
analys - med hjälp av blackout teknik - kunna bidra till kunskaps-
utvecklingen och historieskrivningen inom såväl musikpedagogisk som 
konstnärlig forskning. Vi tycker oss kunna urskilja en sutur, en gränsyta, en 
läkeyta, mellan två komplicerat sammanlänkade fält, konstens och 
vetenskapens. Måhända är det en helare vi anar?  

Allt började 1760. Caleb Whiteford (1786), en engelsk vinhandlare, 
författare, diplomat och tidigare granne till Benjamin Franklin, bor på landet 
cirka fyrtio miles utanför London sitter inomhus på grund av dåligt väder 
med endast en kortlek och ett par dagstidningar som underhållning. Efter att 
ha läst de tätt sittande kolumnerna uppifrån och ner på det traditionella sättet 
läser han sedan två kolumner på tvären. Den här metoden, blind chance, ger 
"the strangest connections...things so opposite in their nature and qualities, 
that no man alive would ever have thought of joining them together" (Kleon, 
2010, s. xviii). Han skriver ner de bästa kombinationerna och publicerar dem 
under namnet "cross-readings". Här är ett exempel: 

On Tuesday both Houses of Convocation met: Books shut, nothing done. 
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Femtio år senare tar USA's tredje president, Thomas Jefferson, fram saxen 
och klipper ut de bitar som han föredrar ur sin King James Bibel och klistrar 
in dem i en scrapbook. Han kallar den The Life and Morals of Jesus of 
Nazareth. Den kom senare att vara känd som The Jefferson Bible (Jefferson, 
1820/2011). 

I Paris, 1920, föreslår en rumänsk poet vid namn Tristan Tzara att man 
ska dra ord ur en hatt för att skapa en dikt. Den surrealistiska gruppen som 
Tristan ingår i blir bestört och sparkar ut honom. Han beskriver metoden i 
boken Dada Manifesto on Feeble & Bitter Love. 

I samma stad bor den kanadensiska konstnären Brion Gysin på Beat 
Hotel, 1959. Han monterar tavlor på ett bord täckt med tidningar när han 
tappar sin kniv och skär genom flera lager av tidningsskrift. Han tänker: 
“Writing is fifty years behind painting” (Gyson & Kuri, 2003, s. 153). Hans 
“cut-up” teknik inspirerar vännen och författaren William Burroughs till att 
utveckla tekniken och dessutom blir de en metodens missionärer. Burroughs 
hävdade även att cut-ups var en form av tidsresande: "when you cut in to the 
present the future leaks out" (Burroughs, 1992). 

1966 läser Tom Philips, en tjugoåttaårig konstnär i London, en intervju 
med Burroughs i The Paris Review. Han provar att göra några egna cut-ups 
av gamla tidningar som han har liggande. Han gillar resultatet av tekniken 
och tänker att han skulle kunna ta det ett steg längre. Han går ner till en 
second hand affär och köper första bästa bok han hittar för tre pence. Boken 
är en Victoriansk novell från 1892 skriven av W. H. Mallock vid namn A 
Human Document. Philips tar en svart bläckpenna och stryker över ord och 
lämnar endast kvar ett fåtal ord, sammankopplade med "floder" av blankt 
papper mellan textraderna. Han fortsätter så småningom med att måla och 
rita och göra collage över sidorna och boken transformeras till ett modernt 
illuminerat manuskript. Genom att subtrahera bokstäver från Mallocks 
original titel kommer han på namnet A Humument. A Humument blir ett 
fyrtioårigt work-in-progress. Philips publicerade den först som en bok 1983 
och den blir en kultklassiker. Den fjärde utgåvan publiserades 2005. Arbetet 
fortgår ännu till dags dato, av vilket en del kan ses online 
www.tomphillips.co.uk. 

San Fransisco, 1977. En poet vid namn Ronald Johnson tar 1892 års 
utgåva av John Milton's Paradise Lost från en bokylla i en bokhandel och 
influerade av Phillips börjar han stryka ut ord och meningar från det episka 
poemet. Han köper fler kopior av utgåvan och efter flera versioner publicerar 
han sitt resultat, Radi os. Förutom Phillips är ytterligare en influens till 
verket Lukas Foss’s Baroque Variations. Det var den första delen av Foss 
stycke som särskilt fångade Johnsons uppmärksamhet det vill säga metoden 
att “skära ut hål” i ett Larghetto av Händel (Concerto Grosso, Op. 6, No.12), 
en Scarlatti sonat och ett preludium av Bach. Instrumentgrupper spelar 
Larghettot men faller hela tiden tillbaka i ljudbilden, till ohörbarhet (snarare 
än tystnad eller paus). Händels toner är alltid näravarande men ofta ohörbara. 



Anna Houmann och Eva Sæther: Abstraherade och koncentrerade destillat 

 91 

De ohörbara delarna lämnar på så sätt hål i Händels musik. Inspirerad av 
denna metod säger Johnson: “I composed the holes” (1977, s. ix). 

I början av 1980-talet adopterar skådespelaren Crispin Hellion Glover 
tekniken och "förskönar" gamla Victorianska noveller med teckningar, 
fotografier och annat collagematerial. Den mest uppmärksammade av dessa 
är hans bisarra bok Rat Catching från 1989 vilken är sprungen ur en bok från 
1896 Studies in the Art of Rat-Catching. Glover fortsätter med den här 
tekniken i flera andra böcker och åker runt och läser ur dem till dags dato. 

Vi snubblar över boken Steal Like an Artist av Austin Kleon genom ett 
besök på MoMa i New York och låter oss inspireras av hans Newspaper 
Blackout där han har förfinat och utvecklat metoden ytterligare genom “petty 
crime, writer´s block, and the internet” (Kleon, 2010, s.xiii). 

Den ovanstående idiosynkratiska historiska beskrivningen ser mer ut som 
blinkningar på en radarskärm än en rak linje. Figurerna, separerade av 
decennier (och århundraden!) är besläktade i sin proximitet av tekniken; de 
hittade sitt eget skrivande genom att manipulera andras. Med stor respekt 
lägger vi till Cecilia Hultbergs blinkningar på den ständigt snurrande 
radarskärmen:  
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Geir Johansen: Student learning and music teacher 

educators’ visions, personal theories and knowledge 

cultures in a diverse society 

Abstract 
Music teachers face new challenges insofar as their students’ learning 
preconditions have changed in ways unforeseen a few decades ago, and 
because music education scholars have presented new insights into 
significant parts of the field. Furthermore, priorities of policy and 
educational politics have changed in questionable directions. Because 
student music teachers must be prepared to handle these challenges, music 
teacher education must critically inspect its present curricula as well as its 
view of student learning, alongside educators’ visions, personal teaching 
theories and knowledge cultures.   
 

Key words  
Knowledge culture, music teacher educators, relational learning, personal 
teaching theory, vision.  

Introduction 
In our contemporary society, instrumental as well as classroom music 
teachers face new challenges. These include aspects of students’ learning 
preconditions that were unthinkable some decades ago, along with factors 
that, more indirectly, affect teaching strategies and choices of repertoire. In 
order to handle such challenges, student music teachers must be adequately 
prepared. Music teacher education cannot fulfil this need for adequate 
preparation by just increasing the amount and comprehensiveness of the 
courses we offer. We must also enable our student music teachers to 
establish deliberate learning trajectories between the courses we offer (Ferm 
Thorgersen & Johansen 2012). In order to do so, critical inspection of them 
is necessary. Which components of the courses we offer can best enable 
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trajectories between them? How, for instance, can a course in hip-hop afford 
points of departure for establishing connections with a course in choir 
conducting? In order to answer such questions, we need to study the content 
and working forms of such courses in both detail and depth so as to equip 
ourselves with systematic knowledge about where that content and those 
working forms come from. Who selects what courses, who teaches them, 
and what are the criteria for selecting the material for the students to work 
with, along with their connected forms of work? In addition, we need to 
understand the characteristics of music teacher educators’ views of teaching, 
learning and knowledge, for these may lie at the heart of those decisions, as 
well as support, or not, more explicitly relational student learning in and 
between their courses. In order to enlighten such questions, and thereby 
enable a critical inspection of what we do, we might draw on concepts of 
‘vision’ (Hammerness 2006, Ferm Thorgersen, Johansen & Juntunen 2015), 
personal philosophy of teaching or ‘practical teaching theory’ (Handal & 
Lauvås 1987, 2014, Ferm Thorgersen & Johansen 2012); and ‘knowledge 
culture’ (Johansen 2014, 2015).  

In this article, I focus on ‘knowledge culture’, because it is the one of my 
own concepts that has been least elaborated elsewhere.1 I start, however, by 
outlining the challenges to music teacher education in detail, followed by 
some considerations of relational learning and learning trajectories. Then I 
describe how this actualizes ‘vision’ and ‘personal teaching theory’ before I 
turn to ‘knowledge culture’. Finally, I sum up the challenges described.  

The challenge 
The challenges to future music teachers, and thereby music teacher 
education, are manifold. It is possible that the school students which our 
student teachers will meet on the labour market draw on informal musical 
experiences of composing and sharing each other’s music on the internet 
(Partti & Karlsen 2010), or by picking up basic instrumental techniques as 
well as repertoire from internet tutorials (Waldron 2009, 2011). Moreover, 
new challenges have been raised by an increased attention towards 
gentrification (Dyndahl et al. 2014), diversity (Karlsen 2014) and 
multicultural music education (Campbell 2005, Karlsen 2012, Saether 2008, 
Schippers 2010, Volk 1998,Westerlund & Karlsen 2010). Scholarship on 
informal learning practices in music (Karlsen & Väkevä 2012) and their 
integration in classroom (Green 2008) and instrumental teaching (Green 
2008, 2012) are also influential. Outside music education, neo-liberal 
educational politics (Apple 2007, Smith 2003) pay new attention to 

                                                        
1 ‘Knowledge cultures’ might be fruitfully discussed in relation to Perkins’ (2011) ‘learning 
cultures’ and Turnbull’s (1997) ‘knowledge systems’, but there is not room for this here. 
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measurability (Schmidt 2011) and instrumentalism, along with proponents of 
technical and ritual rationality, and non-musical justifications for music and 
music education in society (Røyseng & Varkøy 2013).  In these ways, public 
attention and parents’ expectations of schooling little by little turn away 
from cultivating non-measurable values, such as musical interpretation and 
musicality, and that deep learning which is closely connected to “the 
nurturing of sustained attention” (Smith 2003: 48), which is at the core of 
learning to play an instrument.   

Action and its foundations 
What kinds of action should we take in order to prepare student music 
teachers for a professional life that requires the ability to change and develop 
multiple competences? To this end it may not be sufficient to offer a wide 
range of different courses, no matter how close their variety comes to 
meeting various labour market challenges. What may be required is that 
music teacher educators, as part of their practical teaching theory (Handal & 
Lauvås 1987, 2014), conceive student music teachers’ learning as 
“relational” (Ferm Thorgersen & Johansen 2013), for this approach It will 
enable them to deliberately assist student teachers in establishing learning 
trajectories between the courses of the programme. In order to discuss 
whether teacher educators should adopt such a notion of learning, we must 
first acknowledge that it is connected to their perspectives on other aspects 
of their work, such as their opinions about the contents of, and approaches to 
the courses they teach. These opinions and perspectives may, when analysed 
systematically, demonstrate connections to their reflections on, for example, 
good teaching. In turn, when embedded in their practical teaching theories 
(Handal & Lauvås 1987, 2014), these views may prove connections with 
categories of ‘vision’ and ‘knowledge culture’.  

Vision and its connections 
After carrying out comprehensive studies on the characteristics of successful 
teacher education programmes, Darling-Hammond & Bransford (2005) and 
Hammerness (2006), argue that strong programmes have clearly articulated 
and shared visions of teaching and learning. According to Hammerness 
(2006: 1), music teacher educators’ visions entail "images of an ideal 
practice" that bring together their hopes, cares and dreams with their 
understandings, and representing a reach for them that is also within the 
realm of possibility. As such, these visions embody and combine the things 
that guide and animate their teaching, and that can be conceived as the 
consciousness of possibilities. Furthermore, vision is connected to the 
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understandings, practices, dispositions and tools that realise clarity, range 
and distance from reality.  

‘Practical teaching theory’ (Handal & Lauvås 1987 2014) connects to 
vision’s function as a means of looking back (Hammerness 2006). It can be 
construed as a possibly hidden, personal, yet socially constructed broader 
ground for teaching. In contrast to visions’ visibility and concreteness, a 
practical teaching theory tends to be “relatively disorderly, contradictory, 
insufficient, inconsistent and to a large extent tacit” (Handal & Lauvås 1987: 
180). Practical teaching theories’ origins within practices that are parts of 
teachers’ everyday work are rooted in a blend of their educational 
backgrounds along with their practical teaching experiences, as well as their 
memories of their own student life at school constituting their “acquaintance 
knowledge from the other side of the vocational role” (181).  

Vision’s function as a means of looking back, and practical teaching 
theory’s constitution as a personal, yet socially constructed basis for 
teaching, point to a broader knowledge ground wherein music teacher 
educators’ priorities and choices are anchored. I suggest calling this ground 
‘knowledge culture’.  

Knowledge culture 
In similar ways to those in which teachers’ visions are connected to, yet 
different from, their practical teaching theories, I suggest that visions and 
practical teaching theories, in turn, are equally different from, yet connected 
to, a system of knowledge, values and priorities that represent an anchoring 
ground for their choices, and of which they can be seen as representatives or 
agents. I suggest designating those value systems ‘knowledge cultures’.  

In terms of language, ‘knowledge culture’ consists of ‘knowledge’ and 
‘culture’. Hence, we can investigate the concept with either of them as a 
starting point. If we set out from ‘culture’, we can apply an anthropological 
lens,2 and identify cultural traits that separate one culture from another, 
particularly with respect to those kinds of knowledge that are included, 
signified or made explicit as part of those traits. For example, what kinds of 
knowledge are ascribed value among the Masai people on the border 
between Kenya and Tanzania, or within the Amish of North America? How 
are those kinds of knowledge handled? Anthropologist Fredrik Barth (1990) 
describes how people in New Guinea increase the status of certain kinds of 
knowledge by blurring and sharing it with as few people as possible; while 
in Bali there is no value in any knowledge unless it is delimited and taught to 
someone else. From an anthropological perspective, I suggest conceiving 
knowledge systems and hierarchies of a knowledge culture in terms of 

                                                        
2 Culture theory might be another approach, but I leave this to one side for now.  



Geir Johansen: Student learning and music teacher educators’ visions, personal theories and knowledge cultures in a 
diverse society. 

 101 

reservoirs from which teachers and school leaders actualize certain kinds of 
knowledge and tools according to the task at hand. These reservoirs are what 
anthropologist Frederik Barth (1993) calls “cultural stocks”. Following 
Kamsvåg (2011, 2014), studying cultural stocks enables us to identify from 
whence agents, in our case teachers and music teacher educators, draw their 
repertoire of actions.  

If we set out from ‘knowledge’ we can start by distinguishing between 
categories of knowledge, such as Ryle’s (1949) ‘knowing how’ and 
‘knowing that’, or by using Aristotle’s distinction between episteme, techne 
and phronesis (Gustavsson 2000; Varkøy 2013), or Polanyi’s idea of “tacit 
knowledge” (1966), or Swanwick’s (1994) distinction between intuitive and 
logic-analytic musical knowledge. By utilizing these categories as analytic 
tools we can, for example, ask what kinds of knowledge are ascribed value 
in the medical or legal professions, what kind of knowledge hierarchy 
emerges within and between them, and how they differ. Similarly, we might 
inquire into the knowledge cultures of, say, instrumental and general music 
teachers. 

From a knowledge perspective, teaching can be seen as carrying, 
practicing and producing knowledge (Nerland 2004). The choices music 
teachers and teacher educators make when planning and carrying out 
teaching always accentuate certain kinds of knowledge as significant and 
valuable, whilst other kinds of knowledge are excluded or slip out of focus. 
This way the selected repertoire and student working forms of, say, 
instrumental teaching, carries certain kinds of knowledge that structure 
teaching in various ways. As a consequence, Nerland holds, knowledge can 
be seen to operate through teacher educators in ways that shape both 
teaching and learning. However, priorities of knowledge are also the result 
of critical choices made after examining their knowledge grounds. Thus, 
teacher educators appear as knowledge agents in two ways. Firstly, they act 
on behalf of particular ideas about how knowledge and development are 
embedded in the relevant subject or school environment, and which, in this 
sense offer a logic for teacher educators’ teaching and the ways in which 
student teachers learn (Nerland 2004). Secondly, ‘knowledge agent’ also 
entails the execution of agency. As interacting social agents (Barnes 2000: 2) 
who possess internal powers and capacities, teacher educators constitute 
“active entities constantly intervening in the course of events ongoing 
around them, on a level of free will and power of choice” (ibid.). As 
possessors of agency, they also demonstrate power to transform the 
knowledge structures and hierarchies in which their choices are anchored. 
The notion of knowledge cultures, then, refers to the traditions that teachers 
carry, and which discursively operate through them, as well as the resources 
they use for critically examining and developing their knowledge grounds, 
and by means of which they establish frames as well as opportunities for 
their day-to-day teaching.   
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Applying a knowledge culture lens built on the reciprocity between 
anthropological and philosophical knowledge perspectives can be helpful in 
several ways. Most importantly, it enables us to describe music teacher 
educators’ choices of course content and the forms of student work that are 
shaped, maintained and further developed within learning communities 
(Hammerness et al. 2005), including their notions of possible trajectories 
between courses. Furthermore, this reciprocity enables us to study the 
connections between the priorities of learning communities and the cultural 
stocks of particular knowledge cultures. For example, with regard to 
assessment, Fautley (2010) holds that a qualitative, authentic and holistic 
assessment strategy requires the teacher to collect the criteria from her 
“mental stock”. Meanwhile Orr (2010) asserts that these “mental stocks” are 
collective, and that in this sense teachers’ connoisseur- based judgements are 
never random but arise from negotiations of meaning within their collective 
communities of practice.  

In sum I hold that knowledge cultures differ with respect to what kinds of 
knowledge they value and prioritise, as a ground for, and in reciprocal 
interconnections with, teachers’ theories and visions. Within institutions of 
higher music education, professors’ and lecturers’ carry various teaching 
traditions.  In particular, this is demonstrated among music teacher educators 
who run the different courses in, for example, instrumental music teaching, 
classroom music teaching and so forth. However, even if we could isolate 
and categorize teaching traditions in such units, we would soon see that what 
we really face are diverse instrumental teaching traditions and class music 
teaching traditions. For example, if we were to look at the backgrounds of 
professors of instrumental teaching in just one institution, they would most 
certainly be found to prioritise either musicology, musicianship or education, 
along with their respective subcategories (Johansen 2006).  

Final considerations 
‘Knowledge culture’ has been shown to be an analytical category that 
emerges from what kinds of knowledge are ascribed value, and hence, 
priority within particular value systems; how specific cultures prioritise 
different hierarchies of knowledge; and hence how they sort kinds of 
knowledge into knowledge hierarchies. Simultaneously, the agency 
dimension of knowledge provides a lens through which to inspect and 
develop the visions and personal teaching theories of music teachers and 
teacher educators. It is within these dynamics that connections between 
knowledge and learning can be re-inspected, the relational properties of 
learning and their trajectories, and how the particular trajectories of any one 
course subject content connect with the content of another course. In these 
ways knowledge cultures can be discussed and studied with respect to how 
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they enhance or hamper music teacher education’s capacity to prepare 
student teachers for labour market challenges in ways that make them 
sufficiently flexible to adapt to a future we can never know in full.  
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Karin Johansson: Forskare, musiker och lärare – 

reflektioner kring frizoner, systematik och förförståelse  

 

Vari består professionella musikers kunskap? Vad är den till för? Hur kan 
den utvecklas och bidra till konstnärlig och pedagogisk förnyelse? Som 
Cecilia har visat i flera projekt (Hultberg, 2005; Hultberg, 2006; Hultberg, 
2008; Hultberg, 2010) kan gedigna studier kring frågor som dessa 
framgångsrikt återföras till praktiken och i en kollektiv diskussion ge 
utbildningsinstitutioner, studenter och lärare redskap att både hantera lokala 
vardagssituationer och formulera framtidsvisioner. För dem som utbildar sig 
till musiker idag är den professionella framtiden ofta oviss, och forskning i, 
om och kring musik utifrån ett inifrånperspektiv kan spela en stor roll för att 
både fördjupa och expandera musikalisk praktik som konstart och 
kunskapsområde. Med sina samarbetsprojekt mellan forskare och musiker 
har Cecilia banat väg för metodutveckling inom både konstnärlig och 
musikpedagogisk forskning, involverat dem som bär upp den musikaliska 
praktiken – musikerna själva – i forskningen, och demonstrerat hur detta är 
ett angeläget utvecklingsområde för alla musiker och utbildare. Det vill säga 
(i) att forskning kring musikalisk kunskapsutveckling är en hörnsten i 
satsningar på högre musikutbildning och (ii) att det är viktigt att musiker 
också forskar.  

Liksom musicerande är forskning både ett hantverk och en konst som 
utvecklas bäst genom övning, experimenterande, misslyckanden och 
framgångar inom en praktik där man möter förebilder och goda exempel. 
Cecilia har varit en sådan förebild i min egen hittillsvarande 
kunskapsutveckling som forskare på musikområdet. Det är inte möjligt att 
här omfatta alla aspekter av detta, men jag vill i en personlig betraktelse ge 
några korta exempel från områden där hon har väglett, inspirerat och 
utmanat mig. Det första gäller komplexiteten i att vara både forskare och 
praktiker, det andra betydelsen av systematik för att uppnå spännande 
metodutveckling, och det tredje forskarens förförståelse i relation till 
traditionsbärande och originalitet, vilket alltid är en aktuell fråga för såväl 
enskilda musiker och forskare som utbildningsinstutioner. 
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Om konsekvenserna av ett uppmuntrande tillrop 
En dag för ungefär femton år sedan träffade jag Cecilia i en av korridorerna 
på Musikhögskolan i Malmö, där jag på den tiden arbetade som orgellärare. 
Vi pratade om ett aktionsforskningsprojekt jag höll på med, Den inre 
läraren. Projektet gick ut på att videofilma min egen orgelundervisning och 
undersöka hur mina studenter löste konstnärliga och tekniska problem 
genom att spela och pröva olika vägar, medan jag förhöll mig tillbakadragen 
som lärare. Jag hade bakat in studien i min kurs med samma namn, som 
fokuserade övning, self-efficacy och motivation, och vars mål var att ge 
strategier och redskap för självständigt musikaliskt lärande och utveckling. 
Kursen var uppskattad av studenterna och inspirerande för mig, och jag hade 
satsat mycket tid och energi på att genomföra mitt projekt. Denna dag var 
jag emellertid mycket nedslagen. Ungefär följande dialog utspann sig: 

 

- Hej Karin, hur har det gått med ditt intressanta projekt? 

- Det blev tyvärr helt misslyckat, och det är bara att lägga ner det. Mycket 
tråkigt. 

- Men hur kan det komma sig? 

- Jag lyckades inte göra det jag hade planerat en enda gång. Jag har tittat på 
inspelningen och allt blev helt fel. 

- Hur då?  

 - Jag skulle till exempel ställa frågor och sedan lyssna till studenterna när de 
löste sina problem, men istället pratar jag själv hela tiden. De får inte en syl i 
vädret, det är pinsamt.        

 - Men det är ju ett jätteintressant resultat! 

- ….Vad???? 

 
Denna dialog ledde så småningom till att jag inte alls lade ner mitt 
aktionsforskningsprojekt utan fullföljde det – under ett nytt namn, Den 
inbillade läraren. Det synliggjorde nämligen flera, mestadels omedvetna, 
föreställningar jag hade om mig själv som lärare och konfronterade mig med 
en rad svåra frågor. Varför var jag inte lyssnande och tillbakadragen som jag 
hade planerat, utan dominerande och pådrivande? Varför övergav jag utan 
att tveka en sekund mina intentioner när jag märkte att studenterna blev 
osäkra? Svaret på frågor som dessa är naturligtvis att de båda rollerna som 
musiker/lärare och forskare krockade. När jag uppfattade att studenternas 
musikaliska prestationer och deras förväntningar på mig som lärare kom i 
riskzonen var valet enkelt, och jag retirerade till de konventioner jag kände 
till. Insikten och medvetenheten om detta gjorde mig förmodligen till en 
bättre orgellärare, men det är inte det som är poängen här. Mycket viktigare 
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var att Cecilias kommentar uppenbarade följande befriande metodologiska 
sanning för mig: det finns inget självklart likhetstecken mellan ett lyckat 
forskningsprojekt och ett lyckat konstnärligt/pedagogiskt projekt. Ett 
undervisnings- eller konsertprojekt kan vara intressant som forsknings-
projekt trots att det får helt andra resultat än de förväntade, eller kanske till 
och med ser ut att misslyckas. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men för 
praktiserande musiker och lärare som är skolade att leverera bra musik och 
bra undervisning är det inte en självklarhet att riskera kvaliteten i sin 
verksamhet genom att experimentera med den. Hade jag inte träffat Cecilia i 
korridoren den där dagen hade jag antagligen kasserat (vad jag då såg som) 
mitt misslyckade projekt och genomfört ett nytt som beskrev hur bra min 
undervisningsmetod var, hur välfungerande jag var som lärare och hur 
mycket mina studenter lärde sig. Eller förresten – jag hade inte gjort fler 
forskningsprojekt, eftersom jag hade dragit slutsatsen att sådana var slöseri 
med dyrbar övnings- och undervisningstid. 

Men istället blev jag forskare, eftersom jag upptäckte att kombinationen 
av att samtidigt vara musiker, lärare och forskare skapar ett utrymme och en 
frizon. I denna frizon kan man ta konstnärliga och pedagogiska risker och 
hitta ny, ofta överraskande och omvälvande, kunskap som både ger större 
handlingsutrymme, nya utmaningar och musikaliskt mod att möta dem.  

Om betydelsen av systematisk kollaborativ analys  
Cecilia har i sina projekt utvecklat kollaborativa metoder för 
projektgenomföranden och analys, och i VR-projektet Musikers tolknings-
processer, i vilket jag deltog som doktorand, kunde jag följa hennes arbete 
med dessa på nära håll. Här säger hon bland annat:  

För att förhindra att en situation uppstår, i vilken deltagarna kan känna sig 
utsatta, erbjuds de att medverka i samtliga faser av studierna. Detta ger dem 
full insyn i hur deras data hanteras. Ytterligare ett syfte med denna 
kollaborativa metod är att den skall underlätta för forskare att presentera 
relevanta resultat som berör praktikers problemställningar. (Hultberg, 2006, 
s. 27)  

Med inspiration från detta tillämpade jag en kollaborativ analysmodell i det 
konstnärliga forskningsprojektet Rethinking improvisation: revisiting 
musical practice (Johansson, 2013a), som gav både oväntade och i mitt 
tycke häpnadsväckande resultat. I detta projekt var vi sex organister som 
tillsammans utforskade interaktion, lyssnande och frihet i improvisation i en 
serie konserter. Det gemensamma analysarbetet skedde i två steg – det första 
genom reflektion under själva processen, och det andra retrospektivt genom 
att samtliga lyssnade enskilt till det musikaliska materialet och sedan delade 
sina synpunkter och upplevelser med de andra. Vid en av de sista 
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konserterna visade det sig att vi alla var missnöjda med resultatet och hade 
erfarit en brist på kontakt, känslor av osäkerhet och en växande irritation 
under spelets gång. En dålig konsert, helt enkelt. Min tolkning var att vi som 
grupp hade kommit till en punkt där vi hade lämnat våra konventionella sätt 
att uttrycka oss, men att det fick följden att vi hamnade i en sorts musikaliskt 
ingemansland. Detta var i sig intressant, och gav en ny utgångspunkt inför 
arbetet med nästa konsert. Jag var på väg att blåsa av steg två i den 
gemensamma analysen – allas lyssnande till inspelningen – eftersom det 
verkade onödigt tidskrävande och en aning stolpigt i detta fall. Vad nytt 
kunde tillkomma?  

Som det skulle visa sig hade ovärderlig kunskap gått förlorad om jag hade 
hoppat över detta steg. Lyckligtvis fullföljde vi analysen och efter att ha 
lyssnat på inspelningarna hade samtliga en diametralt motsatt uppfattning; 
detta var en av de bästa och mest intressanta konserterna vi hade gjort. Just 
vid de tillfällen där vi upplevt störst motstånd, uppgivenhet och kanske 
obehag hade vi tagit en sorts kollektivt kreativa kliv som resulterade i mer 
intressant musik än tidigare. Detta hade aldrig kommit fram om jag hade 
övergivit den ”onödigt” systematiska analysmodellen, och vårt arbete hade 
inte blivit i verklig mening kollaborativt utan grundat sig på mina 
överväganden. Nu resulterade det i stället i att jag kunde formulera en metod 
som går ut på att använda emotionella upplevelser som redskap och väg-
visare, både vid musicerande enskilt och i grupp. Särskilt negativa sådana 
kan ses som signaler på att man närmar sig en brännpunkt eller osäker mark 
och, därmed, möjligheter till konstnärlig expansion.  

Om nyttan av att medvetandegöra sin förförståelse   
Mot bakgrund av sin egen verksamhet som musiker och lärare har Cecilia 
ofta påtalat betydelsen av att medvetandegöra och förhålla sig till sin 
förförståelse, det vill säga de ofta outtalade föreställningar och antaganden 
om till exempel musik, kunskap, lärande och skapande som man bär med sig 
in i musicerande, undervisning och forskning. Detta är en ständigt pågående 
process där varje nytt forskningsprojekt kan ge tillfälle till nya aha-
upplevelser och insikter. I det tidigare nämnda projektet Musikers tolknings-
processer upptäckte jag till exempel vid en re-analys av min studie av 
organisters lärprocesser vid interpretation respektive improvisation att jag 
omedvetet strukturerat båda likadant i fyra delar: (i) en inledande intervju 
som fokuserade strategier och förberedelser, (ii) en filmad session med 
övning, (iii) ett offentligt framförande, och (iv) en avslutande intervju. 
Underförstått antog jag härmed att arbetet med ett offentligt musikaliskt 
framförande normalt struktureras i en linjär process över tid, som 
förberedelse – övning – framförande – reflektion. Så är dock kanske inte alls 
fallet, särskilt inte i improvisation. Studiens design mer eller mindre 
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tvingade deltagarna att demonstrera hur de förberedde sig, övade och 
reflekterade. Resultatet vittnade därför på så sätt mest om min egen bild av 
hur lärprocesser kan gå till, eller kanske om hur jag menade att de bör gå till. 
Detta var en något obekväm men värdefull insikt, som ledde till att nästa 
studie gjordes med en helt annan och öppen design.  

Ett annat exempel kan tas från min avhandlingsstudie (Johansson, 2008), 
där ett av huvudresultaten visade på hur organisters strategier för lärande och 
skapande av improvisationer skilde sig åt, men inte mellan individer utan 
beroende på vilken framförandekontext de spelade i. Under analysarbetet 
med detta material insåg jag att det ointresse och de svårigheter jag som 
musiker själv upplevt inför vissa improvisationsformer inte bottnade i min 
personliga (o)förmåga, utan i att jag inte kunde och ville positionera mig i en 
viss musikerroll. Jag hade omedvetet och helt i onödan begränsat mitt 
musikaliska handlingsutrymme. Med denna insikt kunde jag utvidga det och 
expandera i nya riktningar.   

Ytterligare ett exempel rör förförståelse på en mer kollektiv nivå, där 
Cecilia på ett värdefullt sätt lyft fram ett spänningsförhållande som hon 
uttrycker så här:  

Professionellt musikerskap kräver mångsidiga kompetenser, men den mest 
centrala av dessa, stilsäker (traditionsrelaterad) och personlig 
uttrycksförmåga, tillhör en outtalad dimension av beprövad praxis, som 
därför är svår att fånga i ord. (Hultberg, 2010, s. 4) 

Varje musikerstudent som träder in i den västerländska traditionen går också 
in i en så kallad double-bind situation (Vygotsky, 1978; Engeström, 2007; 
Johansson, 2014) med en synbarligen olöslig motsättning, vilket i detta fallet 
utgörs av det faktum att musiker är traditionsbärare samtidigt som de 
förväntas vara originella och nyskapande inom sitt område. Varken 
studenter, verksamma musiker eller lärare kan välja bort denna komplexitet, 
som kräver både underordning och självständighet. En vanlig strategi för att 
hantera den är att luta sig mot sin personliga passion för musik och sin 
musikaliska drivkraft. Lärande förklaras då i termer av individuella 
framgångar och tillkortakommanden i relation till det givna traditionella 
mönstret, men med detta riskerar diskussionen om musicerande och 
musikaliskt lärande också att stanna på individnivå, vilket särskilt i under-
visning kan bromsa utvecklingen. Ett av resultaten i Cecilias stora projekt 
Vem äger lärandet om enskild instrumentalundervisning visar på att 
studenter och lärare ofta faktiskt inte förstår varandra i själva undervisnings-
situationen, och betonar hur viktigt det är att klargöra gemensamma mål och 
strategier i densamma. I den studie jag gjorde inom detta projekt tillsammans 
med två sångstudenter och deras lärare (Johansson, 2013b) visade vår 
inledande undersökning av målinriktning och förförståelse att de 
medverkande inte ens hade samma mål. Detta var på ett sätt smärtsamt men 
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öppnade upp för en ny förståelse och en ny dialog. Studenternas motstånd 
mot det de antog var lärarens krav visade sig bero på motstånd mot att ingå i 
en musikalisk diskurs som de inte kunde identifiera sig med. Själva 
formulerandet och uthärdandet av den problematiska situationen ledde till att 
de på ett självständigt sätt kunde ta tag i och äga sitt lärande.   

Mot nya möten 
I dag talas det gärna om hybriditet, som en beteckning på nödvändiga, nya 
kombinationer av egenskaper på föränderliga fält. Bildkonstnären Graeme 
Sullivan (2005) säger till exempel att dagens konstnärer behöver utveckla en 
hybrididentitet som förenar konstnärligt skapande med kritik, teoretiserande, 
aktivism och kunskaper om dokumentation, och forskaren Patricia Leavy 
(2008) menar att ”... the hybridity we are seeing in music creation is also 
found in the creation of music-based research methods” (s. 105). Det kan 
vara stimulerande att fundera på vad detta innebär för dagens och 
morgondagens musikforskare, men den riktiga utmaningen menar jag ligger 
i att utveckla relationerna mellan praktik och forskning. Här har Cecilia varit 
en outröttlig föregångare genom att skapa verkliga tillfällen till och ramverk 
för fysiska möten, interaktion och diskussion kring frågor om musikalisk 
kunskapsutveckling. Hon startade till exempel år 2005 ForMuLär (Forum 
för musikaliskt lärande) som en serie öppna seminarier vid Musikhögskolan 
i Malmö, med avsikten att de som arbetar med utvecklingsprojekt och 
forskning vid Musikhögskolan skulle kunna utbyta erfarenheter och planera 
samarbeten. 2010 anordnade hon det avslutande internationella symposiet i 
projektet Vem äger lärandet vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, 
som en mötesplats för lärare, studenter och forskare kring frågor om 
studenters lärande i högre musikutbildning. Hon har för mig och säkert 
många, många fler forskare på musikområdet bidragit till att uppmuntra, 
utveckla och förbättra forskningen kring musikaliskt lärande och 
musicerande, och jag hoppas på många fler liknande möten i framtiden.    
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Sören Johansson: Videoobservation som redskap för 

instrumentallärare  

Inledning 
Syftet med undersökningen var att vidareutveckla videoobservations-
processen som Cecilia Hultberg (2000) använde i sitt avhandlingsprojekt 
som ett redskap i enskild undervisning i trumspel. Hultberg gjorde och 
använde videoinspelningar av pianisters framföranden för att förstå deras 
förhållningssätt till instruktioner i notskrifter. Videoobservationsprocessen 
bidrog till att outtalade dimensioner i musikernas praktik tydliggjordes när 
musiker och forskare kommenterade musikernas videoinspelade fram-
föranden. Efter en kurs där vi doktorandkollegor granskade varandras 
videoobservationsdata som professor Cecilia Hultberg ledde ville jag 
vidareutveckla redskapet i mitt arbete som instrumentallärare. Då hantering 
av digitalt audiovisuellt material kan ta tid ville jag även finna ett lämpligt 
sätt att använda teknisk utrustning som inte stal lektionstid. Materialet 
samlades åren 2012-2014 och består av videoklipp och minnesanteckningar 
från min enskilda undervisning i trumspel inom jazztradition. Jag agerade 
instrumentallärare och tre studerande på en eftergymnasial musiker-
utbildning deltog i denna etnografiskt inspirerade undersökning. Teknisk 
utrustning som prövades var stationär dator, videokamera, mobil-telefon, 
bärbar dator och tjänst för strömmande videoklipp via internet. Resultatet 
beskriver lämpliga steg i videoobservationsprocessen där studerandes fram-
föranden med kommentarer spelades in med bärbar dator. Video-
inspelningarna spelades sedan upp med samma dator och kunde omgående 
diskuteras av mig som lärare med de studerande under lektionstiden. 
Serierna av videoinspelade framföranden från lektionerna samlades i datorn 
och användes för bedömningar av lärandet. Vid kursslut gjordes video-
inspelningar när de studerande och jag som lärare diskuterade lärandet. 
Redskapet bidrog till att hörbara och synliga detaljer från de unga 
musikernas framföranden tydliggjordes för lärare och studerande. Mina 
muntliga instruktioner som lärare kunde minimeras och de studerande 
prövade flera uttryckssätt. Min reflektion som lärare blev att lärandemål inte 
uttalades i den omfattningen jag föreställde mig under lektioner. Användning 
av bärbar dator med mjukvara för videobearbetning som följde med datorn 
tog minst lektionstid i anspråk. Bärbara datorn, med inbyggd mikrofon och 
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kamera, placerades på stolar eller bord. Inställning för ingående ljud och 
locket med kameran justerades. Videoobservationsprocessen Hultberg 
använde, och som vidareutvecklats i denna undersökning, kan användas av 
blivande instrumentallärare. Förslag till fortsatt forskning är pröva om 
videoobservationsprocessen kan fungera som redskap när en lärarkollega 
fungerar som medbedömare av studerandes lärande.  

Bakgrund 
Cecilia Hultberg (2000) använde i sitt avhandlingsprojekt en video-
observationsprocess för att förstå och beskriva pianisters förhållningssätt till 
notskrifter som inspirerade mig att vidareutveckla redskapet i min 
undervisning som instrumentallärare. Hultbergs data-insamlingar gjordes i 
tre steg med varje musiker under tvåtimmars sessioner. I repetitionslokalerna 
spelades musikernas framföranden först in med videokamera. Sedan gjordes 
videoinspelningar av forskningsintervjuer när musikerna satt vid sina 
instrument och kommenterade notskrifterna de använt. I tredje steget gjordes 
ljudinspelningar när musikerna fick titta och lyssna på videoinspelningarna 
av sina framföranden där de gavs möjligheten att göra ytterligare 
kommentarer om sina framföranden i samtal med forskaren. Det här steget i 
datainsamlingen kallas stimulated recall (Hultberg, 2000:48-52). Det var 
detta, det tredje steget, som jag ville använda som instrumentallärare i min 
undervisning. 

Hultbergs analys visade att outtalade dimensioner i musikers praktik 
nåddes med hjälp av videoobservationsprocessen som redskap. Hultbergs 
forskningsintresse var inte bara att förstå hur pianisterna valde att göra sina 
framföranden utan även sätten de övervägde att välja utifrån instruktionerna 
i notskrifterna. Inspelningarna bidrog till att specifika detaljer som kan vara 
svåra att sätta ord blev tydliggjorda för forskaren. Analysprocessen 
resulterade i beskrivningar av två förhållningssätt musikerna transformerade 
notskrifter till klingande tonal västerländsk konstmusik, ett reproducerande 
och ett utforskande. Reproducerande förhållningssättet innebar att musikerna 
valde att följa noteringar om uttryckssätt angivna i noterna, till skillnad mot 
det utforskande sättet. Utforskande förhållningssättet innebar att musikerna 
letade möjliga musikaliska uttrycksätt genom att balansera instruktionerna i 
noterna med egna slutsatser om hur kompositionerna skulle framföras. 
Hultberg skriver att musiker som intog ett utforskande förhållningssätt inte 
bara fungerade som instrumentalister utan som ansvarsfulla kreativa musiker 
som medskapade musiken (Hultberg 2000:61).  

Med Hultbergs forskningsresultat i åtanke ville jag i första hand använda 
videoobservationsprocessen som ett redskap i min undervisning för att 
tydliggöra lärandemålet att de studerande skulle utveckla ett utforskande 
förhållningssätt och personligt uttryck när de framförde musik inom 
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jazztradition. Därför ville jag genomföra tredje steget Hultberg använde i 
videoobservationsprocessen för att som lärare samtala om de studerandes 
sätt att framföra musik på videoinspelade framföranden. 

Videoobservationer har använts som redskap i flera forskningsprojekt för 
att studera undervisning i musik. Fördelen med videoobservationer är att 
gester, prat och klingande musik kan användas som data. Nackdelen kan 
vara att det är lätt att samla stora mängder material som tar tid att analysera. 
Videoinspelningar av interaktion mellan lärare och studerande kan visa hur 
de olika uttrycksformerna bidrar till lärandet. Exempelvis använde Rostvall 
och West (2001) videoobservationer för att undersöka interaktion och 
kunskapsutveckling i frivillig musikinstrumentundervisning. När flera 
uttrycksformer som tal, gester och notskrift kombineras vid interaktioner 
mellan lärare-elev pekar forskarna på att det är viktig att planera för hur 
informationen på videoinspelade undervisningssituationer ska kodas och 
analyseras (Rostvall & West, 2005). Den videoinspelade interaktionen kunde 
visa att lärares prat i förhållande till gester gav olika kommunikativa 
budskap som försvårade lärandet. Flera doktorander som Cecilia Hultberg 
har handlett har använt videoinspleningar. Holgersson (2011) använde 
videoinspelningar från enskild musikinstrumentundervisning i högre 
musikutbildning tillsammans med andra typer av data. Andra typer av data 
var lärares och studenters loggböcker samt forskningsintervjuer. Dessa olika 
typer av datamaterial kombinerades för att förstå och beskriva förhållnings-
sätt studenter intog till den enskilda undervisningen. Kombinationen av olika 
data visade att det kan vara svårt för lärare att förstå kunskap studenter 
utvecklat om de imiterar lärares sätt att framföra musik under lektioner. 
Backman Bister (2014) gjorde videoinspelningar för att observera sin egen 
musikundervisning i ensemblespel på en gymnasieutbildning. Sitt eget 
förhållningssätt att individanpassa undervisningen som lärare på video-
inspelningarna jämförde Backman Bister med videoinspelningar av andra 
lärares sätt att undervisa. Uddholm (2012) använde videoinspelningar av 
situationer där Uddholm agerade musikterapeut som underlag för 
forskningsintervjuer med andra musikterapeuter för att undersöka 
språkanvändningen bland kollegor. Dessa undersökningar har visat att 
videoobservationer fungerar som ett lämpligt redskap att samla och 
analyseras data i forskning inom musikpedagogik. Därför vill jag 
vidareutveckla videoobservationsprocessen Hultberg använt i forskningen 
som ett redskap användbart för instrumentalärare i undervisningen. 

Videoklipp som strömmas över internet är numera en vanlig 
medialiseringsform av musik och används av musiklärare och studerande. 
Gullö (2010) pekar på att utrustning för medieproduktion har under senare år 
blivit till tillgängligt för många. Unga musiker kan därför vara aktiva medie-
producenter när de möter musiklärare. Digitala redskap för medieproduktion 
kan vara en utmaning för lärare att hantera och tillgång till avancerad teknisk 
utrustning kan ha betydelse för hur undervisningen sker. Min erfarenhet som 
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lärare var att hantering av digitalt audiovisuellt material kan ta tid. För att 
hinna genomföra videoobservationsprocessen Hultberg använde ville jag 
med undersökningen även finna ett lämpligt sätt att hantera teknisk 
utrustning som inte stal lektionstid. Folkestad (1996) använde i sitt 
avhandlingsprojekt versioner av kompositioner som elever sparade i datorer. 
Detta inspirerade mig att vilja pröva att samla versioner av studerandes 
videoinspelade framföranden i dator. Serierna av versioner av video-
inspelade framföranden av samma kompositioner skulle kunna visa hur de 
studerandes uttryckssätt förändrades var min förhoppning. 

Syftet med denna autoetnografiska undersökning är att pröva och utveckla 
videoobservationsprocessen Hultberg (2000) använde i sin forskning som ett 
redskap enskilda undervisning som instrumentallärare kan använda. 
Frågeställningar är: Vilka steg i videobservationsprocessen är lämpliga som 
redskap vid enskild undervisning i trumspel? Vilket sätt att hantera teknisk 
utrustning för videoinspelning och uppspelning av de studerandes fram-
föranden tar minst lektionstid? Undersökningen har gjorts inom ramen för 
mitt arbete som lärare och tillägnas professor Cecilia K. Hultberg som tack 
för en mycket givande kurs i forskarutbildningen i musikpedagogik som 
handlade om analys av videoobservationsdata.  

Metod 
Videoinspelat material som samlades och tekniska utrustning som prövades 
skedde under min enskilda undervisning i trumspel på en eftergymnasial 
musikerutbildning åren 2012-2014. Jag fungerade som instrumentallärare 
och tre studerande deltog i denna auto-etnografiska undersökning. Under-
sökningens resultat, som beskriver videoobservationsprocessens steg och 
användning av teknisk utrustning, är vad som fungerade bäst i mitt arbete 
som instrumentallärare. Ett bekvämlighetsurval av studerande och teknisk 
utrustning som prövats har gjorts. En av de studerande deltagarna hade 
trumset som huvudinstrument under två läsår. Två av deltagande studerande 
hade trumset som bi-instrument under ett läsår. Deltagarna var över 18 år 
och fick informationen att de kunde avbryta pågående inspelningar när de 
önskade. Inga videoinspelningar har offentliggjorts utan deltagarnas god-
kännande. Analysprocessen av hur väl videoobservationsprocessen 
fungerade som redskap för att främja de unga musikernas lärande skedde 
kontinuerligt. En del materialet består av en övning alla tre studerande 
genomförde. Vilken hantering av teknisk utrustning som tog minst 
lektionstid i anspråk prövades kontinuerligt under lektionerna. Typer av 
utrustning som prövades var separat videokamera för inspelning och sedan 
filöverföring till stationär dator för uppspelning, mobiltelefon för inspelning 
och uppspelning, bärbar dator för inspelning och uppspelning samt internet-
tjänst för strömmande videoklipp. 
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Resultat  
Resultatet beskriver videoobservationsprocessens steg som jag fann 
lämpligast som redskap i enskild undervisning i trumspel samt den hantering 
av teknisk utrustning som tog minst lektionstid i anspråk. 

Lämplig videobservationsprocess som redskap i enskild undervisning 
i trumspel 
Lämplig videoobservationsprocess vid enskild undervisning i trumspel blev 
att de unga musikernas framföranden med korta muntliga kommentarer 
spelades in med en bärbar dator. Videoinspelade framföranden diskuterades 
sedan med läraren direkt under lektionstiden när de spelades upp med 
samma bärbara dator. Nya framförande spelades sedan in. Serier av 
videoinspelningar från lektioner samlades i tidsordning genom att de 
sparades som respektive studerandes personnamn i den bärbara datorn. 
Mellan lektionstillfällen analyserades serierna av mig för att bedöma hur de 
studerandes sätt att göra framföranden förändrades på videoinspelningarna. 
Som sista steg i videoobservationsprocessen gjordes videoinspelningar under 
lektioner när de studerande diskuterade sina förhållningssätt att framföra 
musik med mig som lärare vid kursslut. Dessa videoinspelningar var 
användbara i min lärarroll då jag kunde observera om lärandemål uttalades i 
den omfattning jag föreställde mig mellan mig som lärare och de studerande. 

Ett exempel som visade att redskapet fungerade för att främja de unga 
musikerna lärande var när serierna av videoinspelningar visade hur de tre 
utvecklade personliga utryck i sitt trumspel. Detta visade övningen som alla 
tre gjorde. Instruktionerna för improvisationsövningen gjorde jag muntligen 
och genom att spela på trumsetet. När de studerande visat att de förstått 
formen som låg till grund för improvisationsövningen gjordes video-
inspelningarna. När de studerande lyssnat på videoinspelningarna gjordes 
nya inspelningar. Skillnader i de studerandes sätt att spela hördes på 
inspelningar som gjorts före och efter vi diskuterat de videoinspelade 
improvisationerna. Varje studerande utvecklade sitt egna personliga uttryck 
utan att jag gjorde nya instruktioner. Förändringar som hördes var att 
dynamiken ändrades och växlingar i det musikaliska uttrycket blev tydligare 
i samtliga fall.   

När de studerande blev vana att titta och lyssna på sina videoinspelade 
framföranden under lektionerna vågade de pröva flera och olika uttryckssätt. 
Vid några tillfällen ombads jag stoppa inspelningar. En började på egen hand 
göra och använda videoinspelningar från sina offentliga framträdanden som 
redskap för sitt lärande. Dessa videoinspelningar diskuterade vi under 
lektionerna. Videoobservationsprocessen fungerade som ett redskap som 
minimerade mina instruktioner som lärare. Samtalen mellan lärare och 
studerande koncentrerades till hörbara och synliga detaljer på videoinspelade 
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framföranden. Detaljer på videoinspelningarna kunde enkelt lokaliseras och 
spelas upp igen.    

Videoinspelningar av återblickar vid kursslut visade att lärandemål inte 
var uttalade av mig som lärare i den omfattning jag föreställt mig. 
Exempelvis gjorde en sådan videoinspelning mig medveten om att jag som 
lärare pratade för mycket och lät inte den studerande prata tillräckligt. 
Redskapet kunde därför användas för att förbättra mitt eget sätt att 
undervisa. 

Hantering av teknisk utrustning för videoinspelning och uppspelning  
Genom att använda bärbar dator för videoobservationsprocessen 
minimerades tiden för videoinspelning och uppspelning av de studerandes 
framföranden under lektionerna. Mjukvara för videobearbetning som följde 
med datorn vid inköp användes för att undvika tidsödande konverteringar till 
andra videoformat. Bärbara datorn placerades i lektionslokalerna på stolar 
eller bord två till tre meter framför, eller vid sidan om, trumsetet. Framför 
trumsetet placerades bärbara datorn när videoinspelningen skulle fånga 
framföranden som efterliknade offentligt scenframträdande. Vid tillfällen då 
detaljer i kroppsrörelser var viktiga i undervisningen under lektionstiden 
placerades bärbara datorn vid sidan om trumsetet. Befintlig takbelysning och 
akustikreglering i lektionslokaler användes vid alla videoinspelningar utan 
att justeras. Innan videoinspelning justerades kameran med bärbara datorns 
lock för att de studerande skulle hamna i helbild tillsammans med trumsetet. 
Mikrofoninställningen justerades för att ljudet inte skulle bli för starkt 
inspelat. 

Några videoinspelningar gjordes med mobiltelefon och videokamera när 
de studerande framträdde och framförde musik i offentliga sammanhang. En 
av dessa videoinspelningar offentliggjordes av mig via en molnbaserad 
gratistjänst för strömmande videoklipp. 

Diskussion 
Hultberg (2000) har visat att fördelen med videoobservationer är att forskare 
kan nå outtalade dimensioner i musikers praktik när klingande fenomen blir 
hörbara och synliga för forskare och musiker. Videoinspelningar av 
musikers framföranden kan bidra till att specifika detaljer som kan vara 
svåra att sätta ord på tydliggörs. Resultatet från denna undersökning visade 
att instrumentallärare också kan använda videoobservationsprocessen som 
redskap för att tydliggöra lärandemål i enskild undervisning. Video-
observationsprocessen Hultberg använde i sin forskning utvecklades i denna 
undersökning för att fungera som lämpligt redskap i min roll som 
instrumentallärare. Återblickarna som spelades in visade i denna under-
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sökning att lärandemålet inte var uttalat i den omfattning jag föreställde mig 
i min roll som instrumentallärare. Videoobservations-processen blev därför 
ett redskap för att förbättra undervisningen, vilket blev ett oväntat resultat. 
Mitt förslag är att blivande instrumentallärare kan använda och anpassa 
redskapet för att främja unga musikers lärande. Förslag till fortsatt forskning 
är pröva om redskapet fungerar när en kollega används som medbedömare 
av studerandes lärande. Lektionstillfället vid kursslut när återblickar görs 
kan användas som inspelning eller direktströmmas via internet och 
kommenteras av medgranskare.   

Nu finns teknisk utrustning som gör det lätt och billigt att samla och 
distribuera audiovisuellt material. Då stora mängder inspelat digitalt 
audiovisuellt material kan ta tid att hantera var mitt intresse att finna ett 
lämpligt sätt för instrumentallärare att använda videoobservationer som 
redskap under lektionstid. Mitt förslag hur instrumentallärare kan använda 
videoobservationer som redskap är att använda bärbar dator och 
vidareutveckla videoobservationsprocessens steg beroende på vilka lärande-
mål som ska tydliggöras. Undersökningens resultat visade att ett liknande 
sätt Hultberg använde videoobservationer tillsammans med musiker i 
forskningen fungerade som redskap för instrumentallärare vid enskild 
undervisning.    
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Marianne Juvas Liljas: ”Så wille jag kunna spela 

Fortepiano”  

Abstract 

“I want to play the pianoforte like that”: the impact of the travel letters for 
the reserve forgetfulness (reservglömskan) 
In this article the research project” The musical salon during the nineteenth century 
as pedagogical milieu” is presented and elaborated. This project strives to strengthen 
connections between the discipline of music pedagogy and the research field of 
Education history. The project has been managed within the framework of “Worlds 
of the world heritage, Falu mine” (Världsarvets världar Falu gruva), Dalarna 
University. The purpose is to observe the bourgeois salon in its pedagogical role. 
After an introductory text, four publications will be explained. They are from 
between 2010-2015 and their meanings and conclusions will be summerized. The 
article finishes with a reflective discussion of the reserve forgetfulness 
(reservglömskan). Ricoeur’s historical epistemological focus in “Memory, History, 
Forgetfulness” (2005) constitutes a methodological foundation for the project and 
the article, exemplified by chosen impacts in a letter collection from 1828-1830 
from the Royal Library in Stockholm.  

Resebrevens betydelse för reservglömskan 
Citatet i rubriken är hämtat i ett brev från Johan Henrik Munktell (1804-
1861) hem till fadern, bergsrådet Munktell i Grycksbo utanför Falun. Brevet 
skrevs sedan han, vid ett privat arrangemang, hört Felix Mendelssohn (1809-
1847) spela. Tillfället kan bäst beskrivas som en spontan 
eftermiddagskonsert i det mendelssohnska hemmet, där den 19-årige Felix 
Mendelssohn spelat de stycken han önskat.  Anledningen var att unge 
Munktell för modern och salongsvärdinnan, Lea Mendelssohn Bartholdy 
(1777-1842), uttryckt missnöje över att han, under de musikaliska salonger 
han besökt hos familjen, inte givits tillfälle att närmare studera Felix’ 
pianoprestationer.1 Han skriver; ”[j]ag ville höra Felix spela ensam och 

                                                        1 Under ett av de första besöken lämnade han tillställningen utan supera eftersom han ansåg 
att han inte fick den uppmärksamhet han förtjänade. Han påtalade detta för salongens 
värdinna, fru Lea Mendelssohn, som gjorde allt för att rätta till det som ev. blivit fel. 
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alfvarsammare saker”. (Cassel d. 10 Januarii 1830).  Händelsen dateras 1829 
när Johan Henrik Munktell från Grycksbo i Dalarna var på bildningsresa på 
kontinenten och tillsammans med tonsättaren Franz Berwald (1798-1869) 
upptogs i den mendelssohnska familjegemenskapen.  

Familjen Mendelssohn tillhörde den judiska Bourgeois som var 
tongivande i den berlinska salongskulturen. Musiksalongen definierade det 
europeiska musiklivets höjdpunkt men var en del av en filosofisk tradition 
där bildning på alla områden uppmärksammades. Unge Munktell hade innan 
avresan försetts med rekommendationsbrev till två mendelssohnska hus som 
båda var fallna från upplysningsfilosofen Moses Mendelssohn (1729-1786) 
och den välbeställda judiska population som tog täten i att utveckla en mer 
radikal och intellektuell salong (Liljas 2013a:58; 2015b:231, jfr 
Wilhelmy1989:40-49)   

Inspirerad av den mendelssohnska musiksalongen och andra 
betydelsefulla salonger skapade Johan Henrik Munktell en egen 
musiksalong. Salongen drog till sig framstående musiker men också 
vetenskapsmän och annan intellektuell elit. I den protoindustriella miljö som 
skapades kring Falu gruva, där familjen Munktell hade viktiga befattningar, 
utvecklades också undervisningssystem och idéer kring högre utbildning 
(Liljas 2013a; 2013b; 2015b, jfr Hildebrand 1947: II:654, 662f, Ödman 
1995:1:271–281). Sannolikt bidrog de tyska bergsmän som rekryterades till 
att utveckla gruvdriften2 men också de tyska kyrkomusiker som tidigt 
anställdes i Faluns kyrkor. I organisternas uppgifter ingick sedan 1600-talet 
förutom de kyrkliga åtagandena både att undervisa och att bistå vid det 
profana musiklivets yttringar i Falun (Arnberg 2008:8ff, 43, 58). 

 Musiklivet i Falun spirade redan under 1700-talet men påvisar ett 
påfallande uppsving under 1840-50- talen. En avgörande förutsättning för 
detta pekar på grundandet av Musiksällskapet i Falun 1843. Falun 
konstituerades under 1840-talet av en ”musikalisk högkonjunktur” vilket 
bidrog till att Falun under denna period fick rykte om sig att vara ”en god 
musikstad” (Arnberg 2008:82). Musiksällskapet som bildades i nov 1843 
kan sägas ha tillkommit under gynnsamma förhållanden. Staden med omnejd 
disponerade över skickliga amatörmusiker men en analys av programmet 
under 1840-talet visar också att Musiksällskapet lockade huvudstadens mest 
namnkunniga operasångare och musiker till Falun (Liljas 2010:13-16. Se 
även Musiksällskapets konsertförteckning 1720-1899 i Arnberg 2008:102-
191). Samordnaren var brukspatronen Johan Henrik Munktell. Sannolikt tog 
han intryck av de bildningsresor han företog och brevsamlingen (1828-30) 
avslöjar, trots detaljerade utläggningar om hur modernt pappersbruk ska 
bedrivas, att han helst ”[w]ille vara Musicus till profession” (Berlin den 10 
November1829). 

                                                        
2 Christopher Polhem (1661-1751) som bidrog till den tekniska utvecklingen vid gruvan är 
också känd för sina pedagogiska idéer. Thorbjörnsson 1990:23. 
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Hans skicklighet som pianist uppmärksammades under studier i Uppsala 
där han livligt deltog i musiksalongerna. Sannolikt drogs han med i ” [d]en 
musikaliska hvirfveln” runt Haeffner vilken också bedrev omfattande 
undervisning (Beskow von 1870:41).  

Munktell trakterade flera instrument. I ett brev från Uppsala 1826 berättar 
han för föräldrarna; ”På en vecka har jag ej varit hemma en enda afton, ty 
här har varit beständiga musikaliska tillställningar, der jag biträdt såsom 
både Sångare och Violin- och Fortepianospelare” (Brev 1939:175). 

Efter sin examen tjänstgjorde han vid kungens kansli i syfte att vidga sina 
erfarenheter men också för att utveckla ”sina ovanliga musikanlag”. Under 
tiden etablerade han viktiga kontakter med Stockholms musikliv och 
samtidens aktiva tonsättare (Boëthius 1942:292).   

I Svenskt biografiskt handlexikon (1906) betitlas Johan Henrik Munktell 
som musiker. Han uppmärksammades för sitt pianospel, sin improvisations-
förmåga, sitt musikaliska gehör och sitt extraordinära musikminne3 (s.153f). 
En intressant notering är att samma år som Felix Mendelssohn grundade 
Musikkonservatoriet i Leipzig tog Johan Henrik Munktell initiativet till Falu 
Musiksällskap. Kanske bar han också med sig bilden av den oförlösta Fanny 
Mendelssohn (1805-1847) som fick stå tillbaka som tonsättare för att hon var 
kvinna (se Öhrström 2007:29f). I den egna salongen och vid privata institut 
undervisades döttrarna i pianospel och sång.4 Den som går längst inom 
musiken är den yngsta dottern, Helena Munktell (1852-1919).5 Trots 1800-
talets domesticerande kvinnosyn och utbildningssystemets friktion lyckades 
hon med parallella utbildningsvägar att få en utbildning som tonsättare. 
Bekräftelsen av henne som professionell tonsättare innebar ett genombrott 
för kvinnlig yrkesutbildning. Hennes debut som operatonsättare på 
Stockholmsoperan 1889 innebar ett paradigmskifte i svensk 
musikutbildningshistoria6 (Liljas 2013a:60-63, 2015b:237f. Jfr Öhrström 
1999:322-324, Cambro 2012:272).  

                                                        
3 Som ett prov på det sistnämnda anges att han utan stöd av noter kunde återge flera 
stråkkvartetter av Haydn och Mozart. Han kunde också ”på örat” nedteckna stycken han hört, 
vilket ibland fick oanade konsekvenser. Johan Henrik Munktell anklagades vid flera tillfällen 
för att ha stulit musik. Detta efter att ha snappat upp nyskriven musik i de mest skilda 
sammanhang som t.ex. när han i Wien kopierade en rysk hornorkester, vilket skapade ett 
enormt rabalder.  
4 Källmaterialet visar att döttrarna Emma och Helena tidigt studerande piano och sång vid 
Ivar Hallströms privata musikinstitut. Det ingick också viss musikundervisning vid den 
Hammarstedtska flickpensionen där flickorna var inskrivna. Olander 1920:20f. 
5 Johan Henrik Munktell (1804-1861) hade med hustrun Augusta Christina Munktell f. 
Eggertz (1818-1889) nio barn varav 6 döttrar. 
6 Helena Munktell blev ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien 1915 och var en av 
stiftarna till Föreningen Svenska Tonsättare. 
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Bidragets syfte och vetenskapliga relevans 
Syftet med detta bidrag till prof. Cecilia Hultbergs Festschrift, är att fördjupa 
reflektionen kring forskningsprojektet ”Den musikaliska salongen under 
1800-talet som pedagogisk miljö”.  Med mitt bidrag vill jag uppmärksamma 
den borgerliga salongen i sin pedagogiska roll. Detta sker med tanke på de 
influenser som den nordiska salongen mottog från kontinentala 
salongsväsendet när det gäller högre musikundervisning men också den 
historiska lärmiljö som landsortssalongen vid Stora Kopparberget betingar.  

Artikeln som baseras på en samling resebrev vid Kungliga Biblioteket 
mellan 1828-30 (Brevsamling KB), ingår i ett större forskningsprojekt inom 
ramen för Världsarvets världar Falu gruva, där den musikaliska salongens 
utbildningshistoriska värde särskilt belysts. Inom ramen har fyra artiklar 
publicerats varav en (Liljas 2013a), bidragit till en radiodokumentär i tre 
delar om tonsättarinnan Helena Munktell (1852-1919) med Christina Tobeck 
som producent (”Tonsättarinnor i ett manligt musikliv” Sveriges Radio P2, 
2011-2012). Samma artikel ligger också till grund för en presentation av 
Helena Munktell inom Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska 
akademien 2015 (www.levandemusikarv.se).  

Jag ska efter en inledande kort resumé av projektet redogöra för 
innebörder och slutsatser i var och en av de tidigare publikationerna. 
Därefter inleds med brevet som källmaterial ett reflekterande resonemang 
kring reservglömska som metodteoretisk utgångspunkt, där valda nerslag till 
brevsamlingen förekommer. 

Projektet och publikationerna  
Projektet har varit historiskt orienterat med fokus på musikutbildning i 
informella miljöer. Utgångspunkten har varit att pedagogiska system och 
deras färdvägar, är avgörande för att tolka och förstå den nutida 
musikundervisningens verksamhet och pedagogiska kvalitéer. Intresset för 
undervisningens historiska villkor har mer specifikt resulterat i flera 
kvalitativa analyser av den högre musikutbildningens koppling till hem-
undervisning och reflektioner kring denna praktik, i förhållande till aktuella 
utbildningsvetenskapliga diskussioner. Inom ramen har jag också mer 
konkret ställt frågor kring den högre musikutbildningens betingelser där 
historiska perspektiv på kvinnors möjligheter till en yrkesutbildning inom 
musik har belysts.  I en djupareläggning av betydelsen av informella 
utbildningsplatser och deras reformpedagogiska ursprung har äldre 
bildningsfilosofi och historieepistemologiska utgångspunkter utgjort grunden 
för artiklarnas analyser. Framförallt har reservglömska som metodteoretisk 
utgångspunkt utgjort grunden för den källkritiska metod som bl.a. tolkning 
av handskrifter inneburit. Teorin vilar på tesen att det som det kollektiva 
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minnet raderat bort har det individuella minnet bevarat. Detta teoretiska 
fundament utgör ett raster för kritisk historiefilosofi, kritisk hermeneutik 
samt en ontologisk hermeneutik byggd på glömskan, hotet om utplåning och 
tron på erinringens resurser (Ricoeur 2005). 

Den första publikationen 
Den första studien i projektet (Liljas 2010) kan betraktas som en sonderande 
sådan, där riktning för kommande forskning inom området togs ut. Här 
beaktas såväl infrastruktur och utbildningsfrågor som salongens påverkan på 
det offentliga konsertväsende som byggdes upp i Falu stad under 1800-talet. 
Genom omfattande dokumentationer av brukets historia undersöks 
Munktellsfärens koppling till näringslivet, musiklivet i Stockholm och andra 
salonger i Sverige, Norden och Europa.  

Den andra publikationen 
I den andra publikationen (Liljas 2013a) undersöks den borgerliga 1800-
talssalongen som historiskt informerad bildningsmiljö med fokus på högre 
musikutbildning. Forskningsresultaten kan genom sin historiska kontext 
kring äldre utbildningstraditioner förbindas med salongskulturens 
pedagogiska aspekter och det lärande som sker i salongen. Ett exempel är 
den reformpedagogik som kan knytas till den kvinnliga tonsättarpionjären 
Helena Munktells musikundervisning. Via brevsamlingen från handskrifts-
avdelningen vid Kungliga biblioteket i Stockholm analyseras Johan Henrik 
Munktells bildningsresor som upptakten till en musiksalong med högt 
estetiskt och utbildningsmässigt värde.  

Artikeln har bäring i tysk bildningsteori med relevans för det romantiska 
nyhumanistiska bildningsidealet. Med kantiansk bildningsfilosofi ringas 
innebörden av en äldre kontinental salongskultur in, som ett uttryck för 
borgerskapets behov av självdefinition som samtidigt förklarar hur 
bildnings- och utbildningsinsatser i borgerliga livet privatiserades. Detta 
bildningslandskap förklaras i ljuset av det moderna bildningsbegreppets 
framväxt under 1700-talets senare del och den mer individuellt inriktade 
personlighetsutveckling som avlöste upplysningens kollektiva medborgar-
utbildning. I fokus står den Munktellska salongen i Falun, som skapar ett 
frirum i kantiansk anda. Nationellt, men även internationellt, 
uppmärksammas systrarna Emma och Helena Munktells gränsöverskridande 
skapande, som genom sitt professionella anspråk bryter mot gällande 
normer, och som kulminerar med Helena Munktell som operatonsättare på 
Stockholmsoperan. Metodteoretiskt fungerar Ricoeur’s den berättande tiden 
Le temps raconté, som en länk mellan den lilla och den stora berättelsen. 
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Den tredje publikationen 
Projektets tredje publikation (Liljas 2013b) tar fasta på de protoindustriella 
och kultursociologiska aspekterna vid det tyskinfluerade kulturlandskapet 
kring Falu koppargruva. Studien tar från ett världsarvsperspektiv sin 
utgångspunkt i Falu koppargruvas paradigmatiska betydelse för det svenska 
statsskicket och pedagogiska reformation under stormaktstiden. Fenomenet 
fördjupas genom Dalasalongernas politiska inflytande på utbildnings-
reformationen under 1800-talet där den Munktellska salongen intar en 
intressant inrikespolitisk position. Konkret analyseras bildningsresan (ars 
apodemica) i relation till sin fostrande funktion och pedagogiska betydelse, 
som impuls till det bildningslandskap på Grycksbo bruk som lockade en 
intellektuell elit med utilitaristiska preferenser. I analysen av Johan Henrik 
Munktells bildningsresor på kontinenten förklaras begreppet musikalisk 
salong i förhållande till den tongivande Mendelssohnska salongen i Berlin 
och den bildningselit som på filosofiska grunder stakade ut Europas framtida 
musikliv och därmed också synen på den högre musikutbildningen.  
Resultaten pekar på inspiration från de äldre, tyska Berlinsalongerna där 
bildningen esteticerades i relation till betydelsen för samhällets utveckling 
och där musik och musikundervisning i relation till kantiansk inbillnings-
kraft och sokratiskt dygdetik spelade en mycket viktig roll. Bildningsresans 
självprövning, analys och självuppfostran ringar också in betydelsen av 
tidsepokens immanenta pedagogik. Tolkningen av reseberättelsen via 
handskrivna brev, innebär således ett viktigt korrektiv av den nedskrivna 
historia som lägger grunden för en hierarkisk historieuppfattning. 

Den fjärde publikationen 
Salongskulturen är ett uttryck för agrarsamhällets upplösning och definierar 
den moderna stadens framväxt. Med utgångspunkten att föra fram en 
bortglömd del av det svenska bildningsarvet lyfter jag, i den fjärde 
publikationen (Liljas 2015b), fram landsortssalongens stora betydelse som 
läroplats under 1800-talet.  Detta sker inom en utbildningshistorisk kontext 
där informella bildnings- och utbildningsmiljöer påvisar en mångfald av 
erfarenheter och där den Munktellska salongens förbindelser med de tyska 
salongerna och Uppsalasalongerna analyseras. Studien påvisar landsorts-
salongens betydelse för den domesticerade kvinnan under 1800-talet vars 
reformvänliga undervisning bidrog till ett kapitel i den kvinnliga frigörelsens 
historia.  Jag argumenterar för att drivkraften att skapa musik, är en 
konsekvens av en ickereproducerande lärmiljö som placerar den 
Munktellska salongen i ett internationellt sammanhang, som pekar tillbaka 
på salongskulturens betydelse för spridning av reformpedagogiska idéer. Jag 
argumenterar även för att skapande i detta sammanhang innebar ett 
tankegods som hämtar kraft från Kant och hans koppling mellan utbildning 
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och människans frihet. Med hjälp av upplysningsdidaktikern Mary 
Wollstonecraft analyseras den borgerliga salongen som skola.  Syftet med 
den musikundervisning som anordnas i den Munktellska salongen placeras 
genom bildningsbegreppets dubbla optik i ett spänningsfält där 
Wollstonecraft problematiserar den kantianska kvinnosynen. Teoretiskt 
analyseras salongen med hjälp av Habermas där den borgerliga 1800-
talsdiskursens betydelse för moderniseringen och demokratiseringen av 
skolväsendet, sätts i relation till upplysningsfilosofen Moses Mendelssohns 
(farfar till Felix Mendelssohn) inflytande över de äldre Berlinsalongernas 
radikala inställning till emancipation och utbildning. I resultaten 
problematiseras Berlinuniversitetet och den tyska hermeneutiken i relation 
till den dialogbaserade konversationskonst och det självtänkaranspråk som 
formuleras av tyska judinnor, som i likhet med bröderna von Humboldt 
utbildats av Moses Mendelssohn, idéer som färdas via salongskulturens 
nätverk och som adopteras av svenskt utbildningsväsende.  

Brevet som källmaterial 
Den munktellska brevsamlingen påminner till karaktären om en resedagbok. 
Den detaljrikedom med vilken Johan Henrik Munktells resebrev är författade 
bör förstås i den kontext av reseberättelser som hör till epoken (Sjöblad 
2009:187-202). Med idealet i 1700-talets resedagbokstradition redogör han 
med Linneansk precision för den industriella progressen men skildrar också 
med skärpa och inlevelse de salongsmiljöer i vilka han har förmånen att 
vistas. Med tanke på den betydelse breven har för salongsforskningen kan 
Munktells resebrev betraktas som ett viktigt tillskott. Klitgaard Povlsen 
menar att resebreven, som innehöll nyheter och vetenskapliga innovationer, 
bidrog till att organisera salongerna (Klitgaard Povlsen 1998:31-33). Enligt 
Hodacs & Karlsson är reseskildringar en tidig form av historieskrivning som 
på ett fördelaktigt sätt avspeglar samtida föreställningar. Som källmaterial 
kan dessa skildringar användas för att nå kunskap på olika sätt. Bortom för 
länge sedan avslutade resor finns dokumentationer om äldre tiders 
människor, deras tankar och möten (2000:9-11). Reselitteratur kan dessutom 
ses som ett viktigt inlägg i den pedagogiska debatten (Winberg 2000:112). 
Breven är ur denna synpunkt en folie som berättar hur kunskap delas inom 
familjen.  

Reservglömska som metodteoretisk utgångspunkt 
 I Minne, historia, glömska (2005) skjuter Ricoeur in sig på den vedertagna 
historieskrivningens brister. Problemet, menar Ricoeur, är den minnes-
hierarki som dominerat historieskrivningen. I en problematiserande utgångs-
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punkt för historieskrivningen för Ricoeur en retorisk diskussion om å ena 
sidan ”för mycket minne” och å andra sidan ”för mycket glömska”.  Den 
disproportion som framträder i spannet mellan dessa poler är grunden för en 
minneshierarki som pendlar mellan ”åminnelse-bullemi” och utplåning och 
som Ricoeur försöker nivellera genom den minnesreservoar han kallar 
reservglömska (s.33f, 511f).  

 Genom att problematisera begreppen minne och glömska ur ett historie-
epistemologiskt perspektiv ifrågasätter Ricoeur den skriftliga historie-
skrivning som överger den muntliga vittnesbörden. All historia börjar med 
vittnesmålet, hävdar Ricoeur som skiljer på två former av glömska - dels den 
glömska som sker genom utplåning dvs. som är underkastad vem som äger 
och kontrollerar minnet, dels den reservglömska som ontologiskt kopplas till 
”självets minne” och som betingas av det individuella minnet (Ricoeur 
2005:33f, 182-187, 196, 212-218, Kristensson Uggla i Ricoeur 2005:27). 

I denna ansats söker Ricoeur med minnets förmåga överbrygga historie-
skrivningens förflutna tid till gagn för ”en historia som vi lever själva” - 
ontologiskt förankrad i ett ”jag kan minnas”.  Historiografiskt intresserar sig 
Ricoeur för det minne som rör sig från det kollektiva minnet till ett 
reflekterande minne som söker efter det han benämner ”självets minne” och 
som framträder som ”minnets lilla mirakel” genom förmågan att erinra sig 
(Ricoeur 2005:33,78, Kristensson Uggla i Ricoeur 2005:18, 27). 

I operationaliseringen av denna teoretiska grund eftersträvas i beaktande 
av den spänning mellan minne och glömska som reservglömska innebär, det 
vittnesbörd som bekräftar självets minne genom det historieontologiska ”jag 
var där” (Ricoeur 2005:196-197).  

Med all den risk som Munktells resebrev betingar ur subjekt synpunkt så 
uppfylls kriterierna för Ricoeurs historieontologiska krav. De handskrivna 
breven från det tidiga 1800-talet skapar en autentisk närhet till historiska 
personer i tidstrogna miljöer där dofter kan anas, kyla förnimmas och där 
tonerna från fortepianot ekar när unge Munktell spelar à quatre mains med 
salongens unga flickor. Till skillnad från den redigerade återgivningen så får 
vi veta vad Munktell tänker och känner. I de oförblommerade ”skriftliga 
samtal” han varje afton för med resedagboken, blandas ungdomlig otålighet 
med beundran för dem han får träffa och lära känna. Detta kan jämföras med 
Habermas som menar att brevet vid denna tid kan betraktas som en ”själens 
dagbok” där uppriktigheten träder fram (Habermas 1984:54) Breven är ur 
detta vetenskapsteoretiska perspektiv historiska fönster relaterade till det 
historieontologiska självupplevda vittnesmålets närhetsfokus där begreppet 
reservglömska är teoretiskt pregnant (Ricoeur 2005). 

I dessa fönster mot världen som också innebär kreativa fönster, väcks 
tankar om vad som är möjligt.  I breven framför Caroline Riddersporre 
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(1793-1878) sina egenkomponerade sånger i Alexander Mendelssohns7 
salong, något Munktell kommenterar i avseende på att hon tänker framföra 
dem vid det svenska hovet.8  I en annan musikalisk division befinner sig 
Fanny Mendelssohn som, enligt Munktell, är rasande skickligt vid pianot. 
Med tanke på att Helena Munktell först utbildades i piano och sång är de 
genuina upplevelserna av koloratursopranerna Henriette Sontag (1806-1854) 
och Maria Malibran f. Garcia (1808-1836) överraskande levande. Den 
charmerande Sontag jämförs med Malibrans”[ä]kta musikalisk[a] 
anda”[…]”Sontags scala går kanske ledigare, men hon kan ej så som 
Malibran upfatta en stor och ädel sång” (Paris d. 25 Julii 1830). Till vardags 
får vi möta en tämligen pressad Franz Berwald som skriver på sin nya opera, 
gå på operapremiärer i ouppvärmda operahus och vistas i unkna salonger där 
vinet är surt och musiken falsk. I den kalla värdshuskammare som Munktell 
fått hyra vid Unter den Linden, skissas i skenet av en fladdrande ljuslåga 
bland andra salonger också den Mendelssohnska salongen; hur valsen dansas 
och de människor som rör sig i vimlet, haussen krig Felix när han 
återkommer från sina resor och betydelsen av att bli inviterad till familjens 
julkalas. Med hjälp av Munktells skrivschatull får, i familjeintim anda, 
hemmets rumsliga dispositioner konturer. På tunt ljusblått papper får vi veta 
hur den bildade familjen umgås, hur makarna Mendelsohn talar med 
varandra, och syskonen Mendelssohn blir, med sina outsägliga talanger, 
människor av kött och blod.  

I Felix Mendelssohn möter Johan Henrik Munktell sin överman vid 
fortepianot.  Det sätt på vilket denna begåvning tolkar och gestaltar musiken 
innebär en fördjupad dimension av pianospelet och en sporre han tar spjärn 
emot. ” [M]öjligen får jag höra dem som uppnå honom i finger-färdighet, 
men jag tror aldrig någon inlägger så mycket musik i sitt spel som han” 
(Cassel d. 10 Januarii 1830).  I denna strävan tas en riktning ut mot 
framtiden.” [H]warföre skall man låta sätta ned sig derföre att man kommer 
ifrån en wrå i Norden?” (ibid.)  

Det eleganta västtyget han får i julgåva av Lea Mendelssohn, Mozarts alla 
operor i klaverutdrag och Ludwig Spohrs (1784-1889), senaste kvartett i 
original, medför att Riceours historieontologiska trossats ”jag var där”, 
laddas med ett ytterligare budskap. Detta budskap bygger på igenkänning 
och det mirakel som erinringens resurser rymmer (Ricoeur 2005:34).  

De artefakter som fadern medförde från sina resor och som vårdades som 
rariteter, fungerade som förstärkare av de muntliga och skriftliga narrativ 

                                                        
7 Alexander Mendelsson (1798-1871) var Felix Mendelssons kusin. Liksom hans far, Joseph 
Mendelsson (1770-1848) och farbror, Abraham Mendelssohn (1776-1835), var han bankir i 
Berlin. 
8 Caroline Ridderstolpe var hovdam hos drottning Josefina där den musikaliska salongen stod 
högt i kurs och där hovdamer med särskilt vacker sångröst och skicklighet vid klaveret 
rekryterades. Öhrström 1987: 225,Weibull 1991:108. Om CR:s komponerande och repertoar 
se Öhrström 1987: 64-74. 
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som berättades och återberättades inom familjen. Detta är centralt för det sätt 
på vilket narrativen griper in och föregriper framtiden. I berättandet kopplas 
det levda ihop med det ännu icke levda (Ricoeur 1988:183, 247, Liljas 
2015a:117). Det betyder ur metodteoretiskt perspektiv att breven inte bara är 
tolkningsbar information, de är den ort som tillkännager att det finns andra 
verkligheter än den omedelbart synliga.  

I Helena Munktells tidiga alster förekommer fragment från Berlin 
(Roman, Clara och August på landet författad av Helena Munktell vid 8 års 
ålder 1860). Anteckningar som gjorts av Johan Henrik Munktell bekräftar att 
han var mycket intresserad av sina barn och deras utveckling (Boëthius 
1942:346). I Köln visar Munktell tecken på pedagogisk förmåga, omän 
därtill lockad av två ”wackra och musikaliska” flickor. Munktell spelar 
fyrhändigt och lär den yngsta flickan att sjunga och deklamera nordiska 
folkvisor (Düren d. 18 Mars 1830). 

Med brevet som medierande hinna kommuniceras reservglömskan.  I 
konkurrens med det kollektiva minne som säger att Helena Munktell 
omöjligt kan ha påverkats av sin far finns de vittnesmål som bekräftat att 
Helena Munktell i sitt spelsätt och i sin hållning vid pianot så påtagligt 
påminde om sin far ”fast hon omöjligt kunde ha något minne av hans spel” 
(Olander 1920:35). Anledningen sägs vara att han dog när hon var åtta år 
och att äktenskapet var olyckligt, vilket bidrog till att fru Munktell i perioder 
vistades i Stockholm med de yngsta döttrarna (ibid. s. 15f). 

Detta är intressant i förhållande till det Ricoeur kallar ”a reasonable 
disagreement” dvs. en välmotiverad oenighet där minnets rättvisa genom 
argumentation kan göra anspråk på historisk trovärdighet (Ricoeur 1999:12-
17). Påkallat av att argument kan ha olika berättigande ur trovärdighets-
synpunkt jämför Ricoeur den problematisering av begreppet mimesis han 
ägnat sig åt i Time and Narrative 1984-86 (Ricoeur 2005:59, 391, jfr Liljas 
2007:56-64, 2015a:117-123). Den spännvidd som yppas mellan kopia och 
kreativ imitation kan, enligt Ricoeur, jämföras med den sanningsdimension 
som vittnesmålet kontra det kollektiva minnet uppenbarar (Ricoeur 
2005:49). En detalj kan omedelbart korrigeras, Johan Henrik Munktell dog 
innan Helena var tio år fyllda. 

Med anledning av de musikaliska kvaliteter som kan ha överförts mellan 
far och dotter Munktell finns ett unikt vittnesbörd bevarat; ”Jenny Lind som 
en gång hört honom spela, försäkrade att hon aldrig hört ett sådant anslag på 
pianot som hans” (Svenskt biografiskt handlexikon 1906:154, jfr Olander 
1920:34). Emedan Jenny Lind (1820-1887), själv ihågkommen som en 
stjärna, förmedlar ett minnesfragment som talar om Johan Henrik Munktells 
musikaliska kvalitet, kan också hennes vittnesbörd inordnas i den metod-
teoretiska ram som hyser reservglömskan som historisk referens. Ricoeur 
diskuterar med utgångspunkt i den skepsis som det muntliga vittnesmålet 
betingar relevansen i att fråga ”de närstående” (Kristensson Uggla i Ricoeur 
2005:23f, Ricoeur 2005:195f). Han lyfter därmed även fram den tilltro som 
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kan tillskrivas vittnets sakkunskap och vars utsaga i detta fall förstärks 
genom vittnets erkända musikaliska status. 

Dessa ricoeurianskt laddade narrativ bygger på ett förkroppsligat minne 
och en kunskap som det personliga minnet bevarat. Ricoeur förtydligar: 
”Och det är igenkännandet som berättigar oss att tro: vad vi en gång sett, 
hört, erfarit eller lärt är inte slutgiltigt förlorat, utan överlever därför att vi 
kan erinra oss det och känna igen det. Det lever kvar” (Ricoeur 2005:530).  

Med denna utgångspunkt samspelar Helena Munktell med faderns 
musikaliska arv. Paul Ricoeur menar att narrativen är bärare av en ”pre-
narrativ” levd erfarenhet, som medverkar till hur vi formar vår framtid. Den 
teoretiska utgångspunkten tar fasta på att det historiska minnet reproducerar 
sig genom berättelsen och skulle betyda att Helena Munktell och det sätt på 
vilket hennes yrkesidentitet konstrueras står i förbindelse med det tidiga 
1800-talets salongskultur och den vision som fadern genom berättelsen 
förebådar.  

Med den kraft som narrativen är bärare av bildas inte bara en teoretisk 
förståelse för Helena Munktells högre musikutbildning. Det kollektiva 
minnet av 1800-talets salongskultur bidrar också till förståelsen av på vilket 
sätt reservglömskan står i förbindelse med det högst levande arv som fogar 
samman minne, tid och historia. Det vill säga, historien återskapas i nuet och 
den historia vi lever ligger delvis i framtiden. 
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Lia Lonnert: ”I wrote this chapter as a rondo” – om att 

använda musikalisk kunskap till handledning1 

– Tänk på att uppsatsskrivande är en genre! 

Jag hör ofta mig själv säga något likande i den inledande processen när jag 
handleder examensarbeten. Ofta blir det en vändpunkt där studenten börjar 
förstå vad jag pratar om. Det verkar kanske som onödig information och inte 
alls något förlösande. Javisst, en uppsats är inte en haiku eller en brevroman; 
vad i denna information ger studenten förståelse? 

Det som är väsentligt är kontexten; handledning av sistaårselever på 
musiklärarlinjen. Ordet ”genre” i vår dialog betyder inte litterär genre utan 
musikalisk genre. Ordet använder jag och studenten som metafor. Om jag 
har beskrivit uppsatsen som genre har jag och studenten en gemensam 
referensram för att diskutera hur formen, ramarna, överenskommelserna och 
regelbrytandet kan se ut. Vi vet också att för att kunna bryta genrens 
överenskommelser, måste man först veta vad dessa är. Det vill säga att lära 
sig hantverket, inte lära sig om hantverket. En musiklärarstudent lär sig att 
spela i många genrer under sin utbildning, genretänkande och utövandet av 
olika genrer är mycket konkret för dem. Till saken hör att begreppet genre 
inom musik är mångtydigt och inte lätt att definiera (Samson 2015). Trots 
detta är begreppet tydligt som metafor för mig och studenten. Ordet genre är 
inte den enda musikaliska och musikpedagogiska referensen jag, och 
studenterna, använder. Jag har funnit att användningen av musikaliska 
jämförelser ofta gör att förståelsen blir bättre och snabbare, och att de förstår 
skrivprocessen bättre.  

Skrivande och musikutövande  

– Du måste öva på att skriva på samma sätt som du övar på ditt instrument. 
Det räcker inte att veta teoretiskt hur det går till. 

                                                        
1 En tidigare version av detta kapitel har skrivits som examensuppgift i Lunds 
universitets kurs för forskningshandledning 2015. 
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För de som är musiker, eller musiklärare, och senare börjat en akademisk 
karriär finns ofta kunskaperna från det första yrket med och kan användas. 
Jag menar inte de faktiska kunskaperna som finns och kan beforskas utan de 
egna processkunskaperna och kunskaper som kan överföras till ett nytt 
område. Det är möjligt att det underlättar att handledaren själv som skribent 
använder motsvarande metoder i sina egna arbetsprocesser. För mig som 
utbildade mig till musiker och som också har varit verksam som musiker 
innan jag doktorerade, har det alltid varit naturligt att tänka i musikaliska 
begrepp, musikalisk struktur och musikaliska arbetsprocesser i mitt 
skrivande. Det är inte unikt, Bresler (2005) jämför hur hennes kunskaper 
som musiker kunde överföras till hennes forskarroll, Baum (1962/1964) 
jämför hur det är att vara skribent och musiker. Baums första karriär var som 
musiker, hennes andra karriär var som författare. I sin självbiografi skriver 
hon om hur hennes musikaliska kunskaper fick henne att se på sitt skrivande.  

I believe that training to become an orchestral musician is the best 
preparation a future writer can have. It teaches you patience and precision. 
No clinkers permitted when you play in a concert, no misplaced words or 
surprise expressions. You watch your every comma as carefully as you used 
to watch every little staccato dot to give each note its full rhythmical weight 
and accent. (What the printers do to it afterwards, that’s another story!) And 
it teaches you form, dynamics, phrasing – form in freedom. It imbues you 
with that intangible instinct that demands a percussion, a repetition here, a 
brief lyrical interlude there, a sense for light and shadow, for the necessity of 
a crescendo, an allegro, a rest, a dramatic racing and shortening as in a strett. 
Even today I think in musical terms; I might report to my conductor husband: 
‘this evening I goofed. I wrote this chapter as a rondo when it really calls for 
a variation form.’ (Baum 1962/1964: 325) 

Det finns många likheter mellan musik och språk, Dahlbäck (2011) beskriver 
likheter och skillnader i rytm, syntax, melodi och muntlig och skriftlig 
kunskapsproduktion. Ett annat exempel är affektläran och de musikaliskt-
retoriska figurer som hade sin höjdpunkt under barocken (Benestad 
1978/1994). Inom musikpedagogisk forskning har flera studier visat på 
beröringspunkter mellan litterär eller verbal praktik och musikalisk praktik 
som till exempel Johansson (2008) om retorisk praktik i orgelspel, Bjerstedt 
(2014) om ”storytelling” och jazzimprovisation och Dahlbäck (2011) om 
pedagogik, musik och språk i årskurs 1 i grundskolan. 

Mästarläratraditionen 

– Resultatkapitlet har en annan karaktär än de andra kapitlen. Det kan vara 
den långsamma satsen, ett adagio. 
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Kvale (2000) beskriver lärandet inom akademin och Nielsen (2000) 
beskriver lärandet inom konservatoriet som mästarlära i den antologi de 
utgivit tillsammans (Nielsen & Kvale 2000). I deras beskrivningar kan 
likheter påvisas i de roller handledare respektive lärare och studenter har 
inom de båda utbildningarna, även om de inte jämför. Det kan påpekas att 
den syn på mästarlära som presenteras i Handal och Lauvås (2006) bok om 
forskarhandledning inte har mycket gemensamt med den mer dynamiska syn 
på mästarlära som presenteras i Nielsen och Kvales (2000) antologi. Handal 
och Lauvås (2006) menar att synen på handledning som mästarlära ger en 
föråldrad bild av relationen mellan student och handledare.  

En handledare som har ett musikrelaterat ämne har inte en ny och 
främmande roll och studenten möter inte en ny situation som doktorand. 
Som utbildad i musik har man ofta haft en eller många lärar-elevrelationer 
som liknar handledar-doktorandrelationen (Harrison, 2012). Möjligtvis kan 
erfarenheter från denna mästarlärarelation under musikutbildningen påverka 
handledarrelationen. Gaunt (2011) jämför och påvisar likheter mellan 
rollerna att vara doktorand och att utbildas inom traditionell mästarlära (one-
to-one tuition) inom instrumentalutbildning i västerländsk konstmusik. 
Harrison (2012) påpekar att man kan lära sig något från praktiken som lärare 
i musik till att vara handledare för doktorander, och han arbetar själv med 
båda praktikerna. Han upplever att han är mer strukturerad när han 
undervisar i sång än när han handleder doktorander, och påpekar att 
musikaliska begrepp och tankesätt kan vara givande för handledaren. Även 
Carey et al (2013) påpekar att det finns lärdomar från musikens mästarlära 
till handledar-doktorandsituationen. Persson (1999) gör jämförelser mellan 
den karismatiske dirigenten, ”maestron”, och den karismatiske handledaren, 
där bristande social kompetens inte ger en bra handledarrelation. Dock är det 
mesta av denna forskning främst inriktad på lärdomar från mästarlära-
traditionen, och inte på användandet av musikkunskaper i handledning.  

Den musikpedagogiska forskarens yrkesroller  

– Det är svårt att rätta till något som man har övat in fel från början. Det är 
samma sak med skrivandet, har du slarvat med referenserna från början kan 
det ta oerhört mycket tid att få dem rätt senare. Ju tidigare man kan få det rätt 
desto mer tid spar man. Att tänka ”det där rättar jag till sen” är att göra 
problemen större både när man skriver och när man övar. 

När man själv ser något som fullkomligt självklart förutsätter man ofta att 
andra tänker och gör på samma sätt. Just därför var det intressant att ta reda 
på om kollegor, handledare på kandidat, master och doktorandnivå, använder 
sina kunskaper på likande sätt som jag. Mailkontakt och informella samtal 
med kollegor visade att några använder sina kunskaper ungefär som jag, 
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andra har det mest som lustigheter och några skiljer helt på sina akademiska 
och sina musikaliska erfarenheter. Det är med andra ord stor spridning. Men 
det är också ett forskningsområde som skulle kunna belysas bättre; dels i 
vilken utsträckning musikaliska erfarenheter används, dels hur och vad som 
används, inte bara av lärare och handledare utan även av studenter. Det är 
naturligtvis inte självklart att användandet av musikaliska kunskaper till 
handledning är effektivare, eller ger ett bättre resultat. Vad som vore 
intressant att studera är hur kunskapsappropriering eller lärande kan ske med 
hjälp av musikaliska kunskaper.  

Forskare inom musikpedagogik i Sverige har oftast musiker-, organist- 
eller musiklärarexamen. Många har varit yrkesverksamma som lärare och 
musiker i många år innan de blir doktorander (Hultberg 2013). 
Yrkesidentiteten som lärare och som musiker är ofta stark även när 
doktorandstudierna påbörjats, och många är även verksamma i sina tidigare 
yrken parallellt med doktorandstudierna. Några går tillbaks till i princip 
samma position de hade före doktorandstudierna, ibland, men inte alltid, 
med ny titel och högre lön.2 Musikeryrkesidentiteten, och i många fall 
instrumentalistidentiteten, hos forskare inom musikpedagogik är ofta en 
stark grund för forskningen (till exempel Johansson 2008; Ljungar-Chapelon 
2008). Ofta uppkommer frågeställningarna direkt ifrån praktiken som 
musiker och som pedagog (till exempel Bjerstedt 2014; Hultberg 2000). 
Hultberg (2013) påpekar att det finns många beröringspunkter mellan 
konstnärlig forskning och musikpedagogisk forskning, vilket gör att 
disciplinerna kan berika varandra. Detta kan möjliggöras genom att samma 
person samtidigt innehar flera olika yrkesroller som forskare, lärare och 
musikutövare. Det är möjligt att behålla flera av sina yrken parallellt som 
Harrison (2012) beskriver sin växling mellan sångundervisning och 
handledning. Det är även möjligt att yrkena som lärare, musiker och forskare 
är sammanflätade och berikar varandra. 

Att lära sig – att lära andra 

– En uppsats måste ha en form, och de olika delarna inom denna form måste 
harmoniera.  

Genom att använda gemensamma referenser är det lättare för mig som 
handledare att visa respekt för studenternas kunskaper och förmågor. Det 

                                                        
2 En undersökning av Lonnert (2014) visade att av de som disputerat i 
musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, Lund universitet (sju män och åtta 
kvinnor), innehar de flesta männen professurer men endast en av kvinnorna. Alla 
män som har fått professurer har befordrats inom sin tjänst, den enda kvinnan som 
fått professur har sökt tjänsten i konkurrens.  
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visar att jag har tilltro till dem som musiker och som lärare. Den överförbara 
kunskapen kan ses på två sätt, dels kan det vara som analogiskt tänkande 
(Johannessen 1999/2002), dels kan studenten använda sina tidigare 
kunskaper och bygga på dessa för att vinna/konstruera ny kunskap. 
Analogiskt tänkande (Johannessen 1999/2002) innebär att kunna överföra 
kunskap till en ny situation, i detta fall överföra de musikaliska begreppen, 
orden, processerna och tankesätten till att förstå skrivandets hantverk, det 
vill säga överföra till ett nytt kunskapsområde.  

Har studenterna förstått processerna, som de bygger på sitt tidigare 
musikaliska kunnande, så kan de själva lära sig vad de måste lära. En del av 
detta lärande är att lära sig om det ämne de valt att fördjupa sig i. Möjligtvis 
behöver inte en handledare måste ha kunskaper i det ämne studenterna har 
valt, det kan läraren lära sig tillsammans med studenten, eller i många fall av 
studenten. Som några av många exempel från min egen praktik har jag fått 
kunskaper om heshet hos sångare (Schotte 2011), lärarens roll i 
dansimprovisation (Kugelberg 2011) och gitarrundervisning (Wiberg 2012) 
genom och tillsammans med mina studenter. I många fall har studenten varit 
den som kunnat mest om ämnet vilket har gjort att vi i viss mån blir 
intellektuellt jämställda i denna del i processen.  

Idén om denna intellektuella jämställdhet liknar den ”frigörelse” Rancière 
(2011) beskriver, där tilltro till studentens egen förmåga till lärande är 
viktigare än förklaringar. En av principerna för lärande är att själv bygga på 
den kunskap man redan har: ”man måste lära sig någonting och relatera 
allting annat till det, i enlighet med principen att alla intelligenser är jämlika” 
(Rancière 2011: 130). Det finns risker i detta tankesätt och denna metod, 
eller möjligheter, beroende på vilket perspektiv man tar. En lärare som inte 
styr elevens lärande, eller inte delger förklaringar utifrån sin egen ståndpunkt 
avsäger sig, eller förlorar, sin maktposition. Denna maktposition bygger på 
ett större vetande som gradvis kan delges studenten i lämplig ordning. 
Persson (1999) menar att det har varit den traditionella handledarpositionen. 
En lärare som däremot säger ”Det här är det ämne du valt, lär dig allt du kan 
om det”, frånsäger sig delvis kontroll över läroprocessen. Men som Rancière 
(2011) påpekar har läraren fortfarande en roll i lärandet som hjälp hur man 
går till väga för att kunna lära. Idén om intelligensernas jämlikhet betyder 
inte att man menar att alla har samma kunskap. Inte heller går det att komma 
ifrån att en handledare har en maktposition gentemot studenten (Persson 
1999).  

Denna typ av frihet för studenten att forma sitt lärande kan bara delvis 
finnas när en uppsats skrivs. Rancière (2011) menar att ”det gamla” systemet 
styr inom akademierna gällande kontroller som examination, poängsättning, 
bedömning och ritualer. För att kunna använda idén om intellektuell 
jämställdhet mellan student och handledare krävs en idé om en skillnad 
mellan process och produkt. Produkten kommer att vara det som akademin 
kräver, det studenten har lärt sig i processen för att skapa produkten är något 
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annat. Maktrelationen mellan student och handledare kommer att bevaras, 
men inom detta ”gamla” system kan tilliten till studentens inneboende 
förmåga att tillägna sig vetande, studentens ”frigörelse”, ges av handledaren.  

En handledare bör ha tilltro till studentens förmåga att överföra kunskap, 
tilltro till studentens förmåga att lära, och kunna hitta den roll där stödet till 
studenten har den verkan som avses. Med musiken som gemensam nämnare 
mellan student och handledare kan denna tilltro byggas, men musiken kan 
även vara en grund för inhämtande av ny kunskap. Rancière (2011) hävdar 
att konstnärer har en ambition till intelligensernas jämlikhet i sitt 
konstnärliga utövande genom det kommunikativa elementet med en publik, 
möjligtvis kan denna ambition utnyttjas och vidareutvecklas som handledare. 
Uppsatsen, texten, produkten, som studenten skriver kommer att vara den 
kommunikativa delen av arbetsprocessen, jämförbar med konstnärliga 
utövandet. Rancière (2011) beskriver det som ”viljan att berätta och att få 
andra att känna det genom vilket vi är deras likar” (Rancière 2011: 94). 
Dock ser lärandet i skapandet av produkten annorlunda ut än 
kunskapsskapandet i arbetsprocessen med kunskapssökande.  

Coda 
Jag vill hävda att kunskaperna man har som musiker kan påverka skrivandet, 
och även undervisningen. Jag vill också hävda att utnyttjandet av de 
yrkesroller man har som musiker, lärare, handledare och forskare, och de 
roller studenterna har, kan underlätta kommunikation och förståelse för 
uppgiften. Den gemensamma musikaliska kunskapen kan för handledaren 
skapa tillit till att våga låta studenten vara fri att söka sin egen kunskap. 
Musikalisk kunskap blir ett verktyg. Att vara musiker är att utöva ett 
hantverk, att skriva är också ett hantverk. Det gemensamma fackspråk och 
de kunskaper handledare och student har som musikutövare kan utnyttjas.  

– Du vet hur det är en vecka innan konserten. Man tycker att man kan 
stycket. Men det är nu man kan börja arbeta med det på riktigt. Det är nu man 
lyfter stycket till en annan nivå. Det är samma sak med skrivandet, det är i 
slutet man kan lyfta texten till att den ska bli riktigt bra. Men det kräver 
oerhört mycket arbete med detaljer. 
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Bo Nilsson: Alla kan göra hundra låtar - Reproducera eller 

(åter)skapa musik? 

Inledning 

Skriftkultur eller muntlig gehörskultur, reproduktion eller utforskande? En 
ständigt pågående diskussion som aldrig upphör. Diskussionen tangerar 
också ämnet för Cecilia Hultbergs doktorsavhandling The Printed Score as a 
Mediator of Musical Meaning (Hultberg, 2000). Lars Lilliestam (1995) 
menar att gehörsmusikanten inte reproducerar en sång eller en text utan 
återskapar den…” (s. 20). I musik förekommer sällan representation av 
samma slag som finns i språket och musik brukar därför heller inte betraktas 
som ett språk i strikt lingvistisk mening, något som då också rimligen gäller 
för musikalisk notation. Eller som Göran Sonnevi uttrycker det i sin dikt 
Mozartvariationer; andra delen: 

 
Musiken 
kan inte bortförklaras 
Det går inte ens 
att säga emot, 
annat än 
med helt ny musik 
(Göran Sonnevi, 1975) 
 

Kanske behöver vi inte fastna i en diskussion om ifall musik är ett språk eller 
inte och i stället lyssna på Wells (1999) som påminner oss om att alla 
konstnärliga uttrycksformer är exempel på semiotisk mediering: 

To these, we might also wish to add the various modes of artistic expression, 
such as dance, drama and musical performance. All these modes of 
representation are simultaneously means of communication and tools for 
thinking. (s. 320) 

Som jag ser det finns i vårt samhälle sällan exempel inom musiken på 
renodlad skriftlighet eller muntlighet. Ackordsymboler inom jazz- och 
rockmusik och generalbas utgör exempel på hur muntligt och skriftligt 
samverkar inom musiken.  
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Det är därför rimligt att tänka sig att även ett framförande som troget 
strävar efter att återge en notbild faktiskt snarare (åter)skapar än helt och 
hållet reproducerar, även om graden av utforskande och improvisation kan 
variera. Nytillkomna datorbaserade musikverktyg som synthesizers, olika 
musikprogram och appar öppnar för gränslöst musikskapande där 
skriftkulturella och gehörsbaserade praktiker samverkar.  

Musik är ju lek 
Tyskans spielen, franskans jouer och engelskans play har en samtidig 
betydelse av att leka och spela. I medeltida svenska finns samma språkliga 
koppling mellan musik och att lek, där lekare var en beteckning för 
kringvandrande gycklare och spelmän som uppträdde på gator och torg och 
på slott och herresäten. Vi finner också en relation mellan glädje och musik i 
kinesiskan, där de representeras av samma skrivtecken.  

Jag uppfattar lek som ett antropologiskt begrepp som betecknar något 
som alla utövar, inte bara barn. Lek är frivilligt och oförenligt med att känna 
till hur utfallet kommer att bli (Huizinga, 1955; Caillois, 1961). Vi inser 
genast hur absurt det skulle vara att från början veta var alla gömt sig i 
kurragömmaleken, eller i förväg känna till varje spark i en fotbollsmatch. I 
ett ekokulturellt perspektiv representerar lek ett fenomen, en företeelse, 
aktivitet och ett begrepp i en mera övergripande betydelse än att ”leka 
lekar”. All lek innehåller varierande grad av improvisation. Både den sociala 
och den biologiska sidan av musik och lek har kopplingar till den 
amerikanske psykologen Csikszentmihalyis begrepp flow (Csikszentmihalyi, 
1994). 

Musik och kreativitet är kopplat till lek och det har visat sig att musik 
också har mätbara positiva fysiska effekter på några av våra ”må bra-
hormoner”, oxytocin och dopamin. Aktuell forskning visar att när vi lyssnar 
på musik som på ett eller annat sätt engagerar oss frigörs dopamin, som har 
en viktig roll i kroppens eget belöningssystem. Vi som håller på med musik 
vi vet ju att musik oftast känns bra för oss, både att lyssna till och att själv 
utöva. Därför blir vi kanske inte överraskade när forskare visar att dopamin 
frigörs vid starkt känsloengagemang i samband med musiklyssning.  

Caillois (1961) delar in lek och spel i fyra kategorier: agôn (tävlan och 
konkurrens), alea (slump och tillfällighet), mimicry (imitation, härmning och 
simulering) och ilinx (yrsel och svindel). De olika typerna av lek placerar 
Caillois mellan två poler, paidia och ludus, som beskriver graden av ordning 
hos leken. De olika kategorierna av lek kan innehålla olika mått av 
organisation och ordning. Tävlingsleken innebära att man springer i kapp, 
men också lekas organiserat i form av tävlingar och mästerskap med 
komplicerade regler, exempelvis i olympiska spelen med miljarder TV-
tittare. 
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Barn kan göra hundra låtar 
Under de senaste årtiondena har den snabba utvecklingen av musikteknologi, 
media och Internet medfört en musikalisk frihet av ett nytt slag. Särskilt 
gäller detta i västerländska samhällen, inte minst i Sverige. Kanske 
domineras mediaanvändningen mycket av olika slags konsumtion, men 
möjligheterna att skapa och spela musik har på kort tid ökat lavinartat. 
Sverige är för övrigt det land i världen som har mest surfande på 
mobiltelefon, också långt ner i åldrarna. 

Gunborg 7 år, en av informanterna i min avhandlingsstudie (Nilsson, 
2002), berättade att hon hade en dator i hjärnan!  

Ibland när jag inte har något att göra i skolan så brukar jag… ha handen 
precis som på en mus, så föreställer jag mig att jag har en dator i min hjärna, 
så går jag ner i Fil och så står det Musik där, så klickar jag på det. Så kommer 
det så´n musik i örat. Det är jättekul! (skrattar). Man kan föreställa 
jättemycket att det finns musik i örat. Och så kan jag också spela dator! Jag 
kan se det till och med när jag har öppna ögon, det är kul. Och så går jag ner i 
Fil och så sätter jag på musik. Musiken kan låta olika (Gunborg sjunger 
början på Beethovens femma och skrattar). Eller så kan jag bara hitta på ny 
(sjunger en fras).  

Det som sker i en praktik där musikaliska aktiviteter är den centrala 
verksamheten kallar musikvetaren Christopher Small för musicking (Small, 
1998). Musik är inte ett ting, hävdar Small, utan något som människor gör. 
Den som är engagerad i musicking tar del av någonting, är en del av 
någonting relaterat till musik. Kanske genom att utföra, lyssna, repetera eller 
öva, men också genom att exempelvis erbjuda material för musikaliska 
aktiviteter. Small (1998) definierar musicking: 

To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, whether 
by performing, by listening, by rehears-ing or practicing, by providing 
material for performance (what is called composing) or by dancing. (s. 9) 

I ett ekokulturellt perspektiv innefattas en musikalisk praktik bestående av 
tankar, möjligheter, tillfälligheter, vanor, handlingar och språkbruk i 
situationer där musikaliska aktiviteter är i centrum (Nilsson, 2002).  

För Gunborg var olika slag av musikaliska händelser, musicking, något 
som pågick stora delar av dagen. Hennes tämligen avancerade lek där hon 
fantiserade att hon hade en dator i sin hjärna ger oss anledning att reflektera 
igen över Sherry Turkles profetia kring hur datorer påverkar hur vi ser på oss 
själva och även på andra människor i vår omgivning (Turkle, 1995). 
Gunborg fann det naturligt att föreställa sig en dator i hjärnan som hon 
kunde kontrollera likadant som hon skulle göra med en ”riktig” dator. 
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I min ovan nämnda avhandlingsstudie (Nilsson, 2002) undersökte jag 
kreativa processer hos barn i åldrarna 6-8 år när de skapade musik med 
synthesizer och dator. Det visade sig vara den naturligaste sak i världen för 
Gunborg och hennes klasskamrater att skapa musik efter eget huvud med 
synten och datorn som redskap. Avståndet mellan producent och konsument 
har nog aldrig varit kortare än i vår tid. Resultaten av studien kan i korthet 
sammanfattas:  

1. Alla deltagare kunde skapa musik.  

2. Deltagarna skapade musik med musikalisk form och struktur  

3. Barnens kreativa processer kan beskrivas i fem variationer av 
musikskapandets praktik, varje variation med olika fenomen i förgrunden:  

a) Med datorn och synten i förgrunden för aktiviteten blir utrustningen till 
redskap och verktyg som skall utforskas och tänjas.  

b) Fantasier och känslor i förgrunden försätter musikanten i kontakt med 
fantasier, dagdrömmar och minnen, med stämningar och starka känslor.  

c) När själva spelandet hamnar i förgrunden möter vi långa musikstycken 
där musikaliska formler och motiv upprepas och varieras.  

d) Med musiken i förgrunden möter vi ett musikskapande som närmast 
kan liknas vid medvetet komponerande.  

e) Erbjudandet att göra musik blir till en uppgift och kan få en styrande 
effekt på den kreativa processen.  

I de kreativa processerna skedde ofta en förskjutning mellan förgrund och 
bakgrund och de identifierade variationerna utesluter därför inte varandra.  

Variationerna a) – d) har alla gemensamt att de kan ses som uttryck för 
olika former av lek. I variation e) återfinns flera kreativa processer där 
kreatören inte uppfattar erbjudandet att skapa musik som en inbjudan till lek, 
utan som en skoluppgift där det kanske gäller att vara en vuxen till lags eller 
att göra ”rätt”.  

Gunborg berättade om hur reflekterande planering och repetition av 
musiken ledde fram till ett färdigt stycke: 

Först skulle jag se vilka toner jag verkligen ha, några som är bra. Så skulle 
jag öva litet länge och se om det passar. Pröva först med mina fingrar på 
noterna och klarar jag att göra jättesnabbt med fingrarna på noterna [= 
tangenterna] då kan det bli fint.  

Här ger Gunborg uttryck för en praktik som samtidigt innehåller fantasi, 
improvisation och kontroll. Hon återvände ofta till stycken som hon skapat 
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och utvecklade dem. Ibland tävlade hon med sig själv om att kunna spela 
bättre och skickligare, kunna göra låtar som lät ”fint”.  

Kanske finns i leken en av nycklarna till balansen mellan att reproducera 
och att utforska. Både hos stora och små musikanter! 

Lyda eller leka? 
I Cecilia Hultbergs doktorsavhandling The Printed Score as a Mediator of 
Musical Meaning (Hultberg, 2000) undersöks hur musikalisk mening 
medieras genom [läsning av] notbilder i västerländsk tonal musik. Den 
sinnrikt konstruerade studien byggde till stor del på några av Hultberg 
egenhändigt komponerade musikexempel vilka innefattade olika mer eller 
mindre kända konventioner, men som helt saknade alla slags 
föredragsbeteckningar. Elva erfarna pianister ombads spela stycken de valt 
själva och att tolka de av Hultberg komponerade notbilder. Studien visar hur 
informanterna närmar sig notbilder, självvalda eller de av Hultberg 
komponerade, på i huvudsak två sätt. Den allra kortaste sammanfattningen 
av Hultbergs resultat gavs på disputationsfesten av en medlem i 
betygsnämnden:  

- Det handlar om att lyda eller leka! 

En liknande beskrivning av sitt forskningsresultat tog Hultberg senare upp i 
ett konferensbidrag (Hultberg, 2001) och uttrycker det då som att läsa och 
lyda eller att läsa och leka. I avhandlingen formuleras avhandlingens resultat 
dock mera stringent som att informanterna uttryckte ett reproduktivt eller 
explorativt förhållningssätt till notbilden. 

Några av Hultbergs informanter saknade föredragsbeteckningarna i 
Hultbergs egna exempel som de annars var vana att följa (lyda?). De kände 
sig ovana vid detta och kanske osäkra inför att själva behöva tolka. Att leka? 
I de självvalda styckena fanns däremot redan alla nödvändiga 
föredragsbeteckningar som behövdes för att det skulle bli ”rätt”.   

En av Hultbergs informanter, Beatrice, leker (mimicry) att Hultbergs 
komponerade exempel utan föredragsbeteckningar är inspirerat av rysk 
musik (Hultberg, 2001). Detta hade emellertid inte varit Hultbergs avsikt när 
exemplet komponerades:  

Den här variationen har en tendens att bli lite rysk, om man vill det. Jag vet 
inte om du har hört det, men jag kan spela lite en gång till, och så kan du 
lyssna. Man tänker kanske inte så mycket på det, första gången jag spelar 
[spelar början], men om man nu lyssnar på det, så hör man att det är väldigt 
mycket rysk tongång [spelar lite längre]. Så, om man kommer in i det där 
gunget som jag nu gjorde, i hela stycket – alltså jag gjorde det mer bastant, 
och mer ett sånt där gung som man kan utveckla ur själva harmoniken – då 
ändrar det mycket snabbt karaktär. (Beatrice) 
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Tillfället och omständigheterna, eller varför inte de affordances, 
meningserbjudanden, som en situation innehåller påverkar det musikaliska 
resultatet. När Beatrice spelar exemplet ger de musikaliska gesterna i 
harmoni och melodi henne associationer till rysk musik, som hon är 
förtrogen med, och detta kan ge inspiration till det fortsatta utförandet.  

Ett mycket intressant resultat i Hultbergs studie är hur flera av 
informanterna växlar mellan att närma sig nottexten reproduktivt och ett 
explorativt. Att lyda och leka på samma gång! I Gunborgs värld 
representerar dock alltför hög grad av vuxeninblandning ett hot mot hennes 
kreativitet. Hon tycker att det är mycket roligare att spela själv ”därför om 
man börjar lära sig, och har lektioner, då går hela fantasin.” 
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Bengt Olsson: Tolkningspraktiker och bedömningskulturer 

inom högre musikutbildning – ett projekt om 

musikpedagogikens kärna 

Inledning 
 
Forskning kring musikaliskt lärande under de senaste 25 åren har följt olika 
spår. Cecilia Hultberg (2000; 2007) har exempelvis undersökt centrala 
frågeställningar kring lärande och interpretation av kompositioner bland 
musiker och pedagoger verksamma inom högre musikutbildning och visat 
hur starka föreställningar om musikalisk kvalitet är styrande för 
musicerandet. Annan forskning (Borgström, 2014; Ericsson & Lindgren, 
2010; Jørgensen, 2009) visar också att den högre musikutbildningens 
instrumentalpedagogik inte heller har varit opåverkad av mer generella 
pedagogiska trender i samhälleliga utbildningsdebatten. En kort översyn av 
den nästan 50-åriga utvecklingen visar på vissa framträdande teman. I ljuset 
av 70-talets kulturpolitiska diskussioner kom krav på musikalisk pluralism 
som utgångspunkt för val av repertoar inom såväl högre musikutbildning 
som inom skolans musikundervisning med åtföljande problem för 
bedömningar. Alla dessa teman existerar mer eller mindre parallellt än idag 
och med olika kvalitetsuppfattningar från objektiva värderingar baserade på 
vissa klassiska verk till total relativism som följd, dvs. alla genrer och 
musiktraditioner har kvaliteter oavsett musikaliska uttryck (Bresler, 2007; 
McPherson & Welch, 2012). 

I dagens utbildningspolitiska debatt i Sverige såväl som internationellt är 
betygsättning och bedömningsfrågor centrala. En orsak verkar vara 
ideologiska strider kring olika utbildningars kvaliteter och värden. Neo-
liberala managementteorier kring högre utbildning och kvalitetssäkring och 
utvärderingar, har haft en genomgripande betydelse för diskussioner om 
bedömningskriterier och metoder (assessment and quality accountability), 
vilket resulterat i en uppsjö utvärderingar på både individ- och systemnivå 
(Olsson, 2014). Betygsättning och bedömningar framstår därför som 
pedagogiska kärnvärden, vilka skall styra hur undervisning bäst främjar 
elevers och studenters lärande. 
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Högre akademisk utbildning inom det konstnärliga området präglas dock 
av vissa särskiljande drag visavi annan akademisk utbildning. Ett sådant 
utgörs av de högt individualiserade undervisningsformerna. Här finns väl 
etablerade värderingskriterier och bedömningsnormer integrerade i 
verksamheten, vilka dock sällan är begreppsliggjorda och explicita. Inom 
projektet ”Tolkningspraktiker och bedömningskulturer inom högre 
musikutbildning” studeras hur lärare bedömer studenters lärande dels utifrån 
processperspektiv (formativa bedömningar), dels som slutbedömningar vid 
examinationer (summativa bedömningar) av kurser och utbildningar samt 
hur eventuella relationer mellan process- och produktbedömningar påverkar 
varandra. Vidare kommer prognostiska och diagnostiska bedömningar vid 
antagningsprov ingå som en väsentlig del i det empiriska underlaget. Det 
övergripande syftet med projektet är således att bidra till ökad kunskap om 
hur tolkningspraktiker och bedömningskulturer gestaltas inom högre 
utbildning och vilka norm- eller referenssystem de vilar på, praktiker som är 
djupt förankrade i instrumentalpedagogiska traditioner kring lärande av 
interpretation och improvisation.  Dessa traditioner är muntliga och det 
saknas insyn och transparens hur sådana kriterier används.  

Förutom fokus på instrumentalspelets kunskapsbildningar, normsystem 
och deras betydelser för begreppsbildning, kriterier och bedömningsformer 
kommer även vem som bedömer och ansvarar för det slutliga omdömet att 
utforskas. Under de senaste 20 åren har asymmetriska bedömningsformer, 
där oftast en enskild lärare ensam avgör kvaliteten på studenters prestationer 
och kunskaper ifrågasatts, och kompletterats av mer kollegiala och 
symmetriska former för bedömningar. Flera lärare gör exempelvis 
bedömningarna tillsammans. Dessutom har studenter både gjorts delaktiga 
och ansvariga för bedömningar av sina och andra studenters prestationer och 
kunskapsredovisningar och därför kommer även vilka konsekvenser dessa 
förändrade bedömningsformer kan tänkas få för olika bedömningssituationer 
att analyseras. Dessutom har olika former för portföljbedömningar 
tillkommit med syftet att synliggöra språkliggörandet av studenters 
självbedömningar av sitt lärande och sin utveckling som grund för 
metakognitiva analyser. Bedömningar som lärande har blivit ett mer 
framträdande mål. 

I denna artikel presenteras några av grunderna för ett projekt om 
bedömningar. Projektet ”tolkningspraktiker och bedömningskulturer” rör 
högre musikutbildning och har flera beröringspunkter med Cecilia Hultbergs 
forskning (2000; 2007) kring musikalisk kunskapsbildning. 
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Den praktiska kunskapsfilosofin som grund för projektet 
Problemen med forskningens roll och betydelser för olika praktiker är väl 
känd. Ett exempel är distinktionen mellan grundforskning och klinisk 
forskning inom medicinområdet där gränsdragningen är otydlig och föremål 
för många debatter. Kampen om inflytande och resurser är framträdande och 
stundtals hårda. Inom den musikpedagogiska forskningen är dessa 
motsättningar inte lika tydliga även om motstridiga uppfattningar mellan 
”teoretiker” och ”praktiker” om forskningens värde och betydelse finns 
latent. En viktig utgångspunkt för vårt projekt är därför dess praktiknära 
karaktär. Det är vår förhoppning att projektets resultat kan bidra som 
underlag för viktiga diskussioner bland lärare och studenter. 

En konsekvens av projektets praktiknära inriktning är valet av praktisk 
kunskapsfilosofi som teoretisk grund (Molander, 1993). Begrepp och 
analyser utvecklas i direkt dialog med lärare och studenter. Den praktiska 
kunskapsfilosofin har tre grundläggande beståndsdelar: Erfarenhetsbaserad 
kunskap, procedurbaserad kunskap och transformativ kunskap. 

De centrala argumenten för den erfarenhetsbaserade modellen är för det 
första att praktisk kunskap inte består av att man följer regler och procedurer. 
Den väsentligaste faktorn bakom kunskapen kallas i stället intuition, 
förtrogenhet eller erfarenhet, och, denna faktor förvärvas (helt övervägande) 
omedvetet och spontant, utan behov av styrning, övervakning eller 
efterkontroll. Lärandet sker därför via upplevelser där man är i kontakt med 
den verklighet där kunskapen används. Typlärandet består således av 
självupplevda erfarenheter vilka ger snabb återkoppling till individens 
handlingar. Det är ett individualiserat synsätt där lärares kunskaper till viss 
del är autonoma från kontexten och i stället är resultat av mänsklig 
interaktion mellan lärare och elever. Man skulle rent utav kunna tala om 
personmedierad kunskap. Den beskrivs inte som kumulativ utifrån en 
forskningsbaserad kunskapsbas utan som en muntligt präglad kunskapskultur 
som kräver undervisningserfarenheter för att utvecklas. En svårighet med 
dessa perspektiv är emellertid synsättet att ”lärarens hela kunnande finns 
inbyggt i handlandet”. Det handlar därför bara om att genom reflektion bli 
medveten om den och därefter kommunicera vad som är karaktäristiskt. 
Utgångspunkten blir därmed statisk, kunskapen finns där redan, det är bara 
en fråga om att ”upptäcka den” för att kunna begreppsliggöra den. 
Ifrågasättande och kritiska perspektiv saknas vilket leder till att den 
praktiska kunskapen inte är dynamisk till sin karaktär. 

Även om den procedurbaserade modellen eller kunskap i handling 
(Molander, 1993; Rolf, 1991) har många likheter med den erfarenhets-
baserade kunskapsmodellen ovan finns det olikheter som särskiljer dem. Där 
praktisk kunskap som procedurbaserad bedömning finns föreligger något 
slags värdering, norm eller procedur av så kallad autentisk kunskap som gör 
det möjligt att skilja bättre prestationer från sämre prestationer. Praktisk 
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kunskap innebär därför att man behärskar dessa normer. Professionell 
praktisk kunskap eller kompetens särskiljs inte bara genom att aktörer följer 
dessa procedurer utan också att man genom reflektion eller metakognitiva 
processer kan förbättra dessa procedurer. Den professionella autonomin 
upprätthåller gemensamt regelsystemet genom metakognition, vilket innebär 
att man kan identifiera sin egen kunskap, sin kunskapsförmåga och sina 
undervisningsmetoder i relation till andra utövares uppfattningar.  

Teorin om det transformativa lärandet (Kitchenham, 2008) utgår också 
från ett erfarenhetsbegrepp, men erfarenheten är nu självrealiserande och 
skapande till sin funktion. Det transformativa bygger således på en 
interaktionsprocess mellan skaparen/musikern, verket och mottagaren där 
just verkets mening kan ses som en dialog mellan dessa tre delar. Likheten 
med den rent erfarenhetsbaserade modellen gäller att stämningar, känslor 
och intuition ingår i erfarenheten, men här tillkommer också begrepp och 
reflexiva resonemang. En central utgångspunkt är begreppet “menings-
perspektiv” som syftar på hur tidigare erfarenheter och antaganden 
transformeras och förändras och ger upphov till nya erfarenheter. Den 
transformativa modellen kan därför sorteras in under rubriken ”levnads-
formande didaktik” (Larsson, 2006), vilket tillför en emancipatorisk och 
förändrande aspekt i lärandet. Individers liv och hur de formas och 
framförallt förändras sätts i centrum.  

Sammanfattningsvis bidrar den praktiska kunskapsfilosofin med begrepp 
och analyser kring både lärande och bedömningar ur ett kunskapsbildnings-
perspektiv och i sitt sociala sammanhang. Ambitionen är att försöka fånga 
hur deltagarna såväl språk- och begreppsliggör kriterier och bedömningar 
som hur dessa begrepp och bedömningars funktioner visar sig i praktiken. 
Värderingar av i detta fall kvaliteten i studenters kunskaper och färdigheter 
pågår ju kontinuerligt i pedagogiska sammanhang och att synliggöra lärares 
värderingar av musikalisk kvalitet kan hjälpa oss förstå musikaliska normer 
och kvalitetsuppfattningar. 

Projektet ”tolkningspraktiker och bedömningskulturer inom 
högre musikutbildning” 
Svensk utbildningspolitik från1965 års musikkommitté (MUK65) till 
OMUS-utredningen 1976 visade på betydelsen av ett pluralistiskt 
musikaliskt innehåll. Historiskt var detta ett genombrott i synen på 
musikaliska kvaliteter. Innehållsproblematiken, dvs. hur skilda musikaliska 
genrer och traditioner skulle värderas och bedömas, var och är en central 
fråga sedan dess. Hur jämför man en Beethovensonat med en blues eller 
hårdrock? Vilka är de kriterier som används? Och hur tillämpas kriterierna? 
Kvalitetsbedömningar har sin utgångspunkt i musikalisk kunskapsbildning 
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och exempelvis Cecilia Hultbergs studier (2000; 2007) av olika 
instrumentalisters instuderingar av för dem ny musik visar på den nära 
kopplingen till bedömningar av olika slag. En grundläggande problem för 
interpreten är exempelvis inte bara en fråga om val av musikaliskt verk i sig 
utan också hur den musikaliska förlagan skall tolkas. En följdfråga blir då 
när är tolkningsprocessen avklarad, när är alla musikaliska parametrar såsom 
tempo, dynamik etc. och personliga uttryck på plats? Kan man 
överhuvudtaget tala om den slutliga tolkningen eller handlar det om ständiga 
omtolkningar i utövandet? Hur skall i så fall den senare förändrings-
processen bedömas och värderas och med vilka medel? 

Bedömningsforskning tar således sin utgångspunkt i musikers slutliga 
tolkningar av musikaliska förlagor eller improvisationer. Därigenom närmar 
man sig kärnfrågor i kunskapsbildningsprocessen från ett annat perspektiv än 
exempelvis den forskning Cecilia Hultberg genomfört där lärandet fram till 
det slutliga resultatet står i fokus. Samtidigt berör båda perspektiven 
värderingen av tolkningar och deras betydelse för såväl interpreten som den 
lyssnande publiken. Här kan de djupare aspekterna av ett konstnärligt 
framförande av musik tydliggöras och bli föremål för problematiseringar. Ett 
framträdande problem är dock själva språkliggörandet, hur man formulerar 
sig kring det icke-språkliga fenomenet musik och dess kunskapsbildning 
(Åhlberg, 1986). Hur ”översätter” man upplevelser och bedömningar till 
språk? Inom den klassiska musikfilosofin finns det två huvudsakliga 
förståelseriktningar, en mot själva musiken – ett inommusikaliskt perspektiv, 
en annan mot utommusikaliska perspektiv där programmusiken och 
diskussioner om musikalisk identitetsbildning är två tydliga exempel. Utifrån 
Gadamers hermeneutik (Andersson, 1995) kan man vidare tala om olika 
positioner (närhet – distans) i förhållande till den s.k. förståelsehorisonten 
och någonstans här finns vårt fokus. Förståelsehorisontens närhet till för 
musikern känd musik och en tillgång till språkliga formuleringar och 
begrepp av själva musiken skiljer sig från en position där musiken initialt är 
okänd och en begreppsapparat ännu ej utvecklad. Det handlar således både 
om en språklig kompetens och musikaliska värderingar i bedömnings-
processen. 

Den språkliga kompetensen och viljan att diskutera kvaliteten i ett 
musikaliskt framförande hos intervjupersonerna är således en grundläggande 
förutsättning för att få tillgång till en rik empiri. Det ställer höga krav på en 
flexibel intervjumetodik och en väl utvecklad analys. Inom bedömnings-
forskning (Zandén, 2010) talar man ibland om ”skarpa” och ”oskarpa” 
kriterier för att försöka fånga precisionen i bedömningen. För skarpa kriterier 
finns det tydliga referenser till konkreta musikaliska parametrar såsom 
uppförandepraxis, stiltrogenhet och instrumentalteknik. De oskarpa 
kriterierna är emellertid i högre grad präglade av subjektiva ställnings-
taganden kring tolkning och interpretation. Därigenom blir de senare 
bedömningarna oftare mer individuella till sin karaktär. 
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Men det handlar inte bara om mer eller mindre väl formulerade 
bedömningskriterier och deras funktioner utan också vilken betydelse olika 
kontexter har för bedömningar. Normer, referensramar och konstnärliga 
kvalitetsuppfattningar inom skilda utbildningskontexter utgör väsentliga 
påverkansfaktorer för bedömningar. Historiskt ”frusna ideologier” gör sig 
påminda som referensramar att förhålla sig till som bedömare. Att utmana 
dessa referensramar ställer stora krav på alternativen då det inte bara handlar 
om andra värderingar utan också om att utmana makt och 
tolkningsföreträden. I vårt projekt handlar det om olika nyckelpersoner som 
bärare av instrumentala kvalitetsuppfattningar och som sådan vara en 
representant för rådande normer. 

Några pilotprojekt 
I mitten av 90-talet genomfördes två inledande pilotprojekt under 
universitetsparaplyet ”Kunskapsbildning genom forskning och 
undervisning” (Olsson, 1997). Syftet var att undersöka vilka kvalitets-
kriterier som användes vid bedömning av studenters musikaliska 
redovisningar. Tre bedömningsområden visade sig framträdande: 
”Instrumentala färdigheter, musikalisk uttrycksförmåga och interpretation” 
där spänningsfältet mellan de olika positionerna varierade. Ett tydligt 
spänningsfält mellan några av dessa bedömningsområden innebar en kritik 
mot kvaliteten i framförandet; en holistisk utgångspunkt byggde däremot på 
en integrering av desamma till en helhet. Detta tolkades då som ett positivt 
framförande. Lärarna laborerade således med spänning och integrering som 
mått på musikalisk kvalitet. 

Inom projektet ”Värderingskriterier och bedömningsnormer inom det 
konstnärliga området” (Assessment in higher education) 2010–2013 
undersöktes ”centrala aspekter kring bedömningskriteriers och bedömnings-
normers funktioner och användning i pedagogiska situationer inom högre 
konstnärlig utbildning” (Häikiö & Olsson, 2014). Undersökningen rörde 
utbildning inom design och konsthantverk, musiker- och musiklärar-
utbildning och dans- och manusutbildning vid universiteten i Göteborg, 
Lund och Stockholm. Målet var att synliggöra och tolka hur olika 
bedömningspraktiker (bedömningsformer och bedömningskriterier) skiljer 
sig mellan olika konstområden. Resultaten för göteborgsprojektet visade på 
intressanta skillnader i bedömningarna mellan design och musik.  I design 
var bedömningarna till viss del offentliga, lärarna kritiserade och diskuterade 
studenternas redovisningar inför andra studenter och lärare medan 
bedömningarna inom musik hölls strikt mellan de deltagande studenterna. 
Resultaten i design relaterades till en professionell verklighet. Hur väl skulle 
de föreslagna designprojekten fungera i ett reellt sammanhang? 
Musikbedömningarna baserades på vedertagna tolkningar av kända verk 
oberoende av ett sammanhang där sådan musik skulle framföras. 
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Designprojekten diskuterades konceptuellt, projekten i musik dominerades 
av gestaltningsproblem. Sammantaget framträdde olika bedömningskulturer. 

Den musikpedagogiska kärnan 
Fokus för forskningen är således en undersökning av den ”musik-
pedagogiska kärnan”. Kunskapsbildningen, dvs. de centrala kunskaps- och 
lärandeaspekter som bildar grunden för ämnet musikpedagogik, omfattar 
både färdighetsmässiga och diskursiva dimensioner. Sättet vi talar om musik 
och musikaliskt utövande visar våra värderingar, men även i vårt vi 
musicerande redovisas en värderingsgrund. Motsättningen mellan musikens 
diskursiva och utövande aspekter är därför ständigt närvarande vid 
musikfilosofiska överväganden kring musikalisk kvalitet. Hur fångar vi den 
musikaliska kärnan? Och vem formulerar kvalitetsuppfattningen? 

Inom musiksemantikområdet (Stefani, 1987) har språkets olika täthets-
grader varit en utgångspunkt för att undersöka musikaliska värderingar. 
Spannet från värderingens biologiska grund, dvs vår allmänna förmåga att 
kunna beskriva vad vi hör och uppfattar av musikaliska förlopp, till en 
fokusering på att diskutera ett enskilt musikaliskt verks eller objekts form 
och struktur ställer olika krav på både språklig och musikalisk kompetens. 
Den franske utbildningssociologen Pierre Bourdieu (1993) fångade på 
många sätt denna sociala problematik med begreppet ”la distinction” – 
distinktionen, eller förmågan att beskriva olika aspekter av begreppet smak. 
Att språkligt kunna värdera och uttrycka ett fenomens alla olika dimensioner 
och former kräver således goda kunskaper och att dessa kunskaper är djupt 
förankrade i vårt mänskliga habitus och kulturella erfarenheter. 

Lundafilosofen Bertil Rolfs (Rolf, 1991) begrepp ”skicklighet”, ”know 
how” och ”kompetens” är ett sätt att rubricera olika kompetensnivåer vid 
bedömningar i sitt sociala sammanhang. Samtidigt som förmågan till att göra 
distinktioner vid olika upplevelser handlar om individens förmåga att 
uttrycka sig och bedöma finns det en betydelsefull social komponent. 
Sammantaget leder exempelvis den erfarenhetsbaserade kunskapen till en 
kompetens som benämns ”skicklighet”, dvs kunskaper och färdigheter 
utifrån elementär praktisk kunskapsgrund. Den lärande skall behärska 
centrala färdigheter för sitt utövande samt ha en egen förmåga att själv 
bedöma vad som är rätt eller fel. Begreppet ”know how” vidgar 
skickligheten till att även omfatta de institutionella regler och värderingar för 
kvalitet som finns integrerade i kunskapen (se även procedurbaserad 
bedömning ovan). Avslutningsvis kan man också lyfta fram ”kompetens-
begreppet” för att belysa ytterligare en kunskapsnivå där individen inte bara 
har nödvändiga kunskaper och känner väl det institutionella regelverket utan 
också har en social position att kunna förändra och ifrågasätta regelverket.  
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Det är här den musikpedagogiska kärnan finns. I skärningspunkten mellan 
färdighetsmässiga, diskursiva och analytiska kompetenser bildas grunden för 
den djupa förståelsen av musik. Det innebär då att all musikundervisning i 
sin utgångspunkt måste ta i beaktande alla dessa tre kompetenser i val av 
innehåll, metoder och former. En förändring av en kompetens påverkar 
övriga två i en ständig utvecklingsprocess. Nya analytiska begrepp förändrar 
den språkliga kompetensen vilket i sin tur leder till nya perspektiv på 
gestaltning och improvisation. Eller annorlunda uttryckt, det finns en 
dynamisk relation mellan musikens verbala och icke-verbala dimensioner 
och där skilda färdigheter utgör medierande faktorer. Denna samverkan är 
dock inte självklar att uppnå utan kräver en medveten pedagogik kring de 
förutsättningar vi tecknat här. 

I projektet ”tolkningspraktiker och bedömningskulturer” hoppas vi därför 
kunna ta de första stegen till en ny kunskap om bedömningar och 
värderingar utifrån olika aspekter av musikalisk kunskapsbildning. 
Resultaten kan då bidra till ytterligare utveckling av den högre 
musikutbildningens instrumentalpedagogik. Något som också ligger i linje 
med Cecilia Hultbergs forskning 
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Mikael Persson: Avvikande eller queer 

En diskurspsykologisk-nymaterialistisk läsning av Jimmy Scotts 
röst och karriär 

I’ve been called a queer, a little girl, an old woman, a freak, and a fag. As a 
singer, I’ve been criticized for sounding feminine. They say I don’t belong in 
any category, male or female, pop or jazz. But early on, I saw my suffering as 
my salvation. Once I knew that, I understood God had put me in this strange 
little package for a reason. All I needed was the courage to be me. That 
courage took a lifetime to develop (Ritz, 2002:xv).   

Rösten är ett instrument människan bär med sig hela tiden, och som därmed 
tenderar att oundvikligen bli något personligt och starkt förknippat med det 
som utgör den det egna subjektet (Wetherell, 2008), i synnerhet för pojkar 
under uppväxten (Ashley, 2009). Om Jimmy Scott inte vill byta instrument 
blir han därmed också tvingad att också acceptera sin röst och betrakta den 
som en resurs snarare än ett hinder om målet är att skapa sig ett utrymme att 
musicera. Samtidigt äger subjektet inte själva definitionen av hur rösten 
tolkas och begripliggörs, utan detta görs på en social arena där olika språket 
sätter spelreglerna och skapar mening (Butler, 2001). Jimmy Scott beskriver 
i citatet hur han definierats på olika sätt av sin omgivning, kanske främst 
utifrån sin röst, och vidare hur han på olika sätt försökt hitta en plats i det 
samhälle som han verkat. Det är just denna relation mellan rösten som ett 
förkroppsligat, intimt, instrument och samtidigt ett socialt, relationellt, 
fenomen som står i centrum i denna artikel. Från ett musikpedagogiskt 
perspektiv är frågan om hur rösten ska förstås relevant för alla 
musikpedagoger som jobbar med sång på olika sätt då pedagogen 
återkommande möter, definierar, utmanar och på olika sätt förhandlar röster.  

Syftet med den här texten är att pröva en teoretisk förståelse av 
materialitet som utgår från en förståelse av att mening skapas socialt, 
diskursivt (Butler, 2001) och samtidigt pröva att också använda Bennetts 
begrepp thing-power (Bennett, 2010). Jag utgår också från en förståelse av 
subjektet som distribuerat (Bruner, 1990; Wetherell, Maybin, 1998) och 
alltså utspritt i rummet. Till skillnad från kulturpsykologin i övrigt (Bruner, 
2002) utgår denna artikel från en nymaterialistisk och anti-essentialistisk 
förståelse av materialitet, som snarare bygger på en onto-epistemologisk 
grund (Barad, 2003). Sökarljuset riktas då mot vad materialitet gör och hur 
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materialitet görs i ett slags ömsesidigt spel av intra-aktioner, för att använda 
Barads (2003) begrepp. För att analysera hur subjektet skapas i relation till 
diskurser har jag här använt diskurspsykologins grundläggande fokus på vad 
som står på spel för att finna olika positioneringar och tolkningsrepertoarer 
(Wetherell, 1998; Wetherell & Potter, 1992; Wetherell, Taylor, & Yates, 
2001b).  

Inspirationen till valet av empiriskt material för den här artikeln kommer 
från Sveriges Radio P2s dokumentärserie När vinden vänder som tar upp 
sångaren Jimmy Scotts karriär och röst (Sveriges Radio, 2015). Utöver 
radiodokumentären har jag hämtat empiriskt material från en biografi om 
Jimmy Scott (Ritz, 2002), samt några olika recensioner och inspelningar som 
återfinns på youtube.com och spotify.com.  

Två teman där något tycks stå på spel i högre utsträckning än andra i fallet 
med Jimmy Scott och hans röst, som framträder också i det inledande citatet, 
är kön, och ålder vilka jag kommer att diskutera. Övergripande har jag funnit 
två tolkningsrepertoarer som definierar Jimmy Scotts röst på delvis olika sätt 
vilka delvis kan placeras i olika tid i historien, men som också kan beskrivas 
som två nu i högsta grad närvarande tolkningsrepertoarer. Slutligen kommer 
jag att parallellt med detta synliggöra hur förändringar av kroppen och rösten 
bidrar till att förändra möjligheterna att iträda de positioner som respektive 
tolkningsrepertoarer erbjuder. 

Avvikande och problematisk 

Jimmy Scotts röst ligger i ett högt och androgynt läge. En ängels röst. Den 
överskrider genus- och åldersgränser och genomtränger lyssnaren med ren 
smärta. Men skönheten i Jimmy Scotts röst är en naturens nyck (Sveriges 
Radio, 2015).  

Den naturens nyck som Sveriges Radio här hänvisar till är hans biologiska 
förutsättningar att sjunga. Som liten hade han en sjukdom som kallas för 
kallmanns syndrom, vilket innebar med Jimmys ord: ”My testicles never 
descended. My penis stayed small. My voice stayed high. Facial and pubic 
hair never grew.” (Ritz, 2002:xv). Att beskriva detta som en naturens nyck är 
dock är dock väsentligen att förenkla vår förståelse av biologins betydelse 
över människan. Enligt statistik från socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2014) 
får ca 10 av 10.000 män den kromosomförändring som kallas kallmanns 
syndrom vid födseln, men med hormonbehandling före 16 års ålder kommer 
dessa pojkar i puberteten, vilket sker i dagens Sverige. Med 
hormonbehandling hade Jimmys röst inte kommit i målbrottet och naturens 
nyck hade uteblivit som följd av medicinsk kunskap. Då Jimmy Scott kom 
någon gång under sent 1930-tal kom i kontakt med sjukvården i USA kände 
de inte till kallmanns syndrom i någon större utsträckning och de ville göra 
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vidare undersökningar av Jimmy, och två av hans bröder som också hade 
sjukdomen, ville mamman inte veta av detta: ”No child of mine will be a 
guinea pig” (Ritz, 2002:xv). Såväl sjukvårdens utveckling, som vår tilltro till 
och förståelse av sjukvård som något positivt, som leder till något bättre, kan 
alltså här lika gärna beskrivas som en orsak till att Jimmys röst stannade i det 
höga, förpubertala, registret.  

Att vidare betrakta denna kromosomförändring som en sjukdom bygger 
på en förståelse av en idé om ett normalt eller friskt tillstånd som vi alla 
förväntas sträva efter. Detta friska tillstånd tycks också i detta fall innefatta 
två från varandra åtskilda kön. Efter puberteten utgör skillnader i röstläget en 
väsentlig del i denna åtskillnad mellan män och kvinnor, den heterosexuella 
matrisen (Butler, 1999). Genom historien har rösten inte varit en självklar 
del av förståelsen av kön, utan detta är en sentida konstruktion (Ravens, 
2014). Kastrater har också av musikvetare återkommande beskrivits i termer 
som signalerar brott mot en den heterosexuella matrisen (Dame, 2006). 
Jimmy Scotts röst tycks i enlighet med denna åtskillnad enbart bli begriplig 
på två sätt, antingen som pojkaktig snarare än man, eller som kvinnlig 
snarare än som manlig.  

Röst och ålder 
Lionel Hampton sägs han ha givit Jimmy smeknamnet ”Little” Jimmy Scott, 
som sen följt honom som artistnamn. Smeknamnet sägs ha att göra med 
Jimmys ringa storlek kroppsligen (Ritz, 2002), men det ligger nära till hands 
att se hur också hans höga röstläge samspelar och förstärker denna förståelse 
av litenhet och pojkaktighet. Jimmys röst har också beskrivits som att 
överskrider åldersgränser (Sveriges Radio, 2015), vilket också gör gällande 
att det inte bara handlar om kroppen och vad den säger till sin omgivning, 
utan att också rösten har en betydelse för varför Jimmy inte på ett enkelt sätt 
positioneras i relation till ålder. Änglalik är också ett begrepp som 
återkommande används om Jimmys röst (Sveriges Radio, 2015, Bush, u.å.), 
ett uttryck som använts för att beskriva pojkröster i kyrkokörer främst 
(Ashley, 2009). Att tala om överskidande (Sveriges Radio, 2015) säger 
också något om bristen på tillgängliga positioneringar att inta. Det tycks med 
andra ord finnas tydliga spår av att ålder är kategori som är närvarande och 
på olika sätt betydelsebärande i relation till sångrösten.  

Röst och kön 

1963, på toppen av Jimmy Scotts karriär, tar Ray Charles honom under sina 
vingar och låter honom spela in den legendariska LP’n Falling in Love is 
Wonderful på sitt bolag Tangerine Records. Denna platta anser många vara 
en av de bästa jazzskivor som spelats in med en sångare. En person på 
skivbolaget Savoy, som spelat in honom tidigare, hävdar att Scott skrivit 
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”livstidskontrakt” med honom. Hela upplagan av skivan Falling in Love is 
Wonderful dras tillbaka efter bara några dagar. Jimmy Scotts karriär kastreras 
och hans änglaröst tystnar. Först 40 år senare ges skivan ut igen (Sveriges 
Radio, 2015).  

Vad betyder detta med att det anses vara ”en av de bästa jazzskivor som 
spelats in med en sångare”? Med det ordvalet jämförs Jimmy Scotts röst 
med andra mäns röster, snarare än med andra kvinnors röster, detta trots att 
rösten i sig också jämförts med och kan sägas ha tydliga likheter med Dinah 
Washingtons eller Billie Holidays röster. ”He captures, like none other than 
Sinatra himself, a range of love-struck emotions” står det i en recension av 
musiken till skivan ”Falling in love is Wonderful” (Bush, u.å.), och även här 
jämförs Jimmys röst med en manlig sångares. Ray Charles ska också ha haft 
Sinatra som en inspiration då skivan producerades (Ritz, 2002). På omslaget 
till samma skiva från 1963 (Allmusic.com, u.å.) sitter Jimmy Scott framför 
en öppen eld och med kostymbyxor, skjorta och en halvt uppknäppt slips 
böjd över en kvinna som ligger ned på golvet, och bredvid dem står två glas 
vin. Det ligger nära till hands här att läsa detta som ett försök att positionera 
Jimmy Scott som en heterosexuell man, en läsning som också får stöd i ett 
citat av Ray Charles från biografin: ”The concept with Jimmy, […] was 
romance. Make a romantic record you could listen to late at night with your 
lady” (Ritz, 2002:128). Jimmy Scott kan här beskrivas som 
överdeterminerad (Laclau & Mouffe, 1985) såtillvida att rösten utifrån 
röstkvaliteter beskrivs som kvinnlig, samtidigt som rösten i en manligt 
definierad kropp beskrivs som manlig.  Denna konflikt kan också beskrivas 
som ett ideologiskt dilemma (Wetherell, 1998; Wetherell & Potter, 1992; 
Wetherell et al., 2001b) i det att det inte tycks vara möjligt för rösten att både 
begripas som kvinnlig och manlig på samma gång. I kombination med att 
ingen av de erbjudna positionerna varit möjliga för Jimmy Scott att inta har 
han istället passerat avvikande, könsöverskridande, androgyn.  

Tidigare i sin karriär har Jimmy Scott sjungit framgångsrikt tillsammans 
med Lionel Hampton men blev då inte krediterad som sångare på de utgivna 
skivorna, och på skivinspelningar med Charlie Parker krediterades en 
kvinnlig sångerska istället, som alltså inte sjungit alls på inspelningen (Ritz, 
2002) vilket tydligt pekar på att kön därmed varit närvarande i relation till 
dessa beslut. En möjlig läsning är, med utgångspunkt i musikens 
kommersiella dimension, att besluten fattats med hänsyn till hur tänkta 
lyssnare förväntades reagera om det stod ett manligt namn på en sångare 
som låter kvinnlig. Det är inte heller orimligt att denna läsning också kan 
säga något om varför skivan ”Falling in Love is Wonderful” drogs in ganska 
snart efter utgivning 1963, utan att Savoy gav ut den igen, eller på något 
annat sätt producerade fler utgivningar med Jimmy Scott de närmsta åren.  

Sammanfattningsvis tycks det ha varit svårt att finna en position som 
sångare med en röst som publiken uppfattade som kvinnlig, eller som 
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pojkaktig, under 1950-70 talet i USA. Att positioneras som avvikande tycks 
vara förknippat med något problematiskt. Annorlunda uttryckt tycks inte den 
dåtida tolkningsrepertoaren erbjudit position som sångare som var möjlig för 
Jimmy Scott att inta, och därmed stängdes han ute från musiklivet under 
flera decennier.  

Queer och subversiv 

In the coming decade, young hipsters - singers, actors, directors, and artists - 
would form an unofficial but boldly enthusiastic Jimmy Scott fan club. They 
saw him as the ultimate outsider with an artistic sensibility defying middle-
class conformity. His strange appearance, his pedigree credentials as an 
original ballader and bebopper, even the intriguing imperfections of his aging 
voice, resonated with a slew of influential rockers - Michael Stripe, Elvis 
Costello, Flea, Nick Cave, David Byrne, Bruce Springsteen and especially 
Lou Reed - form whom intriguing imperfection is a hallmark of merit (Ritz, 
2002:200).  

1991 medverkade Jimmy Scott i 29e avsnittet av tv serien Twin Peaks, en 
serie som likt många av skaparen David Lynch produktioner gränsar till det 
mystiska, det svårdefinierade. I avsnittet sjunger Jimmy Scott "Sycamore 
Trees" i en slags drömvärld av röda draperier och som befolkas av en dvärg, 
några fåtöljer, stroboskopisk ljussättning och Jimmys figur som tonas bort 
tillsammans med (Lynch, 1991). Angelo Badalmenti, filmmusikskaparen, 
och David Lynch såg i Jimmy Scotts röst, en späd stämma i ett högt register 
hos en gammal man, som ett bidrag till att förstärka detta mystiska i Twin 
Peaks (Ritz, 2002). För Jimmy Scott öppnades det alltså en möjlighet 
använda sin röst och sin person som en resurs för att positionera sig i 
enlighet med en etablerad tolkningsrepertoar inom en postmodern 
hipsterrörelse i musiklivet. Lou Reed är en av artisterna som söker efter det 
uttryck som Jimmys röst och gestalt bidrar till att förmedla (t.ex. Reed & 
Scott, 1992). Det androgyna, det svårtolkade, det mystiska i Jimmys röst 
blev alltså på omdefinierat från något avvikande och oattraktivt till något 
eftersträvansvärt. Detta samspelar också med en strävan efter större 
autenticitet (Scheid, 2009), att komma med något eget, som präglar 
populärmusiken i stor utsträckning. Falsettsången som under mitten av 1900-
talet blivit allt mer frekvent inom populärmusiken, och som blivit möjlig 
tack vare utvecklad ljudteknik, öppnar upp för manliga sångare att sjunga i 
högre register (Ravens, 2014), om än inte med samma klang som Jimmy 
Scotts. Queer-rörelsen som också etableras under 1990-talet bidrar också till 
att definiera om det avvikande till något eftersträvansvärt i viss mån; en 
rörelse som också påverkat musikvetenskapen (Brett, Thomas, & Wood, 
1994; Jarman-Ivens, 2011). Från flera håll öppnades det alltså en möjlighet 
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att inta en roll som sångare som också förkroppsligar ett budskap klätt i mer 
uttalade politiska termer. En ny position, som är mer tillgänglig för Jimmy 
Scott presenteras alltså genom denna nya tolkningsrepertoar: queer som 
subversivt.  

Tolkningsrepertoarernas betydelse till trots är tingen inte helt 
verkningslösa, eller betydelselösa. Tingens tröghet, eller negativ thing-power 
(Bennett, 2010), sätter fokus på det specifika i Jimmys röst, nämligen att den 
inte har varit möjlig för honom att förändra. Röstens stora plasticitet, 
föränderlighet, till trots trots tycks det finnas en gräns för i vilken grad rösten 
kan disciplineras, för hur foglig, docile (Foucault, 2003), röstapparaten är. 
Det är helt klart möjligt att genom hormonbehandlingar påverka målbrottet, 
och därmed påverka kön och röst på ett genomgripande sätt. Som tidigare 
nämnt kan effekter av kallmans syndrom idag undvikas genom 
hormonbehandlingar, men det görs inte efter 16 års ålder (Socialstyrelsen, 
2014). Efter detta har rösten förändrats så pass mycket att det inte, med 
dagens läkekonst vill säga, är möjligt att förändra. Gränserna för kroppens 
foglighet utmanas dock ständigt, inte minst i relation till transsexualitet och 
könsbyte (jfr. Junger et al., 2014). Oavsett i vilken grad röstapparaten 
kommer att kunna förändras även efter 16 års ålder exempelvis utgör tingens 
tröghet här ett hinder i form av att de tar tid och inte så lätt låter sig 
förändras. Denna tingens tröghet blir därmed betydelsebärande som en 
resurs för subjektet positionerar sig, i synnerhet i detta fall då rösten är något 
som så intimt förknippas med hur det egna subjektet framträder (Ashley, 
2009). På så sätt kan den egna rösten, röstapparaten, också förstås som en 
resurs, på det sätt som tolkningsrepertoarer beskrivs som resurser inom 
diskurspsykologin (Wetherell, 1998; Wetherell & Potter, 1992; Wetherell, 
Taylor, & Yates, 2001a) för hur subjektet positioneras.  

Den positiva sidan av thing-power innebär att tingen också kan vibrera, 
agera på olika sätt, och förändras utan mänsklig inblandning, på ett sätt som 
också påverkar vår förståelse av tingen (Bennett, 2010). Vad beträffar 
Jimmy Scott så har hans röst inte förändrats vad beträffar det höga registret, 
vilket diskuterats ovan, medan Jimmy Scotts kropp i termer av hans visuella 
yttre, har påtagligt åldrats. De förändringar som är en följd av kroppens 
åldrande, hur kroppen självt förändras i synnerhet vad beträffar sångrösten 
men också hudens förändrade textur, bidrar också till att förstärka förståelsen 
av Jimmy som äldre. Men i fallet Jimmy händer något mer, nämligen att 
avståndet mellan Jimmys åldrande kropp och hans röst som fortfarande blir 
begriplig i termer av ungdom, pojkaktighet, förstoras. Detta avstånd mellan 
den unga rösten och den åldrande kroppen blir till en resurs som ökar 
möjligheten för Jimmy att inta positionen som mystisk, som queer, och 
därmed också som subversiv och mystisk hipster.  

Ett andra exempel där begreppet positiv thing-power bidrar till att belysa 
aspekter av Jimmy Scotts röst och karriär handlar om hur rösten faktiskt har 
förändrats, inte vad beträffar register, men visar tecken på att den åldrats, 
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blivit lite mer tvekande, lite mer ömtålig. I fallet med Jimmy menar jag att 
detta, i enlighet med citatet från biografin ovan (Ritz, 2002), också kan 
förstås som en resurs som gör det mer möjligt att positionera sig och 
positioneras som en queer röst, som får representera denna outsider, som 
dessa musikbranschens hipsters strävar efter att förknippas med. Det ting, 
som i det här fallet är kroppens yttre och röstapparaten med stämband, 
struphuvud etc. har här alltså med åren förändrats och nu också börjat 
vibrera, agera, (Bennett, 2010) och blivit till betydelsefull för vilket uttryck 
som blir möjligt för Jimmy att uttrycka.  

Den nya position som tycks etableras, och möjligheten för Jimmy att 
positionera sig i enlighet med densamma, bygger fortfarande på en logik 
kring att det finns något som är det normativt sett normala och det som är 
avvikande. I det här fallet är det alltså inte så att förståelsen av ett högt 
register i sången och pojkaktighet respektive kvinnlighet helt har lösts upp, 
vilket också återkommande kan utläsas också inom ett musikvetenskapligt 
fält (Dame, 2006), utan kan snarast sägas vara utgångspunkten för att förstå 
Jimmys röst som mystisk, avvikande, queer, androgyn och i enlighet med en 
förändrad tolkningsrepertoar också intressant och autentisk. En normkritisk 
pedagogik, som har etablerats i det Svenska samhället, och som har sina 
rötter i feministisk queerteori tycks har som utgångspunkt att ifrågasätta och 
kritisera rådande normer kan alltså inte i det här fallet förklara hur Jimmy 
Scott fått möjlighet att musicera. Istället är det ett uppvärderande av det 
avvikande som i viss mån har skett och inte ett upplösande av grunden för 
vad som betraktas som avvikande. En möjlig pedagogisk slutsats av detta 
resonemang är att det kanske är mer fruktbart, eller åtminstone inte helt att 
förkasta, att tala om en toleranspedagogik (Langmann, 2013), snarare än en 
normkritisk pedagogik (t.ex. Martinsson & Reimers, 2008) för nå resultatet 
att skapa en pedagogik där alla får plats.  

Slutsatser 
I den här artikeln har jag argumenterat för att en diskurspsykologisk ansats 
(Wetherell, 1998; Wetherell & Potter, 1992; Wetherell, Taylor, & Yates, 
2001a) med ett fördjupat fokus på det materiella (Bennett, 2010) på ett 
fruktbart sätt kan bidra till en mer nyanserad och mångbottnad förståelse av 
hur subjekt skapas. Tolkningsrepertoarer betraktas då som resurser, i 
enlighet med diskurspsykologin, för hur subjektet positioneras, och på 
liknande sätt argumenterar jag för att tingen på olika sätt analyseras som 
resurser för samma subjektsskapande. På detta sätt blir det möjligt att 
bibehålla diskursanalysens styrka vad beträffar att analysera makt utan att 
för den skull blunda för den kritiken från nymaterialistiska och 
posthumanistiska teoribildningar (Badmington, 2000; Barad, 2003; Åsberg, 
Hultman, & Lee, 2012) och på så sätt skapa en mellanposition som blir 
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fruktbar för att studera elevers subjektsskapande processer i 
musikklassrummet i min kommande avhandling (jfr. Ahmed, 2008; Hekman, 
2008).  

Genom denna teoretiska ansats blir det vidare också möjligt att studera 
betydelser av kroppar utan att för den skull hamna i att landa i att återgå till 
en problematisk essentiell förståelse av kön som förklaringen till målbrottet 
exempelvis, som görs återkommande (jfr. Ashley, 2009). Att fokusera på 
materialitet i mindre enheter, i termer av hormoner, stämband och 
struphuvud snarare än i manligt och kvinnligt exempelvis har visat sig 
fruktbart för att kunna se också hur dessa ting påverkas över tid, intra-agerar 
med varandra och också skapar mening på ett diskursivt plan.  
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Ragnhild Sandberg Jurström: Kroppen som åskådliggörare 

av musikalisk mening  

Inledning 
Hur musikaliskt lärande går till, vad som påverkar lärandet och hur 
förutsättningar för lärande kan skapas ingår som en väsentlig del i den 
musikpedagogiska praxisen och forskningsfältet. Att synliggöra och förstå 
processer av hur musiker lär sig att spela, vilka verktyg som används, hur de 
används och hur de interagerar med den musikkulturella kontexten kan ge 
viktiga bidrag till hur kvaliteten i undervisning och lärande kan utvecklas.  I 
avhandlingen The printed score as a mediator of musical meaning och även i 
senare studier belyser Cecilia Hultberg (2000, 2008, 2009) just detta. Hon 
visar hur lärandet i att spela instrument är starkt kopplat till användningen av 
olika kulturella verktyg. Dessa verktyg, bestående av både instrument, 
musikers eget framförande, notation eller annat musikmaterial samt 
musikaliska och kulturella konventioner om hur musik kan uttryckas och 
struktureras, ses som förmedlare, medierare, av musikalisk mening. När 
olika samverkande kulturella verktyg används etableras, enligt Hultberg, en 
avgörande och ömsesidig interaktion mellan den lärande och den musik som 
studeras. Verktygen ramar in och påverkar lärandet samt inverkar på vilka 
etablerade kunskaper musikern tillägnar sig och blir förtrogen med i lärandet 
av ett nytt musikstycke i den musikkulturella kontext den befinner sig i. 
Samtidigt kan musikerns egna föreställningar om konventioner och 
uppfattade handlingsutrymmen leda till förändrad framförandepraxis. 
Hultberg nämner även att lärare i instrumentalspel använder kroppsliga 
verktyg i form av kroppshållning- och gestik samt dansanta och andra 
visuella rörelser, vilka skapar förutsättningar för lärande av fysiska uttryck i 
elevers spel. I andra studier har det visat sig att kroppen ses som ett verktyg 
som ger möjlighet för exempelvis sånglärare att visualisera, illustrera och 
förenkla komplexa musikrelaterade fenomen (Nafisi, 2010), körledare att 
förevisa, förtydliga och metaforiskt belysa musikaliska gestaltningar 
(Sandberg Jurström, 2009, 2011) samt orkestermusiker att gestalta och styra 
den musikaliska kommunikationen i en viss riktning (Williamon och 
Davidson, 2002). Kroppen kan också berätta vad som är etablerat, görligt 
och accepterat inom en viss genre eller ensembleform (Davidson, 2005). I 
föreliggande artikel belyses hur lärares användning av olika kulturella 
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verktyg kan skapa förutsättningar för studenters kroppsliga lärande i musik, 
och hur detta kroppsliga lärande kan ta sig uttryck.  

Bakgrund 
Emedan föreliggande text fortsättningsvis grundar sig på ett multimodalt och 
socialsemiotiskt perspektiv byts hädanefter de i Hultbergs arbeten använda 
sociokulturella begreppen verktyg och mediering (Säljö, 2011) till befintliga 
begrepp inom det multimodala och socialsemiotiska perspektivet. Detta 
perspektiv utgår ifrån hur individer använder semiotiska resurser, eller 
teckensystem, för att kunna kommunicera, lära sig, förstå och förhålla sig till 
den värld som omger dem. I detta meningsskapande ses de använda 
resurserna som representationer för olika företeelser, idéer, uppfattningar 
och upplevelser (Kress, 2010). Enligt Kress är meningsskapandet beroende 
av de sociala och kulturella sammanhang individen befinner sig i, vilka 
innebörder de socialt och historiskt formade resurserna representerar samt 
hur individer utifrån intresse och motiv väljer och använder dessa resurser. 
För att skapa musikalisk mening i en musikundervisningssituation kan det 
sålunda, på liknande sätt som i Hultbergs arbeten, innebära att musiklärare 
och studenter, beroende på sitt intresse, använder instrument, tal, blickar, 
gester och/eller andra kroppsliga uttryck som representationer för olika 
arbetssätt, tolkningar av och konventioner kring den musik som spelas. Det 
som det multimodala och socialsemiotiska perspektivet kan bidra med är 
möjligheten att i detalj studera vad som uppmärksammas i en 
kommunikation, vilka potentialer och begränsningar olika resurser erbjuder 
samt hur de samspelar och skapar mening. Vidare är det möjligt att i den 
meningsskapande processen belysa hur olika resurser tolkas, bearbetas och 
omgestaltas, det vill säga hur resurser transformeras från en resurs till 
samma resurs, eller transduceras från en resurs till en annan resurs. Selander 
och Kress (2010) menar att en lärares design av en undervisningssituation, 
både med tanke på hur lärmiljöer formas samt hur kroppsliga, lingvistiska 
och andra materiella resurser används, erbjuds och förändras, kan forma 
studenters förutsättningar för att lära sig det som avses att lära. Med 
koppling till Hultbergs (2000, 2009) studier kan det även innebära att olika 
förhållnings- och synsätt till de resurser som används och hur de används, 
exempelvis ett reproducerande och/eller utforskande förhållningssätt till 
notation, muntlig förmedling och/eller skriftliga instruktioner, kan få 
konsekvenser för individens musikaliska kunskapsutveckling. Dock menar 
Hultberg (2009) att det kan vara svårt för en lärare att avgöra huruvida 
elevers användning av olika resurser verkligen är representativa för deras 
föreställningar av musiken. Vilka förutsättningar som skapas för möjligheten 
att lära sig något om musik är sålunda beroende av både förhållningssätt till 
musikaliskt lärande och utövande, de konventioner som ramar in musik-
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kontexten, vad som uppmärksammas i en undervisningssituation, vilka 
semiotiska resurser som används samt hur de används, förstås och förändras.  

Videoinspelade sånglektioner 
Den studie som föreliggande artikel refererar till har som syfte att undersöka 
hur förutsättningar för musikaliskt lärande och gestaltande designas och 
realiseras under ett antal sånglektioner på musiklärarprogrammet på en 
svensk musikhögskola. För att på ett detaljerat plan kunna synliggöra 
komplexiteten i sådana handlingar har videodokumentation använts som 
metod (Jewitt, 2006). Tre sångstudenter och deras lärare inom genre-
områdena folkmusik, västerländsk konstmusik och improviserad musik har 
dokumenterats på tre av deras sånglektioner under en termin. Video-filmerna 
har transkriberats och analyserats med utgångspunkt i Hallidays (2004) samt 
Kress och van Leeuwens (1996) språkliga och kroppsliga metafunktioner 
gällande representationer för aktiviteter, sociala relationer och ett 
helhetsperspektiv. I denna studie innebär det ett fokus på vilka 
kunskapsformer i musik som uppmärksammas, hur dessa semiotiskt 
representeras och erbjuds i interaktionen mellan student och lärare samt 
vilka förutsättningar som skapas för studenter att lära sig uttrycka och 
gestalta vald musik.  

Kroppsliga uttryck för musikaliskt meningsskapande 
De kunskapsformer som i de observerade lektionerna tycks stå i fokus för 
vad studenterna skall lära sig berör både verbal, kroppslig och musikalisk 
gestaltning och interaktion, röst- och sångtekniskt kunnande, gehörs-, not-, 
teori- och/eller textbaserat kunnande samt stil-, praxis- och genreförankring. 
Lärarna skapar representationer av olika kunskapsformer genom sin 
användning av ensembler av samverkande och överlappande kroppsliga, 
lingvistiska, instrumentala och musikrelaterade resurser. Med blickar, gestik, 
kroppsliga rörelser och positioneringar, verbala instruktioner och 
förklaringar samt med klingande musik (instrument och/eller sång) förevisar 
de hur karakteristiska drag, uttryck, klang, text, rytmik, melodik, harmonik, 
etcetera kan övas, formas och gestaltas. De interagerar med studenterna 
genom spel och sång, unison sång eller tvåstämmig sång, reflekterar över 
och evaluerar olika moment och delar i en sång eller en övning samt 
associerar till och förknippar musiken via tal och kroppsliga illustrationer 
med vardagliga eller i andra situationer förekommande uttryck, företeelser 
och känslor. Lärarna kopplar även sånger och sångövningar till konventioner 
och kontexter knutna till den genre och stil den aktuella musiken hänger 
samman med. Studenterna svarar på dessa didaktiska interventioner genom 
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att transformera och/eller transducera de resurser som erbjuds till egen sång 
samt till kroppsliga rörelser och gester. Alla dessa handlingar skapar 
tillsammans olika förutsättningar för musikaliskt meningsskapande och 
lärande. I följande text fokuseras dock enbart på hur förutsättningar skapas 
för ett kroppsligt gestaltat musikaliskt meningsskapande och lärande samt 
hur kroppen kan användas som representation för olika kunskapsformer i 
musik. 

Folkmusiklektionerna 
På folkmusiklektionerna pratar läraren om ett samspel mellan kropp och röst 
på så sätt att en sångs tempo, fraseringar och betoningar kan förankras i 
kroppen med hjälp av exempelvis böjda knän, armars rörelser och genom att 
kroppsligen rikta energin i sången mot ett specifikt håll. Genom fotstamp, 
fingerrörelser och gungande kropp förmedlas ett kroppsligt kunnande om 
puls, rytm och sväng i den musik som sjungs. Läraren visar även med både 
sång och kroppsliga uttryck att en viss sång kan sjungas med lätthet och fart 
för att få den karaktär som eftersträvas. Studenten svarar med att 
transformera dessa resurser till att i sin tur stampa med foten, svänga med 
armen och gunga med kroppen när sången sjungs. Kroppsliga gestaltningar 
tycks sålunda vara lika viktiga som den klingande sången, då dessa tycks 
förstärka det musikaliska uttrycket. Läraren betonar även vikten av att 
studenten måste känna i kroppen vad det är för dans som åsyftas, då det 
kroppsliga uttrycket och röstens behandling av de musikaliska 
beståndsdelarna melodi, rytm och tempo kan avspegla vilken dans sången 
eventuellt är kopplad till. Lärandet av låtar utgår därför ofta ifrån och 
relateras till, företrädesvis när det gäller polskor och andra danslåtar, hur de 
skulle kunna framföras till dans. Genom lärarens förevisande av danssteg 
och rörelser samt gung med kroppen och stamp med foten sker således 
kroppsliga associationer till danstraditioner och till olika kontexter där dans 
förekommer. Utifrån den sång som sjungs sker därmed även en kroppslig 
kontextualisering där kopplingar görs till konventioner gällande tempo, rytm 
och uttryck samt till situationer som skulle kunna gälla för en passande dans. 
Lärarens sång och kroppsliga resurser transformeras och transduceras av 
studenten både till sång och till rörelser i fötter, armar och kropp. Hos 
läraren och studenten sker på så sätt en samverkan av kroppspositioner, 
rörelser och sång, så att sång och dansens uttryck blir integrerade som en 
helhet. I det musicerande samspelet, när lärare och student sjunger 
tillsammans, unisont eller tvåstämmigt, sker därmed även ett kroppsligt 
samspel genom fotstamp, hand- och armrörelser samt gung med kroppen.  
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Konstmusiklektionerna 

I de konstmusikaliskt baserade lektionerna ger läraren såväl verbal som 
instrumental och kroppsligt gestaltad information om en sång och dess texts 
karaktär och innehåll samt hur olika beståndsdelar i den aktuella sången kan 
tränas och utföras. Vid genomgången av de sånger som sjungs förevisar 
läraren även möjliga musikaliska gestaltningar med uttrycksfull verbal och 
kroppslig dramatisering av textens innehåll. På så sätt förmedlas ett 
kroppsligt kunnande om sången, texten och möjliga tolkningar. Studenten 
transformerar denna kroppsliga information genom att till synes använda 
olika gester såsom att nicka och visa ett igenkännande i ansiktsuttrycket. 
Med en förebildande sångröst samt ett ackompanjerande spel på pianot visar 
läraren även hur olika partier i sångerna skulle kunna gestaltas med 
sångrösten. Läraren pratar ofta om att uttrycka energi i röst och kropp och 
förevisar detta med olika ansiktsuttryck, gester, blickar, vidgad överkropp, 
sång och verbala utrop. Genom dessa kroppsliga gestaltningar förmedlas en 
uttrycksfull tolkning av innehållet i det noterade text- och notmaterialet.	  
Även en kroppslig kontextualisering av musiken sker här genom lärarens 
förmedling av möjliga kroppsliga uttryck anpassade till den aktuella sångens 
konventioner, karaktär, stil och tänkta situation. Studenten svarar genom att 
transformera och transducera lärarens resurser till ett egna sång- och 
kroppsuttryck genom att visa energifyllda musikaliska gestaltningar i både 
sång, gester, ansikte och kropp. Under lektionerna förmedlas även 
musikaliska aspekter och uttryck via metaforer i form av kroppsliga 
associationer till glädje, sorg, koncentration och att ha fokus. Studenten 
svarar med att transformera lärarens kroppsliga uttryck till egna kroppsliga 
uttryck genom att le eller visa sorg i sjungandet samt med att transducera 
lärarens kroppsuttryck och tal om att exempelvis förmedla en hemlighet till 
ett eget uttrycksfullt sångsätt. De metaforiska uttrycken och associationerna 
till något fenomen utanför musiken som sådan skapar här möjligheter för 
studenten att uttrycka sig med hjälp av en specifik kroppslig känsla som 
grund. Under lektionerna sker ett musicerande samspel i stort sett hela tiden. 
Läraren sitter för det mesta vid pianot, ackompanjerar studenten både vid 
uppsjungningsövningar och vid träningen och framförandet av olika sånger, 
och sjunger ibland själv till sitt ett ackompanjemang för att förevisa vissa 
sekvenser i sångerna. Här sker ett kroppsligt samspel med utbyte av blickar, 
gester, ansiktsuttryck och musikaliska tolkningar. Det är ett gemensamt 
praktiskt utövande där läraren visar möjliga sätt att träna olika moment samt 
tolka och gestalta musiken på, men även där lärare och student gemensamt 
orienterar sig fram till möjliga gestaltningssätt. 
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Improvisationslektionerna 
Att träna på och skapa nya melodier, rytmer och klanger utifrån givna 
musikaliska ramar är i fokus under improvisationslektionerna. Här skapas 
förutsättningar för studenten att införliva de musikaliska uttrycken i de 
kroppsliga uttrycken så att kropp och musik integreras. Det skapas 
förutsättningar för både ett kroppsligt kunnande om och ett kroppsligt 
gestaltande av musiken som övas och sjungs. Både läraren och studenten 
improviserar i tur och ordning nya melodier över en given ackordföljd på 
fyra takter, till lärarens spel på gitarr. Läraren förebildar genom att sjunga 
före och i nästa sekvens svarar studenten genom att skapa egna melodier. 
När läraren sjunger visar hon med både en sluten blick, en något inåtvänd 
kroppshållning och ett lätt hopskrynklat ansikte en intensitet i sin sång som 
om känslan i det sjungna måste visas och förankras i det kroppsliga 
uttrycket. Studenten svarar på liknande sätt i sitt kroppsliga uttryck som om 
det sker en transformation av lärarens sätt att uttrycka sig, men till synes i 
form av studentens eget formade kroppsspråk. De olika frasernas 
utformningar tycks förstärkas, hos både lärare och student, av de intensiva 
kroppsliga uttrycken. Metaforer används i form av klingande och kroppsliga 
associationer till andra instrument, vilket innebär att härma och omgestalta 
sin egen sångröst till ett instrumentliknande ljud och spelsätt. Läraren 
förevisar hur ett tänkt instrument skulle kunna låta och visuellt uttryckas 
genom att med spända läppar och något skrynklat ansikte sjunga med ganska 
skarpt ljud på en hög höjd. Lärarens förebildande mimik och sång 
transformeras av studenten till nya instrumentassocierade ansiktsuttryck och 
egna skapade melodier med det givna ljudet. Det musicerande samspelet 
med lärarens sång och spel på gitarr samt lärarens kroppsliga uttryck skapar 
under lektionerna förutsättningar för ett kroppsligt samspel, där studenten, 
om den vill, kan transformera lärarens kroppsliga uttryck till egna skapade 
kroppsliga uttryck. Dock kan dessa gestaltningar även ses som kroppsligt 
kontextualiserade emedan de till synes tycks förstärka samt vara accepterade 
och möjliga i den praxis lärare och student befinner sig i.  

Slutledningar och diskussion  
Hur olika verktyg används och hur dessa verktyg är kopplade till 
konventioner kan enligt Hultberg (2000, 2009) ge olika perspektiv på hur 
musik kan läras och framföras. För alla studenter i föreliggande studie 
skapas, oavsett genre, likartade förutsättningar till kroppsligt musikaliskt 
lärande och gestaltande. Det kroppsligt förankrade kunnandet, 
gestaltningarna, samspelet, associationerna och kontextualiseringarna kan 
sägas vara de kunskapsformer genom vilka studenterna får möjlighet att lära 
sig använda kroppen för att gestalta och åskådliggöra musikalisk mening. 
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Dock skiljer sig mängden av och formen för dessa kunskapsformer något 
mellan undervisningskontexterna. Vad som till synes räknas som musikalisk 
kunskap, vilka normer och värderingar som tycks vara i fokus samt vilka 
förhållnings- och arbetssätt som ges uttryck för varierar sålunda beroende på 
vilken kontext och genre lektionerna är kopplade till. Skillnaden mellan 
genrerna tycks vara att de kroppsliga gestaltningarna på folkmusik-
lektionerna baseras på gehörslärande och kroppsrörelser kopplade till 
rytmiken och dansen i musiken, att konstmusiklektionernas kroppsliga 
uttryck är starkt sammankopplade med notläsning och kroppslig tolkning av 
den befintliga textens och melodins uttryck samt att de kroppsliga uttrycken 
på improvisationslektionerna främst tycks vara sammankopplade med 
gehörslärande och en intensitet i skapandet av nya melodier och uttryck. 
Variationer av perspektiv på hur musik kan läras och framföras visar sig 
även i hur studenterna responderar på lärarnas representationer. Lärarnas, 
såväl kroppsliga som verbala och instrumentala, resurser transformeras och 
transduceras av studenten till liknande och nya kroppsliga resurser, ett 
samspel som ständigt sker från den ena personen till den andra. Samtidigt 
ges förutsättningar, och det ses även som viktigt, att skapa nya uttryck med 
befintliga resurser som grund, vilket i enlighet med det socialsemiotiska 
perspektivet alltid är en produkt av ett meningsskapande (Selander & Kress, 
2010). Responsen hos studenterna sker, oavsett genre, både genom ett 
återskapande, omskapande och nyskapande av tillgängliga resurser till nya 
resurser i form av egna skapade kroppsliga och sångbaserade uttryck. Det 
tycks dock finnas en större grad av nyskapande av melodier, klanger och 
rytmer inom improvisationslektionerna, medan folkmusik- och konstmusik-
lektionerna fokuserar mer på åter- och omskapande av melodier och/eller 
texters uttryck. Graden av eget formade kroppsliga uttryck tycks 
korrespondera med övriga uttryck. 

Hultberg (2008) menar vidare att de förhållnings- och synsätt till 
musikaliskt lärande och meningsskapande som används i undervisnings-
situationer kan få konsekvenser får individens musikaliska kunskaps-
utveckling. De studerade lärarna förhåller sig till de konventioner de med sitt 
val av genre och stil är knutna till på så sätt att de väljer och använder de 
tillgängliga resurser som, i det socialsemiotiska perspektivet (Kress, 2010), 
ses som kulturellt och socialt skapade. Ingen överträder gränserna för de 
tillhörande konventionerna. Med de kunskapsrepresentationer som används 
erbjuds sålunda vissa specifika kunskapssyner, normer och värderingar 
tillhörande den aktuella genren, vilket får konsekvensen att studenterna 
endast får möjlighet att lära sig de för genren specifika sätt att kroppsligt 
gestalta, framföra och lära sig musik på. Det innebär att de under lektionerna 
inte får lära sig utveckla och möta andra förhållningssätt kopplade till andra 
genrer än den de själva studerar. För lärarstudenter som enbart studerar sin 
egen genre får de förutsättningar som skapas för deras lärande troligen inte 
bara konsekvenser för deras eget kunnande, utan även för deras kommande 
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yrkesverksamhet. Med tanke på att musiklärarstudenter i sitt kommande 
yrkesliv skall kunna hjälpa elever att utveckla färdigheter i att utöva och 
studera musik från olika kulturer, stilarter och tider (Skolverket, 2011a, b) 
skulle den genreanknutna utbildningen kunna bidra till svårigheter i att utöva 
ett mångfasetterat yrke där det kan tänkas ingå undervisning i gestaltande 
och kroppsliga uttryck baserade på såväl notspel som gehörstradering och 
improvisation.  
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Ralf Sandberg: MPC:s historia – framväxten av den 

musikpedagogiska forskningen vid Kungl. Musikhögskolan 

”Någon har sagt att historien börjar då människor glömmer …”.1 Så löd 
inledningen i ett bidrag till en rapport från ett symposium om musik-
pedagogik och historisk forskning som genomfördes 1994 vid Centrum för 
musikpedagogisk forskning (MPC),2 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
(KMH). Föreliggande artikel beskriver framväxten av MPC, från dess 
förhistoria med tankarna på ett musikpedagogiskt dokumentationscentrum 
som nämndes i OMUS-kommitténs arbete, vidare hur den musikpedagogiska 
forskningen och forskarutbildningen etablerades vid KMH fram till och med 
införlivandet av MPC i den större institutionen Musik, pedagogik och 
samhälle (MPS), där musikpedagogik nu ingår som ett utbildningsprogram 
för master- och forskarutbildning. Detta innebär en beskrivning i ett 
trettioårigt perspektiv, dvs. den tidsperiod då minnesspåren bakåt tenderar att 
suddas ut. Därför finns det anledning att erinra om hur etableringen av 
musikpedagogiken i Sverige i ett första skede fram till den nuvarande 
enastående utvecklingen vid landets sex musikhögskolor och universitet. 

En förhistoria 
I utredningsarbetet om den högre musikutbildningen i början på 1970-talet, 
den s.k. OMUS-utredningen,3 föreslogs att ett musikpedagogiskt centrum 
med en professur i praktisk musikpedagogik skulle inrättas. I OMUS-
utredningens betänkande påpekades att svensk musikutbildning hade liten 
kontakt med internationella musikpedagogiska strömningar och ganska svag 
anknytning till musikpedagogisk forskning och didaktiskt utvecklingsarbete. 

                                                        
1 Sandberg, R. (1994). Musikpedagogik och historia. I: Musikpedagogik och historia – 
beskrivning och metod. Rapport från ett symposium. Centrum för musikpedagogisk forskning 
(MPC). Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. 
2 Den tidiga benämningen var Musikpedagogiskt centrum, vilket förkortades MPC. 
Centrumbildning var något som låg i tiden med tanken att vara tvärvetenskaplig där flera 
ämnen, fakultetsområden och lärosäten kunde ingå och lyfta fram områden som ligger i 
skärningspunkten mellan traditionella discipliner. 
3 Musiken Människan Samhället. Musikutbildning i framtidsperspektiv. Principbetänkande av 
organisationskommittén för högre musikutbildning. SOU 1976:33. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
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För att möta dessa problem talades det om ett dokumentationscentrum där 
erfarenheter av musikpedagogiskt utvecklingsarbete kunde samlas och kart-
läggas samt om ett tillskapande av en musikpedagogisk professur som kunde 
samordna forskningsprojekten. Detta centrum skulle utgöra en ”relästation” 
mellan musikpedagogisk grundforskning och det praktiskt utvärderande 
fältet.  

Samtidigt togs olika initiativ under 1970-talet för att skapa internationella 
kontaktnät för att främja musikpedagogisk forskning och samla en idébank 
för att initiera olika utvecklingsprojekt, bedriva målforskning, utvärdering 
och fortbildning samt sprida information och utväxla erfarenheter av 
forskning och utvecklingsarbete. I samband med en NMPU-kongress4 1976 i 
Sverige tillsattes en kommitté för musikpedagogisk forskning med 
representanter från de nordiska länderna med uppdrag att undersöka 
möjligheterna att realisera en rad musikpedagogiska forskningsprojekt inom 
fem områden: 1) Undersökningar om vilka mekanismer som styr 
musiklärarutbildningen (historisk tradition, kvalitetskrav, arbetsmarknads-
behov, kommersiella inflytanden osv.), 2) En dokumentation i historiskt 
perspektiv av läroplansutvecklingar, 3) Forskning om elevers attityder inför 
musikundervisning, 4) En utredning om vokal och instrumental 
musikundervisning och 5) En nordisk utvärdering av kreativitetspsykologins 
musikpedagogiska konsekvenser. Som synes var detta ett så gott som 
heltäckande program för en begynnande musikpedagogisk forskning. 
Programmet hade ett starkt fokus på skolpedagogiska problemområden, 
vilket också avspeglar de frågor som upptog den musikpedagogiska debatten 
vid denna tid.  

Den tidigare musikforskningen i Sverige med viss musikpedagogisk 
relevans var dock sällsynt i början av 1970-talet och hade en historisk och 
psykologisk prägel. Här några axplock. Redan på 1930-talet gjorde Stig 
Walin en studie av undervisning i instrumentalmusik i svenska skolor under 
1800-talet och undervisning i musikteori vid Kungl. Musikaliska Akademien 
under 1900-talet. Erik Franklin gjorde en studie 1956 med titeln Tonality as 
a Research Basis for the Study of Musical Talent samt 1969 
Musikundervisning – psykologi och metodik. Bengt Franzén, tidigare rektor 
vid KMH, publicerade 1956 Att bedöma musikelever och 1969 Is It 
Research? Bertil Sundin gjorde banbrytande insatser när han lade fram sin 
licentiatavhandling 1963 med titeln Barns musikaliska skapande, vilket 
påverkade synen på barns kreativa musikskapande i hela norden med en lång 
rad publikationer. Nämnas kan också att Alf Gabrielsson disputerade 1973 
med doktorsavhandlingen Studies in rhythm vid Uppsala universitet, 

                                                        
4 Nordisk Musikpedagogisk Union (NMPU) är en sammanslutning av musikpedagogiska 
organisationer från de nordiska länderna. Syftet är att främja samarbetet kring 
musikundervisningen och den musikpedagogiska forskningen samt anordna kongresser 
vartannat år. NMPU är i sin tur en del av International Society for Music Education (ISME). 
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institutionen för psykologi, vilket kom att prägla ämnesområdet musik-
psykologi och dess utveckling även internationellt.  

Vad fanns det då för förebilder utomlands för den påtänkta musik-
pedagogiska forskningen i Sverige? Internationellt hade musikpedagogik 
som vetenskap vid denna tid förekommit som ett relativt stort och etablerat 
ämne i länder som USA, England, Tyskland. Inom det anglo-amerikanska 
språkområdet förekom musikpedagogisk forskning framför allt vid 
institutioner för lärarutbildning, då med inriktning mot klassrumsforskning, 
ledning av skolorkestrar och instrumentalensembler, studier under påverkan 
av främst beteendevetenskapliga och behavioristiska ansatser samt mer 
normativa läroplansteoretiska inriktningar. Effektivitet i musik-
undervisningen eftersträvades, där psykometriska mätningar och 
utvärderingar var förhärskande, även om olika språkfilosofiska och 
etnografiska musikpedagogiska studier började spira på 1960- och 70-talet. I 
tongivande engelskspråkiga tidskrifter som Journal of Research in Music 
Education och Bulletin of the Council for Research in Music Education 
publicerades främst forskning där kvantitativa och statistiska 
musikpedagogiska studier dominerade. Den tyskspråkiga musikpedagogiska 
forskningen och läroplansteoretiska inriktningen vilande på en mer 
humanistisk grund med tillämpning av filosofiska och hermeneutiska 
tänkesätt och metoder. Inom det tysktalande området hade musikpedagogik 
tidigt en formell förankring vid musikhögskolan i Wien, Institut für 
Musiksoziologie und Musikpädagogische Forschung, likaså vid Institut für 
Musikwissenschaft und Musikpädagogik vid universitetet i Giessen. Den 
första lärostolen i Europa som officiellt betecknade sig som musikpedagogik 
var Institut für Forschung in der Musikerziehung grundades vid 
Goetheuniversitetet i Frankfurt am Main 1974 med Sigrid Abel-Struht som 
första professor.5   

Som jämförelse var pedagogiken i Sverige under 1970-talet i omvandling 
från att domineras av psykologisk forskningstradition genom en övergång till 
socialvetenskaper, utbildningssociologi och läroplansteori. Psykologins 
förklaringsmodeller avlöstes av socialiseringsteorier, språkfilosofiska och 
sociolingvistiska ansatser som utvecklades bland annat inom klassrums-
forskningen. Ur den kontinentala fenomenologin utvecklades fenomenografi 
på svensk botten som grund för studier av inlärning och individens 
utveckling. Kultursociologiska och musiksociologiska ansatser växte likaså 
fram inom ungdomsforskningen och musikvetenskapen. Således fanns det 
såväl etablerade forskningstraditioner som nya vetenskapliga trender i 
rörelse inom humaniora och samhällsvetenskap. Musikpedagogisk forskning 

                                                        
5 För en översikt av musikpedagogisk klassrumsforskning inom de amerikanska, engelska och 
tyska språkområdet fram till 1980-talet, se Sandberg 1996. Musikundervisningens yttre villkor 
och inre liv. Några variationer över ett läroplansteoretiskt tema. Stockholm: HLS Förlag., ss. 
13-58. 
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som särskild vetenskaplig disciplin i Sverige var emellertid inte formaliserad 
vid inledningen av 1970-talet. Det skulle dröja ytterligare två decennier. 

Formaliseringen av MPC 
Framväxten av Centrum för musikpedagogisk forskning (MPC) kan sättas i 
samband med ett tillväxande samhälle under 1970-talet, en tilltagande 
internationalisering, nya kulturpolitiska mål och växande behov av 
utbildning. Högskolan genomgick en förändring i Sverige genom den s.k. 
Högskolereformen 1977, som innefattade all lärarutbildning och även 
konstnärlig utbildning, ställde kravet att alla utbildningar inom universitet 
och högskolor skulle bygga på vetenskaplig grund.6 Lärarutbildningen fördes 
till högskolesektorn, och därmed övertog Universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ) den centrala myndighetsrollen. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
med sin musiklärarutbildning var alltså inget undantag. Forsknings-
anknytning var ett av högskolereformens övergripande mål och blev ett 
nyckelbegrepp. Medel för forskning och utvecklingsarbete skulle fördelas av 
regionstyrelser i respektive sex högskoleregioner. Därmed fick högskole-
området fyra planeringsnivåer: den centrala statsmaktsnivån (regering och 
riksdag med utbildningsdepartementet), ämbetsverksnivån (UHÄ), den 
högskoleregionala nivån (högskolestyrelserna) och den lokala nivån (läro-
sätena). OMUS-utredningens arbete skedde i en rad olika referensgrupper 
bestående av musiker, musikpedagoger och kulturpersonligheter samt i nära 
samverkan med UHÄ. Dessa nivåer och grupper är viktiga att nämna i 
samband med framväxten av den musikpedagogiska forskningen, där 
arbetsgruppen för musikpedagogisk forskning inom OMUS-utredningen 
hade en viktig roll. 

OMUS-reformen genomfördes 1978 vid Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm, ett år efter högskolereformens genomförande, liksom vid de 
övriga av landets musikhögskolor i Göteborg och Malmö samt några år 
senare i Örebro, Piteå och Ingesund. I musikutbildningsreformen låg en 
tanke om samverkan mellan musiklärarutbildning och lärarutbildning vid 
lärarhögskolorna. Inom högskoleregionen i Stockholm inleddes en 
administrativ och utbildningsmässig samverkan mellan KMH och Lärarhög-
skolan, bland annat genom den s.k. tvåämneslärarutbildningen. Därmed 
öppnades också möjligheten att söka medel ur anslaget för forsknings-
anknytning, som fördelades av Regionstyrelsen i Stockholm via Lärarhög-
skolan. Musiklärarutbildningens projektförslag behandlades i konkurrens 
med ett tiotal andra lärarutbildningar i regionen. Det var Sven Hartman vid 
Lärarhögskolan som samordnade forskningsanknytningen. Vid KMH och 

                                                        
6 Utbildning och forskning inom högskolan m.m. (Prop. 1976/77:59). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
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dess musiklärarutbildning genomfördes en rad s.k. FA-projekt under slutet 
av 1970-talet och in på 1980-talet med följande inriktningar:  

 
− Förberedelse av utbildning i musikterapi (Kurt Lindgren, 1979);  

− En analys av förutsättningarna för musikpedagogisk forskning och 
utvecklingsverksamhet (Kurt Lindgren, 1984-1987);  

− Musiklärarutbildning med fel förtecken? (Karin Ek, 1984),  

− Barns musikverkstad – En analys av pågående utvecklingsprojekt 
vid musiklärarlinjen (Ralf Sandberg, 1984);  

− Ämnesmetodiskt utvecklingsarbete i samband med musikpedagogisk 
projektverksamhet vid musiklärarlinjen (Ralf Sandberg, 1985);  

− Förutsättningsanalys av musikpedagogik som vetenskap (Kurt 
Lindgren, 1986).  

 
Vidare genomfördes ett antal externt finansierade forskningsprojekt genom 
Skolöverstyrelsen, Riksbankens Jubileumsfond och Utbildnings-
departementet:  

 
− Musikklassutvärderingen i fem kommuner (1985–1987, proj.led. 

Kurt Lindgren);  

− Musiken i den allmänna bildningsstrukturen (1987–1989, proj.led. 
Kurt Lindgren);  

− Studier i den svenska musik-utbildningens, musikundervisningens 
och musikpedagogikens historia (1989–1993, proj.led. Lennart 
Reimers);  

− Datorer i musikundervisningen (1989–1992, proj.led. Lennart 
Reimers/Kurt Lindgren, samarbete mellan KMH, Musikhögskolan i 
Göteborg och Lärarhögskolan i Stockholm);  

− Nationella utvärderingen av grundskolans musik i årkurserna 2, 5 
och 9 (1987–1994, proj.led. Ralf Sandberg).  

 
Dessa projekt och forskningsinsatser var inriktade på musikaliskt lärande 
och dess villkor inom olika empiriska fält i syfte att skapa förutsättningar för 
musikpedagogisk forskning.  

Som en följd av reformeringen initierades 1981 samtidigt ett antal öppna 
seminarier för presumtiva forskarstuderande som så småningom poängsattes 
och ledde till en akademisering av musikpedagogiken vid KMH. En 
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planeringsgrupp bildades i samarbete med Institutionen för musikvetenskap, 
Stockholms universitet och Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan i 
Stockholm, för att ge kurserna akademisk legitimitet. I gruppen ingick 
Lennart Reimers, Ingemar Emanuelsson, Italo Bertolotto, Ann-Marie Flodin 
och Kurt Lindgren. Detta arbete resulterade i en vetenskaplig preparandkurs 
för studenter med avklarad musiklärarexamen och påbörjade akademiska 
studier främst inom pedagogik, musikvetenskap eller sociologi. Så 
småningom utvecklades detta till överbryggande kurser och påbyggnads-
kurser i musikpedagogik. Drivande för detta pionjärarbete var Kurt Lindgren 
som initiativtagare och kursledare. Lärare på kurserna som hade akademisk 
kompetens var bland andra musikvetaren Lennart Reimers, musik-
psykologen Alf Gabrielsson, pedagogen Gerd Arfwedson, statistikern Astrid 
Pettersson och pedagogen Bertil Sundin, som framför allt verkade inom den 
parallella utvecklingen av musikterapiutbildningen vid KMH, även denna 
inriktning på initiativ av Kurt Lindgren. Utmärkande för dessa seminarie-
ledare var att de hade en egen tongivande forskning och kunskapsproduktion 
inom respektive ämnesområde. Därmed förstärktes reflektionerna över den 
musikpedagogiska praktiken samtidigt som olika teoretiska och metodiska 
redskap tillhandahölls för studenternas egna uppsatsarbeten. Kurserna 
omfattade teorier och perspektiv med relevans för musikpedagogik, 
vetenskapsteori och forskningsmetodik samt uppsatsskrivande. Ett femtiotal 
studerande med tankar på en framtida forskarkarriär befolkade dessa 
vetenskapliga kurser under 1980-talet. Samtidigt hade några av KMH:s 
lärare, Kurt Lindgren, Ann-Mari Flodin och Ralf Sandberg, påbörjat egna 
forskarstudier på pedagogiska institutionen, Lärarhögskolan i Stockholm 
under tidigt 1980-tal. Utifrån kursverksamheten på KMH utkristalliserades 
sig embryot till ett kursinnehåll för de förberedande utbildningsstegen fram 
till kandidatexamen med ett tänkt slutmål för forskarutbildning i musik-
pedagogik.  

Musikpedagogiken som vetenskap etableras 
Bakgrunden till den relativt snabba utvecklingen av forskningsanknytningen 
av KMH:s musiklärarutbildning under 1980-talet kan sägas bero på en rad 
samverkande faktorer. De internationella kontakterna inom musik-
forskningen och pedagogiken blev allt tätare. Det låg i tiden att den 
reformerade högskoleutbildningen skulle vila på vetenskaplig grund. Det 
organiserades olika stödjande funktioner och planeringsnivåer inom 
utbildningssystemet för skapandet av forskningsanknytning och forskning. 
Nämnas bör i det här sammanhanget att KMH, som kan ses som en liten 
högskola i sammanhanget, förfogade endast över medel för konstnärligt 
utvecklingsarbete som i första hand tilldelades projekt med inriktning mot 
musiken som konstnärligt fenomen. Särskilt viktiga för KMH var 
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kontakterna med Lärarhögskolan i Stockholm, där möjligheten fanns att söka 
medel för forskningsanknytning via regionstyrelsen i Stockholms högskole-
region. Några av de musikpedagogiska utvecklingsprojekt som genomfördes 
under 1980-talet blev avgörande för att förmedla information till högre ort 
och rapportera om en vital utveckling av teorier och metoder kring 
musikpedagogiska problemställningar. Kontakter med utbildnings-
departement och universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) var en viktig 
förutsättning för framväxten av en musikpedagogisk vetenskaplig disciplin.  

Med stöd av den beskrivna utvecklingen inom det musikpedagogiska 
utvecklingsarbetet begärde KMH i sin anslagsframställning för 1987/1988 
att få inrätta ett centrum för musikpedagogisk forskning med en professur i 
musikpedagogik.  

Centrums huvudsakliga uppgift skulle vara … 
 

– att bedriva grundläggande forskning och därvid ägna 
uppmärksamhet åt teori- och metodutveckling, 

– att fullgöra forskningsuppdrag, 

– att anordna kurser av propedeutisk eller överbryggande art 
samt forskarutbildning, 

– att dokumentera och informera, 

– att fortlöpande konferera med referensgrupper inom 
musikundervisningens olika empiriska fält.  

 
Ansökan om professuren behandlades av regeringen med stöd av UHÄ:s 
utredning som hemställde om att ”… beslut fattas om inrättandet av en tjänst 
som professor i musikpedagogik vid musikhögskolan i Stockholm den 1 juli 
1988”. I regeringens forskningsproposition (Prop. 1986/87:80) konstaterar 
föredragande statsråd Bengt Göransson följande: 

Sedan OMUS-reformen genomfördes 1978 har ett brett musikpedagogiskt 
utvecklingsarbete initierats vid musikhögskolan i Stockholm. Detta innebär 
bl.a. att goda förutsättningar skapats för musikpedagogisk forskning och 
forskarutbildning. Jag förordar att för budgetåren 1988/89 och 1989/90 
450000 kr resp. 150000 kr anvisas för den musikpedagogiska forskningen. 
Jag förordar vidare att en tjänst som professor i musikpedagogik inrättas vid 
musikhögskolan i Stockholm den 1 juli 1988. Kostnaderna för tjänsten skall 
bestridas inom ramen för de angivna beloppen. (Prop. 1986/87:80, Bilaga 6, 
s. 63) 
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Riksdagen behandlade förslaget välvilligt och medlen gick direkt till KMH 
eftersom det konstnärliga området saknade fakultetsorganisation.7 De 
konstnärliga högskolornas länkning till högskolesystemet, i vilket all ut-
bildning skulle vila på vetenskaplig grund, medförde att ställning måste tas 
till grundläggande frågor om förhållandet mellan konst och vetenskap. 
Eftersom professuren i musikpedagogik hade en vetenskaplig inriktning 
innebar detta en stor utmaning, att förena konstnärliga och pedagogiska 
perspektiv. Denna konstruktion visade sig vara förnyelsebärande även 
internationellt sett.8 

Efter att riksdagen tog beslut om professuren återstod frågan om 
ämnesbeskrivning. På begäran av UHÄ inlämnade KMH förslag som gick på 
remiss till ett antal vetenskapliga råd, nämnder och institutioner, vilket ledde 
till utförliga yttranden särskilt från Lärarhögskolan i Stockholm med Agneta 
Linné som koordinator. UHÄ tog beslut om ämnesbeskrivningen i januari 
1988 med följande formulering:  

Ämnet musikpedagogik omfattar vetenskapliga behandlingar av frågor och 
problemställningar i sammanhang, där musik ingår i utbildning eller i annan 
form har en pedagogisk funktion. Ämnet har den empiriska förankringen i 
musikpedagogisk praxis i vid bemärkelse och ansluter till musikvetenskap 
och pedagogik. 

Enligt ämnesbeskrivningen betraktades musikvetenskap och pedagogik som 
basvetenskaper för musikpedagogiken. Via musikvetenskapen tillförs musik-
pedagogiken en innehållslig humanistisk dimension. Med pedagogiken riktas 
forskningen mot ett bestämt problemområde och ett empiriskt fält där någon 
form av musikaliskt lärande sker. Pedagogiken tillhandahåller de teorier och 
forskningsmetoder som fordras för musikpedagogisk kunskapsproduktion. 
Följande modell (fig 1.) förlägger musikpedagogikens problemområde inom 
det humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsfältet och anger 
positionen för de angränsande basvetenskaperna musikvetenskap och 
pedagogik.  

En huvudpunkt i modellen är att pedagogik och musikpedagogik riktar 
sitt kunskapsintresse mot musikpedagogisk praxis, medan musikvetenskapen 
riktas mot musikalisk praxis. En samverkan sker mellan ett 
samhällsvetenskapligt och ett humanistiskt perspektiv. Detta kan utgöra en 
ämnesteoretisk dimension och ett pedagogiskt perspektiv i samspel. Men 
varför just musikpedagogik som vetenskap? Musikens dominerande ställning 

                                                        
7 Prop. 1986/87:80, Bilaga 6, s. 64. Här föreslås 14 professurer vid konstnärliga högskolor, 
varav 13 var konstnärliga professurer och endast musikpedagogik rubricerades som 
vetenskaplig. I propositionen nämndes för övrigt att det bör övervägas om de föreslagna 
professurerna inom det konstnärliga området bör ingå i befintliga fakulteter eller med 
motsvarande organisation. 
8 Bulletin (1991). Center for Research in Music Education (MPC). Stockholm: Royal College 
of Music in Stockholm.  
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som kulturföreteelse i samhället påverkar barn, ungdom och vuxna på ett 
särskilt och avgörande sätt. Däri ligger musikpedagogikens motivering och 
legitimitet som forskningsdisciplin och även dess potentiella möjligheter. 

 

 

HUMANISTISKT PERSPEKTIV

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT 
PERSPEKTIV

MUSIKVETENSKAP

MUSIKPEDAGOGIKPEDAGOGIK

MUSIKALISK
    PRAXIS

MUSIKPEDAGOGISK
          PRAXIS

   Innehålls-
prospektering

Problemprospektering

ProblemprospekteringInstrumentprospektering

PROBLEMOMRÅDE

 
Figur 1. Teoretisk samverkan mellan musikvetenskap och musikpedagogik.9 

 
En viktig del i problematiseringen av musikpedagogiska frågor var att sätta 
skolan som musikalisk socialisationsmiljö i relation till musiken i övriga 
samhället, således en total vidgning av perspektivet. 

Professuren i musikpedagogik tlllsätts 
Professorstjänsten kunde utlysas och vid ansökningstidens utgång hade fem 
personer anmält intresse, varav tre kvalificerade sökande som kunde komma 
i fråga för bedömning, docenterna Bertil Sundin, Alf Gabrielsson och 
Lennart Reimers. Tre sakkunniga, professorerna John-Roar Bjørkvold, Oslo, 
Ulf P. Lundgren, Stockholm, och Jan Ling, Göteborg, granskade an-
sökningarna. Nu väntade svensk högre musikutbildning på företrädaren till 
den nya vetenskapliga disciplinen musikpedagogik. Den 31 mars 1989 kom 
utlåtandet från Utbildningsdepartementet med undertecknande av ministern. 
Lennart Reimers utsågs till professor i musikpedagogik, den första lärostolen 
i ämnet i Sverige. 

Professor Lennart Reimers installerades våren 1989. En planeringsgrupp 
bildades för att formulera en studieplan för forskarutbildning i musik-
pedagogik. Grunden var redan lagd i de forskningsanknytande projekten, 
särskilt de som inriktades på förutsättningsanalyser av teoretisk och 
metodisk karaktär. Eftersom KMH som enskild konstnärlig högskola 
saknade examensrätt för forskarutbildning, inleddes ett samarbete med 

                                                        
9 Ur PU-nämndens programskrift. Kungl. Musikhögskolan. 1992. 
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Stockholms universitet. En diskussion uppstod kring fakultetstillhörigheten. 
Var musikpedagogik ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämnes-
område? Efter många turer anslöts MPC till historisk-filosofisk institution 
inom humanistisk fakultet vid Stockholms universitet i november 1989. Det 
innebar att MPC betraktades som en institution inom Stockholms universitet 
under överinseende av fakulteten. Dock utgick inget fakultetsanslag. KMH 
ansvarade för forskarutbildningen medan doktoranderna disputerade vid 
Stockholms universitet. Medel till professuren och forskarutbildningen 
kanaliserades via det anslaget för konstnärligt utvecklingsarbete vid KMH.  

Förslag på studieplan för forskarutbildning i musikpedagogik lämnades in 
till fakulteten för synpunkter och godkändes av humanistiska fakultets-
nämnden den 6 juni 1990. Forskarutbildningen startade höstterminen 1990 
vid MPC och omfattade heltidsstudier i fyra år och avslutades med doktors-
examen i musikpedagogik. Oftast genomfördes forskarstudierna på halvtid, 
d.v.s. åtta års studietid. Doktorandernas individuella studieplaner 
redovisades för godkännande av humanistiska fakulteten. De individuella 
studieplanerna fastställdes vid institutionens handledarkonferens, som 
rapporterade till fakulteten. Möjligheter fanns att vid halva studietiden 
avlägga licentiatexamen, s.k. etappavgång. För tillträde till forskar-
utbildningen krävdes högskoleutbildning minst grundläggande musiklärar-
utbildning samt minst kandidatexamen i musikpedagogik eller motsvarande. 
Utbildningen avslutades med att doktoranden skulle lägga fram en 
doktorsavhandling som granskades och försvarades vid en offentlig 
disputation. Ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd vid disputa-
tionen utsågs av Stockholms universitet på förslag från KMH/MPC. Till 
institutionen hörde en administrativ del där Jörgen Paulsson tjänstgjorde som 
studierektor och Karin Jäderberg institutionssekreterare. Forskare anknutna 
till MPC var Ralf Sandberg och Jonas Gustafsson. Bland lärarna fanns Alf 
Gabrielsson, Bertil Sundin, Gerd Arwedson, Ann-Mari Flodin, Astrid 
Pettersson och Eva Öhrström, som även medverkade i de forsknings-
förberedande kurserna.  

År 1990 hade forskarutbildningen formaliserats och ett tiotal doktorander 
antogs till utbildningen. Vid dåvarande förhållande fordrades ingen 
finansiering av forskarstudierna, utan de doktorander som antogs hade 
antingen någon form av bidrag från arbetsgivare eller egen finansiering. Det 
var en skara erfarna musiklärare med tidigare akademiska studier och 
genomförda studier i de forskningsförberedande kurserna som anordnades 
vid MPC. Företrädaren för ämnet professor Lennart Reimers angav en 
inriktning som från grunden innebar en öppen institution utan ”skolbildning” 
eftersom studenterna kom från olika ”alla håll med olika (icke sällan 
förutsedda) framtidsplaner”. Så småningom utkristalliserades vissa tyngd-
punkter kring historiska perspektiv och några centrala vetenskapsteoretiska 
begreppsapparater där främst hermeneutiska och tolkande ansatser var 
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företrädda med särskild vurm för kvalitativa forskningsmetoder.10 Som en 
kommentar kan sägas att inom kulturvetenskaperna, där humaniora och 
samhällsvetenskaperna kan inordnas, är doktoranderna ofta äldre och börjar 
forskarstudierna efter en kortare eller längre tids bortavaro från högskolan. 
Avhandlingsarbetena har i dessa fakulteter i större utsträckning karaktären 
av fristående bidrag till kunskapsutvecklingen.  

Forskarutbildningen utvecklas 
Om den första perioden vid tillskapandet av forskarutbildningen i musik-
pedagogik under 1980-talet blev en framgång, så innebar perioden 1995 och 
in i 2000-talet en expansiv period för utbildningen. Kursutbudet utökades 
och olika forskningsprojekt initierades. Nya doktorander antogs och av-
handlingsprojekten avancerade. Kursutbudet inom forskarutbildningen växte 
ut och en rad intressanta gästlärare kunde anlitas. Samtidig startade en rad 
externa forskningsprojekt med många forskare och forskarkontakter 
involverade. Forskarutbildningen bestod av två delar: 1) högre seminarier, 
som ägnas åt diskussion av gemensamma sakliga och metodiska problem, 
samt behandling av dispositioner, utkast och avhandlingsavsnitt, 2) obliga-
toriska kurser såsom vetenskapsteori och forskningsmetodik, musik-
pedagogisk teori och metod samt 3) övriga kurser. De övriga kurserna 
syftade till att ge beläsenhet i vetenskaplig litteratur och inriktades på 
centrala problem inom ämnesområdet och det egna avhandlingsarbetet. Här 
några exempel på de övriga kurser som utvecklades under perioden, kurser 
som bland annat genomfördes i samarbete med pedagogiska institutionen vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. Detta innebar också en kontinuerlig kvalitets-
utveckling av forskarutbildningen med särskilt inriktning på processtudier 
inom det estetiska området som utgjorde en begynnande kunskapsdiskussion 
under denna tid.  
 
Ht 1996 Forskningsprocessen: Insamlingstekniker med fokus på observation. 

(Samarbete mellan KMH och Lärarhögskolan och Idrottshögskolan i 
Stockholm) 
Kursledare: Lars-Magnus Engström och Ralf Sandberg 

Ht 2001 Musikpedagogik och estetiskt lärande  
Kursledare: Ralf Sandberg. Gästlärare: Ingrid Carlgren, Berti Sundin 
och Roger Säljö. 

                                                        
10 Hermeneutik och positivism. Reimers (1995). Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. 
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Ht 2001 Aspekter på kunskap (I) – konstnärlig, praktisk och teoretisk kunskap. 
(Samarbete mellan KMH och Lärarhögskolan i Stockholm) 
Kursledare: Staffan Selander/Ralf Sandberg. Gästprofessorer: Bertil 
Rolf, Søren Kjørup, Sten Dahlstedt, Sven Andersson, Bertil Sundin, 
Sven Ove Hansson, Gunnar Bucht och Sven-Erik Liedman. 

Vt 2002 Aspekter på kunskap (II) – konstnärlig, praktisk och teoretisk kunskap. 
(Samarbete mellan KMH och Lärarhögskolan i Stockholm). 
Kursledare: Staffan Selander/Ralf Sandberg. Gästprofessorer: Sven 
Ove Hansson, Bertil Rolf, Bernt Gustavsson, Sven-Erik Liedman och 
Sven Andersson. 

Ht 2002 Musikpedagogisk forskning i Norden – Forskningstraditioner och 
utvecklingslinjer (5 poäng) (kursledare: fil.dr. Ralf Sandberg) 
Kursledare: Ralf Sandberg. Gästlärare: Lennart Reimers, Øvind 
Varkøy, Kirsten Fink Jensen och Marjut Laitinen. 

Ht 2003 Studier av undervisningsprocesser och musikaliskt lärande – 
forskningsperspektiv och undersökningsmetoder (inom ramen för 
NORDPLUS) 
Kursledare: Ralf Sandberg. Gästlärare: Øvind Varkøy, Gunnar 
Heiling, Kirsten Fink Jensen, Sven Erik Holgersson, Ambjörn 
Hugardt, Tomas Saar, Christer Modin, Anna Lena Rostvall och Tore 
West. 

Vt 2004 Estetik i teori och praktik 
Kursledare: Ralf Sandberg. Gästlärare: Sten Dahlstedt, Örjan 
Fahlström, Carl-Axel Dominique, Bertil Sundin och Karin Becker. 

Ht 2004 Vetenskapliga och konstnärliga forskningsstrategier  
Kursledare: Ralf Sandberg.  

Vt 2005 Bildning, estetik, pedagogik  
Kursledare: Ralf Sandberg. Gästlärare: Karin Becker, Bernt 
Gustavsson, Claes Eriksson och Carl-Axel Dominique. 

Ht 2005 Metodik och forskningsteknik (5 poäng) (kursledare: fil.dr. Ralf 
Sandberg) 
Kursledare: Ralf Sandberg. Gästlärare: Per-Johan Ödman, Johanna 
Ray, Hanne Mette Ridder, Ingrid Hammarlund, Ann-Sofie Paulander. 

Vt 2006 Källforskning och skrivandets dramaturgi  
Kursledare: Ralf Sandberg. Gästlärare: Arne Jarrick, Eva Öhrström. 
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Kurserna visar ett axplock ur den tvärvetenskapliga karaktär som 
ämnesområdet musikpedagogik kan omfatta. Det visar också att en viss 
ekonomisk fördel förelåg för MPC som enskild forskningsinstitution, likaså 
att kurserna befolkades av att stort antal studenter och doktorander. Utöver 
kurserna togs kontinuerliga kontakter med gästföreläsare till seminarier och 
forskarkonferenser. MPC har under åren 1990 till 2005 haft besök av ett 
antal föreläsare som David Elliot, Thomas Regelski, Willfrid Gruhn, Gary 
MacPehrson, Lucy Green, Frede V. Nielsen, Harald Jörgensen, Kaj Karma, 
Even Ruud, Barbro Kvist Dahlstedt, Sven Ahlbeck, Mikael Alexandersson, 
Liora Bresler m.fl.    

En viktig del av MPC:s verksamhet har också varit att ingå i olika 
nationella och internationella nätverk. Dessa nätverkskontakter utgör en 
ovärderlig och nödvändig tillgång för såväl doktorander som lärare och 
forskare och inte minst för forskningens vidareutveckling och verksamheten 
i stort. Här ges några exempel på dessa nätverk: Svenskt närverk för musik-
pedagogisk forskning (SNMPF), Nordiskt nätverk för musikpedagogisk 
forskning (NNMPF), Nordplusnätverk för forskarstudenter i Norden 
(NORDPLUS), International Society for Music Education (ISME, Alliance 
of Institutes for Research in Music Education/Research Alliance of 
Institutions for Music Education (AIME/RAIME) samt Svensk Musik-
pedagogisk Union (SMPU). Ett flertal av dessa unioner var initierade av 
Lennart Reimers. Han upprätthöll också ett stort internationellt kontaktnät 
bland framstående forskare i musikpedagogik under sin verksamhetstid.   

Under perioden initierades en rad externa forskningsprojekt som här 
beskrivs kort med titel syfte, huvudsakligt innehåll, projektledare och 
finansiering. 
 

− Nationella utvärderingen av grundskolans musikundervisning årskurs 2 
och 5 (1987-1993). Proj.led.: Ralf Sandberg. Riksomfattande undersökning 
av musikundervisningen i grundskolans årkurs 2 och 5 med syfte att 
kartlägga såväl processdata som uppgifter om olika yttre villkor för den 
pedagogiska verksamheten som påverkansfaktorer för elevernas 
musikaliska kunskapsutveckling. Projektet innebar forskning inom 
läroplansteori och utvärderingsmetod. Samarbete upprätthölls mellan 
KMH, Lärarhögskolan i Stockholm samt en rad forskningsinstitutioner i 
landet. Finansiering: Utbildningsdepartementet. Medverkande i projektet: 
Bengt Olof Ljung, Astrid Pettersson, Kurt Lindgren, Ulla Wiklund, Jonas 
Gustafsson, Anna-Lena Claesson. 

− Datorer i musikundervisningen (1989-1992) Proj.led.: Lennart Reimers, 
Kurt Lindgren & Jörgen Paulsson. Samarbete mellan KMH, 
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Lärarhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Göteborg. Syftet var att 
verka för kartläggning, inventering och utvärdering av datorstödd 
musikundervisning inom lärarutbildningen och på alla skolformer i det 
allmänna skolväsendet. Medverkande forskare: Lars-Olof Jiveskog, Stewe 
Gårdare, Brynolf Måhlén, Anita Kugg, Göran Folkestad, Anders Rosén, 
Anders Öman, Ambjörn Hugardt, Lars-Åke Berglund, Stig-Magnus 
Thorsén. Finansierades av Utbildningsdepartementet.  

− Musikutbildning i Sverige (1989-2002). Proj.led.: Lennart Reimers. Studier 
i den svenska musikutbildningens, musikundervisningens och 
musikpedagogikens historia. Syftet var att göra en historisk kartering av 
musikutbildningen innefattande även komparativa internationella studier. 
Finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Lennart Reimers involverade 
såväl doktorander inom MPC som internationella forskare. 

− Nationella utvärderingen av grundskolans musikundervisning årskurs 9 
(1987-1993). Proj.led.: Ralf Sandberg. Andra omgången av riksomfattande 
undersökning av musikundervisningen, nu i grundskolans årkurs 9. 
Insamling av lärar- och elevenkäter, kunskapsprov i musik och inspelade 
musiklektioner, analysarbete och rapportering. Syftet var att kartlägga såväl 
processdata som uppgifter om olika yttre villkor för den pedagogiska 
verksamheten som påverkansfaktorer för elevernas musikaliska 
kunskapsutveckling. Samarbete mellan KMH, Lärarhögskolan i Stockholm 
samt en rad forskningsinstitutioner i landet. Forskning inom läroplansteori 
och utvärderingsmetod. Finansiering: Utbildningsdepartementet. 
Medverkande i projektet: Bengt Olof Ljung, Astrid Pettersson, Gunnar 
Heiling och Jonas Gustafsson. 

− Musikundervisningens yttre villkor och inre liv (1993-2002) Proj.led Ralf 
Sandberg, vet. ledare Per-Johan Ödman och Donald Broady. Syftet var att 
teckna en mer nyanserad och komplex bild av ömsesidiga 
beroendeförhållanden mellan skola och samhälle, hur musik- och kulturliv 
påverkar musikundervisningen samt hur olika kunskaps- och 
undervisningstraditioner växer fram och verkar i skolans kultur- och 
arbetsmiljö. Projektet har genomförts med stöd av Skolverkets forsk-
ningsråd och inneburit en musikpedagogisk teori- och metodutveckling i 
samband med studier av undervisningsprocesser, med inriktning på musika-
liskt lärande och estetiska läroprocesser samt empiriska studier av 
förändringar i skolans musikundervisning genom införandet av nya 
läroplaner, IT-utvecklingen och ungdomskulturens påverkan. Samarbete 
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mellan ett antal forskningsgrupper samt konferensdeltagande. Projektet har 
resulterat i teori- och metodutveckling, empiriska studier och 
kunskapsöversikter redovisade i avhandlingsarbeten, uppsatser, rapporter 
och artiklar samt redovisningar vid en rad forskarkonferenser. 
Medverkande i projektet: Anna-Lena Claesson, Tor Sandqvist, John Scheja, 
Jerker Hammarberg och Fredrik Påhlsson.  

− Musik i livets början (1998-2001) Proj.led. Björn Merker. 
Projektet har bedrivits med stöd av Riksbankens Jubileumsfond och i 
samarbete bl.a. med University of Edinburgh med syfte att kartlägga det 
musikaliska innehållet i mödrars lek med sina spädbarn och de tidiga 
stadierna i barnets musikaliska lärande utifrån utvecklingspsykologiska och 
tvärkulturella perspektiv. Ett rikt material av videoupptagningar med 25 
mödrar under spontan lek i hemmet med sina spädbarn på 3, 6, 9 och 12 
månader. Resultat av detta arbete har presenterats vid ett antal nationella 
och internationella konferenser. Medverkande i projektet: Patricia Eckerdal. 

− Nationella utvärderingen årskurs 9 (2002-2004) Proj.led Ralf Sandberg 
Återkommande riksomfattande utvärdering/undersökning av 
musikundervisningen i årskurs 9, med tio års mellanrum genomförd 2003. 
Undersökningen planeras under ht 2002 med genom utveckling av nya 
undersökningsinstrument och analysmetoder samt nya forskningsinsatser 
samt komparativa studier av förändringar i skolans musikundervisning 
utifrån ny läroplan och kursplan i musik, förändrade villkor och 
lärarkompetenser. Samarbete med en rad forskningsinstitutioner i landet. 
Medverkande i projektet: Gunnar Heiling, Jonas Gustafsson, Jan-Olof 
Gullö, Christer Modin och Niklas Blixt. 

 
Vad det gäller forskningsverksamheten har Lennart Reimers studier av 
musikpedagogikens historia i Sverige bidragit till ökade kunskaper utifrån 
hermeneutikens tolkande och förståelseinriktade perspektiv. Med Per-Johan 
Ödman, som efterträdde Lennart Reimers efter hans pensionering 1993 som 
tillförordnad professor, fick den historiskt inriktade musikpedagogiska 
forskningen vid MPC en betydelsefull vidareutveckling med utgångspunkt i 
pedagogik- och mentalitetshistoriska forskningsinsatser och intresse för 
historieforskningens grundproblem. Bengt Olsson, som var t.f. professor 
1995-1997, tillförde institutionen kultursociologiska perspektiv och det 
estetiska lärandets problematik. Eva Öhrström, som tillträdde som t.f. 
professor under en kortare tid 1997, har bidragit med bildningsteoretiska och 
feministiska perspektiv till musikpedagogiken. Björn Merker har med sin 
intresseväckande forskning med inriktning på musiken i livets början tillfört 
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MPC viktiga utvecklingspsykologiska och tvärkulturella aspekter på musik-
pedagogiken. Ralf Sandberg, som tillträdde som t.f. professor 1998 fram till 
2005, har främst bidragit till den läroplansteoretiska forskningen på 
musikområdet och utvecklat teoretiska perspektiv och forsknings- och 
utvärderingsmetoder med inriktning på undervisningsprocesser och 
musikalisk kunskapsutveckling och dess villkor i skolan.  

Sammanfattningsvis har tre huvudinriktningar på forskningen utvecklats 
vid MPC under denna period: 1) studier av musikpedagogikens historia, 2) 
utveckling av läroplansteori och utvärderingsmetoder inom musik-
pedagogiken samt 3) studier av undervisningsprocesser och musikaliskt 
lärande. Ämnesbeskrivningen reviderades också 1995 genom en rad 
preciseringar i texten som innefattade såväl psykologiska, sociala som 
kulturella och historiska aspekter. 

Musikpedagogik som vetenskap behandlar problem i sammanhang där musik 
ingår eller ingått i uppfostran, utbildning, undervisning och annan påverkan 
som utövas i en viss kulturell situation. Härvid behandlas t.ex. problem 
sammanhängande med didaktik, läroprocesser samt musikalisk påverkan och 
upplevelse, bl.a. mot bakgrund av kunskaper om individens eller gruppens 
psykologiska och existentiella förutsättningar, teorier om kunskapsbildning 
samt läroplansteori. 

De första doktorsavhandlingarna läggas fram 
Under perioden har sju doktorsavhandlingar lagts fram vid institutionen med 
olika inriktningar och ämnesområden. Den första doktorsavhandlingen lades 
fram 1998, vilket också innebar att humanistiska fakulteten i gengäld erbjöd 
en doktorandtjänst på heltid till MPC.  
 

− Ahlbeck, Bengt: Musikdirektör Anders Sidner. Musikundervisning och 
musikliv i skolstaden Härnösand 1840–1870. Stockholm 1998. 
Sammanläggningsavhandling med licentiatuppsatsen Musikutbildning och 
examination vid Kungl. Musikaliska Akademien under ”Pehr Frigel-
epoken, 1796–1842”. Stockholm 1994. (Historisk inriktning.) 

− Stojan Kaladjev: Ergonomi och kognitiva aspekter på instrumentalspel. 
Stockholm 2000. (Musikergonomisk inriktning.) 

− Rostvall, Anna-Lena & West, Tore: Interaktion och kunskapsutveckling. En 
studie av frivillig musikundervisning. Stockholm 2001. (Ämnesdidaktisk 
interaktionsforskning.) 

− Uddén, Berit: Musisk pedagogik med kunskapande barn. Vad Fröbel visste 
om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog. Stockholm 2001. 
(Historisk inriktning på musisk pedagogik.) 
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− Granberg, Anita: Det måste få ta tid. En studie av musikterapeuters 
verksamhet i skolan. Stockholm 2004. (Musikterapeutisk och 
specialpedagogisk inriktning.) 

− Ryner, Birgitta: Vad ska vi sjunga? En musikpedagogiska diskurs om tiden 
mellan två världskrig. Stockholm 2004. (Pedagogikhistorisk inriktning.) 

− Lindeborg, Ronny: Örats skolning. Radiokonservatoriet och 
musikbildningsarbetet. Stockholm 2005. (Bildningsteoretisk inriktning.) 

 
Fram till 2005 hade alltså åtta doktorander disputerat med doktors-
avhandlingar i musikpedagogik inom vitt skilda ämnesområden. Den 
öppenhet som hade skapats i de bägge ämnesbeskrivningarna har haft 
betydelse för variationen i doktorandernas ämnesval. I inledningen av 2000-
talet genomgick MPC en konstitutionell förändring från att ha varit en mer 
autonom forskningsinstitution till att ingå i en större enhet inom institutionen 
för musik, pedagogik och samhälle (MPS). Därmed kunde forskningen 
knytas närmare till grundutbildningen av lärare i musik i Bologna-processens 
anda. Nya krav på kvalitetsutveckling, kursplaneutveckling och lärar-
kompetens introduceras. Musikpedagogiken som vetenskaplig disciplin var 
emellertid väl etablerad inom Kungl. Musikhögskolan som enskild 
konstnärlig högskola. 

Avslutning 
I artikeln har jag försökt att kortfattat beskriva framväxten och etableringen 
av Centrum för musikpedagogisk forskning, eller MPC, så sakligt och 
objektivt som möjligt. Jag har nämnt ett antal personer som medverkat till 
denna process, initiativtagare, lärare, gästprofessorer, seminarieledare och 
övriga tillskyndare. Nu vill jag bli något mer personlig. Eftersom jag 
anställdes vid Kungl. Musikhögskolan på höstterminen 1971 har jag kunnat 
följa denna utveckling på nära håll. Under 1970-talet medverkade jag också 
som ämnesexpert i OMUS-utredningen. Jag samarbetade tätt med Kurt 
Lindgren under 1980-talet under uppbyggnaden av MPC och vi studerade 
pedagogik tillsammans på institutionen för pedagogik vid Lärarhögskolan i 
Stockholm. Kurt och jag startade också musikpedagogisk projektverksamhet 
i samverkan mellan musiklärarutbildningen och en rad grundskolor under 
denna period, något som ledde till olika utvärderings- och forsknings-
anknytningsprojekt inom musiklärarutbildningen. Likaså ledde dessa 
erfarenheter till att vi involverades i den omfattande nationella utvärderingen 
av grundskolans musikundervisning, det s.k. NuMu-projektet.11 Genom med-
verkan på så gott som samtliga kurser och seminarier vid de överbryggande 

                                                        
11 Nationella utvärderingen påbörjades 1987.  
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kurserna och påbyggnadskurserna under decenniet fick jag ett inifrån-
perspektiv på framväxten av den musikpedagogiska forskningen och 
utbildningen. Kurt Lindgrens tragiska bortgång i en bilolycka i april 1989 
ändrade drastiskt på situationen. Samtidigt tillsattes professuren i musik-
pedagogik med Lennart Reimers som professor, faktiskt en vecka efter Kurt 
Lindgrens död. En uppbyggnadsperiod var därmed över och nu inleddes 
formeringen av en ny utbildningsfas.  

Det nära samarbetet fortsatte med Lennart Reimers som drivande motor 
för att utveckla forskarutbildningen i musikpedagogik, liksom den 
förutbildning och forskningsverksamhet som hade påbörjats vid 
institutionen. Jag invaldes samtidigt som lärarrepresentant i KMH:s styrelse 
och kunde utifrån denna position också bland annat säkerställa medels-
tilldelningen för den musikpedagogiska vetenskapliga utbildningen 
decenniet ut. Efter Lennart Reimers pensionering 1993 inleddes ett fortsatt 
samarbete med hans efterträdare som tf. professor, Per-Johan Ödman. Han 
blev också min handledare i mitt avhandlingsarbete jämte Donald Broady, 
fram till disputationen 1996. Från 1997 blev jag föreståndare och tf. 
professor för forskarutbildningen, som övergick till ett vikariat på funktionen 
i stort sett fram till den nya utlysningen av professuren 2005.  

Cecilia Hultberg fick professuren med bravur! Cecilia axlade den då upp-
arbetade forskningstraditionen med stor skicklighet och kompetens. Man 
brukar säga att skapande av traditioner och dess förändring är tvillingar, 
medan förstelnat vidmakthållande av traditionen kan vara en avlägsen kusin. 
Cecilias insatser för den musikpedagogiska forskningen påminner just om 
det första skapande uppbyggnadsskedet under 1980-talet, då framväxten av 
MPC kröntes av en omedelbar startframgång. Med Cecilia Hultbergs vitala 
kreativitet, briljanta organisationsförmåga och starka framåtvilja skapades en 
nystart för forskarutbildningen. I samklang med Bologna-processen tillkom 
en masterutbildning i musikpedagogik och en ny struktur för forskar-
utbildningen. Genom tillkomsten av den Nationella forskarskolan i sam-
verkan mellan musikpedagogiska forskarinstitutioner i landet återupprättades 
ett centrum för musikpedagogisk forskning under några framgångsrika år. 
En konsekvent användning av en övergripande kulturpsykologisk ansats 
förenar individperspektivet i ett brett samhällsperspektiv. Cecilia har därtill 
skapat nya förutsättningar för att knyta konstnärliga perspektiv till musik-
pedagogik som vetenskap genom sina forskningsprojekt med stöd av 
Vetenskapsrådet. Dessutom har Cecilia en gedigen musikalisk bakgrund som 
flöjtist och ensembleledare. Cecilia Hultberg hör till de stora inom den 
musikpedagogiska forskningen. 
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Börje Stålhammar: The contrapuntal web – contemporary 

musicians’ views on musicianship 

A process-oriented perspective of music 
‘Where does music come from?’ the Swedish director Ingmar Bergman once 
asked in a radio programme (SR 2004). There is any number of answers to 
that question. ‘From the room next door’; ‘It’s a piece by Brahms’; ‘It’s 
typical Latin American music’; ‘That piece is inspired by folk music’; 
‘Music’s essence has mythological origins’; ‘It’s part of what the Ancient 
Greeks called mousike’. The sheer variety of possible answers reflects 
music’s origins and essence, its existence as a cultural phenomenon, its 
historical evolution, its stylistic influences, its geographical affiliations or 
current location, even the nature of a particular composer. The answers are 
wholly determined by the choice of perspective. In a scholarly analysis of 
how music is created, ethnological, sociological, psychological, scientific, 
and pedagogical models can all be applied by way of explanation. 
Bergman’s question is intimately related to the meaning of the term ‘music’. 
Throughout history many have tried to bring clarity to the issue. Indeed, the 
very question ‘What is music?’ is itself far from clear. The questioner may 
want to differentiate between music and non-music, or to give a sense of 
what music’s distinctive character might be. A third way of understanding 
the question is to consider where music is located, what it consists of, and 
how it is made; this is to concentrate on artistic interpretation, and is close to 
Bergman’s original question. Views on musicianship – how music arises, 
and is created and shaped – extend over just as broad a field. Of course, 
reflections on these issues need not be restricted to a particular scholarly 
discipline, while even if we limit ourselves to musicology, there is 
opportunity to shed light on other aspects of musicianship. Depending on 
approach and scholarly ambition, the focus can be fixed on specific features 
of music as distinct phenomena. Theoretical tools can thus be sought, for 
example, in aesthetics, sociology, psychology, philosophy, anthropology, or 
teaching of music (Stålhammar 2004:53 f.; Stålhammar 2006a:209 f.). 

One approach to defining musicianship is to let those involved describe it. 
This is not without its problems. Who then is involved, and which musical 
forms or genres should be considered? The formulation of a comprehensive, 
universal picture of musicianship is unlikely to meet with much success. All 
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people can be said to have some form of relationship with music, be it as a 
performer, composer, or listener. Music, in other words, is integral to the 
human condition, and has been since time immemorial. Given the focus of 
the present research project on individual encounters with music, certain 
terms of reference have been established. A process-oriented perspective has 
been chosen. The interpretative process can then be described as a dynamic 
course of action. Art is created in a human setting, and thus views on its 
meaning, worth, and role will vary over time; it is the inevitable result of the 
opportunities, assumptions, and experiences that are the basis of art – of its 
creation, interpretation, and reception. Consequently, all forms of artistic 
creation, regardless of the worth and status they are accorded, have their 
origins in environmental conditions and human choices. The research project 
‘The contrapuntal web’ described in this article focussed on six established 
musicians. The term ‘musician’ is used as a collective term since soloists, 
conductors, and composers have been included. They all enjoy considerable 
artistic recognition from their so-called ‘critical mass’, of which more anon. 
In the project they speak for themselves, describing their own particular 
brand of musicianship; scholarly analysis in this article is based on their 
personal stories. In order to describe the creative process, I have approached 
it from the perspective of the musicians in question, their attitudes to music, 
and how they describe their own music-making. By placing them in the 
centre, the analytical approach is determined by their own accounts, even 
when external and internal environmental factors are taken into 
consideration. Their relationship to music constitutes a substantial basis on 
which to develop a theory of musicianship at the professional level. 

Making music – many strands, one result 
Music, whether created or interpreted, exists in a context in which certain 
conventions and value systems are present (cf. Goehr 1992). The purpose of 
this project has been to give as accurate a picture as possible of the 
individual musicians’ sense of their relationship to music, creativity, and the 
world around them. The primary data consist of interviews, observations, 
and written source material. In order to include possible explanations, 
connections, and evolutionary processes, the project includes a study of the 
structural contexts in which the interviewees currently find themselves, or of 
which they were once part. Cultural inheritance and outlook, points of 
reference, education, environment, cultural capital, and teaching ideologies 
are just a few of the factors that have contributed to the analysis of the 
musicians’ actions and interactions. The perspective of the research is 
determined by the six professional musicians’ own experiences, with the 
project’s stated aim of elucidating the processes of musicianship.  
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The musicians interviewed were the conductors Eric Ericson and Cecilia 
Rydinger Alin; the pianists Elise Einarsdotter and Hans Pålsson; and the 
composers Thomas Jennefelt and Marie Samuelsson.  

In their interviews, each musician gave an account of their relationship 
with music in terms of three phases – a receptive phase, a preparatory phase, 
and an interpretative phase.  

In the receptive phase, we find socio-cultural reserves and emotional 
experience. In the preparatory phase, the holistic approach, musical meaning, 
critical–creative mass, border-crossing, and grounded aesthetic. In the 
interpretative phase, musical uniqueness, musical implementation, and 
musical interaction. In a comparison of these generic categories, it is 
possible to identify the relationships between them that lend themselves to 
generalization. In grounded theory, whatever is characteristic for a situation, 
event, or activity is also its classification, which means that unified or 
comprehensive categories can emerge. What matters is the relationship in 
terms of content. Using the interviewees’ accounts, it is possible to make 
plain the links between the categories specific to the receptive, preparatory, 
and interpretive phases, using them as the conceptual attributes of three 
overarching categories: musical meaning, musical interaction, and grounded 
aesthetic.  

Musical meaning is a generic term for a musician’s endeavours in 
searching out deeper musical meaning; the pursuit of a musical totality. This 
is part of the interpretative process, and can best be described as a form of 
musical implementation. Musical interaction, as its name suggests, refers to 
interplay, in the present context not only in an immediate, concrete sense, 
but also in a more abstract sense. The interviewees describe how, during 
both the receptive and preparatory phases, the musical process continues by 
means of a variety of interactive encounters with other people, not least with 
the critical–creative mass of other musicians discussed above. The term 
grounded aesthetic denotes the relationship between artistic creativity, the 
individual’s own experiences, and the course of daily life. All the 
interviewees stress that artistic quality and creativity are linked to their own 
emotional and interactive experiences of life, to their own skills and training. 
As they see it, their own emotional experiences are the prerequisite for an 
honest and whole-hearted interpretation. Interpretation is thus grounded in 
an inner conviction, one that naturally is unique to each individual. The 
process can best be described as musical uniqueness. Since the artist’s own 
subjective feelings are the key to musical interpretation, this is not solely a 
matter of imitating, rendering, or reproducing music, at least not in the strict 
sense. Instead, the artist’s own experiences are the basis for artistic 
development and uniqueness. The process can thus also be described as 
trans-aesthetic. Musicianship springs from an artist’s own profound analysis, 
proficiency, subjective emotional response, interaction with other artists, 
artistic development, and judgement of actual situations. 
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Music’s meaning 
Musicians strive to expand the content of the music they perform. They are 
at pains to mould the music’s character as they themselves experience it. 
Theirs is a continuous search for music’s meaning. For the interviewees, 
music is not limited to an acoustic product. It has nothing to do with the 
perfunctory replication of ‘the correct and optimal interpretation’ of a piece 
of music. Rather, the interpretative process is a search for deeper musical 
meaning (Meyer 1956:70). 

The musicologist Peter Kivy uses an ‘object–belief–feeling’ theory to 
describe the emotional experience of a certain kind of music as an ‘object’ 
(Kivy 2002:125). There is little doubt here about what stirs emotional 
experience: it is ‘an object of the emotions’, either abstract or real, that 
grows out of an event or a train of thought. The purpose of Kivy’s theory is 
not to try to prove that one kind of music is better than another. Rather, it is 
about individual certainty. If we are convinced that the music we are 
listening to is superb, beautiful, or brilliant, if it knocks our socks off, then it 
has an emotional effect and thus has meaning for us. We are convinced, we 
believe in the object, and thus we are receptive; hence the belief in object–
belief–feeling. The third element – feeling – has holistic implications. It is 
not a question of a specific feeling, but rather of general emotional intensity, 
of rapture, elation, and enthusiasm. It explains why we can be so moved by 
music we have never heard before. Experience tells us that music can have 
beauty or magnificence, for example, or any number of similarly positive 
aesthetic qualities. Our previous experience reminds us of the sensation. It is 
the object ‘musical emotion’ that is ‘music’ for us. It is distinguished by 
what we believe and are certain of. If we cease to hold that particular 
conviction, music ceases to have any emotional effect on us. Music as an 
emotional object helps us identify and define what we believe and what we 
feel. 

In the process, music is created and interpreted. Influences from our past 
experiences and encounters are mixed with notions of an imaginary musical 
product that gradually takes shape. For the interviewees, music is based on 
their own experiences and is managed and communicated by a professional, 
artistic ability that is informed by their theoretical reflections. Music is given 
meaning, and that meaning is communicated. 

Musical interaction 
Action and thought have a symbolic meaning with which the individual 
interacts. The sociologist Herbert Blumer describes this as the interaction of 
symbolism. Music’s meaning, to Blumer’s mind, is not only coupled to 
‘playing’ in a literal sense, but also to a social performance (Blumer 1969). It 
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offers the chance to communicate our own experiences to others, but also to 
take in other people’s experiences in turn. It is achieved through symbols 
and symbolic actions: within art and music, symbols constitute tools to 
communicate and exchange experiences; while in the light of our past 
experience and assimilated knowledge, we are able to read symbolic actions. 
Drawing on our own experiences, we give the symbols content, and thus 
meaning. For example, music is more than a string of sounds for us, for it 
also embraces meaning. This ‘meaning’ is abstract, and is linked to our 
experiences. We act, make choices, and reflect both intellectually and 
emotionally. The result is a cross-fertilisation of influences that both effect 
and are affected by our surroundings. Furthermore, we conduct a 
conversation with ourselves by reconsidering, selecting, evaluating, and 
developing ideas from our own experience reserve. It is this that is 
interaction. 

Since musicianship is based on personal experiences, and exists in a 
continuing interactive process of ‘the self’, the musical work, and the 
performer’s surroundings, so its aesthetic is dependant on the individual 
performer. It is an interaction that, in Blumer’s theory, embraces physical, 
social, and abstract objects. The English musicologist Keit Swanwick 
describes it as ‘the space between’; space to manoeuvre, where we interpret 
our surroundings and make our choices in the light of a dialogue between 
‘the self’ and the world around us (Swanwick 1999:26). It is this relationship 
that bestows artistic and cultural credibility, explains the philosopher of 
music, David Elliott (Elliott 1995:9).  

Through personal engagement – distinguished not only by feelings, 
thoughts, beliefs, and knowledge, but also by scrutiny and control – musical 
experience can be passed on in symbolic form. It can be communicated to an 
audience, but also between performers, or from conductors and composers to 
performers. Musical interaction, in all its variety, is a cornerstone of musical 
meaning, however it is communicated. It epitomizes ‘grounded aesthetics’ 
(Willis 2002:22–23). 

Grounded aesthetics 
The purpose of the project ‘The contrapuntal web’ is to consider the 
processes of musicianship as described by six professional musicians in their 
own words.  

The interviewees portray artistic interpretation as a process that exists to 
realize a musical vision. Interpretation is for them a process that exists at a 
specific time and place, and yet is still underway; constantly shifting; 
dynamic. In the case of the conductors and soloists, this means that they do 
not consider musicianship to be a specific or static artistic product. Instead, 
they see it as a living and changeable quality that varies according to 
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circumstance, audience, time, and setting. It is an interactive approach in the 
sense that external forces are involved. It radiates and absorbs impulses. The 
composers, meanwhile, also have an interactive approach to the music they 
create. Their artistic work lives on through those who perform it, and thus is 
equally dependent on circumstance, audience, time, and setting.  

By willingly absorbing their experiences, be they from childhood, musical 
events, role models, or their general surroundings, the interviewees develop 
both socio-cultural and emotional reserves of experience. Their socio-
cultural reserves draw on situations that bestow a degree of theoretical and 
practical competence: attending music school or church; playing on their 
own, with their family, or their peers; performing in public; and listening to 
music and attending concerts. Their emotional reserves draw on subjective 
experiences and memories that help them prepare to meet the future. This is 
as much true of experiences that they are aware of – that they can recall – as 
it is of imagination; the power of insight can guide them in future situations. 
The receptive phase is a time of experiences of both a socio-cultural and an 
emotional nature.  

The interviewees have all studied music at an advanced level. In the 
course of their training, and in their encounters with different teachers, 
musicians, conductors, composers, and musicologists, they were exposed to 
a variety of musical influences. This, after due analysis and adjustment, is 
what constitutes the preparatory phase of their own creativity: musical 
influences ensure their continuous development in terms of proficiency, 
musical and analytical ability, and deepening knowledge of the subject, but 
also in terms of commitment, confidence, interest, and emotional presence. 
Indeed, when it comes to promoting emotional presence, it is their teachers 
who are most frequently mentioned as role models and motivators, whose 
inspiration that gives not only a sense of artistic freedom, and the ability to 
see the whole and the parts, but also a critical attitude. The preparatory 
phase is a time for reviewing artistic ideas and visions, leaving musicians 
better able to exploit their creative talents.  

Individual artistic interpretation is also a process that evolves 
continuously; it is interactive in relation to other musicians, circumstance, 
audience, setting, and time. The interviewees’ own experiences in the 
receptive phase, reinforced by the training and artistic influences of the 
preparatory phase, have generated in them a specific attitude to music that 
has continued to evolve – music has gained meaning for the individual. The 
interpretative phase is a process of artistic creativity. It springs from 
profound analysis, proficiency, subjective emotional faculties, interaction 
with other artists, artistic development, and assessments of actual situations. 
Of course, given that the interpretative phase must be seen as a process, it 
too includes elements that are receptive and preparatory by nature, both 
being so-called ‘soft terms’, implying they are inherently flexible. Yet soft or 
not, the terms also describe the developmental phase that precedes the 
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musicians’ professional careers and their encounters with their creative 
collaborators in the critical–creative mass. 

‘Where does music come from?’ asked Ingmar Bergman. For the 
musicians interviewed here, the answer is that the music they create or 
interpret has its origins in past experience. Musicianship proceeds from an 
interactive process, one that combines self-observation with an 
understanding of both the piece in question and the general setting. Our 
aesthetic choices, like aesthetic issues, are determined by each creative 
individual in an analysis that is necessarily both inward and external: inward, 
because it requires the critical examination of our own aesthetic position; 
external, because it relies on an appraisal of our past experience of different 
settings and social contexts. The inward analysis leads us to scrutinize our 
inner notions in order to realize a musical vision or idea. The external 
analysis determines the actual form the realization of a musical idea will 
take. The result is a musical idea that is given meaning and life, and can thus 
move the musician emotionally. Since music thus originates in our own 
personalities, it is invigorating to communicate a musical experience, 
whether to our fellow musicians or to an audience. The subjective potential, 
the moving force of all creative expression, is for music to be found here.  

The grounded aesthetic is based on experience, subjective emotional 
associations, artistic influences, interaction, training, analysis, critical 
appraisal, and the evaluation of actual situations. Its many strands are 
interwoven in the vibrant stuff of musicianship, its patterns homogeneous 
and yet strongly differentiated. Musicianship is indeed a contrapuntal web. 
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Broadcast media 
SR, Sveriges Radio, P1 (18 July 2004). ‘Sommar’, with Ingmar Bergman as guest 
presenter. 
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Johan Söderman: Om musikalisk bildning  

När jag läste till musiklärare på Musikhögskolan i Malmö under tidigt 1990-
tal hade jag Cecilia Hultberg i ensemblespel som förutom sin forskargärning 
i musikpedagogik även är professionell musiker med karriär från den 
klassiska musikscenen i bland annat Tyskland. Hultberg öppnade dörren för 
mig och mina studiekamrater till en okänd musikalisk värld. Hon inspirerade 
oss att studera stycket Lamentation (Opus 14) av Erik Bach (1974). Den 
klingande musiken i stycket kan beskrivas som musikaliskt otillgänglig vid en 
första kontakt. Stycket är en del av den moderna konstmusik som knappast 
kan beskrivas som inställsam och lättsam. Tack vare Hultbergs ihärdiga 
entusiasm över stycket gav vi inte upp utan fortsatte att närma oss det, vilket 
öppnade dörren till en för oss, unga musiklärarstuderande, okänd musikalisk 
värld och som numera utgör ett bestående minne och viktig 
kunskapserfarenhet från musiklärarutbildningen.  

 

Begreppet ”bildning” tycks ha rönt större uppmärksamhet under senare år. 
Wiman (2013) beskriver en renässans för begreppet och konstaterar att 
bildning just nu äger stor samhällelig relevans. Begreppet bildning härrör 
från det sena 1700-talets pedagogiska diskussioner och kan sägas starta i och 
med filosofens Kants upplysningsideal om människans frigörelse från sin 
egen ”påtvingade och självförvållade omyndighet”. Under 1800-talet i 
Sverige diskuteras begreppet i olika sammanhang och får särskild betydelse i 
de tre klassiska svenska folkrörelserna; nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen 
och arbetarrörelsen. Ofta handlar bildning om att den fattiga och ”obildade” 
delen av befolkning ska uppfostras och därmed ”bildas”.  Från 1800-talet 
och till våra dagar har det förekommit diskussioner och 
meningsskiljaktigheter kring vad begreppet egentligen ska innehålla. 
Burman och Sundgren (2010) skriver att trots oenighet kring hur begreppet 
ska förstås har bildningsförespråkare i alla tider sett bildningen som en 
motvikt mot det i samtiden som uppfattas som ett allt för mekaniskt, 
instrumentellt och nyttoinriktat utbildningsväsende. Bildning har ofta 
kontrasterats mot utbildning där det senare har en början och ett slut i 
motsats till bildning som pågår från vaggan till graven. Tidiga svenska 
bildningsförespråkare som Hans Larsson och Ellen Key var starkt kritiska 
till skolans ”inproppningsmetod” och korvstoppning och hyllade därför ett 
självbildningsideal där det lustfyllda och frivilliga lärandet skulle vara i 
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fokus för individens växande till emanciperad medborgare. Intressant med 
Larsson och Key är att de även såg konsten och kulturen som alternativ till 
det mekaniska och instrumentella i skolan. Inom konstnärlig verksamhet, 
som till exempel musik, finns det kunskapsmoment som utgör själva 
essensen av vad bildning kan vara. Det handlar om kreativa och skapande 
läroprocesser där individen ges annorlunda uttrycksmöjligheter än de som 
finns i mer traditionella kunskapsområden. Liedman (2012), som är en av 
vår tids tydligaste bildningsförespråkare, har även lyft de estetiska ämnenas 
nödvändighet inom den svenska skolan och sett faran med att ensidigt betona 
mer traditionella och instrumentella skolämnen och metoder för lärande.  

Det svenska ordet bildning, ger associationer till både att ”bilda” och till 
en ”bild”, alltså både till att forma och till att förebilda (Gustavsson, 1996). 
Bildning handlar om både en fri utvecklingsprocess och om att människan 
ska bildas. Det finns här en dubbel funktion med både ett underifrån 
perspektiv där människan bildar sig själv (kollektivt och individuellt) och ett 
uppifrånperspektiv där någon/några (ofta personer från borgerlig miljö) 
bildar de lägre samhällsklasserna. Denna dubbla betydelse av bildning delas 
med det grekiska ordet paideia vilket betyder allsidig utveckling av 
människans intellektuella, konstnärliga och fysiska kapacitet. Det blir också 
något individen bär på som till kunskaper som existerar inom en viss 
överenskommen kulturell kanon samt den bildningsprocess som individen 
genomgår. Det blir då viktigt att fokusera på både innehåll och process för 
att inte bildningsbegreppet ska förlora sin betydelse (Varkøy & Söderman, 
2013). Det klassiska bildningsbegreppet är historiskt, därför förhåller sig det 
inte alltid till vår tids samhällsföreställningar, förändringar och kulturella 
villkor. Därmed kan bildning både ses som något evigt och som något 
utdaterat som inte är i takt med tiden. En individ som beskrivs som bildad i 
det sociala livet brukar betraktas som kultiverad, vilket utgör en kontrast till 
det smaklösa, vulgära och ociviliserade. Bildning tar tid och ger sällan någon 
snabb ekonomisk utdelning vilket inte alltid harmonierar med vår tids tal om 
”effektivitet” ”kunskapssamhälle” och anställningsbarhet. Om vi ser närmare 
på bildningstanken så ser vi emellertid föreställningar kring kunskap och 
lärande som en relation mellan det vardagligt kända, och det nya, okända 
och främmande. Människan bryter upp från det vardagliga, ger sig ut i det 
okända, för att på så vis skaffa sig nya erfarenheter. Därför är resan en 
central metafor i bildningen, vilket manifesteras i Goethes klassiska 
bildningsroman om Wilhelm Meisters läroår där hjälten lämnar hemmet för 
att ge sig ut i världen för att sedan komma tillbaka rik på erfarenheter och 
kunskap. Bildningen blir i detta sammanhang att betrakta som en stadig 
process, utan ändamål och utan slut. Bildningen har inget mål utöver sig 
själv. Medan utbildningen både har en början och ett slut, är bildningen 
tidlös. Bildning har egenvärde, och bildningstanken levererar tung kritik mot 
så kallad nyttig kunskap. Det finns inget så nyttigt som onyttig kunskap 
brukar därför artikuleras av bildningsförespråkare eftersom det inte med 
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säkerhet går att veta vilken kunskap som kommer att efterfrågas i framtiden. 
Samtidigt kan bildning också otvivelaktigt bidra till demokratisk utveckling 
och personlig utveckling i riktning mot världsmedborgarskap (Gustavsson 
2012). Bildningens bidrag till demokrati och världsmedborgarskap är genom 
bildningens förmåga att skapa större tolerans, öppenhet och vidgade 
förståelseramar i samhället. 

I det sammansatta ordet och begreppet folkbildning betonas dock dess 
emancipatoriska funktioner och där människors egna självvalda och 
informella lärande är i fokus. Med ”folk” menas att det handlar om att bilda 
den stora massan i kontrast till mer elitistisk formell utbildning som vände 
sig till en minoritet och elit av befolkningen i folkbildningens begynnelse. 
Folkbildningen institutionaliseras dock genom framväxten av studieförbund 
och folkhögskolor under 1900-talet och utgör även i dagens Sverige ett 
alternativ till formell utbildning som ofta framstår som mer instrumentell 
och elitistisk, särskilt av de som saknar studietradition hemifrån. 
Folkbildningen har sedan begynnelsen varit kopplad till den demokratiska 
utvecklingen i Sverige. Ett bildat och upplyst folk är förutsättningen för att 
så många som möjligt ska kunna delta i det demokratiska samtalet. Tidigare 
Statsminister Olof Palme lär ha sagt att Sverige ska vara en demokrati 
bestående av studiecirklar där människor studerar och sätter sig in i svåra 
komplexa ämnen. Folkbildningen leder även till att människor går från nivån 
där man endast uttrycker åsikter till det högre stadiet av bildning där man 
istället får insikter om det komplexa i tillvaron. En medborgerlig bildning 
måste starta i den egna individens självvalda och lustfyllda lärande. Därför 
är talet om nyttig kunskap och anställningsbarhet ofta i motsatsförhållande 
till verklig bildning. I ett högre utbildningssammanhang handlar det även om 
att betona det självvalda lärandet och dess betydelse för både svensk 
demokrati och utveckling som kunskapsnation. Det handlar om ett holistiskt 
bildningsideal där det frivilliga och emancipatoriska utgör kärnan. 
Folkbildning och folkrörelser är alltså tätt sammanlänkande och i våra 
svenska folkrörelser har musiken alltid varit central. Göransson (2010) 
skriver att människor har sökt sig till våra folkrörelser, som till exempel 
väckelserörelsen, på grund av alla musikinslag. Brändström, Söderman & 
Thorgersen (2012) skriver om musikalisk folkbildning. I över hundra år har 
människor i Sverige lärt sig musik i studieförbund, folkhögskolor och inom 
folkrörelserna. Den svenska kommunala musikskolan som nuförtiden i 
många kommuner numera är en kulturskola (med vidgat estetiskt uppdrag) 
går att räkna till den institutionaliserade folkbildningen. Det finns idag en 
imponerande musikalisk infrastruktur inom folkbildningen med lokala 
musikhus som sköts av olika studieförbund, avancerade musikprogram på 
folkhögskolor som till exempel jazzlinjen på Skurup (se Nylander, 2014) 
samt landets alla kulturskolor. Den musikaliska folkbildningen har i allra 
högsta grad bidragit till det som brukar beskrivas som det ”svenska 
musikundret” där svensk populärmusik slagit stort internationellt under 
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senare år och där Sverige brukar beskrivas som det tredje främsta landet (om 
man ser till folkmängd) efter USA och Storbritannien när det gäller 
musikexport. Musikalisk folkbildning kännetecknar även den läroprocess där 
självbildning är centralt och där musiken bidrar till varje människas 
frigörelse och bildningsresa. 

Vad är då musikalisk bildning? Om vi konstaterar att bildning handlar om 
att nå insiktsstadiet istället för endast åsiktsstadiet så borde musikalisk 
bildning syfta till att människor ska nå musikaliska insikter om för dem känd 
och okänd musik.  Musikundervisning i det kommunala skolväsendet bör 
därför inte vara inställsam populistisk och endast ägna sig åt det för eleverna 
kända. För att musikundervisning i för-, grund- och gymnasieskolor ska 
kunna kännetecknas av musikalisk bildning, enligt min mening bör läraren 
och pedagogen inspirera och vägleda sina elever inom en komplex 
musikalisk värld där okända musikvärldar bör utforskas. Han/hon bör alltså 
”öppna dörren” till okända kunskapsvärldar. Det finns därför ingen 
anledning med att endast fokusera på det redan kända som till exempel 
aktuell populärmusik från melodifestivaler och hit-listor. Då kan 
undervisningen framstå som ensidig, populistisk och inställsam och eleverna 
når endast ”åsiktsstadiet”. För att erhålla nya musikaliska insikter bör ny, för 
eleverna och evig, från musikhistorien, musik presenteras för eleverna. 
Adorno (1976) argumenterade för att jazzmusik är ”rytmiskt lydig” och att 
det istället är i den konstmusikaliska traditionen som står för eviga värden 
samt att det finns ett inbyggt motstånd mot kapitalism och kommersialism i 
så kallad klassisk musik. Adorno kom till den slutsatsen under en tid när jazz 
var del av populärmusiken och när populärkulturen startade sitt intåg med 
hjälp av ny media som fonogram och film. Idag utgör även jazz en okänd 
musikvärld för många unga människor.  

Det finns en frigörande kraft i musiken.  Du Bois beskriver i sin klassiska 
bok från 1903 The souls of black folk musikens speciella funktion och roll 
för afroamerikaner. Han skrev att musiken var en av de få kanaler som 
afroamerikanska slavar kunde tala med varandra och kommunicera med 
omvärlden eftersom de nekades traditionell skolutbildning med analfabetism 
som resultat. Du Bois föddes själv 1868 och levde ett långt spännande liv. 
Han var en av de första afroamerikaner som skaffade sig en doktorsexamen 
och han var utbytesstudent i Tyskland under Bismarck-tiden där han blev 
intresserad av tysk bildningsteori. Tillbaka i USA deltog han i offentliga 
diskussioner kring hur utbildningen skulle se ut för USA:s afroamerikaner 
när slaveriets realitet bara var några decennier bort i det kollektiva minnet. 
Han argumenterade för en mer holistisk syn på bildning i motsats till hans 
afroamerikanska kritiker som menade att om man inte satsade på yrkesskolor 
för afroamerikaner skulle det leda till massarbetslöshet eftersom de då inte 
skulle vara tillräckligt anställningsbara. Du Bois menade att ensidig satsning 
på yrkesskolor kunde vara en återvändsgränd för afroamerikanerna. De 
skulle förbli en underklass och det amerikanska samhället skulle på så vis 
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konserveras med minskad social rörlighet som resultat. Han argumenterade 
istället för att afroamerikaner kunde genomföra bildnings- och klassresor 
genom att studera konstnärliga ämnen och humaniora vilket skulle utgöra 
vägen till samhälleligt inflytande och på sikt (ett otänkbart scenario på slutet 
av 1800-talet); en afroamerikansk president.  Han stod därmed upp för ett 
holistiskt bildningsideal i amerikanska utbildningsdebatten. Klassisk 
bildning skulle, enligt Du Bois, leda till större egenmakt, stärkt kollektiv 
självkänsla och medföra större inflytande för marginaliserade grupper på 
sikt. Om vi följer Du Bois tankefigur på vår tids Sverige. I ett allt mer 
segregerat samhälle där klyftorna mellan människor ökar kan kunskaper i till 
exempel klassisk musik innebära kulturellt kapital som kan stärka egenmakt 
och inflytande i samhället. 

Klassisk musik brukar betecknas som högkultur och kulturellt kapital. 
Engdahl (2006) tycker sig se att högkulturen blivit en subkultur som numera 
verkar i marginalen även inom kulturinstitutioner. Populärkulturen 
dominerar kultursverige och värdehierarkier som högt och lågt står idag att 
finna inom populärkulturen. Han slår dock ett slag för folkbildningen och 
menar att vi återigen måste folkbilda om högkultur. Det behöver folkbildas 
om klassisk musik. Flera studier har beskrivit hur tonvikten allt mer läggs på 
spel populärmusik i den svenska grundskolans musikundervisning (Ericsson 
& Lindgren, 2010; Georgii-Hemming & Westvall, 2010). Den musikhistoria 
som eleverna får ta del av är ofta rockens och popens historia från 1950-talet 
och framåt. I Falthin (2015) citeras en musiklärare som hävdar att det som 
kvalificerar för innehåll i musikundervisning endast är den musik som är 
rolig och populär och som är lätt att spela i klassisk rocksättning (gitarr, bas, 
trummor, keyboard). Klassisk musik, modern konstmusik, folkmusik och 
även senare tiders hiphopmusik där det musikaliska hantverket skiljer sig 
från rock- och pop-spelandet är alltså inget som grundskolans musik-
undervisning bör innehålla enligt denna citerade musiklärare och som jag 
tror är långt ifrån ensam om dessa musikaliska värderingar. Jag vill hävda att 
en sådan syn på musikundervisning kan vara direkt bildningsfientlig. Vi som 
har ägnat mycket tid och möda åt att förkovra oss i musik är väl medvetna 
om dess frigörande inneboende kraft. Det tar tid att tillägna sig musikalisk 
bildning och musikaliskt hantverk som till exempel att lära sig spela ett 
instrument på hög nivå. Den svenska kulturskolans satsningar på El Sistema 
i mångkulturella stadsdelar har tagits väl emot runt om i landet och kan bidra 
till återväxt säkras inom den klassiska musiken. Hultberg (2000) har i sin 
forskning visat hur centralt det är att ha genrekännedom även för att kunna 
spela noterad klassisk musik. Trots att pop och rock dominerar i 
grundskolans musikundervisning och lyfts fram av musiklärarna saknas 
ibland kunskaper och förståelse för den musiken som framförs. Det saknas 
genrekännedom helt enkelt vilket är oerhört viktigt inom rockmusik. Ett 
exempel som Ericsson och Lindgren (2010) lyfter fram är hur budskapet i 
Pink Floyds kända skolkritiska låt Another Brick in the wall helt ignoreras 
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och i stället lärs ut till eleverna på det vis låten avser kritisera, med till 
exempel sarkasm och ironi från läraren.  

Avslutningsvis är frågan om bildning överhuvudtaget kan existera inom 
vår tids allt mer formaliserade professionsutbildningar, som till exempel 
svensk (mass)lärarutbildning (se Sundgren, 2008). Professionsutbildning på 
högskola/universitet beskrivs ibland som en fabriksorienterad mass-
utbildning där allt för lite tid ges åt lärarledd undervisning. Under 1800-
talets diskussioner om bildning fanns en rädsla för att ”halvbildning” skulle 
kunna uppstå om utbildningsväsendet byggdes ut allt för kraftigt (se Burman 
& Sundgren, 2012). Många menade att lärda fördomar var farligare än mer 
andra fördomar och okunskaper som frodades i kontexter där bildning 
saknades. Kanske äger den diskussionen även relevans i dagens Sverige. 
Musiklärarutbildningarna på våra musikhögskolor har dock säregen position 
och skulle kunna vara i framkant när det gäller att bilda musiklärar-
studerande till att verkligen bli de folkbildande lärare i för-, grund och 
gymnasieskola som mer än någonsin kommer att behövas för att bidra till ett 
mer sammanhållet samhälle. Det gäller därför att vara vaksam över 
populistiska inslag i musikundervisning och i högre grad betona mer eviga 
musikaliska värden. Det kommer att behövas folkbildande musiklärare som 
öppnar dörren till okända musikaliska världar även i framtiden. 
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David Thyrén: Satirer över kvinnans roller - Analys av 

observationsdata i filmerna Muriel´s Wedding och Mamma 

Mia! – The Movie 

Bröllopskomedierna Muriel´s Wedding (1994) och Mamma Mia! – The 
Movie (2008) kan uttolkas som samhällssatirer som problematiserar 
kvinnoroller (Hultberg 2014). Filmerna har fascinerande kvinnogestaltningar 
som här kortfattat skall analyseras och diskuteras. Både Muriel´s Wedding 
och Mamma Mia! har blivit stora succéer, såväl konstnärligt som 
kommersiellt. Faktum är att den oväntade framgången för den australienska 
lågbudgetproduktionen Muriel´s Wedding inspirerade till musikalen Mamma 
Mia! (1999) som sedermera vidareutvecklades till Mamma Mia! – The 
Movie. Gemensamt för filmerna är förutom bröllopstema narrativ 
tillämpning av ABBA-musik.  

Huvudperson i Muriel´s Wedding är den unga kvinnan Muriel Heslop 
(Toni Collete). Muriel bor med sina föräldrar och fyra yngre syskon i den 
australiensiska småstaden Porpoise Spit. Familjen domineras av fadern Bill 
Heslop som är en avdankad kommunalpolitiker med korrupta tendenser. I 
filmen intar Muriel tre distinkta kvinnoroller. Den första rollen är som 
missanpassad outsider. I hemmet blir hon nedtryckt av sin far som kallar 
henne ”dum, fet och värdelös”. Även syskonen pikar henne skadeglatt, i 
synnerhet systern Joanie vars standardfras när Muriel gör bort sig är ”Muriel 
you´re terrible”. Muriel är arbetslös, saknar riktiga vänner och har blivit 
mobbad i skolan. Hon identifierar sig med ABBA – som av Muriels 
jämnåriga vid tidpunkten ansågs förlegade och lite töntiga – och drömmer 
om att höja sin status genom att gifta sig. Muriel har en föreställning om att 
förändras till en ny människa bara hon blir gift. Visuellt anknyter hon 
närmast till ABBA-Frida genom rödfärgat hår, läppstift, stora örhängen och 
en leopardmönstrad blus som Muriel stulit i ett varuhus. ABBA-låten 
Dancing Queen länkas ledmotiviskt till Muriels längtan efter att vilja gifta 
sig. Låten framförs i flera tillämpningar, diegetiskt, meta-diegetiskt och icke-
diegetiskt, och används för att karaktärisera Muriel som ett missanpassat 
ABBA-fan och hennes längtan efter att bli gift. Det förankras även visuellt 
genom inzoomning av ABBA-posters och bilder på vitklädda brudar på 
väggarna i flickrummet hemma i Porpoise Spit, samtidigt som musiken 
klingar diegetiskt från Muriels rosafärgade kassettbandspelare.                    
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Muriels andra roll är som tuff och mer självsäker storstadsbrud. Hon har 

nu träffat en själsfrände i väninnan Rhonda Epinstalk (Rachel Griffiths). 
Vänskapen förankras musikaliskt med ABBA-låtarna Waterloo och 
Fernando. Muriel och Rhonda uppträder tillsammans som FABBA ABBA 
med Waterloo på semesterön Hibiscus Island i syfte att besegra och platta till 
tjejgänget från Porpoise Spit som mobbat både Muriel och Rhonda. 
Vänskapen mellan Muriel och Rhonda fördjupas därefter när de under natten 
dricker champagne, tittar upp mot stjärnorna och unisont sjunger Fernando. 

 
There was something in the air that night 
The stars were bright, Fernando 
They were shining there for you and me 
For liberty, Fernando 
Though I never thought that we could lose 
There's no regret 
If I had to do the same again 
I would, my friend, Fernando 
If I had to do the same again 
I would, my friend, Fernando (Anderson, Andersson, Ulvaeus).  

 

Muriel rymmer därefter hemifrån och lever tillsammans med Rhonda i 
Sydney. Muriel ändrar symboliskt namn till Mariel. Hon påverkas av 
Rhondas tuffare stil, klär sig i svarta skinnkläder, börjar röka, slutar gradvis 
lyssna på ABBA, arbetar i en videobutik, dejtar en kund och går på diskotek. 
Samtidigt kvarstår drömmen om att gifta sig. Mariel provar bröllops-
klänningar i exklusiva butiker och besvarar kontaktannonser i tidningar. Vid 
ett butiksbesök tillämpas Dancing Queen meta-diegetiskt i ett specialskrivet 
instrumentalt arrangemang som karaktäriserar Mariels psykologiska tillstånd 
och tendens till bröllopsglorifiering. Den stegrande pulsen och febriga 
nervositeten gällande en kontaktannons gestaltas musikaliskt med Mamma 
Mia!    

Muriels tredje roll är som framgångsrik gift kvinna med hög status, 
kändisskap och ekonomiskt välstånd. Muriel har besvarat en kontaktannons 
gällande den sydafrikanske elitsimmaren David Van Arkle som måste ingå i 
ett skenäktenskap för att kunna tävla för Australien vid OS i Sydney 2000. 
Davids tränare tvingar honom att gifta sig med Muriel som får en generös 
ekonomisk ersättning för att ingå äktenskap och leva tillsammans med David 
i åtminstone fyra månader efter bröllopet. För att ge äktenskapet en air av 
trovärdighet blir bröllopet en storslagen affär i en katolsk kyrka i Sydney 
med många gäster och även representanter från media. Bröllopet, som 
bekostas av Davids välbärgade föräldrar i Johannesburg, får stor publicitet 
och Muriel hamnar på förstasidorna i kändispressen. Under vigselceremonin 
framförs ABBA-låten I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, ett träffsäkert val som 
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kom att återanvändas i Mamma Mia – The Movie. Tjejgänget från Porpoise 
Spit – som tidigare mobbat och ringaktat Muriel – är brudnäbbar. 
Hierarkierna är inverterade och gängets ledare, den vackra och tidigare gifta 
men nu frånskilda Tanya Degano (Sophie Lee), har plötsligt lägre status än 
Muriel. Allt verkar ytligt sätt gå Muriels väg men baksidan av myntet är att 
David är känslokall privat och vill hålla relationen strikt affärsmässig. 
Varteftersom mjuknar han emellertid och lär sig uppskatta Muriel som 
person. Muriel å sin sida upptäcker att drömmen var tom och att hon inte 
förändrats genom bröllopet. Hon väljer därför att prioritera äkta vänskap 
framför ytlig status och lämnar David Van Arkle för att istället återanknyta 
kontakten med sin enda verkliga vän – Rhonda Epinstalk.          

Förutom Muriel innehåller filmen fler intressanta kvinnoroller. Här skall 
kortfattat ges tre exempel. Det gäller Muriels mor Betty Heslop, Muriels fars 
älskarinna Deidre Chambers samt väninnan Rhonda Epinstalk. Betty Heslop 
är en timid kvinna med låg självkänsla som snällt finner sig i rollen som 
kuvad hemmafru. Hon blir konsekvent illa behandlad av sin man Bill Heslop 
och även barnen beter sig illa mot Betty. Det gäller inte minst Muriel som 
utnyttjar Bettys naivitet genom att ta emot en blanco-check och därefter ta ut 
ett orimligt stort belopp. Muriels agerande får förödande konsekvenser för 
familjens ekonomi och Betty får skulden trots att blanco-checken var på 
Bills order. Betty är mycket väl medveten om att Bill har en långvarig och 
semiofficiell kärleksrelation med Deidre Chambers men accepterar passivt 
situationen, väljer att skjuta problemet framför sig, biter ihop, tiger och lider. 
På Muriels bröllop sitter Deidre längst fram tillsammans med Bill. De har 
flugit till Sydney medan Betty tvingas åka långfärdsbuss, vilket resulterar i 
att hon kommer försent. Betty smyger in i kyrkan efter att ceremonin har 
börjat och sitter ensam längst bak. Hon ignoreras, blir ledsen och börjar 
gråta. Bettys livssituation försämras därefter katastrofalt när hon snattar ett 
par billiga tofflor i en supermarket. Hon har skoskav och behöver ett par 
fotriktiga tofflor men har inte råd att köpa dem på grund av familjens 
ekonomiska belägenhet. Betty ertappas av en butikskontrollant. Bill väljer att 
ta ut skilsmässa för att gifta om sig med Deidre. Betty blir slagen av sin son 
Perry, när hon uppmanar honom att börja göra rätt för sig. Betty tänder eld 
på den försummade trädgården och begår därefter självmord genom att ta en 
överdos sömnmedel.             

Deidre Chambers är en bifigur med en intressant personlighet. Hon är 
entreprenör och arbetar som säljare och skönhetskonsult för Radiant 
Cosmetics. Deidre intar rollen som elegant och världsvan dam. Hon är 
borgerlig, har fin accent är välklädd och välstylad. Deidre är dock ogift och 
attraheras av Bills relativa maktposition i det lokala samhället. Deidre tar sig 
an Muriel med viss överlägsenhet och milt nedlåtande för att stärka sin 
relation till Bill. Liksom Muriel vill hon gifta sig men till skillnad från 
Muriel agerar Deidre strategiskt, långsiktigt och subtilt.   
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Rhonda Epinstall intar två helt olika roller i filmen. Hon är först och 
främst en rebellisk outsider som går sin egen väg. Rhonda har ett 
självdestruktivt beteende. Hon färgar håret svart och bär solglasögon, 
kedjeröker trots astmatiska problem, är flörtig och promiskuös, lever hårt, 
går på diskotek, raggar upp och tar hem två amerikanska sjömän. Rhonda 
trivs i urban storstadsmiljö och vill till varje pris bort från sin mor och 
småstadslivet. Rhonda tvingas plötsligt in i en offerroll när hon drabbas av 
cancer, blir förlamad i benen och hamnar i rullstol. Nu är hon helt beroende 
av Muriel, om inte återstår ett monotont liv hemma hos mamman i Porpose 
Spit…  

Mamma Mia! – The Movie domineras i hög utsträckning av mamman 
Donna Sheridan (Meryl Streep). Donna skiftar mellan tre olika roller. Den 
första rollen är som självständig, stark och oberoende kvinna. Musikaliskt 
förankras Donnas som mamma med stort m genom att hennes inledande 
konfrontation med de tre potentiella fädrarna sker till tonerna av titellåten 
Mamma Mia! ABBA-musiken är genomgående skickligt utvald för att bidra 
narrativt till att konstruera handlingen och föra den vidare, ofta istället för 
konventionell dialog. Donna är entreprenör och hotellägare på den lilla 
grekiska ön Kalokairi (Skopelos). Hon har egenhändigt drivit hotellet i 
femton års tid, samtidigt som hon har varit ensamstående förälder till dottern 
Sophie, som nu skall gifta sig. Donna klarar sig själv och är mycket händig. 
Hon gör entré symboliskt iklädd snickarbyxor och med en sopkvast i näven. 
Understundom bär hon verktygsbälte och hanterar vant en borrmaskin som 
även används som fallossymbol när hon blir pikad av väninnorna för sitt 
torftiga singelliv. Donna är sekulariserad amerikansk katolik som är 
förskjuten av sin egen mor för att ha ”levt i synd” och fått barn utan att vara 
gift och utan att veta vem barnets fader är. Donna lever alltså i exil i ett slags 
självvalt celibat – nästan som en nunna. Donna är den dominerande personen 
på ön som har koll på det mesta och fixar allt själv. I denna roll är hon ytligt 
sätt tuff och nästan lite maskulin med en bred accent och ett manligt 
kroppsspråk.  

Samtidigt är Donna ändå sårbar som ensam kvinna. Hon hänger inte 
riktigt med i den tekniska utvecklingen, är osäker på IT, saknar Internet och 
kan inte själv skapa en webbsida som behövs för att marknadsföra hotellet. 
För detta skall Donna få hjälp av dotterns pojkvän Sky, men det ännu inte 
blivit av. Saker och ting på hotellet och på ön är ofta trasiga och behöver 
provisoriskt repareras av Donna varteftersom. En bakomliggande orsak till 
förfallet är att Donna dras med lamslående amorteringar och därför saknar 
monetära medel men hon är nöjd ändå och beklagar sig aldrig. Musikaliskt 
illustreras Donnas ekonomiska bekymmer genom ABBA-låten Money, 
Money, Money.         

Donnas andra roll är som popstjärna i trion Donna and the Dynamoes, där 
hon tar ut svängarna tillsammans med väninnorna Rose och Tanya. De 
presenterar sig som ”the worlds first girl power band” och sjunger ABBA-
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låtar i glittriga scenkläder och platåskor. Gruppen uppträder på dotterns 
möhippa och framför Super Trouper till allmän förtjusning. I eftertexterna 
återkommer Donna and the Dynamoes med Dancing Queen och Waterloo.  

På Sophies bröllopsdag intar Donna en ny roll med en mjukare och mer 
feminin framtoning. Snickarbyxorna har bytts ut mot en blå folkloristisk 
klänning och håret är lite mer utsläppt. Nu utvecklas och fördjupas 
kärleksrelationen mellan Donna och Sam Carmichael (Pierce Brosnan). Det 
sker till stor del narrativt i ett samspel mellan den visuella gestaltningen och 
det musikaliska urvalet, utanför den egentliga dialogen. Musikaliskt används 
SOS och The Winner Takes It All. En ny dimension uppstår där musiken är i 
förgrunden och Donna och Sam träder fram som sångare. På väg till kyrkan 
betonas Donnas kvinnlighet ytterligare genom uppsatt hår och ombyte till 
skor med högre klackar och en tunnare och mer urringad blå klänning, 
kompletterat med en röd sjal. Det avgörande steget mellan Donna och Sam 
tas inne i kyrkan till tonerna av I Do, I Do, I Do, I Do, I Do.  

Dottern Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) är till sin natur livfull och 
levnadsglad men plågas och lider av ovissheten av att inte veta vem som är 
hennes far. Sophie får leva med konsekvenserna av detta, vilket kan tolkas 
som kritik gentemot hippiegenerationens värderingar och bohemiska livsstil. 
Sophies frustration går till viss del ut över pojkvännen Sky som hanterar 
problemet stoiskt. De jämnåriga väninnorna och brudnäbborna Ali och Lisa 
håller genomgående en relativt låg profil men stödjer Sophie efter bästa 
förmåga. Donnas medelålders väninnor Rosie och Tanya tar betydligt mer 
plats. Rosie är kortväxt och knubbig och bär glasögon. Hon är framgångsrik 
som kokboksförfattare men är singel och betraktar sig som en ensamvarg. 
Hon träffar dock Bill (Stellan Skarsgård) som också är författare och 
ensamvarg med aversion för ansvar, äktenskap och borgerliga värderingar. 
Rosie håller ett tal på bröllopsfesten och lyckas fånga Bill till de rytmiskt 
suggestiva klangerna av Take A Chance on Me. Tanya är en lång och smal, 
elegant dam med en modern, sekulär livsstil. Hon har varit gift och skild tre 
gånger, är för närvarande singel och flirtar med en ung bartender på ön…   

Vad är då slutsatserna av observationerna från de två filmerna? Muriel´s 
Wedding och Mamma Mia! – The Movie har många gemensamma nämnare 
men skiljer sig också åt på flera intressanta punkter. Muriels motiv med att 
vilja gifta sig är själviskt att höja sin sociala status. Vem hon gifter sig med 
är av underordnad betydelse. Sophies syfte med giftermål är dels att vilja 
nyttja tillfället till att bringa klarhet i vem hennes far är, dels att säkerställa 
att hennes egna framtida barn inte växer upp som hon själv har gjort. Hon 
älskar visserligen uppriktigt Sky men kan egentligen lika gärna tänka sig att 
leva som sambo och ägna sig åt att resa tillsammans, vilket Sky också helst 
vill, även om han av kärlek till Sophie är beredd att göra henne till viljes. 
Istället är det mamman Donna som bevekas att gifta sig med Sam.  

Muriel´s Wedding behandlar satiriskt svåra ämnen där kvinnor begår 
självmord, drabbas av cancer och benförlamning, utsätts för svek, 
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bedrägerier, korruption och mobbing samt utför stölder och ingår 
skenäktenskap. Budskapet i Muriel´s Wedding är att äkta vänskap – oavsett 
svårigheter och handikapp – är viktigare än hög social status.  Mamma Mia! 
– The Movie verkar ytligt sätt vara mer lättillgänglig och oförarglig – men 
vid en lätt skrapning på ytan uppenbaras subtilt känsliga problem med 
negativa konsekvenser till både höger och vänster. Filmen förespråkar en 
modern, upplyst, profan, liberal livsåskådning som balanserar ”middle-of-
the-road” mittemellan kyrkans moraliska dogmer och hippiekulturens 
kortsiktiga ansvarslöshet. Det gestaltas visuellt och narrativt i de tre männens 
roller, där Bill står till vänster, Harry till höger och Sam exakt i mitten. Det 
är också mycket riktigt Sam som Donna väljer att ingå äktenskap med.  

Båda filmerna domineras av starka kvinnoporträtt där flera av kvinnorna 
växlar mellan olika roller. Musikaliskt binds det effektivt ihop genom smart 
tillämpning av ABBA:s populärmusik, som torde ha en avgörande inverkan 
på filmernas stora popularitet och enorma kommersiella succéer.   

Referenser 
Borg, Christer (1977) Fenomenet ABBA. Stockholm: Polar Music International AB.  
Copland, Aaron (1949) ”Tip To Moviegoers: Take Off Those Earmuffs”, New York 

Times, nov 6 1949, sec. 6: 28. 
Halling, Ingmarie (2014) ABBA – The Backstage Stories. Stockholm: Bonnier Fakta.    
Hedlund, Oscar (1983) Stikkan – Den börsnoterade refrängsångaren. Trelleborg: 

Sweden Music Förlags AB. 
Hickman, Roger (2006) Reel Music – Exploring 100 Years of Film Music. New 

York: W. W. Norton.    
Hultberg, Cecilia K. (2014) kommentarer till David Thyréns diskussionslunch, 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 2014-03-05.  
Mera, Miguel & David Burnand (2006) European Film Music. Aldershot: Ashgate 

Publishing Limited. 
Palm, Carl Magnus (2008) ABBA – The Story – Berättelsen om supergruppen. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand.   
Prendergast, Roy M. (1992) Film Music – A Neglected Art – A Critical Study of 

Music in Films. New York: W. W. Norton.  
Rodman, Ronald (2006) The Popular Song as Leitmotif in 1990s Film. Aldershot: 

Ashgate Publishing Limited. 
Scott, Robert (2002) ABBA – Thank You For The Music – The Stories Behind Every 

Song. London: Carlton Books Limited.  
Smith, Jeff (1998) The Sound of Commerce – Marketing Popular Film Music, New 

York: Columbia University Press. 
 
DVD 
Mamma Mia! – The Movie (2008) Universal, Nordic 8284466.  
Muriel´s Wedding (1994) Atlantic Film 4562 08091.  
 



 

 217 

Mats Uddholm: Pædagoguddannelsen som mediator mellem 

musikpædagogisk videnskab og praksis 

Til et af professor Cecilia Hultbergs vigtigste bidrag til den musik-
pædagogiske diskurs, hører den kulturpsykologiske model af musikalsk 
læring gennem musiceren (C. Hultberg 2009).  Formålet med denne artikel 
er at skitsere, hvordan denne kulturpsykologiske model kan bidrage til at 
styrke professionsuddannelsen som mediator mellem musikpædagogisk 
videnskab og praksis. 

Grundet dette festskrifts format, har jeg valgt at afgrænse diskussionens 
teoretiske udgangspunkt til at uddybe/fortolke C. Hultbergs model i forhold 
til nogle af Frede V. Nielsens perspektiver på musikpædagogisk praksis og 
forskning. For at gøre denne analyse lidt mere overskuelig, tager den 
udgangspunkt i spørgsmålet om medieringen af musikpædagogisk 
kompetence i den danske pædagoguddannelse. Det er min forhåbning, at 
denne skitse, disse afgrænsninger til trods, også kan være af interesse for 
andre aktører indenfor musikpædagogisk diskurs. 

Skitsen indledes med en introduktion/fortolkning af C. Hultbergs kultur-
psykologiske model. Derefter uddybes og udvikles denne fortolkning i seks 
temaer: ” Musikpædagogikkens tredimensionelle base”, ”Musik-
pædagogikkens kompleksitet”, ”Musikpædagogisk dannelse og uddannelse”, 
”Den kulturhistoriske models videnskabelige fokus”, ”Den studerende som 
praktikerforsker” samt ”Musikpædagogikkens aktuelle udfordringer”. 

Introduktion til den musikpsykologiske model af musikalsk 
læring gennem musiceren 
Med sin model ønsker C. Hultberg at rette opmærksomhed mod nogle af de 
centrale faktorer, der trods kompleksiteten i musikalsk kundskabsudvikling, 
kendetegner menneskets musikalske læring. 
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Figur 1. Kulturpsykologisk modell av musikaliskt lärande genom musicerande (C. 
Hultberg 2009, s. 56) 

Den analyse, modellen lægger op til, kan overordnet siges at være afgrænset 
til at handle om kulturens betydning med tanke på den musikalske læring, 
der sker gennem menneskets musiceren. Med begrebet ”den kulturelle 
værktøjskasse”, prøver C. Hultberg at indkredse nogle af de redskaber, 
musikkulturen rummer i menneskets interaktion med musikken. Disse 
redskaber kan inddeles i de tre kategorier instrumenter, fremførelse og 
konventioner.  Derudover kan notation forstås som en fjerde kategori i 
forhold til de musiktraditioner, som ikke kun baseres på gehør.  

Et menneskes musikalske fremførelse er forbundet med dets refleksioner 
over, hvordan musikinstrumentet bruges i det musikalske udtryk. Disse 
refleksioner, som i høj grad er nonverbale, sker for eksempel, når man øver, 
musicerer eller evaluerer sin musikalske handlen. Udover instrumentet og 
fremførelsen, er konventioner angående musikalske strukturer og udtryk 
afgørende for såvel menneskets musikalske udtryk som kundskabsudvikling. 
Uanset om det handler om dans, en sang eller en kompleks musikalsk 
komposition, er det konventionerne der giver det musikalske udtryk en 
kulturel betydning og mening. 

De musikalske konventioner, som kendetegner en musikgenre, giver også 
mulighed for nytænkning af denne genre. Hvis afvigelsen fra konventionen 
opleves som meningsfuld, bidrager dette til en udvikling af den pågældende 
musikstil. C. Hultberg opsummerer konventionens betydning som, at 
konventionerne er en forudsætning for musikalsk læring gennem 
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instrumentalt musiceren. Uden disse konventioner er musikkulturel læring 
med tanke på musiktraditioner, stilarter og genrer ikke mulig. 

Musikpædagogikkens tredimensionelle base 
En mulighed for at inddrage den kulturpsykologiske model i en analyse af 

musikpædagogisk kompetence, er at koble den til F.V. Nielsens diskussion 
angående musikundervisningens tredimensionelle basis (F.V. Nielsen 2008).  
I denne forbindelse kan det være hensigtsmæssigt at udvide Nielsens 
definition af undervisningsfaget til at omhandle al undervisning der 
involverer musikalsk kundskab og kundskabsudvikling. Brugen af musik i 
det pædagogiske arbejde kan her beskrives som en professionel kompetence. 
Det vil sige en musikpædagogisk kompetence, pædagoger blandt andet kan 
tilegne sig gennem sin uddannelse, (musikpædagogikken som fag). 
 

 
Figur 2. Musikpædagogikkens tredimensionelle basis, bearbejdning af Frede V. 
Nielsens model om musikundervisnings tredimensionelle base (F.V. Nielsen 1998 b; 
s. 111). 

Pædagogens evne til at bruge musik i det pædagogiske arbejde afhænger i 
høj grad hendes egne musikalske kundskaber. Selv om musikpædagogik, 
ligesom pædagogikken i øvrigt, kan defineres som teorier der bruges i 
refleksioner over tilrettelæggelse af læring, er det måske denne kobling til 
musikken, som er udmærkende for, eller definerer, al musikpædagogisk 
praksis og forskning. Ud fra dette perspektiv kan pædagogers musik-
pædagogiske håndværk og kompetence siges at opstå i krydsfeltet mellem 
”Scienta” og ”Ars”. 
Den kulturelle værktøjskasse, som C. Hultberg præsenterer i sin kultur-
psykologiske model, kan her siges at rette fokus mod musikpædagogikkens 
forankring i musikken som kunst. Pædagogers musikpædagogiske 
kompetence er forbundet med deres musikalske handlekompetence. Selv om 
musik og pædagogik er dialektisk forbundet i musikpædagogikken, har den 
enkelte pædagogs musikalske kundskaber en afgørende betydning for egne 
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musikpædagogiske handlemuligheder. Udviklingen af disse kundskaber kan, 
ligesom musikalsk læring i øvrigt, begrebsliggøres med udgangspunkt i 
samspillet mellem instrument, fremførelse, konventioner og, eventuelt, 
noder. 

Musikpædagogikkens kompleksitet 
Modellen over musikpædagogikkens tredimensionelle basis, peger på 
musikpædagogikkens store kompleksitet. Musikalsk kundskabsudvikling er 
kun et aspekt af, og kan derfor ikke forstås isoleret fra, musikpædagogisk 
handlekompetence. Denne kompleksitet anskueliggøres blandt andet i 
nedenstående model, (fig. 3), af F.V. Nielsen. I denne model beskrives den 
musikpædagogiske forskning som en selvstændig praksis, som forholder sig 
til både musikpædagogisk og musikalsk praksis.  
 

 
Figur 3. Musikpædagogisk forskning er i sig selv en praksis, som forholder sig til 
både musikpædagogisk og musikalsk praksis (F.V. Nielsen 1998; s. 27). 

 
En vigtig pointe i C. Hultbergs model er, at menneskets musikalske læring 
sker i interaktion med musikken. Men det er ikke tilstrækkeligt kun at 
udvikle sin musikalske handlekompetence. Det er også vigtigt at generere 
musikalske erfaringer, som kan bruges i såvel musikpædagogisk praksis som 
teoretiske refleksioner. Modsvarende kan musikpædagogisk praksis og 
begrebsudvikling siges generere viden, som har betydning for udviklingen af 
den musikalske handlekompetence. I denne sammenhæng kan den kultur-
psykologiske model af musikalsk læring forstås som en videnskabelig 
tilgang til musikpædagogikkens musikalske praksis.  

Denne videnskabelige tilgang er efterfølgende blevet brugt af blandt 
andre Per-Henrik Holgersson og Anna Backman Bister. I et studie af 
instrumentalundervisningen på højere musikuddannelser, synliggjorde 
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Holgersson variationer i de studerendes måde at forholde sig til 
underviserens konventioner med begreberne ”reflekterende navigering”, 
”tilpasning” samt ”indifference” (Holgersson, 2011). I forbindelse med sit 
studie af den musikpædagogiske praksis’ forskellige spilleregler udvidede 
Backman Bister den kulturhistoriske model af musikalsk læring til også at 
indbefatte ”Undervisningskulturelle værktøj”, (Backman Bister, 2014). 

Musikpædagogisk dannelse og uddannelse 
Musikpædagogikkens kompleksitet genspejles også i de udfordringer som 
forskellige professionsuddannelser står indenfor, i medieringen af 
musikpædagogisk kompetence. Udover den kompleksitet som kendetegner 
musikalsk kundskabsudvikling, rummer pædagogikken en mængde 
forskellige pædagogisk-filosofiske positioner med tanke på etik, 
epistemologi, æstetik, videnskabsteori, samfundssyn, menneskesyn, metode 
etc. At pædagoguddannelsen er rettet mod mange forskellige målgrupper, 
gør ikke den musikpædagogiske undervisning mindre kompleks. 

Styrken i C. Hultbergs model er i følge min opfattelse, at den kan bidrage 
til at begrebsliggøre betydningen af musikalske praktikker i musik-
pædagogiske praktikker. Hvis modellen udvides til også at indbefatte 
pædagogiske konventioner, (Backman Bister), frem for at afgrænses til 
musikkulturelle konventioner, (Holgersson), risikerer den at blive diffus og 
dermed miste sin skærpe. Ved at bibeholde modellens fokus på musikalsk 
kundskabsudvikling, bliver det muligt at studere den musikalske interaktions 
betydning for udvikling af musikpædagogisk kompetence. 

Den vigtigste pointe i den kulturpsykologiske model er, i denne 
sammenhæng, at musikpædagogisk kompetence medieres i den studerendes 
interaktion med musikken. Den studerendes muligheder for at fordybe sig i 
sangens, dansens og instrumentalspillets æstetiske dimensioner, har en 
direkte betydning for udviklingen af musikpædagogisk kompetence. Denne 
musikalske læring handler ikke kun om større tekniske færdigheder, men 
også om musikalske erfaringer og refleksioner, der kan inddrages i såvel 
musikpædagogisk praksis som musikpædagogisk forskningspraksis.   

En anden af C. Hultbergs vigtigste pointer er, at den musikalske 
interaktions ”musikkulturelle indramning” har afgørende betydning for 
musikalsk kundskabsudvikling. Denne ramme, hvilken forenklet kan forstås 
som de konventioner, der gør sig gældende i den aktuelle læringssituation, 
har også stor betydning for tilrettelæggelse af musikundervisningen i 
pædagoguddannelsen. Mediering af musikpædagogisk kompetence må 
derfor antages at afhænge af i hvilken grad, at undervisningen baseres på 
konventioner, der opleves som meningsfyldte af de studerende.     

En tredje vigtig pointe i den kulturpsykologiske model, er at musikalsk 
kundskabsudvikling baseres på individuelle forudsætninger, forventninger 
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og strategier. Dette betyder i princippet, at den enkelte studerendes 
musikalske læring, og dermed udvikling af musikpædagogisk kompetence, 
er unik. Fælles for samtlige studerende er dog, at den musikpædagogiske 
kompetence og dermed musikalske handlekompetence kan forstås som et 
aspekt af deres professionelle håndværk. Brugen af musik i det pædagogiske 
arbejde, og dermed også uddannelsen, kan derigennem ses som en 
motiverende faktor for musikalsk læring. 

I forhold til musikpædagogikkens tredimensionelle base, (fig. 2) kan 
ovenstående tre perspektiver for eksempel opsummeres i begreberne 
fordybelse, mening og motivation. Ved at fordybe sig i musikkens 
forskellige udtryk som kunstart får den studerende mulighed for at udvikle 
sin musikalske handlekompetence. Musikkens æstetiske dimension giver 
mening, eftersom den relaterer sig til den studerendes hverdagskultur. 
Forståelsen af musikpædagogisk kompetence som et aspekt af det 
pædagogiske håndværk kan virke som en motiverende faktor for at 
beskæftige sig med musik. Derudover kan dette beskrives som, at 
musikpædagogisk uddannelse baseres på den enkelte studerendes dannelse. 

Den kulturhistoriske models videnskabelige fokus 
I forhold til den musikpædagogikkens tredimensionelle base, kan den 
kulturhistoriske model også forstås som et videnskabeligt perspektiv. I en 
diskussion angående musikpædagogikkens indplacering som videnskab 
præsenterede F. V. Nielsen følgende model (fig.4); 
 

 
Figur 4. Tre hinanden nærstående discipliner set i forhold til de sider af verden, som 
de har til opgave at udforske og udvikle videnskaben (F.V. Nielsen 1998: s. 22). 

 
Hvorvidt musikpædagogikken skal forstås som en selvstændig disciplin eller 
ej, diskuteredes allerede i halvfemserne af blandt andre, Kai Karma og Bengt 
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Olsson, (Jørgensen & Hanken 1995). En måde at håndtere denne 
problematik på, er at forstå den musikpædagogiske forskning som en 
selvstændig men tværfaglig videnskab. Det vil sige, at musikpædagogikken 
defineres som en selvstændig disciplin, der indbefatter al pædagogisk og 
musikvidenskabelig forskning, som kan relateres til musikpædagogiske 
problemstillinger. 

Den kulturpsykologiske tilgang til musikalsk kundskabsudvikling kan 
modsvarende forstås at rumme musikvidenskabelige problemstillinger, der 
kan have musikpædagogisk relevans. Fordelen med denne distinktion er, at 
det giver mulighed for at studere sammenhængen mellem musiceren og 
musikalsk læring isoleret fra positioneringerne i pædagogisk diskurs. Den 
viden, som genereres i disse studier, skulle dermed kunne have en generel 
gyldighed og relevans uanset hvilke fagdidaktiske paradigmer og 
uddannelsespolitiske vilkår, musikpædagogikken udfoldes i som fag. 

Den studerende som praktikerforskere 
I forbindelse med Bolognaprocessen er den danske pædagoguddannelse 
blevet defineret som en professionsbachelor, hvor de studerende skal 
kvalificeres til at deltage i forsknings- og udviklingsarbejde, her forkortet 
FoU, (Frascati Manual 2001). Den kulturpsykologiske model rummer, eller 
baseres på, et antal teser, der kan danne udgangspunkt for forskellige former 
for FoU-projekter, for eksempel:   

 
− … musikpædagogisk kompetence udvikles gennem den studerendes 

fordybelse i dansen, sangen og/eller instrumentalmusikken som 
kunstarter.  

− … denne fordybelse baseres på de studerendes forberedelser til, 
oplevelser i, og erfaringer af, musikalske fremførelser.  

− … i arbejdet med, og refleksionerne over, sit æstetiske udtryk bruger 
den studerende sin krop, stemme og/eller musikinstrumenter som 
redskaber. 

− … disse processer er dialektisk forbundet med de individuelle og 
kollektive konventioner som gør sig gældende inden for forskellige 
stilarter og genrer. 

−  
Disse teser kan for eksempel opsummeres /generaliseres som problemfelter 
angående ”musikken som kunstart”, ”musikalsk performance”, ”æstetiske 
aspekter af læreprocesser” respektive ”konventioner i musikkulturer”. De 
studerende kan herigennem bruge modellen som et redskab til at indkredse 
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og problematisere forskellige musik- og musikpædagogiske genstandsfelter. 
Uanset om de studerendes projekter er rettet mod deres egen musikalske 
handlekompetence, eller musikalske praktikker knyttet til bestemte 
pædagogiske målgrupper, kan de for eksempel designes som musik-
etnologiske feltstudier. Hvis disse studier af, og i, musikalsk praksis kobles 
til pædagogiske problemstillinger, kan de eksempelvis tilrettelægges som 
musikpædagogisk aktionsforskning. 

Den systematiske tilgang til studiet af musikalsk praksis og musik-
pædagogiske problemstillinger som den musikpsykologiske model tilbyder, 
gør det også muligt at koble de studerendes FoU-projekter til musik-
pædagogisk forskning. Gennem denne kobling vil pædagog-uddannelsen 
også kunne fungere og udvikles som mediator mellem musik-pædagogisk 
praksis og forskning. 

Musikpædagogikkens aktuelle udfordringer 
Spørgsmålet om, hvordan musikpædagogisk kompetence kan medieres i 
pædagoguddannelsen, handler dog ikke kun om uddannelsesdidaktik og 
metodik. Den vigtigste faktor i denne sammenhæng er måske uddannelsens 
og dermed musikundervisningens politiske vilkår.  

I en rapport fra 1994 konkludereredes, at musikundervisningens gennem-
slagskraft var alt for utilstrækkelig i uddannelserne til børnehave-, fritids- og 
socialpædagoger, (Duedal Rasmussen m.fl. 1994). I en rapport fra 2000 
konstaterede man, at musikundervisningen efterfølgende var blevet kraftigt 
nedprioriteret timemæssigt i den ny pædagoguddannelse, (Kirk & Fredens 
2000). I en rapport fra 2010 påviste man blandt andet, at musikfaget ikke 
længere var obligatorisk, samt at det var blevet voldsomt reduceret i 
pædagoguddannelsen, (Boysen, 2010). Slutsatsen i denne rapport var, at 
undervisningen fremadrettet antageligt ville blive meget bredere, blive 
yderligere akademiseret, blive baseret mere på selvstudier, at der ville ske en 
udvanding i forhold til det fag-faglige, at det ville ophøre som rent musikfag, 
samt at instrumentalundervisningen ville få sværere betingelser. 

I dag kan vi efterfølgende konstatere at musik ikke mere eksister som fag 
i den danske pædagoguddannelse. Ordene ”musik” og ”musikalske” nævnes 
tre gange, og nærmest kun i forbigående, i den seneste bekendtgørelse (BEK 
nr 211 af 06/03/2014). Det fremgår dog, om end underforstået, i denne 
bekendtgørelse at den studerende skal tilegne sig musikpædagogisk 
kompetence. De studerende forventes for eksempel at have en viden om 
musisk-æstetisk virksomhed, en viden om at tilrettelægge, gennemførelse og 
evaluere musikæstetiske forløb og inddrage dele af musikalske udtryks-
former i pædagogisk praksis (ibid. s. 8-19).  

Med tanke på den enorme betydning musikalsk kundskabsudvikling har 
for menneskets læring og udvikling indenfor snart sagt alle områder, 
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fremstår selvfølgelig denne reducering eller udradering af musikken som 
paradoksal. Denne udvikling er dog ikke unik, selv om den ikke er så 
voldsom som i den danske pædagoguddannelse. Bekymringerne om 
musikkens status og vilkår kan genfindes blandt pædagoger, lærere og 
undervisere i alle former for og niveauer i musikpædagogisk undervisning. I 
denne sammenhæng er det dog vigtigt at dette paradoks hovedsageligt 
opleves af praktiker og forskere med indsigt i musikpædagogisk diskurs.  

Selv om det er muligt at problematisere denne udvikling som et resultat 
af, for eksempel, målstyret læring eller konkurrencestatens indboende logik, 
er det ikke umiddelbart noget som tyder på at denne type retorik har nogen 
uddannelsespolitisk betydning. Det som kræves for at højne musikkens 
status, handler måske mere om at påvise sammenhængen mellem musikalsk 
kundskabsudvikling og menneskets læring og udvikling som kulturvæsen. 
Det vil sige, dokumentere og begrebsliggøre den betydning musikken har, 
med konkrete eksempler fra alle former for pædagogisk praksis. 

F.V. Nielsen hævdede at begrebsliggørelsen af vigtige forhold vedrørende 
musikundervisning og musikalsk læring hører til den musikpædagogiske 
videnskabs særlige opgave (F. V. Nielsen:1998). Ud fra dette perspektiv kan 
forskningens bidrag til musikpædagogisk diskurs, med F. V. Nielsens ord, 
siges være forbundet med ”en særlig slags kundskabsbegreb og et særligt 
artikulationskrav”, (F.V. Nielsen 1998; s 28). Dette syn på musikpædagogisk 
forskning deles af C. Hultberg, og hendes kulturpsykologiske model af 
musikalsk lærende gennem musiceren, er et vigtigt bidrag til dette arbejde. 
Dette ikke kun med tanke på sammenhængen mellem musikalsk og 
musikpædagogisk handlekompetence, men også gennem at den bidrager til 
at rette opmærksomheden mod den musikalske praktikkens betydning ud fra 
et kulturpsykologisk perspektiv.  
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Øivind Varkøy: Inderlighet og lidenskap - 

Musikkopplevelsen i lys av Søren Kierkegaards 

stadietenkning 

I flere tidligere arbeider har jeg søkt å belyse og diskutere 
musikkopplevelsen som eksistensiell erfaring (bl.a. Varkøy 2009 og 2013a; 
Pio & Varkøy 2012). I denne teksten drøftes denne typen sterk musikalsk 
erfaring i lys av Søren Kierkegaards stadietenkning – og da spesielt hans 
religiøse stadium (Varkøy & Westby 2014).1  

Vi kjenner Frede V. Nielsens tenkning omkring musikkverket som 
meningsunivers; et stort spektrum av opplevelses- og erfarings-muligheter 
(Nielsen 1994: 127ff.). All musikk inneholder slik Nielsen ser det både 
akustiske, strukturelle, kroppslige (motoriske), emosjonelle og eksistensielle 
meningslag. Et sentralt poeng i Nielsens refleksjon er at meningslagene i 
musikken kun finnes som muligheter, som potensial, og at de må realiseres i 
møte med lytterens bevissthet.  

En musikalsk opplevelse kan altså bli en eksistensiell erfaring. Det er ikke 
slik at enhver opplevelse blir en erfaring. En «erfaring» er noe som kan, men 
ikke må følge av en «opplevelse». Vi taler gjerne om at vi har «gjort en 
erfaring» når vi har opplevd noe som virkelig preger oss på en eller annen 
måte videre; noe som «har satt spor» som vi sier. Uttrykket «eksistensiell 
erfaring» henviser i sin tur til en spesiell type erfaring. Vi opplever noe som 
gjør noe med oss på et «eksistensielt plan». Men hva betyr nå det? 
Eksistensielle erfaringer er forbundet med alle de dype spørsmål og 
undringer som hører med til det å være menneske. Ofte er spørsmålet om 
mening nærliggende. Eksistensielle erfaringer kan sjelden fullt ut 
språkliggjøres. Og de er uforutsigbare. De kan videre gi en form for innsikt 
eller forståelse. Denne forståelsen er imidlertid flyktig, og ikke noe man 
permanent har tilgang til. Eksistensielle erfaringer er altså brudd med 
hverdagslivets ofte trivielle kontinuitet. Når det gjelder denne typen 
musikalsk erfaring beveger vi oss i retning av en livsopplevelse og 

                                                        
1 En engelskspråklig og langt mer omfattende diskusjon av dette tema finnes i artikkelen 
«Intensity and Passion. On Musical Experience, Layers of Meaning, and Stages», i 
Philosophy of Music Education Research Review, Autumn 2014, 172-187 (Varkøy & Westby 
2014). 
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livsfølelse som med fordel kan ses i lys av det Søren Kierkegaard omtaler 
som det religiøse stadiet.  

Kierkegaards stadietenkning – og især hans religiøse stadium – er knyttet 
til en diskusjon av hva det vil si å være kristen. Hele diskusjonen finner altså 
sted innenfor en teologisk-filosofisk ramme. I det følgende lar jeg 
Kierkegaards teologisk-filosofiske kontekst ligge. Da blir allikevel ett 
fundamentalt poeng stående – som jeg vil mene også er av interesse i en 
musikkpedagogisk refleksjon, nemlig ideen om inderlighet og lidenskap, 
eller glød og pasjon om man vil, knyttet til den musikalske erfaringen. 

Stadiene 
Søren Kierkegaard (1813-1855) regnes som eksistensialismens far. Bare av 
den grunn er det interessant å vurdere en tenkning omkring musikkens 
eksistensielle meningslag i lys av Kierkegaards tenkning omkring de 
forskjellige «stadier på livets vei». Stadiene – eller om man vil livsformene, 
livsholdningene eller livsmulighetene, er det estetiske, det etiske og det 
religiøse. Kierkegaard presenterer livsformene eller stadiene for oss, han 
viser oss konsekvensen av de ulike livsformene, og utfordrer oss til å velge. 
Livsstadienes norm og formål er inderliggjørelse (Ibid.: 195). Fra trinn til 
trinn skjer det en stigning i intensitet og alvor.  

Forut for eller utenfor ethvert valgt stadium ligger spissborgerens liv. 
Spissborgeren er i Kierkegaards sammenheng altså ikke betegnelsen på noe 
stadium, men på en livsform hvor man ikke forholder seg til seg selv, men 
lever et konformt og vanebasert liv, en livsform forut for ethvert eksistensielt 
valg. Et uegentlig liv (jf. Pio & Varkøy 2012). Det er ved å foreta et valg at 
man bryter med det spissborgerlige livet, og blir kastet inn i stadiene. I 
Enten-Eller (1843) stilles de to første forskjellige livsformene eller stadiene 
opp; det estetiske og det etiske. Estetikeren binder seg ikke helt til noe, 
verken mennesker eller beskjeftigelser. Om man velger en estetisk 
livsholdning kreves stadig avveksling. Estetikeren er på stadig jakt etter nye 
impulser, han/hun er evig og desperat søkende etter nye nytelser: 
«Kjedsommeligheten er roten til det onde, den er det som må holdes borte» 
(Kierkegaard 2013: 307). Estetikeren føler bare forakt for det trivielle 
dagliglivet, dvs. spissborgerens liv, og vil distansere seg fra dette ved å 
bygge sitt liv på nytelse. I en slik hedonistisk og «utvendig» livsstil blir man 
imidlertid aldri tilfredsstilt. Så snart et behov er dekket, dukker et annet 
behov opp – som krever umiddelbar tilfredsstillelse. Kierkegaards stjerne-
eksempel på en estetiker blir Mozarts Don Juan-skikkelse.  

Den sanselige sødme i det estetiske og estetikerens jag etter stadige nye 
nytelser avler ikke annet enn fortvilelse. Veien ut av denne fortvilelsen er 
forbundet med det etiske valget. Det etiske stadiet kjennetegnes av at man 
anerkjenner de forpliktelser man har i en større sosial og samfunnsmessig 
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sammenheng. Man tar ansvar. Sett utenfra er etikeren til en viss grad lik 
spissborgeren, med fast inntekt og familieliv. Men – mens spissborgeren har 
latt seg bevisstløs drive med strømmen inn i et A4-liv, så har etikeren gjort et 
bevisst valg av denne livsformen. Etikeren velger å forholde seg aktivt til 
samfunnet og dets krav og forventninger, i det han/hun vender seg fra sitt 
tidligere liv som hedonistisk estetiker.  

Etikeren makter imidlertid selvsagt ikke alltid å leve opp til sine idealer. 
Enten-Eller avsluttes derfor talende nok med en prediken som fremsetter 
tesen at «mot Gud har vi alltid urett» (Ibid.: 356-357). Man er alltid skyldig 
overfor Gud. Dette peker fremover mot det tredje stadium; det religiøse – 
som for alvor diskuteres i Stadier på livets vei (1845). Den lidenskapelige og 
åndelig krevende troen er det ultimative stadium, hvor personen innser det 
paradoksale og absurde i historien om Gud som fødes som menneske slik at 
menneskeheten frelses for sine synder. På en slik historie tror man ikke, 
ifølge Kierkegaard, fordi det er rasjonelt. Man tror fordi det er absurd. For 
Kierkegaard er kristentroen altså en livsform som omfavner det absurde, et 
brudd med enhver rasjonalitet. Den troende kaster seg ut på de berømte 
70000 favners dyp uten flytevest eller sikkerhetsline. Forstanden feier seg 
selv til side, og det blir mulig å gjøre det kvalitative spranget over til troen. 
Det religiøse stadium kjennetegnes av inderlighet og lidenskap. Mht. dette 
benytter Kierkegaard seg bl.a. av et bilde fra kunstfeltet: 

Uten lidenskap ingen dikter, uten lidenskap ingen poesi […] Å ta lidenskapen 
fra poesien og erstatte det tapte med dekorasjoner, yndige strøk, tiljublede 
skogpartier, fortryllende teatermåneskinn er fortapelse, liksom det å ville bøte 
på bøkers sletthet ved innbindingens eleganse, noe som jo ikke kan 
interessere lesere, men i høyeste grad bokbinderne. Å ta lidenskapen bort fra 
replikken og til gjengjeld la det stryke litt i orkesteret, er å prostituere poesien 
og komisk, liksom som elskeren i virkeligheten istedenfor patos i brystet 
hadde en spilledåse i lommen for det avgjørende øyeblikk (Ibid.: 415).  

Eksistensiell musikalsk erfaring – og inderlighet og lidenskap 
Når jeg trekker en linje fra Kierkegaards religiøse stadium til den 
eksistensielle musikalske erfaringen, lar jeg som sagt Kierkegaards 
teologisk-filosofiske kontekst ligge. Kun stikkordene inderlighet og 
lidenskap står tilbake. «Det religiøse stadiet» handler da i vår sammenheng 
om en væremåte, en måte å forholde seg til musikalsk erfaring på. Straks 
denne væremåten lanseres, blir forskjellen mellom den eksistensielle 
erfaringen på den ene siden og estetikerens hedonistiske nytelse, den 
overfladiske sanseligheten på den andre, meget tydelig. Et eksempel:  

Tidligere tiders kulturelle elite markerte gjerne sin overlegne kulturelle 
posisjon bl.a. ved å dyrke en begrenset, kulturelt avansert form for musikk. I 
dag viser forskningen at denne formen for markering er erstattet av en form 
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for ”musikalsk altetenhet”. I stedet for å dyrke det begrensede, er man i den 
kulturelle eliten i dag bredt orientert (Dyndahl, Karlsen, Skårberg & Nielsen 
2014). I stedet for å gi sin kunnskap om Beethovens sene strykekvartetter 
eller fortrolighet med musikken til Johan Cage til beste i selskapslivet, 
offentliggjør man sine Spotify spillelister på Facebook. De kulturelle elitene 
både den gang og nå markerer imidlertid sin kulturelle overlegenhet mest 
ved måten man dyrker musikken på. Elitens hoverende væremåte lever altså 
i beste velgående. Hva slags musikk man dyrker synes i denne 
sammenhengen å være underordnet. Man er kjølig og distansert til den 
musikalske erfaringen. Musikken blir mest av alt å betrakte som et kulturelt 
og sosialt signal. En slik væremåte eller holdning kan, slik jeg ser det, med 
fordel ses i lys av Kierkegaards angrep på borgerskapets «estetiserende» 
dannelseskristendom. Kierkegaard hevder at borgerskapet blander sammen 
det distanserte estetiske og det inderlige religiøse. Det religiøse reduseres til 
besteborgerlig fromhet (Eriksen 2013: 224). I vår sammenheng reises da 
spørsmålet: Hvordan vil et «dannelsesborgerskap», med sin kjølige distanse, 
forholde seg til et fenomen som eksistensiell musikalsk erfaring – knyttet 
som dette er til inderlighet og lidenskap? Blir musikken redusert til en 
behagelig pirring av sansene og/eller sosialt signal – mer enn glød og pasjon, 
altså en slags utvendighet?  

Den eksistensielle musikalske erfaringen er altså svært forskjellig fra 
estetikerens utvendige nytelser. Den samme dype forskjellighet eksisterer 
mellom den eksistensielle musikalske erfaringen og det jeg velger å kalle 
«etikerens nyttiggjøringsdiskurs». I hele kulturen vår finnes i dag et 
dominerende nyttefokus når det gjelder hva «musikk er godt for». 
Verdien av musikkopplevelsen knyttes til noe vi kan bruke opplevelsen til, i 
musikkens nytte om vi vil – det være seg i generelle pedagogiske 
bestrebelser eller som sosial- og helsepolitisk virkemiddel (Varkøy 2012, 
2013b og 2015; Røyseng & Varkøy 2013). Dette er særdeles utbredt, ikke 
minst innenfor moderne utdannings- og kulturpolitikk – preget som også 
dette er av «protestantismens etikk og kapitalismens ånd» (Weber 2011).  

For å overskride den dominerende nyttiggjøringsdiskursen er det behov 
for et sprang fra det etiske til det religiøse (for å tale med Kierkegaard). 
Spranget fra det etiske til det religiøse initieres i bevisstheten om 
feiltagelsen, det egne «syndefallet». I en sammenheng hvor 
musikkopplevelsen står i fokus, vil dette «syndefallet» handle om å forveksle 
det «å oppleve» med det «å bruke», eller det «å se» med det «å spise», slik 
historien om Eva, Adam og eplet i Edens hage forteller oss. Simone Weill 
formulerer dette slik: 

[…] she (Eve) caused the humanity to be lost by eating the fruit […] (Weill 
2009: 105). 
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Videre argumenterer nemlig Weill: 

Only beauty is not the means to anything else. It alone is good in itself, but 
without finding any particular good or advantage in it. It seems itself to be a 
promise and not a good. But it only gives itself; it never gives anything else. 
(Ibid.: 106).  

Sett i fra et «religiøst stadium» tilbyr musikken oss sin egen eksistens. Den 
skal skapes, spilles, lyttes til og erfares. Den skal ikke «spises» – i 
betydningen «brukes til noe». Dette er sentralt i refleksjonen omkring den 
musikalske erfaringen som eksistensiell erfaring. Eksistensiell musikalsk 
erfaring handler ikke om det estetiske eller det etiske, men om det religiøse; 
om lidenskapelig å gi seg hen, om den inderlige og betingelsesløse 
overgivelsen. Den handler om brudd med spissborgerens trivialiteter så vel 
som estetetikerens mangehånde nytelser og etikerens evige «hva kan vi 
bruke dette til?». Det handler om å kaste seg ut på de 70000 favner, om å 
våge seg inn i de risikosoner hvor «kunsten slår opp et åpent sted midt i det 
værende, hvor alt er annerledes enn ellers» (Heidegger 2000: 86).  

Det er klart at denne måten å tenke på er en utfordring både for 
estetikerens overfladiskhet og etikerens nyttiggjøringsdiskurs – som, hver på 
sitt vis, ofte kan synes å begrense seg til beskjeftigelse med musikkens 
«ytterside». Det er noe hemmelighetsfullt, fremmedartet, skremmende og 
gåtefullt over en musikalsk eksistensiell erfaring, det er på mange måter et 
møte med et mysterium tremendum et fascinans, noe som oppleves som både 
fryktinngydende og tiltrekkende på samme tid (Gulbrandsen & Varkøy 
2004: 7ff.). Immanuel Kants begrep om det sublime har en lignende 
dobbelthet av beven og fascinasjon (Kant 1987). Den eksistensielle 
musikalske erfaringen kan henføres til grenseerfaringer og 
grenseoverskridelser. De eksistensielle musikalske erfaringsglimtene er noe 
som kommer til oss, en nåde om man vil; en paradoksal erkjennelse av 
«Noko anna – som heile tida er der – annleis – og som det same» – som den 
norske dramatikeren og poeten Jon Fosse sier. I den eksistensielle 
musikalske erfaringen fastholdes dette paradokset med en inderlighet og 
lidenskap som nettopp kjennetegner Kierkegaards religiøse stadium. 
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Lauri Väkevä, & Heidi Westerlund, & Marja-Leena 

Juntunen: Teacher as ignorant music master: Some 

Rancièrian musings on instrumental pedagogy 

Introduction 
In 1987, in a small book called Le Maître ignorant, the French philosopher 
Jacques Rancière suggests that, by re-narrating the ideas of maverick 
nineteenth-century French pedagogue Joseph Jacotot, it is possible to learn 
from people who are ignorant. Jacotot came to this realization after being 
forced to take a peculiar “intellectual adventure” (Rancière 1991: 1). Faced 
with the task of teaching French to Flemish students who had no previous 
knowledge of its grammar or vocabulary, and knowing no Flemish himself, 
Jacotot decided to find out how the students would manage learning the 
language themselves, using a bilingual version of Telemaque, a popular 
novel at the time, as a point of departure. After his decision proved to be 
successful, Jacotot expanded his experiment to a method of ‘Universal 
learning’ that relied on the recognition that one can learn anything in the 
same manner one learns one’s mother tongue: by comparing expressions to 
each other by trial and error, tracing the logical structure of the discipline 
from its actual realizations, and applying what they have learned in practice. 
Moreover, Jacotot came to the conclusion that one can learn what the subject 
matter is about without it being explained: his ‘panecastic’ method did not 
necessitate an explicator, but relied on the more flexible role of the teacher 
as a facilitator of learning.  

In Rancière’s interpretation, ignorance does not mean that the teacher in 
question would not necessarily know her discipline, but rather, that there is 
ignorance in terms of any hierarchy between different intelligences. In other 
words, The Ignorant Schoolmaster, as described by Jacotot, does not share 
the common understanding that it is the teacher’s intelligence that is 
authoritative to the student’s intelligence. Still, this does not prevent the 
teacher from teaching; nor does it prevent the students from learning. 

In this essay, we will reflect on some implications of these provocative 
ideas—that the students learn on their own terms, and that the teacher can be 
ignorant—for instrumental music education. In following Rancière’s line of 
thought, we will first sketch a description of the instrument teacher as 
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explicator: someone who sets out to instruct the students what the subject 
matter is all about. Second, we will elaborate an alternative image of the 
teacher as a facilitator, using Lucy Green’s widespread concept of informal 
pedagogy as a reflecting surface (Green 2002, 2006, 2009). Third, we will 
discuss the role of the instrumental teacher as emancipator, trying to get a 
grasp of the various ways that The Ignorant Musicmaster can help a 
student’s learning.  

We do not profess to explain what we imagine Rancière intends. Rather, 
we want to use his conceptual tools to probe what lies behind our habitual 
ways of thinking about what constitutes quality and excellence in 
instrumental teaching. Nor do we present Rancière’s ideas as solutions to 
any pre-set problems; indeed, as philosophers often remind us, there is 
enough work in finding the right questions, and the righteousness of the 
questions depends on who is asking them, and where, when, from whom, 
and on whose terms they are being asked. In our case, ‘the right question’ 
may simply be something that helps us to detect new ways of envisioning 
instrumental teaching as an open-ended concept, the understanding of which 
may require more than one way to look at what Rancière calls “distribution 
of the sensible”; viz., “an overall relation between ways of being, ways of 
doing and ways of saying” (Rancière 2010: 7) that coordinates our 
relationships to each other and to other significant parts of our world.  

Instrumental teacher as Explicator 

Progress is the new way of saying inequality (...) Progress is the pedagogical 
fiction built into the fiction of the society as a whole. At the heart of the 
pedagogical fiction is the representation of inequality as a retard in one’s 
development. (Rancière 1991: 119) 

In fields that involve clearly defined areas of expert-level knowledge and 
skills, reflection is based on disciplinary constraints: it is the discipline that 
determines the level of excellence of practitionership, and the quality of the 
practitionership is defined according to discipline-based criteria, which also 
define the qualities of an expert’s disciplinary identity. This model of 
practice-specific qualifications has been rationalized through the work of 
such authors as John Dewey, Donald Schön, and David A Kolb, and labeled 
under such concepts as ‘reflective professional learning’, ‘learning systems’, 
‘reflective practitioner’, and ‘organizational learning’. In the discipline of 
music-making, disciplinary knowledge is articulated in the somatic practice 
of the expert musician, putting the teacher in the position of an expert even 
when she may not be able to execute the activities herself anymore. Thus, in 
a very concrete sense, the teacher embodies the practice, whether she 
performs or not (see Parviainen 2002). Rationales for such an embodied 
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view of music making can be found, for instance, in Gilbert Ryle’s concept 
of ‘know how’ that underlines the role of non-discursive skills in expertise 
or from Michael Polanyi’s argument for the role of ‘tacit knowledge’, i.e. 
knowing more than can be expressed with words.  

When the teacher’s reflection is focused on discipline-specific issues, the 
body of knowledge that defines her knowing body becomes the main 
coordinate of pedagogical attention. The usual way to conceptualize such 
pedagogy is the master-apprenticeship model, where the novice gradually 
develops practice-specific readinesses under the guidance of the expert 
teacher (see e.g. Elliott 1995). In this scheme, the teacher cannot teach 
unless she has herself proceeded through the tedious process of learning the 
relevant knowledge and skills according to the demands of the excellence of 
her discipline. In such a model, teaching-learning interactions constitute a 
linear progress where the student slowly gains disciplinary agency under the 
teacher’s regulative gaze. Again, an important aspect of this process is the 
inscription of disciplinary knowledge to the teacher’s body. The teacher is 
not only a guardian of the inscription process, but she has an important role 
as the explicator of the practice-specific meanings of what is learned. In 
instrumental teaching, the explication is meant to cover not only the context-
specific knowledge but also the skill and the embodied knowledge, and 
verbal articulation of this know-how. In a very concrete sense, the teacher is 
a translator of the hidden meanings of the repertoire, a leading voice in a 
process of interpretation that proceeds through revealing the secrets of the 
canon to the student, ultimately aiming to develop a level of practical 
understanding where reflection merges seamlessly into action. Such 
pedagogy is truly ‘instrumental’ in both senses of the term: it helps the 
student to develop high-level skills in her chosen instrument, and learning 
itself becomes instrumental in establishing a somatically anchored base of 
know-how that has significance within the discourse of the discipline in 
question.  

This process of teaching-learning is described in an interesting manner by 
Rostvall and West (2003). At the turn of the millennium, they describe—and 
indeed criticize—Swedish instrumental teaching practices as constituting a 
“black box”, a self-feeding system of “routine actions, evolved throughout 
the history of the institution” (ibid. 214, 221). Surprisingly, a key procedure 
in maintaining the ‘blackness’ of the system was the combined analysis and 
explication of musical codes through written music, rather than through the 
teacher’s own actions. In the examined lessons, the subject content was 
“broken down into separate notes or chords as read from the sheet”, and 
music was addressed “as sight-reading exercises” within “asymmetric 
distribution of power” that took the teacher’s epistemic authority as self-
evident but that did not demand modelling from her part (ibid. 213, 219, 
220). Rostvall and West (2003) describe this logocentrism as follows: 
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The teachers were more verbally active than the students were... Teacher’s 
utterances had, to a great extent, an instructive function... the teachers did not 
explain why students should play an exercise, nor did they set up any short- 
or long-term goals for the tuition... the teachers often ignored, and sometimes 
ridiculed students’ verbal initiatives with sarcastic comments, and dictated 
what was going to happen, what the issue was and how it was to be 
addressed. Teachers showed little or no interest in students’ perspectives... 
When students made spontaneous comments the teachers interrupted them... 
When teachers asked a question, they often answered it themselves. (pp. 219–
220; italics original) 

In other words, the teachers in this study do not so much explicate why 
certain actions are important, but concentrate on signaling whether they 
judged the student’s reaction to be right or wrong. Using sheet music as the 
authoritative text, they also emphasize their own authority as representatives 
of the musical discourse by demanding docility under the rule of exercises, 
the significance of which, however, is left unarticulated.   

While Rostvall’s and West’s study gives one snapshot of a teaching 
practice in one culture in one time, it provides a reflecting surface for 
thinking about the role of the explication in instrumental pedagogy. 
Interestingly, this rather gloomy representation of disciplinary teaching 
reveals a practice where the students are expected to behave in a certain way 
even without the teacher exemplifying the practice or explicating the 
meanings of its subject matter, as described by Rancière (see also Peters 
2010: 109). What is missing from the above-described cases is a motivation 
on part of the teacher to clarify why certain ways of doing things are better 
than others (Rostvall & West 2003: 220). This appears to be something that 
the students are expected to arrive at on their own terms, without the 
teacher’s advice. The teachers’ acts of ridiculing the students’ ideas (ibid.) 
define what is intelligible and what is not. As Rancière (1991: 6) writes, the 
act of the pedagogue divides the world into two realms of “knowing minds 
and ignorant ones, ripe minds and immature ones, the capable and the 
incapable.”  

In classical instrument tuition, an important procedure of explication 
takes place through the interpretation of the printed score as a kind of 
knowledge exchange. Hultberg (2002) approaches the printed score as a text 
that mediates certain meanings relevant to Western tonal music. A printed 
score can function as “an explicitly normative document, which prescribes 
how to play, and through which the performance is to be assessed” (Hultberg 
2002: 185). Noteworthy is that also Rancière’s ignorant schoolmaster used 
text for his students’ auto-didactic learning; it was the explicit explanation 
and progressive teaching that was missing. In instrumental teaching, the 
teacher is expected to both explain and exemplify the meaning and the 
interpretations of the markings in the score: in short, how the music should 
be performed. It is assumed that the student should accept a teacher’s 
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interpretation and imitate her, in order to play ‘in a right way’ according to 
the norms of a particular musical style or tradition that the teacher embodies. 
Hultberg (2002) argues that this kind of reproductive approach to the printed 
score, especially in early levels of instrumental tuition may obstruct 
student’s development and even prevent the student from applying her 
musical understanding later. The emphasis of such an approach is on the 
teacher as the explicator of hidden knowledge encoded in the score, just as 
Jacotot’s explicator justified her teaching on the basis of an inequality 
between her own and the student’s abilities to understand what the subject 
matter is about. It is the teacher alone, the ‘superior intelligence’ who 
“knows things by reason, proceeds by method, from the simple to the 
complex, from the part to the whole”, thus revealing the progressive order 
hidden in the subject matter (Rancière 1991: 7). Such intelligence “allows 
the master to transmit his knowledge by adapting it to the intellectual 
capacities of the student and allows him to verify that the student has 
satisfactorily understood what he learned. Such is the principle of 
explication” (ibid.). 

Instrumental teacher as Facilitator 

And education is like liberty: it isn’t given; it’s taken... The learned should 
also learn it... Let them begin teaching what they don’t know, and maybe 
they will discover unsuspected intellectual powers that will put them on the 
road to new discoveries. (Rancière 1991: 107) 

As a response to the dominance of the master-apprentice tradition in music 
education and to celebrate student autonomy, several scholars have turned to 
informal learning practices that reveal how self-taught musicians develop 
their expertise within a given musical practice or musical discipline. Lucy 
Green’s (2002) How popular musicians learn demonstrates how young 
popular musicians teach themselves by picking up skills and knowledge in 
popular genres, alone and with the help of their peers, watching and 
imitating more advanced musicians and making references to videos, 
performances, and recordings of their favorite artists. Later, Green (2006, 
2009) suggests that this approach could be applied in “a range of musical 
skills and knowledge that have long been overlooked within music 
education”, including Western instrumental studies (Green 2009: 1). Green’s 
approach is based “on a diagnosis of and responses to learner-perceived, 
immediate need rather than pre-established teacher-set aims or objectives 
with long-term trajectories in mind” (Green 2009: 34). This logic is 
strikingly similar to the Jacotian logic revealed by Rancière: rather than 
explicating what, why and how to learn, the teacher is expected to sit 
alongside the learner and learn together with her students who all learn 
primarily by getting familiar with the cultural texts (in Jacotot’s case, books, 
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in Green’s case, records). It is only when the student begins to learn herself, 
together with her peers, that the teacher fades in, beginning to structure the 
learning situations, building her pedagogical tactic on the recognition of the 
importance of the student’s inherent motivation to learn relevant things. 
However, the teacher does not assume the role of the explicator in this 
process. She remains a facilitator, or the designer of the learning 
environment, and a pointer towards the possibilities in the cultural texts.  

In Green’s scheme, the key for fruitful learning resides in how relevant 
the context is for the student. The criteria of the relevance is based on the 
idea that the students can find appealing material themselves, and begin to 
build their abilities together (in “friendship groups”) by copying the music 
from the records without the teacher’s help (Green 2009: 45). In addition to 
relying on the appeal of the recorded-music canon as a source of motivation, 
Green argues that, there are certain ways of learning that can be considered 
“natural” to popular music, and it is these learning practices that both 
generate and maintain students’ interests (ibid. 42). It is through 
participation in the learning processes that are allegedly native to popular 
music that students build a continuing interest in learning music—an interest 
that, according to Green, can also leak over the borders between musical 
genres. 

This trust in the power of learning a cultural canon that can be mediated 
through participation without the presence of a teacher and her explicative 
input is supported by recent trends in learning theories (e.g. of Bruner, Lave 
and Wenger, and Rogoff and Wertsch). Along with this uprising of social 
learning theories, the focus has shifted from examining cognitive 
representations and skills as possessions of individuals to “individuals' 
participation in and contributions to the ongoing activity” (Rogoff, 
Radziszewska & Masiello 1995: 144), as well as to knowledge creation and 
agency in communities of practice and networks—in short, towards 
recognizing the significance of participation in learning. As in Jacotot and 
Green’s cases, the social practice and its inscriptions function as “the 
master” that replaces the teacher as a pedagogical authority. The situation is 
not unlike that of the teaching practices described by Rostvall and West: one 
could perhaps argue that, in the same way that the instrumental teachers 
expect their students in their studies to absorb the canon themselves, both 
Jacotot and Green rely on the students’ abilities to find themselves the 
relevance of the “texts” learned.  

The Emancipatory Music Master 
Against this discursive context of music education, we ask, what would 
happen if we would took seriously Rancière’s argument of the teacher being 
ignorant of the kind of intelligence that should be preferred. In 
Jacotot/Rancière, such an ignorance is not a sign or irresponsibility, but the 
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will to emancipate the learner to find her own learning trajectories (as 
Wenger would put it). Again, the question is not about whether the teacher 
judges all knowledge as equal in epistemic terms, but whether she can accept 
that all people are equal in their ability to learn without explication. The 
ignorance, then, would concern the inevitability to make distinctions 
between different ways of becoming knowledgeable 

It would be viable to think that the ignorance of The Ignorant Music-
master is a non-hierarchical concept, meaning that such a Master in this case 
would not subscribe to the common view of the instrumental teacher being 
the one who knows all, because she knows how. Instead of acknowledging a 
division of intelligences between the teacher and the student, such ignorance 
presupposes, hypothetically at least, the equality of all intelligences. In 
Rancière’s view, such a hypothetical presupposition does not exclude the 
possibility that there are qualitative differences between the teacher and 
student’s knowledge; instead, it subscribes to a view that sees all people as 
being equally able to find their own ways of learning.  

This axiom of equality, which, for Rancière has deeper implications than 
accepting the equality of all learners qua learners, can also be thematized in 
terms of providing the learner with an opportunity to claim agency. This 
takes us to Rancière’s political philosophy, which is based on the idea that 
political agency always disturbs the “distribution of the sensible”, or “the 
system of self-evident facts of sense perception that simultaneously discloses 
the existence of something in common and the delimitations that define the 
respective parts and positions within it” (Rancière 2004: 12). The 
distribution of the sensible concerns a “system of divisions and boundaries 
that define, among other things, what is visible and audible within a 
particular aesthetico-political regime” (Rockhill 2004: 1). Such an order is 
based on an alleged division of intelligences that portion the sensible 
according to the epistemic authority of social agents. Instead, Rancière 
suggests that we could begin with the assumption that the distribution of the 
sensible is always arbitrary: if we accept that the distribution can be divided 
in many ways, rather than only being based on the disciplinary hierarchy of 
intelligences, we can also think of alternative distributions that open up 
spaces of agency to persons and groups who have not previously been 
recognized as equal.  

In Rancière’s vision, such opening up of a space for agency is not a 
didactical project, but something that happens spontaneously as a function of 
particular political acts. As the question is about the distribution of the 
aesthetic realm, Rancière elevates artistic interventions to the foreground of 
his political attention: aesthetic is always political, and vice versa. The social 
order is maintained by social coordinates established by what Rancière calls 
‘police’—an order of bodies that defines the allocation of ways of doing, 
being, and saying in a society. In turn, ‘politics’ consists of individual acts 
that somehow distract this distribution by bringing forth alternative subject 
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positions for those who have not yet been recognized as subjects: by calling 
this process ‘subjectification’, Rancière focuses our attention to the 
fundamental way that political acts construct agency. 

In the context of this essay, we can identify ‘the police’ as a musical 
praxis guarded by context-specific norms, standards, and values: rules and 
principles dictated by the habituated ways of “musicing”—“performing, 
improvising, composing, arranging and conducting” (Elliott 1995: 40). From 
this standpoint, the instrumental teacher could be seen as an expert 
explicator of the given musical praxis. This idea is reversed in Green’s 
informal music pedagogy, where the teacher as facilitator gives away her 
role as the explicator of the canon and trusts in the power of the authentic 
cultural context of learning to motivate the students to learn more.  

But how would the role of the emancipatory instrument teacher differ 
from the roles of the explicator and facilitator? And what, then, would define 
‘politics’ in instrumental pedagogy in Rancièrian sense? Rancière 
emphasizes political acts as ruptures in the distribution of the sensible, based 
on processes where new subjectivities emerge behind the facade of 
conventional social order. He thematizes the emergence of such new subject 
positions in terms of speech and voice: before being recognized as a 
speaking subject, capable of expressing oneself, one’s utterances are heard 
as mere noises, empty anomalies amidst meaningful discourse.  

In the context of instrumental learning, we could interpret 
subjectification, or the process of finding one’s own voice, in two ways. The 
safer assumption would be to associate political acts with the ways that 
teachers empower a student to find her individual voice as a representative 
of a musical tradition. Logically, it would seem to make no difference 
whether such process of empowerment would take place in classical-
instrumental-studio or garage-band-like environments; in both cases, the 
teacher’s expectation is that, eventually, the student will master the 
discipline only if she is prepared to do the hard work. The most a teacher can 
do is to embody good practice and, when needed, facilitate spaces in which it 
is safe for students to try out their own wings as autonomous practitioners. 
While there might be a temptation to explicate the subject matter in cases 
where the student does not understand what the teacher means, it would 
seem to be more emancipating to let the students find their own solutions 
through guided participation in the cultural praxis of musicing. After all, 
what other reason is there for employing a master explicator than to ensure 
the efficiency of the learning processes? For Rancière, this would be an 
archetypical example of policing, where the instrumental teachers are 
employed to guarantee the steady production—and selection—of musicians 
that are prepared to maintain the existing distribution of the sensible. 
Interestingly, it seems that at least some instrumental teachers are 
unmotivated to explicate anything, but rather expect their students to find 
their musical voices themselves, through a teacher-regulated discipline of 
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exercise. In contrast, informal-learning pedagogy seems to imply that the 
teacher does not even have to think of herself as an explicator or master: as 
long as the music learned appeals to the student and is learned in ways that 
are authentic, the student will acquire the needed competencies, which can 
then be transferred to other existing musical embodiments of the sensible.  

As to the more radical option, we could perhaps think about the 
instrumenttal teacher as being intentionally ignorant in the sense that she 
would not expect learning to be a process in which the students eyes are 
opened to see how music is to be performed and thought about in 
conventional regimes of musical praxes. Such an ignorance would not take 
the predisposed order presented in musical canons as authoritative; rather, it 
would look for ways to disturb the existing order, by opening up spaces 
where the student’s individual voice can be heard above the disciplined 
chorus of the existing voices. Would this be yet another form of policing, 
disguised in the lambskin of the emancipatory music master? As Bingham 
and Biesta (2010: 23) observe, there is no way out of policing in pedagogical 
institutions, but Rancière leaves the back door open for recognition of a 
better kind of policing:       

There is a worse and a better police – the better one, incidentally, not being 
the one that adheres to the supposedly natural order of society or the science 
of legislators, but the one that all the breaking and entering perpetrated by 
egalitarian logic has most often jolted out of its ‘natural’ logic. (Orig. quote 
from Rancière 1991: 30–31) 

Thus, better policing would allow for interference with the commonly 
accepted ways of ‘distributing the sensible’ to a degree that such distractions 
amount to new individualized ways of living artistic life. In other words, 
every music learner needs to be able to make his or her “own story out of it” 
(Rancière 2007: 10).   

Concluding thought 
The question that a Rancièrian reading of instrumental teaching and learning 
practices raises is whether one has to be a Master in instrumental skills and 
pedagogy in order to flourish as an instrument teacher and what value would 
a method of ‘Universal learning’ bring to instrumental teaching practices? Is 
it possible to facilitate pedagogical spaces that allow for alternative 
distributions of the sensible, even subversive acts of disturbing the social 
order? In short: is there room for politics, in a Racièrian sense, in 
instrumental teaching, and how do we know when it takes place? 
Importantly, Rancière’s urge for rethinking the role of teaching is not a 
method or description of a practice, but rather a starting point and 
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hypotheses. It does not deny teacher’s expertise. However, only when we 
take equality of intelligences as a starting point in instrumental teaching, 
then, and only then, do we know how the practice changes and how exactly 
equality is verified.  
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