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Sammanfattning 
I min undersökning har jag haft som syfte att undersöka läroplan för de frivilliga 
skolformerna Lpf 94 och där visa på hur ämnet ensemble beskrivits i styrdokumenten mot 
bakgrund av tidigare forskning. Därtill har jag genom fyra kvalitativa intervjuer undersökt hur 
de intervjuade lärarna sätter upp mål, tolkar undervisningens syfte och planerar 
undervisningen i jämförelse med vad som står i läroplanen. Frågeställningarna var: Hur har 
ensemble beskrivits som aktivitet/ämne i styrdokumentet Lpf 94 mot bakgrund mot traditioner 
som funnits i tidigare läroplaner? Hur planerar, lägger fokus, sätter upp mål och tolkar lärarna 
ensembleundervisningens syfte i jämförelse med vad som står i läroplanen? Det som framgår i 
Lpf 94 är bristen på en tydlig anvisning om hur mycket/lite, ensemble som ska ingå i 
musikundervisningen vid gymnasieprogrammen. Endast Estetiska programmet inriktning 
musik beskrivs ensemblelektionernas riktlinjer och innehåll lite tydligare. Decentraliseringen 
av skolan från statlig styrning till kommunstyrt är en orsak till Lpf 94 otydliga anvisningar i 
musikundervisningen. Enligt skolverkets undersökning av den kommunala styrningen lämnar 
de flesta kommuner det mesta av ansvaret till skolan. I en del skolor förekommer otydligt 
formulerade målbeskrivningar av ämnet. Detta kan innebära att lärare håller fast vid äldre 
tiders traditionella undervisning och äldre mer styrande läroplaner. Av mina intervjuade 
arbetade två av musiklärarna på estetiska programmet och de andra två på gymnasiets övriga 
program.  Likheter mellan de intervjuade musiklärarnas i upplägg och planering låg i hur de 
ville att ensemblespelandet skulle låta, att grupperna fungerande och att låtarna skulle passa 
gruppen alternativt att gruppen skulle passa till låtarna. Skillnaderna låg i hur lärarna såg på 
sin egen roll, elevens roll och ämnets roll. Tre av musiklärarna har ett essentialistiskt 
förhållningssätt och en lärare har ett progressivistiskt synsätt. Lärarna i intervjun anser sig inte 
ha någon särskild användning av läroplanen, till de är de för grovt skrivna och generella i sitt 
upplägg. I min undersökning kan jag se att de intervjuade lärarna trots sin egen utsaga om 
läroplanens oanvändbarhet utgår ifrån innehållet i läroplanen om än tolkat utifrån sina egna 
mål och syften.     
 
Sökord 
 
Lgy 70 
Lpf 94 
musikpedagogik 
musiklärare 



 
 

2 

 

Innehållsförteckning 

INLEDNING ........................................................................................................................4 
TIDIGARE FORSKNING..........................................................................................................4 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .........................................................................................6 

METOD ................................................................................................................................7 

URVAL................................................................................................................................7 
DATAINSAMLINGSMETODER ................................................................................................8 
PROCEDUR ..........................................................................................................................8 

RESULTAT ..........................................................................................................................9 

MUSIKUNDERVISNINGEN VÄXTER FRAM...............................................................................9 
Musiklinjens framväxt...................................................................................................11 
Sammanfattning............................................................................................................11 

LÄROPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN ....................................................................................12 
Supplement: Tvåårig musiklinje 1983 ...........................................................................13 
Supplement Musik och estetisk specialisering 1986.......................................................14 
Sammanfattning av hur ensemble beskrivs ....................................................................15 

LÄROPLAN FÖR DE FRIVILLIGA SKOLFORMERNA .................................................................16 
Estetiska programmet inriktning musik .........................................................................16 
Sammanfattade resultat av ensemble i Lpf 94................................................................17 

INTERVJU MED FYRA MUSIKLÄRARE...................................................................................17 
Intervju I.......................................................................................................................18 
Intervju II .....................................................................................................................19 
Intervju III ....................................................................................................................21 
Intervju IV ....................................................................................................................23 

SAMMANFATTANDE SLUTRESULTAT FRÅN INTERVJUERNA ..................................................25 
Lärarna och läroplanen................................................................................................25 
Att planera väl eller inte planera väl.............................................................................26 
Vad som är viktigt för lärarna i ensemble .....................................................................26 
Eleven och lärarens roll i ensemble ..............................................................................27 
Hur lärarna väljer genre och material ..........................................................................28 
Lärarnas egen beskrivning av sina mål för eleverna i ensemble....................................28 
Förändring i ensembleundervisningen ..........................................................................28 

DISKUSSION.....................................................................................................................29 

Metoddiskussion ...........................................................................................................29 
Hur beskrivs ensemble i läroplanerna?.........................................................................30 
Skillnaden mellan Lpf 94 och Lgy 70 ............................................................................30 
Vilka skillnader och likheter kan man se mellan några olika lärare i hur de lägger upp 
mål och planerar sin ensembleundervisning kopplat till läroplanen? ............................31 
Läroplanens användning enligt lärarna? ......................................................................31 
Tidigare undervisningstraditioner.................................................................................33 
Gamla värderingar i ny förpackning.............................................................................34 
Mina intervjuade lärare och Lgr 80..............................................................................35 
Lärarnas syn på elevens, ämnet och lärarens roll i ensembleundervisningen ................37 



 
 

3 

Slutligen .......................................................................................................................37 

LITTERATURFÖRTECKNING ......................................................................................39 
TRYCKTA KÄLLOR.............................................................................................................39 
OTRYCKTA KÄLLOR...........................................................................................................40 

Intervjuer......................................................................................................................40 
 

Bilaga: Intervjufrågor till intervjuerna med de fyra musiklärarna 



 
 

4 

 

Inledning 
Jag gick ut grundskolan och gymnasiet helt oförberedd på vad en rundgång var för något eller 

hur man håller i en bas. Hur kan detta vara möjligt eller kanske frågan bör vara hur kan detta 

tillåtas? Jag är född 1976 och genomgick grundskolan mellan åren 1983-1992 och gymnasiet 

1992-1995 på samhällsvetenskaplig linje. Min uppfattning är att det var oerhört 

bakåtsträvande och gammalmodiga musiklärare. Den huvudsakliga musikundervisningen 

bestod av lyssningsexempel och musikhistoria. Kan eleverna fortfarande vara utlämnande till 

excentriska musiklärares egna bestämmelser om vad som ska ingå i ämnet musik? 

Anledningen till att jag inriktat min undersökning på ensemblespelets inom 

musikundervisningen är för att jag anser att detta är en mycket väsentlig del av 

musiklektionerna och jag anser att det är intressant med tanke på det obefintliga ensemblespel 

som jag upplevt saknades när jag gick i skolan.  

 

Tidigare forskning 
Jonas Gustavsson (2000) har i sin avhandling gjort en genomgång av hur bland annat 

läroverket och det musikpedagogiska fältet vuxit fram mellan åren 1900-1965. Hans studie 

innehåller en hel del information som jag tagit del av i mitt arbete för att framförallt få en 

historisk bakgrund. Läroverket var det i huvudsakliga verksamhetsfältet för musiklärare. 

Sången premierades historiskt i musikundervisningen och det var inte förrän på 1960-talet 

som den statliga styrningen försökte införa även spel på instrument i klassrummet.    

 

Maria Karlsson (2002) har i sin studie undersökt elevernas bakgrund, studiegång och 

motivation på gymnasiets estetiska program. Här har hon gjort en historisk översikt av 

musikprogrammets framväxt under den tidsperiod min undersökning behandlar. Därtill har 

hon i sin studie studerat hur läroplanen uppfylls i den praktiska undervisningen. Karlsson 

urskiljer två tydliga utvecklingstendenser för gymnasieskolan i Lpf 94 till skillnad från Lgy 

70. Den första är införandet av kärnämnen, det vill säga att alla gymnasieprogram skulle ha en 

gemensam grund genom obligatoriska kurser, däribland estetisk kommunikation. Karlsson 

menar att läroplanen avspeglar en strävan att alla utbildningsinriktningar i sig ska ge en god 

grund för eleverna att bli aktiva samhällsmedborgare och en möjlighet till fortsatta studier. En 

strävan mot mångfald och flexibilitet är den andra utvecklingstendensen enligt Karlsson. I 

detta ser hon ett inflytande från de strömningar under 1980-talet där vikten av att ge individen 
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utrymme för att själv forma sin framtid betonas och staten och samhället i det stora hela bör 

undvika detaljstyrning. Karlsson beskriver hur musiken enligt Lpf 94 utgått som självständigt 

obligatoriskt ämne i andra program än de estetiska. Musik ingår i kärnämnet estetisk 

verksamhet men där konkurrerar musiken med ämnen som bild, dans, teater, film eller foto. 

”Eleverna kan därför passera gymnasiet utan att ha haft någon form av musiklektioner över 

huvud taget” (sid 12) I teorin kan musikintresserade elever, på andra program än de estetiska 

programmen, ha möjlighet enligt gymnasieförordningen att som individuellt val välja musik. 

Karlsson menar att i praktiken förekommer det att enskilda skolor begränsar elevernas 

möjligheter till detta.       

 

I Christer Stensmos metodbok (2002) för examensarbete menar han att Läroplanerna är ett 

politiskt dokument som speglar det samhälle det skall verka i och att de är ett utryck för vad 

staten vill att eleverna skall lära sig under sin skolgång. Han menar också att i en 

läroplanshistorisk textanalys måste man undersöka vad som inte sägs. Stensmo (2002) tar 

också upp Tomas Englunds läroplansbegrepp som varit en central tolkningsbas för 

läroplanshistoriska och läroplansteoretiska studier. Den första traditionen ser på skolan som 

en patriarkalisk medborgarutbildning, där skolan skall fostra arbetarklassen in i det 

kapitalistiska samhället till arbetande, rättrådig och samhällsolidariska medborgare. Det var 

den svenska folkskolans motto där historia och kristendomshistoria premierades. Den andra 

traditionen är den Vetenskapligtrationella medborgarutbildningen som har sin utgångspunkt i 

tron på naturvetenskapen som frälsaren som skall lösa alla problem i samhället. De första 

läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 präglades av detta tänkande med särskilt tyngdpunkt på 

matematik och naturvetenskapliga ämnen. Den tredje traditionen var den demokratiska 

medborgarutbildningen, där lärarna skall förbereda skolans elever för att aktivt delta i 

samhällsbyggandet och politiken. Ämnen som behandlar politik, etik och samhällsfrågor 

ligger i förgrunden och Lgr 80 präglades av detta tänkande. 

 

Börje Stålhammar (1995) har i sin avhandling gjort en studie av den pedagogiska och 

musikaliska interaktionen i en klassrumssituation, bland annat diskuterat och jämfört 

läroplanerna på grundskolan över tid. Musiklärarnas undervisningsfilosofi under 70-talet gick 

ut på att läraren var sändare och eleven mottagaren. Läroplanen som för grundskolan, Lgr 69 

inriktade sig emot att fler genrer och att den gällande musiken i samhället skulle råda som 

repertoarval för att uppnå dess syfte att skapa ett samspel mellan samhället och musiken i 

skolan. Grundskolans läroplaner Lgr 80 och den senaste läroplanen för grundskolan, Lpo 94, 
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strävade efter att musiken skulle omformas från skolmusik till musik i skolan. Skolmusik 

ansågs vara musik som särskilt spelades i skolorna. Nu ville man att musiken som fanns i 

samhället omkring skolan skulle kunna influera repertoaren.  

 

Tomas Englund (Englund, 1997), har utvecklat en utbildningsfilosofisk som spänner över fyra 

grunduppfattningar: essentialism (ämnet i centrum, läraren förmedlaren, förmedlandet av 

kunskaper), perennalism uppfattning (kulturarvet och bildning i centrum, samhällsbevarande 

skola, klassiska verk utgångspunkten), progressivism uppfattning (eleven i centrum, 

samarbete och social fostran, elevaktivt arbetssätt, elevens kunskap som kunskapsbakgrund) 

och rekonstuktivism (skola för kritisk fostran, eleven den framtida medborgaren, läraren en 

kritisk vän) (a.a. sid 134). Han menar att skolans dominerande tradition är essentialism men 

att dess dominans utmanats av andra utbildningsfilosofiska inriktningar i svenska skolan 

främst av progressivismen. Tomas Englund (Englund, 1996) har i en annan skrift beskrivit hur 

läroplanen för de obligatoriska skolformerna (Lpo 94) gått från läroplanen för grundskolans 

(Lgr 80) som betonade samhället och den aktiva samhällsmedborgaren (rekonstuktivism) till 

en äldre tids essentialistiskt tankesätt som bland annat genomsyrade läroplanen för 

grundskolan 1962. Han pekar också på att realskolan hade en stark prägel av essentialism i sitt 

tankesätt med en hade en strikt ämnesbunden struktur.    

   

Syfte och Frågeställningar  
Undersöka läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och där ta fram hur ämnet 

ensemble beskrivs i styrdokumentet mot bakgrund mot tidigare traditioner som funnits från 

tidigare läroplaner i gymnasiet. Jag ämnar undersöka skillnader och likheter gällande några 

lärares mål och planering av ensembleundervisning kopplat till läroplanen.  

 

1 Hur har ensemble beskrivits som aktivitet/ämne i styrdokumentet Lpf 94 mot bakgrund mot 

traditioner som funnits i tidigare läroplaner? 

2 Hur gör musiklärarna när de planerar, lägger fokus, sätter upp mål och tolkar 

ensembleundervisningens syfte i jämförelse med vad som står i läroplanen?  
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Metod 
Urval  
Jag har undersökt läroplanen som är utgiven 1971 Lgy 70 och även den läroplan som kom 

efter och är den senaste Lpf 94. Här har jag utgått från den första utgåvan eftersom den är den 

ursprungliga läroplanen och specifikt vad det står om ensembleundervisningen i 

gymnasieskolan. Det jag därtill studerat i undersökningen är två av Supplementen till Lgy 70 

som jag anser är relevanta. Det Supplement som utgavs 1983 då musiklinjen dyker upp för 

första gången som en särskild linje i läroplanen och Supplement 1985 där musikämnet 

beskrivs ännu djupare än förr.  

 

Jag har valt fyra personer som ska delta i min studie för att få en djupgående analys hur det 

kan se ut i en lärares planering, målformulering och syfte med lektionerna i ensemble. Jag 

anser att dessa fyra lärare är tillräckligt antal med tanke på undersökningens storlek. I mina 

fyra kvalitativa intervjuer har jag tagit hjälp av Jan Trosts (1997) metodbok om kvalitativa 

metoder för utformning och utförandet. Jag har koncentrerat mina intervjuer till 

gymnasielärare varav två är musiklärare på Estetiska programmet inriktning musik och med i 

samma arbetslag. En av musiklärarna arbetar på samma gymnasium som de två föregående 

men med ansvar för skolans övriga program med elever från andra programinriktningar på 

samma skola. Den sista läraren är från ett annat gymnasium men arbetar också på grundskolan 

och valet av henne beror framförallt på att hon arbetade på en annan skola än de tre första. 

Urvalet av lärare lät jag styras av att jag ville ha fyra personer där minst två hade arbetat på 

gymnasiet som musiklärare sedan före Lpf 94. Ett annat av mina kriterier var att två av lärarna 

skulle arbeta på det estetiska programmet inriktning musik. Eftersom jag haft min 

praktikperiod hos musiklärarna på denna skola kändes det naturligast att fråga två av dem om 

en intervju. Därtill valde jag en lärare som jag alltså vet har hand om helt andra klasser än de 

musikestetiska på samma skola. Dessa tre lärare var två av dem i samma arbetslag vilket var 

mycket intressant med tanke på vad jag fick fram för resultat. Läraren som arbetade på samma 

skola men i andra program hade inte något arbete gemensamt med de andra två och därför 

ansåg jag honom vara lämplig. Han hade helt andra lektioner med elever som inte var 

musikprogramelever utan elever som hade musik som tillval eller obligatoriska musikkurser 

under andra estetiska program. Den sista läraren, som arbetade på en annan gymnasieskola 

med flera olika allmänna program, träffade jag på i ett annat sammanhang och tog tillfället i 
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akt att fråga om en intervju främst av den orsaken att hon inte arbetade på samma skola som 

de andra. 

 

Datainsamlingsmetoder 
Mitt mål var att undersöka hur Lpf 94 beskriver ensemblemusiken i läroplanen i jämförelse 

med äldre läroplaner. Jag har här undersökt Lgy 70 som är den läroplan som är den första för 

gymnasieskolan och använt mig av framförallt Gustavssons forskningsresultat av vad för 

traditioner som funnits på den tidigare musikundervisningen på dåvarande läroverket. Jag har 

använt mig av kvalitativa intervjuer. Valet kvalitativ och inte kvantitativ metod har att göra 

med att jag i min undersökning är ute efter en djupare intervju där jag vill finna ut hur några 

lärare tänker i frågan om ensembleundervisning. Hade jag däremot varit intresserad av frågor 

som hur många, hur ofta eller hur vanligt hade jag valt kvantitativ metod men så är inte fallet. 

De frågor jag har använt mig av har berört ämnen som hur lärarna planerar lektionerna, vilka 

mål de satt upp för eleverna i ensemble, vilken användning de haft av Lpf 94 i sin 

undervisningsplanering och om de har erfarenhet av tidigare kursplaner, om skolan har en 

lokal målformulering och hur de anser att ensembleundervisningen har förändrats under deras 

tid som lärare. (Se bilaga) 

 

Procedur 
I själva kontakten med personerna jag valt ut presenterade jag mig själv och mitt syfte med 

intervjun. Jag lät de intervjuade bestämma tidpunkt för intervjun och plats eftersom jag ansåg 

detta vara hövligt när de ställt upp på en intervju. Då en av de intervjuade ville träffas på ett 

mycket välbesökt kafé i staden och jag befarade att bandspelaren skulle ta upp intervjun dåligt 

gick jag igenom ett test innan intervjupersonen dök upp till träffen och gjorde en ljudkoll så 

att intervjun skulle höras tydligt på bandet även om nivån av biljud var hög. När jag 

konstaterat att det gick bra genomförde jag intervjun enligt planeringen. I de andra tre fallen 

gjordes intervjun på skolan, två i ett klassrum var för sig och en i skolans kafeteria. I början 

visste jag inte hur lång tid intervjun skulle ta men efter första intervjun kunde jag i min 

förfrågan i de tre andra fallen ge en mer rimlig tidsperiod av intervjun. Det tog cirka femton 

minuter att intervjua musiklärarna och under intervjun koncentrerade jag frågorna kring mina 

frågeområden som jag lärt utantill. Jag hade frågorna med mig som stöd inom synhåll men 

diskret på sidan som en trygghet. Jag använde mig av en liten bandspelare i fickformat när jag 

intervjuade. I samtliga fall hade jag inte möjlighet att lägga inspelningsapparaten dold för att 
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inte störa den intervjuade som jag först tänkt på grund av rädsla för dåligt ljudupptagning. 

Däremot enligt Trost är det viktigt i sammanhanget att se till så att inget av bandspelarens 

rörliga delar syns och jag följde detta råd. Därtill såg jag till att bandet skulle räcka mycket 

mer än intervjun för att slippa vända kassetten mitt i intervjun. Några anteckningar under 

intervjun gjorde jag inte men jag nedtecknade sådant som jag kom ihåg efter intervjun direkt 

så fort jag fick tid i anslutning till intervjun. Enligt Trost är minnet det främsta verktyget när 

det gäller intervjuer och detta blev jag varse särskilt när jag nedtecknade intervjun efteråt. 

Främst gällde det sådant som sades efter att bandspelaren var avslagen. Alla mina intervjuade 

personer tycktes mig mycket villiga att tala under intervjun och även efteråt, när jag tackat för 

mig och slagit av bandspelaren. Enligt Trost kan detta tolkas av vissa som ett tecken på att 

intervjuaren misslyckats och andra anser att detta är bra, men sanningen finns mitt emellan, 

menar Trost. Jag ansåg inte att jag misslyckats men såg konversationen efteråt som en bonus 

och antecknade det de sa. Jag gick igenom banden i efterhand och skrev av intervjun 

ordagrant. Därefter gjorde jag en frågematris där jag lade upp tio rader av frågeområdena och 

en kolumn för respektive lärare och vad de svarat, för att få en bättre överblick på vad som 

kommit fram under intervjun.    

 

Resultat 
Musikundervisningen växter fram 
För att ge en allmän uppfattning om musikundervisningen i en historisk kontext skall jag i 

detta avsnitt kort redogöra för detta. 

 

I Äventyrets Sverige (Furuhagen, 1993) står följande om gymnasiets framväxt under 1900-

talets senare hälft. Innan gymnasieskolan hette den utbildning eleverna fick efter att ha gått 

grundskolan läroverket. Under 1900-talets första hälft var läroverket en plats för människor 

med hög inkomst och sågs som en högstatusutbildning. I efterkrigstidens Sverige formades 

det vi idag kallar gymnasieskolan. På 50-talet gjordes den gymnasiala utbildningsnivån om till 

mer mångformig och gick från att vara en högstatusutbildning till en gymnasieskola för alla. 

På 60-talet mer än fördubblandes antal elever på gymnasieskolan och antal skolor runt om i 

landet växte med ökningen av elever. 1971 slogs alla utbildningar ihop till den integrerade 

gymnasieskolan. 
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Stålhammar (1995) menar att musikundervisningen i folkskolan till största delen bedrevs av 

folkskollärarna själva. Det var i regel utbildade musiklärare som ansvarade för 

undervisningen i läroverket. Där var det främst körsång som premierades. Brukspel på gitarr 

eller klaver efter ackordsanalys hade ingen framträdande roll i läroverkens musikundervisning 

förutom lärarens eget pianoackompanjemang.  

 

Jonas Gustavsson (2000) går igenom en del forskning som skrivit om läroplan och 

musikundervisningens utveckling. I musikundervisningens historia har framförallt 1800-talet 

och tiden fram till slutet på andra världskriget varit liktydigt med sångundervisning. En 

forskare, Bertil Sundin, menar att ”musikundervisningen i det allmänna skolväsendet till stor 

del varit ett uttryck för den borgerliga över medelklassens strävan efter kulturell hegemoni.” 

(sid 45) Han menar ytterligare att musikundervisningen formats under 1800-talet av bandet 

mellan kyrkan och skolan. Sundin fortsätter med att förklara musikundervisningen under 

1900-talets första hälft i sin form som en metodisk fråga. Frågan var hur man skulle förmedla 

den västerländska konstmusiken till de stora grupper av medborgare som inte ingick i det 

borgerliga samhällskiktet. Gustavsson beskriver ytterligare hur läroverket var en viktig arena 

för mycket av den musikpedagogiska verksamheten. Detta förändrades med grundskolans 

genomförande 1961 och läroverket genomgripande reformer, däribland gymnasiereformen 

1971. Vidare menar Gustavsson att från jazzeran under mellankrigstiden och till 50-talets 

rockmusikperiod så mötte musiklärarna denna sorts musik med stort avståndstagande. Denna 

brytning fortsatte genom 50-talets senare hälft då rockmusiken spreds och nya tekniska 

landvinningar som tv, radio, LP och EP skivor gjorde sitt inträde bland främst ungdomarna. 

Rockmusiken växte kraftigt som ungdomsmusik. Under denna tid växte avståndet mellan 

musik som intresse och skolämnet musik. I 1946 års skolkommission stod i klartext att 

musikundervisningen ”inte bör inskränkas till endast en uttrycksform som exempelvis sång, 

utan bör också inrymma rörelse, rytmik och spel på olika instrument, för att eleverna ska få 

prova på att upptäcka olika uttrycksmedel” (sid 189). 1947 års musikutredning avgjorde att 

undervisningen i musikkunskap som ett bildningsämne skulle ske klassvis. 

Musikundervisningen fick härmed en teoretisk och en praktisk del. 

 

Stålhammar (1995) menar också att under 70- och 80- talet pågick en musikpedagogisk debatt 

där pop och rockmusiken ifrågasattes och föraktades av många musiklärare och andra lärare 

dessutom. Dessutom började musiklärarutbildningen förändras i sluten på 70-talet som 

innebar en bredare musiklärarutbildning i frågan om genrer och stilar lärarna utbildades i. 
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Stålhammar skriver att i grundskolan under 70-talets mediaexplosion började eleverna kräva 

att deras musik skulle få en plats i skolan. Musiklärarnas undervisningsfilosofi gick ut på att 

läraren var sändare och eleven mottagaren. Lgr 69 talade om olika genrer och att den gällande 

musiken i samhället skulle råda som repertoarval. Läroplanen syfte var att skapa ett samspel 

mellan samhället och musiken i skolan. Han talar om svårigheten för lärarna att föra in 

ungdomsmusiken eftersom lärarna saknade grundläggande utbildning inom dessa genrer. 

Därav startades nya musiklärarutbildningar som skulle vara mer bred i kunskap mot olika 

genrer och musikstilar. 

 

Karlsson (2002) beskriver hur organisationskommittén för högre musikutbildning (OMUS) en 

statlig utredning i början av 70-talet som arbetade med frågor om musiken och 

musikutbildningens roll i skolan och samhället. OMUS 70 diskuteras utbildningen av musiker 

och musiklärare. Här utgick de från människan som den skapande och aktiva och såg 

musikämnet ur ett livslångt perspektiv och de förespråkade en ökad genrebredd i 

undervisningen. I OMUS 74 förespråkades en kulturpolitisk medveten musikutbildning som 

skulle vara i samklang med de aktuella strömningarna i samhället i övrigt. För den Särskilda 

ämnesutbildning i musik SÄMUS som var en försöksutbildning för musiklärare under 1970-

talet skrev OMUS-kommittén den första studieplanen. 

   

Musiklinjens framväxt  

OMUS (Karlsson 2002) hade i sina två betänkanden plöjt mark för den nya musiklinjen. I 

samband med Lgy 70 skapades olika försök till alternativa linjer däribland den tvååriga  

musiklinjen som startade på några få platser i landet. När trycket på sökande till utbildningen 

ökade tillkom musiklinjen på fler orter runt om i Sverige. I tredje upplagan av Lgy 70, utgiven 

1983, uppträder musiklinjen i läroplanen för första gången.   

           

Sammanfattning 

Gymnasiet som vi har idag är relativt ungt. Stålhammars (1995) forskning kring 

musikundervisningen visar på att läroverket var en plats för utbildade musiklärare. 

Ensemblespel förekom sparsamt på läroverket där sångundervisningen var förhärskande. I 

1946 års skolkommission (Gustavsson 2000) stod i klartext att eleverna ska få prova på olika 

spel på instrument inte bara sång. Under 70 och 80 talets musikpedagogiska debatt 

ifrågasattes pop och rockmusiken medan läroplanen inriktades på att involvera skolmusik med 

samhällets musik. (Stålhammar 1995) I 1947 års musikutredning (Gustavsson 2000) skapas 
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musikundervisningen och delas upp i en praktisk och en teoretisk del. Musiklinjens första 

läroplan utgavs 1983. Olika politiska förslag hade arbetats fram för att få till stånd att 

integrera skolmusiken med samhällets musik i stort.  

 

 

Läroplan för gymnasieskolan 
Lgy 70 är den första läroplanen för den relativt nystartade gymnasieskolan och här skall jag 

redovisa vad läroplanen beskriver ämnet musik.   

 

I läroplan för gymnasieskolan Lgy70 (Skolöverstyrelsen, 1971) står att finna följande om 

ämnet musik och dess plats på gymnasiets olika linjer: För majoriteten, fjorton av de två- och 

treåriga linjerna på gymnasiet var musik ett ämne man valde, man kunde välja musik eller 

teckning. Ämnet Musik hade som mål att:  

 
Eleven skall genom undervisningen i musik stimulera sitt musikintresse genom bland annat att 

utveckla sina vokala och instrumentala färdigheter och öka sin kunskap om musikens element, i 

samband med musiklyssnande öka sin kunskap om form och stilarter och därigenom skapa 

förutsättningar för en fördjupad musikupplevelse, stifta bekantskap med musikliven utanför 

skolan. (a.a. sid 171) 

  

Som ett av huvudmomenten i ämnet musik står instrumentalt musicerande. För vissa tvååriga 

linjer kunde eleverna förutom musik eller teckning som ämne också välja en variant som 

tillval som kallades estetisk specialisering. Detta gällde tvåårig social linje och tvåårig 

ekonomisk linje. För treårig ekonomisk linje, humanistisk linje och samhällsvetenskaplig linje 

kallades motsvarande specialisering Estetisk och social variant. I detta ämne var målen i 

kursplanen:  
Eleven skall genom undervisning i musik, estetisk specialisering tillfredställa sitt musikintresse 

genom att själva utöva musik, genom att lyssna till verk i ett större sammanhang och genom att 

djupare tränga in i musikens teori (a.a. Sid 179) 

 

Ett av huvudmomenten är ”Ensemblespel och försök till framförande av större musikverk”. 

Treårig humanistisk linje, treårig samhällsvetenskaplig linje och treårig naturvetenskaplig 

linje hade ämnet musik på schemat (samhällseleverna kunde välja mellan musik eller 

teckning) På dessa tre linjer står det i kursplanen Lgy 70 om ämnet musik: 
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Eleven skall genom undervisningen i musik vidga och fördjupa förmågan att uppleva musik, 

utveckla musikaliska anlag och intresse, öka sin förståelse för och sina insikter i musik samt 

stifta bekantskap med musiklivet utanför skolan (a.a. sid 183)  

 

Ett av huvudmomenten är bland annat Ensemblespel. På tvåårig vårdlinje hade man förutom 

valet mellan musik eller teckning även tillvalet Musik som ämne och dess mål var ”Eleven 

skall genom undervisningen i musik förärva insikter om musikens möjligheter att utveckla 

barns och ungdomars personligheter” (a.a. sid 145). Ett av huvudmomenten som skrivs ut är 

spel. På två- och fyraåriga tekniska linjer på gymnasiet ingick inte musik som ämne. 

 

Supplement: Tvåårig musiklinje 1983 

I läroplanen för gymnasiet (Skolöverstyrelsen, 1983) utgavs ett supplement där musiklinjen 

dyker upp för första gången i Lgy 70. I denna finns den kursplan för den tvååriga musiklinjen 

som fastställts av regeringen 1983 samt den timplan för linjen som regeringen fastställt redan 

1980. Ämnet Ensemble finns med på musiklinjens kursplan och dess mål är som följer 
 

Eleven skall genom undervisningen i ensemble utveckla sina instrumentala och/eller vokala 

färdigheter i olika ensembleformer, utveckla sin förmåga till samarbete med andra i olika 

ensembleformer, träna prima vista- sång/spel i ensemble, träna improvisation i grupp samt öka 

sin kännedom om ensemblemusiken från skilda repertoarområden. (Sid 184) 

 

Huvudmomenten som ingår är Ensemblesång/spel, Prima vista- sång/spel, Improvisation, och 

instudering av repertoar från skilda repertoarområden. (sid 184) Under Ensemble står 

utskrivet vikten av att eleverna får pröva på olika repertoarområden och olika ensembletyper. 

Här finns också ett exempel på hur undervisningen kan anordnas under årskurs ett. Förslaget 

är att dela upp musikgrupperna i olika genregrupper och att elev och lärare kommer överens 

om hur många ensembletillfällen som skall ges till de olika grupperna, förslag på en jazz- och 

popgrupp, en kammarmusikalisk inriktning, en improvisationsgrupp och en vokalgrupp. 

Sedan byter grupperna stilart med varandra. Här står att ensembleläraren själv måste göra 

arrangemang avpassande till sina grupper. Under årskurs två ges som förslag att låta eleverna 

själva välja specialisering och gruppsammansättning. Vikt läggs vid att eleven skall spela i 

grupper med olika sammansättningar, lämpligheten att låta eleverna få pröva på att leda 

gruppens musicerande och skriva arrangemang av olika improvisationsövningar.   
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Supplement Musik och estetisk specialisering 1986 

1986 kom ett supplement (Skolöverstyrelsen, 1986) ut för kurser i musik och estetisk 

specialisering fastställd av regeringen för lärare i musik på gymnasiets. I supplementet om 

ämnet musik står bland huvudmomenten instrumentalt musicerande. Musiken som ämne 

utrycks på följande sätt ”även om musiken har ett estetisk egenvärde, så är musik i sig inte 

något huvudmål, utan ett medel i kommunikationen individer emellan”, (a.a. sid 8) Det som 

lyfts fram vikten av att elever ska ges tillfälle att aktivt delta i praktisk musikalisk verksamhet 

i form av sång, spel och eget skapande. Musiken skall ge eleverna en medvetenhet om hur de 

personligen kan ges möjlighet att ge uttryck för känslor och upplevelser och hur detta kan ske 

bland annat instrumentalt i form av enkla improvisationer över pentatoniska skalor, 

rundgångar och liknande enkla harmoniska följder eller som fria improvisationer med 

instrument som ljudkälla. Läraren ska också ta skall fasta på är elevernas egen nivå och 

erfarenheter från grundskolan. Vikten av spel som musikaliskt återskapande aktivitet betonas 

dessutom även att de olika instrumentens konstruktion och funktion behandlas under 

musicerande liksom frågor om vilka instrument som passar till olika musikstycken. 

Instrumentalt musicerande i klassen skapas enklast genom att skapa ackompanjemang till 

sång. Här tas svårigheterna med olika nivåskillnader i klassen upp och hur standardinstrument 

som piano, bas, slagverk och gitarr kan användas för att spela visor i enkla arrangemang i 

syfte att få med ovana elever. Instrumentalt musicerade måste ske inom grupparbetets ram där 

eleverna kan få öva och framföra enklare musikstycken som ett pikant inslag i en redovisning. 

Improvisatoriskt musicerade är högprioriterat och hur man med ljudmässigt material kan 

gestalta olika saker som spänning, avspänning, glädje, sorg och liknande polära begrepp.  

 

I det för vissa linjer valbara estetisk specialisering (kursen kunde också heta estetisk och 

social variant) är huvudmomenten instrumentalt musicerande. Inriktningen på undervisningen 

skulle vara att förbereda eleverna för att kunna söka högre musikhögskola eller liknande och 

att få en bred orientering i musik byggd på eget musicerande avpassad till elevernas 

kunskapsnivå. Instrumental improvisation måste börja på låg nivå för att anpassa 

undervisningen till de elever som kan minst och utveckla svårighetsgraden efter hand med 

olika genrer och stilar. Musicerande i form av spel och sång skulle inta en central plats. Detta 

skulle nås genom musicerande i grupp av olika sammansättning och i olika genrer för att öka 

referensramarna. Repertoaren fastställs av elever och lärare tillsammans och bör tillfredställa 

elevernas lust att musicera. (Skolöverstyrelsen, 1986) 
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Sammanfattning av hur ensemble beskrivs  

Majoriteten av alla linjer hade musik antingen som ämne eller ett tillval i olika former. 

Ensemblespelet skrivs ut i mycket korta ordalag i Lgy 70 med ord som ensemblespel, 

instrumentalt musicerande eller bara spel. För en del linjer fanns en variant av tillval som 

benämndes estetisk specialisering eller estetisk och social variant. Här står det uttryckligen att 

eleven ska få tillfredställa sitt eget musikintresse och huvudmomentet är bland annat 

ensemblespel och försök till framförande av större musikverk. Någon tydlig indikation på hur 

mycket, eller vad som menas finns inte. 

  

För Lgy 70 kom 1983 en särskild läroplan av musiklinjen som vid denna tid startade up på allt 

fler gymnasieskolor. Ensemblespel är inte helt förvånande med som ett särskilt ämne. Relativt 

klart står skriven om vad målet är och var fokusen är. Eleverna skall utveckla sina 

instrumentala färdigheter, träna prima vista spel i ensemble, öva improvisation, få kännedom 

om ensemblemusiken från olika repertoarområden och olika ensembletyper. Här finns även 

skapande aktiviteter, vokalt, instrumentalt och i rörelse återskapande aktiviteter genom sång, 

instrumentalt musicerande ett förslag till hur lärarna kan lägga upp gruppindelningen under 

lektionen.  

 

1986 kom det ut ett tillägg för Lgy 70 för musik. Här ges en mer utförlig beskrivning av vad 

som skall ingå i musiken. Ensemblespelandet ses som en viktig del i elevens medvetna sätt att 

uttrycka känslor och upplevelser, musiken är inte målet utan ett medel i kommunikation med 

andra. Eleverna ska få skapa enkla improvisationer, rundgångar, enkla harmoniföljder, 

undervisningen skall anpassas till elevens nivå och kunskaper från grundskolan. Instrumentalt 

musicerande skapas genom ackompanjemang till sång. Det rekommenderas att elevgruppen 

spelar enkla visor i enkla arrangemang med standardutrusning som piano, bas, slagverk och 

gitarr. Eleverna kan i grupp musicera inom grupparbetets ram som ett pikant inslag i en 

redovisning. 

 

Estetisk specialisering som en del två och treåriga linjer hade att välja på har också här fått en 

mer utförlig styrning i supplementet för läroplanen 1985. Musicerande i form av spel och sång 

skulle inta en central plats. Eleverna skulle tillsammans med läraren utforma repertoaren vars 

mål var att tillfredställa elevernas lust att lära. Undervisningen skulle anpassas till de elever 

som kunde minst och utveckla därifrån till en genrebredd och gruppsammansättningar.  

 



 
 

16 

Läroplan för de frivilliga skolformerna 
I Lpf 94 ingår sexton nationella program däribland estetiska programmet (Svensk 

Facklitteratur 1994). Bland de obligatoriska kärnämnen som ingår i alla nationella 

gymnasieprogram ingår Estetisk verksamhet. Det som står skrivet i målet för denna kurs är:  
 

Målet för kursen är att eleverna skall utveckla känsla för estetiska värden. Eleverna bör bli 

förtrogna med olika konstnärliga och estiska uttryck och utveckla sin förmåga att kritisk 

granska, tolka och fördjupa sina kulturella upplevelser. Kursen skall ge eleverna praktisk 

erfarenhet av ett eller fler konstnärliga och estetiska uttrycksmedel. De skall få möjlighet att 

uppleva stimulansen av egen skapande verksamhet. (a.a. sid 147). 

 

Ämnets centrala begrepp är skapande verksamhet och kan inriktas mot vilken som helst av de 

estetiska områdena och kan ha en gränsöverskridande karaktär. Här har alltså musikämnet 

jämfört med tidigare krympt till en del av en hel hop av valmöjligheter och ensemblespelets 

”vara och icke vara” är helt upp till skolans lokala målformulering. De estetiska kurserna i 

övrigt är alla tillskrivna det Estetiska programmet. 

 

Estetiska programmet inriktning musik  

För Estetiska programmet (Skolverket, 1994) står följande mål för ensemblekursen: 

  
Kursen skall utveckla instrumentala eller vokala färdigheter i ensemblespel/sång och samspels- 

och samarbetsförmåga. Kursen skall vara inriktad mot flera olika genrer eller ensembleformer. 

Kursen skall också ge grundläggande kunskaper om repertoar och stilarter och den skall 

stimulera till fortsatt musikutövande i grupp. (a.a. sid 43)  

 

Eleven skall efter genomgången kurs kunna tolka en ledares musikaliska instruktioner, 

anpassa sig i en musikalisk enhet, ha kännedom om olika ensembleformer och 

tillämpningsområden avseende repertoar och stil.  

 

Inom det estetiska programmets alla estetiska inriktningar har eleverna bland annat ”Musik 

och ljudskapande” som en del av tre i ämnet Estetisk orientering (ESO). I dess 

målformulering står: 

 
Kursen skall öka förståelse för och upplevelsen av musik. Kursen skall ge tillfälle att utöva musik och 

att skapa musik och ljud. Kursen skall ge orientering om musikens grundelement, ge kännedom om 

ensembleformer och instrument samt utveckla känslan för röstens och språkets emotionella och 
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musikaliska möjligheter./---/Kursen skall stimulera till fortsatt musikutövande och lyssnande.(a.a. sid 

46) 

 

Estetisk orientering (ESO) är en gemensam kurs för alla elever på estetiska programmet som 

har tre nationella grenar: Dans och teater, Konst och formgivning och musik. I realiteten är 

musikdelen i denna obligatoriska kurs det vill säga ”musik och ljudskapande” väldigt liten.  

 

Sammanfattade resultat av ensemble i Lpf 94 

Bland karaktärsämnena på det nya målinriktade gymnasieprogrammen har musik gått från att 

vara ett valbart ämne bland många i kärnämnet Estetisk verksamhet. Det man kan utläsa av 

vad som skulle kunna vara en hänvisning till ensemblemusikaliskt innehåll i musiklektionen 

är målformuleringen: ”Kursen skall ge eleverna praktisk erfarenhet av ett eller fler 

konstnärliga och estetiska uttrycksmedel.” (Svensk Facklitteratur, sid 147) 

 

Under målformuleringen av kursen i Ensemble på estetiska programmet inriktning musik har 

innehållet inte förändrats nämnvärt sedan Lgy 70. Eleven skall utveckla färdigheter i samspel 

och samarbetsförmågan och förbättra sina instrumentala färdigheter. Här förespråkas vikten 

av att eleverna ska få öva mot olika genrer och ensembleformer, kursen ska ge grundläggande 

kunskaper om repertoar och stilarter.  

 

Det estetiskaprogrammet har tre nationella grenar. Dessa är: Dans och teater, Konst och 

formgivning samt musik. Dessa program som inte är musik har tillgång till mer musik än 

andra nationella program. Kursen Estetisk orientering ingår i ämnena för denna kurs och här 

är musik obligatorisk. Det står utskrivet i målbeskrivningen för denna kurs att eleven ska få 

tillfälle här att utöva musik och skapa musik och ljud, ge kännedom om ensembleformer och 

instrument och stimulera till fortsatt musikutövande.     

 

Intervju med fyra musiklärare  
Min andra frågeställning gällde vilka skillnader och likheter man kan se mellan några olika 

lärare i hur de lägger upp och planerar sin ensembleundervisning kopplat till läroplanen. Här 

har jag i mina frågeområden försökt ringa in de fyra lärarnas egen uppfattning om 

ensembleundervisningen. Vad respektive lärare svarade i tur och ordning på frågeområdena 

(se bilaga) skall jag gå igenom nedan. Först följer en kort introduktion av musiklärarna 
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Intervju I: Arbetar som musiklärare för klasser på gymnasiet som har musik som tillval under 

kärnämnet estetisk verksamhet. Utbildad 1-7 lärare på Umeå universitet, lärareexamen 1991 

Intervju II: Arbetar som musiklärare på estetiska programmet inriktning musik på samma 

skola som intervju IV. Fick sin utbildning vid Piteå musikhögskola som 2 ämneslärare musik 

och matematik, lärarexamen 1981.  

Intervju III: Arbetar som musiklärare på grundskolan och gymnasieskolan. Är utbildad 

musiklärare vid kungliga musikhögskolan i Stockholm som musiklärare för grundskolan och 

gymnasieskolan, examen 1992.  

Intervju IV: Arbetar som musiklärare på estetiska programmet inriktning musik tillsammans 

med musiklärare II. Han är utbildad två ämneslärare vid Piteå musikhögskola, i musik och 

engelska, lärarexamen 1986.  

   

Intervju I 

Den första lärare jag intervjuade är musiklärare för klasser på gymnasiet som har musik som 

tillval, under kärnämnet Estetisk verksamhet. Musikläraren hade arbetat som musiklärare 

sedan höstterminen 95 på en musikutbildning men också på gymnasiet sedan drygt ett år 

tillbaka. Musikläraren i den första intervjun är utbildad grundskollärare 1989-1991 vid Umeå 

universitet.  

 

Det som är betydande i planeringen av en ensemblelektion är att man anpassar planeringen 

efter vilken grupp man har menade musikläraren. Förutom detta är ett viktigt kriterium att alla 

elever ska vara delaktiga på vilken nivå de än befinner sig. Han framhåller vikten av att elever 

med mer kunskap i ämnet än genomsnittet ska få känna sig utmanade under lektionen. Detta 

kräver mycket planering och rutin för att se vilken elev som klarar vad. Det denne tycker var 

extra viktigt var att, som han är, vara väl förberedd och att han själv plankat låtarna och tagit 

ut stämmor och kompfigurer för att känna att han gjort ett bra jobb. ”Inte tar jag en vispopbok 

och kopierar det känns inge kul. Jag väljer något jag tycker är bra och som passar för just den 

gruppen som de kan göra bra.” 

 

Det han tyckte var viktigt i en ensemble var just att låten fungerade för gruppen och att han 

som lärare känt att han varit objektiv och inte bara spelat en typ av genre och att alla kan 

känna sig utmanade på den nivå De befinner sig. Läraren vill gärna lyfta de elever som kan 

mer än grundnivån i klassen så att de får utmanande saker att göra även om låten skulle vara 

enkel i grundutformningen. Han tycker det är viktigt att vara bred i sin repertoar.  
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Han tycker som sagt att det är viktigt att vara bred och att ha spelat olika genrer, mest plankar 

han ut låtar och skriver egna arrangemang. Han ger som exempel på en elevgrupp där de 

jobbat med en typ av jazzlåtar, reggaelåtar och hårdrockslåtar, “man försöker liksom se att vi 

inte gjort en ensidig grej utan de har gjort olika genrer” 

 

Mål för eleverna i ensemblemusik är att alla ska ha provat på alla instrument och att alla ska 

kunna vara med och försöka på den nivå de själva befinner sig och känna sig utmanad och att 

de fått prova på olika genrer. 

 

I själva planeringen för ensemble som han själv gör anser han inte att det har skett någon 

förändring under åren, däremot känner han att han arbetat för lite på gymnasiet för att se 

någon förändring i övrigt i ensembleundervisningen där. 

 

 ”Dom är så pass grovt skrivna så det är inte mycket hjälp” menar läraren angående 

läroplanen men kommenterar också att han är glad att den inte millimeter för millimeter 

beskriver hur man ska lägga upp lektionerna. ”Man får själv fundera ut vad som menas med 

att eleverna skall få kunskap om estetiska uttrycksmedel, det säger ju ingenting. Då måste 

man själv bryta ner: vad betyder detta för mig”. Läraren anser att De är medvetet skrivna så 

otydliga för att få igång en tankeprocess hos läraren själv och tänka ut: vad ser just jag i det 

här rent konkret? 

 

Han har erfarenheter av Lgr 80 läroplan som han läste när han gick på lärarhögskolan. Kanske 

den också i allmänhet var skriven mer detaljerat men han vill inte värdera om han hade mer 

eller mindre hjälp av den eller om den var bättre eller sämre. 

 

Skolan har en lokal målformulering som är lite tydligare för vissa elevgrupper fanns rent 

konkreta riktningar och de var bra beskrivna. Han tyckte de var logiska men de var skrivna 

ungefär som han själv hade formulerat målen. 

 

Intervju II 

Musiklärare i den andra intervjun är anställd för att undervisa på det estetiska programmet 

inriktning musik och har varit anställd där sedan programmet startade 1989. Han är utbildad 

på Piteå musikhögskola som tvåämneslärare i ämnena matematik och musik, och 
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utexaminerad 1981. Efter examen har han arbetat både på mellan- och högstadiet och sedan 

på gymnasiet sedan 1989. 

 

Läraren talar mycket i termerna vi, när han förklarar hur han planerar lektionen vilket är rätt 

naturligt med tanke på att han ingår i en ensemblelärargrupp där fem lärare tillsammans har 

ansvar för de tre årskurserna på musikprogrammet. I planeringen av ensemblelektionen är det 

viktigast att elevgruppens instrument stämmer med den genre som eleverna ska spela anser 

läraren. Detta kräver mycket arbete och det är inte alltid programmets elever har den 

sammansättning i instrument som skulle önskas och då får man bolla och tänka i nya banor 

för att alla elever ska kunna få meningsfulla uppgifter. Det som är annorlunda för lärarna på 

estetiska programmet inriktning är att eleverna alla har ett instrument och eftersom 

antagningen till skolan är hård har många elever som börjar på programmet inte bara ett 

instrument som de behärskar bra utan också majoriteten har också mycket bra betyg. Lärarna i 

ensemble har alltså från början en helt annan utgångspunkt eftersom deras elever har den 

bakgrund de har. Detta är viktigt att ha i åtanke. 

 

Det viktigaste anser läraren är att kunna spela tillsammans, att kunna musicera tillsammans 

och få lite insikt i vad som krävs för att spela i en grupp. Gruppen ska vara sammansatt så att 

alla elever får meningsfulla uppgifter. 

 

Läraren svarar på frågan hur han väljer genre och material att ”Det kräver ju lite eftertanke 

särskilt om man ska försöka å att få in nån utav elevernas egna genrer, nutida populärmusik” 

Läraren menar att man ska prova olika genrer och inriktningar och att det är viktigt när man 

väljer genre. Som lärare är man mer kunnig på vissa områden men man måste vara beredd på 

att vidga sin kompetens för att kunna ge en trovärdig undervisning. ”Man kanske inte är 

expert på hip-hop å kan liksom ge en trovärdig undervisning ändå.” Han lyfter fram att han 

lärt sig mycket, som när musikeleverna i år tre hade hårdrockstema. Läraren erkänner att han 

inte spelar hårdrock själv men det var kul och gick bra att undervisa i ändå.  

 

Att alla får uppgifter som är meningsfulla i ensemblegruppen är ett mål och här krävs 

noggrann planering av grupperna anser läraren. Att kunna spela tillsammans är en viktig grej 

vilket är själva tanken med ensemble. 
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Läraren anser att ensembleundervingen har blivit mer strukturerad under hans tid som 

musiklärare ”alltså att man har tänkt så här: vad vill man att eleverna ska lära sig i frågan om 

ensemblemusiken, att man planerar lite olika inriktningar, olika genrer”. Tidigare var det mer 

en fråga om att det viktigaste var att spela ihop. Men detta var också beroende på vilket 

stadium man arbetade på, på mellan- och högstadiet handlade det mer om att musicera för att 

uppleva glädjen och få insikt i vad som krävs. I ensemble på estetiska programmet inriktning 

musik har de förändrat hur de lagt upp grupperna i ensemble, från att eleverna blir delade i 

fasta grupper som sedan går runt till olika lärare som har ansvar för en särskild genre till att 

eleverna får nya gruppkonstellationer varje moment. Fördelarna med det gamla systemet 

ansåg läraren var att eleverna kände stor trygghet i gruppen. Fördelarna med det nya systemet 

var att det inte bildades några fasta ensemblegäng som lärarna såg som ett problem. Andra 

och tredje årets musikelever hade förut bildat en gemensam ensemblegrupp, fördelen med 

detta var att lärarna hade fler instrument att bolla med men eleverna i trean ansåg att de fick 

upprepa det de gjort i tvåan en gång till. Nu har lärarna delat upp det så att alla klasserna får 

sin egen ensemble.    

 

Läroplanerna är ganska allmänt skrivna tycker läraren och det går inte alltid att kombinera det 

som står i den menar läraren ”å minns jag rätt står det att de ska vara intresseinriktat, så står 

det samtidigt att de ska få prova på olika genrer och det går inte alltid att kombinera” Han 

berättar att ibland kommer eleven och klagar att den till exempel inte spelar hårdrock! ”Så 

säger man: ni ska prova på det här.” Han menar att läroplanen ger lite hjälp och är mer en 

fingervisning. Läroplaner har varit ganska allmänt skriva tidigare också men läraren hade 

ingen uppfattning om de var någon skillnad från de tidigare mot Lpf 94.  

 

I frågan om skolan hade en lokal målformulering av ensemblemusiken svarade läraren att det 

kunde man säga att de hade. Den handlade om att eleverna skulle byta grupper och hela tiden 

vänja sig vid att kunna spela med vem som helst. 

 

Intervju III 

Musikläraren i den tredje intervjun gick ut med examen 1992 från Kungliga Musikhögskolan i 

Stockholm, hon hade gått den så kallade GG- utbildningen som är en grundskol- och 

gymnasielärarutbildning i musik. Hon har arbetat som musiklärare i femton år, varav de 

senaste sju åren på heltid, i huvudsak på högstadiet men också på gymnasiet.  
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Planeringen går först och främst ut på att hitta en låt som passar gruppen hon ska undervisa 

berättar hon. Låten ska gå att sjunga och kompa med el- eller akustisk gitarr, bas och 

trummor. Det ska låta bra när eleverna får spela. För det mesta är låten hon väljer ingen okänd 

låt och oftast tar hon med en inspelning av den så eleverna får lyssna in sig på vad De ska 

spela. Lektionen när eleverna ska spela i ensemble börjar de oftast med att lyssna. 

 

För eleverna är ensemblespelandet det viktigaste anser läraren, både för växandet som 

människa och för att få en känsla av att vara en i kollektivet. Läraren anser också det vara 

viktigt att det ”låter bra” om ensemblespelet.   

 

Det är olika var läraren tar sitt material ifrån men mest ifrån vispopböcker, 60-70- talslåtar, 

eller Hits 2006. Ibland letar hon också upp texten på internet och ibland låter hon eleverna 

själv välja låtar för att få lära sig hur noter, text och ackord är upplagda i vispopböcker och 

dylikt. Hon berättar att hon arbetat mycket också på mellanstadiet och där spelar man för att 

det är kul men man kan inte kräva lika mycket. Däremot brukar hon införliva musiken i andra 

ämnen. På högstadiet och gymnasiet har de så mycket annat i målen för musik där det ingår 

musiklyssning och musikhistoria så när de väl får spela så vill eleverna spela det de själva vill. 

Att eleverna får välja låtar själva anser läraren är bra för hon menar att då törs fler spela när 

det är något som de känner till.  

 

”Det första målet är glädjen, att dem glädjen att känna wow jag fixar det här, jag kan byta 

mellan D och A7 och det låter jättebra, verkligen att ha glädjen i musiken”, berättar läraren 

och hon fortsätter ”andra målet är att kunna samspela, det psykosociala samspelet”. Hon vill 

att de ska uppmuntra varandra och strävar efter att stävja negativa uttryck som hon får höra 

ifrån en del elever. Få eleverna att gå ifrån att utbrista mot grannen ”fan du spelar ju fel hör du 

inte det” till att säga ”vad duktig du är” istället.  

 

På frågan om hur hon anser ensembleundervisningen har förändrats under sin tid som lärare 

blir svaret ”jag tycker ensemblemusiken har fått mycket, enormt mycket större plats än förr”. 

Läraren påpekar att för henne själv har det inte skett så stora förändringar i hur hon lägger upp 

och planerar lektionen i ensemble. På materialfronten anser hon att det skett stormsteg under 

hennes tid som lärare. ”Från att undervisa 15 elever i en musiksal med tre akustiska gitarrer, 

en halvtrasig bas och ett halvt trumset, så har det varit jättemycket, så till att komma till en 

musiksal där det finns gitarrer i princip till alla” Tillgången på instrument har gjort det möjligt 
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att uppnå målen med musikundervisningen. Musikämnet anser hon är ständigt under 

utveckling. 

 

Läroplanen Lpf  94och Lpo 94 har hon bara skummat igenom och saknar uppfattning om. 

Hon har i sin utbildning Lgr 80 som bas och den anser hon ligger undermedvetet i hennes 

undervisning även om hon inte kommer ihåg vad som står där mer exakt. Hon anser att hon 

får långt mer hjälp i sin undervisning av de återkommande musiklärarträffarna än av 

läroplanerna. Eftersom hon inte givit sig tid att läsa på Lpf och Lpo 94 något närmare anser 

hon inte att hon kan uttala sig om det är någon skillnad från Lgr 80 som hon läst in sig på 

under studenttiden. ”Vi har ingen plan som skriver ut tydligare vad som förväntas av musik 

eller ensemblemusik undervisningen,” berättar hon.     

 

Intervju IV 

I den fjärde och sista intervjun är musikläraren anställd på samma skola och ingår i samma 

ensemblelärargrupp som lärarna i intervju II. Musikläraren i min avslutande intervju är 

utbildad på Piteå Musikhögskola som tvåämneslärare i musik och engelska. Han har arbetat 

tjugo år i yrket varav första på högstadiet och sedan början av 90-talet på estetiska 

programmet inriktning musik på gymnasiet. 

 

Även här har läraren ett ”vi” när han beskriver planering på grund av att han ingår i ett 

arbetslag i ensemble. ”Vi sätter ihop grupperna först, så man vet vad man har för instrument 

först i ensemble grupperna” berättar han ”Å sen väljer man då beroende på vilket epok man 

håller på med”. Han beskriver hur förstaårseleverna nu arbetar med folkmusik och då är det 

hans sak att undervisa i Bluegrass som är en amerikansk folkmusikstil. Här har han valt ut två 

låtar som han arrangerat för piano, banjo, mandolin, ukulele, gitarr och sång. ”Ibland ska 

eleverna göra mer, arrat själv då väljer man bara en låt med ackordsanalys men det är en 

annan typ av ensemble och det beror på vad man vill. Det är viktigt för mig att vara 

välplanerad i förväg och sedan på lektionen var mer avslappnad”, berättar han. Lärarna i 

lärarlaget i ensemble är mycket olika på den punkten berättar han, ”en del är hur flummig som 

helst innan och sedan hur skärpt som helst i klassrummet.”  

 

Det som är viktigt är att som lärare kunna lite om mycket, ”inte är jag någe haj på Bluegrass 

men jag vill ge eleverna den uppfattningen att jag kan och behärskar detta.” Han skrattar och 

fortsätter: ”eleverna i ettan åtminstone går nog på det”. ”Ensemble är det ämne som knyter 
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ihop säcken” menar läraren. Samtidigt tar ensembleämnet för stor plats för eleverna eftersom 

det bara är en 100-poängskurs. Det är också viktigt att eleverna ska få lära sig sin roll i 

ensemblegruppen. Att spela tillsammans är målet och då måste man utsätta dem för nya 

konstellationer menar han. Eleverna ska kunna anpassa sig till vilka grupper de än blir satta i 

för att fungera som ensemblemusiker. 

 

Lärarens tanke när han planerar vilken genre och vilket material som ska användas under 

ensemblekursen är att det är viktigt att välja något som på något sätt varit en del av 

musikhistorien. Han väljer då gärna standard, det vill säga låtar som anses vara typiska för 

den eller den genren. ”Det finns ju jazzstandard, det finns egentligen ingen rockstandard men 

vissa låtar är ju mer erkända.” Han tycker det är viktigt att eleverna får en inblick i 

musikhistorien. Det beror på syftet också anser han, ibland är syftet bara att ha roligt då kan 

han välja vad som helst. Han anser att om eleverna ska lära sig något bör man ägna mer tanke 

bakom sökandet efter uppgifter och material. 100-poängskursen i ensemble är mycket kort för 

att hinna annat än ytligt gå igenom genrerna under kursen. Han poängterar också att det blir 

oftast någon genre som någon av lärarna i gruppen behärskar. ”Vi är väl försiktiga med att 

lägga till nytt, det får man säga, man kastar sig inte in i en genre som ingen behärskar”, säger 

han och kommenterar i ett senare skede i intervjun ”vi försöker inte spela populärmusik, det 

får eleverna välja själva under de valen”. 

 

De mål han satt upp för eleverna i ensemble är att eleverna ska bli utsatta för båda skriven 

musik och att lära sin roll i en ensemblegrupp och att spela tillsammans. Eleverna måste lära 

sig förstå vad instrumenten ska göra i en viss genre för att kunna anpassa sig som 

ensemblemusiker. Dessutom ska de kunna läsa noter och arrangemang, kunna spela med olika 

människor och kunna få utvecklas på sitt eget instrument i grupp.  

 

Läraren tycker att främsta förändringen för ensembleundervisningen var hans egen 

förflyttning från högstadiet till gymnasieskolan. På högstadiet spelade han populärmusik med 

eleverna och kraven på notläsning och svårhetsgrad var låg. På gymnasiet tycker han inte att 

ensembleundervisningen har förändrats nämnvärt. 

 

Musikläraren anser inte att han får någon hjälp och stöd av Lpf 94 i sin undervisning i 

ensemble eller för honom som musiklärare i övrigt. ”Jag tycker den är ganska luddigt skriven 

att man kan tolka den ganska fritt, till hjälp är den väl inte så konkret”  



 
 

25 

 

Han arbetade på högstadiet före Lpf 94 och menar att den läroplanen var som ett annat 

upplägg på men han minns inte hur. Därför tycker han sig inte kunna kommentera om det var 

någon skillnad. Han kommenterar läroplanerna med ”det är svårt det här yrket vilken läroplan 

man än får”. 

 

Skolan har en lokal målformulering berättar han och den innebär att i årskurs ett skall de styra 

eleverna mycket och det anser han också att lärarna gör. De bestämmer vad eleverna ska spela 

och de har inte mycket att säga till om. I andra årskursen ska eleverna enligt planen för 

ensemblemusikkursen få ta mer ansvar och i tredje årskursen ska eleverna ta mycket stort 

ansvar i olika ensemblegrupper och kunna skriva ut och arrangera mycket själv. 

 

Sammanfattande slutresultat från intervjuerna  
Lärarna och läroplanen 

Tre av de fyra intervjuade var högskoleutbildade lärare i musik medan en var utbildad 1-7 

lärare. Alla fyra hade tagit lärarexamen före Lpf 94 och ska därför ha gått igenom, under sin 

utbildning, läroplanen Lgr 80. Eftersom de tre musiklärare som gått på musikhögskolan även 

läst in kompetens för gymnasiet i sin utbildning borde det ha inneburit att de även studerat 

Lgy 70, den gällande läroplanen för gymnasiet före Lpf 94. Dock har inte någon av dem 

refererat till Lgy 70 i intervjuerna utan om de minns något alls av föregångarna till läroplanen 

hänvisar de till Lgr 80. Gemensamt för frågan om hur stor hjälp av Lpf 94 de själva haft i sin 

undervisning svarade samtliga att den är väldigt allmänt skriven och att den inte varit mycket 

till hjälp. Lärarna i intervju I och II hade åtminstone en idé av vad de ansåg stod i Lpf 94 om 

ensemblemusiken. Läraren i intervju I såg fördelarna med att läraren själv fick tolka det som 

stod i läroplanen och ansåg att han skulle ha tyckt mycket illa om att bli detaljstyrd. Läraren i 

Intervju II menade att de mål som står uppsatta i läroplanen för ensemble inte alltid går att 

kombinera. Här tar han som exempel att eleven ska få prova på olika genrer samtidigt som 

elevens undervisning i ensemble ska vara intresseinriktad. De två andra lärarna (intervju III 

och IV) hade inte lagt ner tid på att läsa Lpf 94 för att de ansåg att det inte gav någonting.  

Lärare I, II och IV berättade att skolan där de arbetade hade en lite tydligare skriven skolplan 

när det gällde undervisningen i framförallt ensemble, inte så underligt när alla tre arbetar på 

samma skola. Lärare I ansåg den inte ge annat än det han redan planerat själv. Lärare III 

berättade att det inte fanns någon lokal plan på skolan där hon arbetade. Det som var värt att 
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nämna om lärarna II och IV och deras skolas plan var att de hade två olika uppfattningar om 

vad som stod om ensembleämnet. Medan lärare II ansåg att den handlade om att eleverna 

skulle byta grupper och målet i den var att de skulle lära sig att kunna spela med vem som 

helts i en ensemblegrupp ansåg lärare IV att den lokala planen för ensemble handlade om hur 

mycket eller lite lärarna skulle styra respektive årskurs i musik. 

     

Att planera väl eller inte planera väl 

I frågan om hur lärarna planerar lektionen lägger de fyra olika lärarna lite olika fokus. Med 

tanke på att Intervju II och IV är med i samma ensemblegrupp och med tanke på det särskilda 

elevklientelet där varje elev har sitt eget instrument är det inte så underligt om dessa båda 

musiklärare har liknande fokus, och skiljer sig från de båda andra lärarna. De anser att först 

och främst i planeringen finns gruppens sammansättning och sedan att de ska få spela olika 

genrer och att de olika genrerna bestämmer elevgruppens instrumentsammansättning. De båda 

andra lärarna i intervju I och III har många olika elevgrupper med skiftande kunskap och 

skiftande motivation i samma klass. Dessa båda lärare har inte den lyxen att kunna dela upp 

klassen i olika instrument då en del elever inte behärskar något instrument, de får arbeta med 

den klass de har framför sig. Dessa båda lärares fokus i planeringen är att välja en låt som 

passar gruppen och att ge alla elever en möjlighet att arbeta från sina förutsättningar. Lärarna i 

intervju I, II och IV anser att det är viktigt att spela musik under ensemble ur olika genrer och 

tidsepoker för att ge eleverna inblick i många olika musikstilar. Det som skiljer läraren i 

intervju III från de andra är att hon inte i ensembleundervisningen har någon tanke på att välja 

låtar från olika genrer utan hennes grundtanke är att eleverna som kommer och ska spela låtar 

på hennes lektion ska kunna lära sig något utifrån låtar eleverna känner igen. Det beror 

mycket på att hon mest arbetat på grundskolans senare år och lägger upp 

ensembleundervisningen därefter. En röd tråd som jag kan se hos alla fyra lärare är att de 

anser det viktiga med ensemblespelandet i klassrummet är att det ska låta bra om gruppen. 

Vare sig det är en blandad grupp med olika kunskapsnivåer eller en särskilt sammansatt grupp 

med utvalda instrument ska musiken som spelas ”låta bra”. 

 

Vad som är viktigt för lärarna i ensemble 

Vad som är viktigt i ensemble och som kommer fram lite mellan raderna är att det är viktigt 

för musiklärarna II och IV att kunna ge en trovärdig undervisning. Det är viktigt att läraren 

ger sken av att de kan detta bra och detta kan ske genom att vara mycket noggrann i sin 

planering eller att helt enkelt inte ge sig in i en genre de eller någon kollega inte behärskar. 
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Musiklärare II menar att en genre som han behärskar är en genre han spelar själv och 

musiklärare IV anser att det är viktigt att någon i lärarlaget i ensemble kan genren för de ger 

sig inte gärna in i en genre som ingen av dem behärskar. Dessutom ansåg alla lärare det vara 

viktigast att ensemblespelandet mynnande ut i att låten lät bra, för elevens skull och för 

lärarens. 

  

Eleven och lärarens roll i ensemble 

Det som är viktigt i musiklärarnas arbete är hur de ser på elevens och lärarens roll i 

klassrummet. Lärare I anser att eleven ska mötas och få utmaningar på den nivå de befinner 

sig. Eleven skall utbildas i att få en uppfattning om olika genrer och det är läraren som håller i 

tömmarna. Lärarens roll är att styra lektionen och välja genre och eleven och läraren 

tillsammans ska samlas runt ämnet ensemble. 

 

Lärare II anser att eleven och dess instrument är verktyget för att få ihop den perfekta 

ensemblegruppen, för elevens skull för att denne ska få en meningsfull uppgift. Läraren är den 

allvetande som bär på kunskaperna som ska förmedlas och i planeringen av vilken genre som 

ska spelas går lärarnas egna planer före elevens egna önskemål. Eleven ska tränas till att vara 

flexibel och kunna spela i vilken grupp och med vem som helst men även läraren ska kunna 

vara flexibel och öppen för att lära sig nya genrer för undervisningens bästa. Själva ämnet är i 

centrum vilken elev och lärare formas kring.  

 

Lärare III strävar efter att eleven i ensemble ska få ha roligt, spela bra musik och att elevens 

egna önskemål ska gå före genrebestämmelser. Läraren är en guide som med ämnet ensemble 

ska lära eleverna det sociala samspelet mellan människor, ensembleämnet är i sig inte målet 

utan målet är glädjen i musiken och det sociala samspelet och elevens eget växande i gruppen. 

Läraren skall dessutom lära eleven att glädjas åt sina framsteg genom att ge eleverna musik på 

deras nivå med några få högre steg för att känna sig framgångsrika i sitt spelande. 

  

Lärare IV ser eleven som ett verktyg för läraren och här är läraren den bärande på kunskap i 

likhet med lärare II och lärarens egen status som musiker är viktig. Läraren kastar sig inte 

villigt in i en genre som han eller hon inte behärskar, någon i lärarlaget måste vara experten. 

Elevens egna intressen i låtar är inte aktuellt att ta upp under ensemble ämnet, det får ske på 

annan plats och tid. Elevens uppdrag är att kunna anpassa sig i nya grupper och nya 

konstellationer och nya genrer efter lärarens val och tycke. Samtidigt i årskurs två och tre är 
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elevens eget ansvar stort i ensemblegruppens spel och att arrangera låtar och dylikt som 

läraren valt ut. Ensembleämnet är en plats för musikhistorisk fostran och eleven ska formas att 

bli flexibel anser han i likhet med lärare II.  

 

Hur lärarna väljer genre och material  

Gemensamt för lärare I, II och IV är att de försöker utforma en ensembleundervisning 

eleverna blir presenterade för olika genrer. Lärare I och IV arrangerar musiken själva och 

sätter ut musikinstrument till gruppen mycket noggrant. Lärare II har jag inte fått någon 

information om vad han tar ut för material eller exakt hur, om han plankar eller arrangerar 

själv. Musiklärare III väljer låtar från kända visböcker med 60- och 70-tals låtar och texter 

och noter ur moderna musikböcker med populärmusik. Hennes urval går ut på att finna något 

eleverna hört eller känner till, hon lägger stor vikt vid ensemble som en arena där eleverna får 

frihet att spela efter eget tycke och smak. 

 

Lärarnas egen beskrivning av sina mål för eleverna i ensemble 

Lärare I ansåg att målet för eleven var att under ensemblekursen ha provat på alla instrument. 

De ska ha gått igenom och lärt sig skilja ut olika genrer och de ska vara med och försöka och 

känna sig utmanade på den nivå de befinner sig. Lärare II ansåg målet för eleverna var att alla 

skulle ha meningsfulla uppgifter och att kunna spela tillsammans i grupp, det senare i likhet 

med lärare IV. Lärare III ansåg målet vara elevens egen glädje med musiken, det egna 

musikskapande och det psykosociala samspelet. Lärare IV ansåg målet för eleverna vara olika 

beroende på vad syftet med lektionen var. Viktigt var dock att kunna anpassa sig och 

instrumentet i den genre och grupp eleven arbetade med och att lära sin roll. Ibland var målet 

att arrangera själva låten, ibland att lära sig spela efter noter och ibland att få en möjlighet att 

improvisera. 

 

Förändring i ensembleundervisningen 

Det som Lärare II ansåg hade förändrats på lektionen i ensemble var att det blivit mer 

strukturerat genom åren. Förr var tanken mer att spela ihop. Numera tänkte de mer i banor 

kring vad man som lärare vill att eleverna ska lära sig i frågan om ensemble och att man 

tänker på att spela olika genrer. Hur eleverna hade grupperats och roterats i ensemble hade 

också förändrats genom åren. Både musiklärare III och IV ansåg att ensemblemusiken som 

ämne hade fått betydligt mer plats och lärare IV ansåg den tog för mycket plats med tanke på 

kursens storlek, i alla fall för eleverna hade kursen blivit för viktig i förhållande till andra 
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delar inom musikundervisningen. Lärare III ansåg också att hon som arbetat mycket på 

grundskolan såg en betydligt större förändring av tillgången på material i musiksalarna till det 

bättre. Musiksalarnas skick hade under hennes första år som musiklärare varit mer än 

bristfälliga, något som förbättrats betydligt. Ingen av dem ansåg att någon större förändring 

hade skett på hur de planerade lektionen, det såg relativt lika ut. 

 

Diskussion  
Metoddiskussion  

I mitt urval av lärare har jag tre musiklärare från samma skola. Om resultaten dem emellan 

stämmer överens mycket och om de skiljer sig från intervjuade lärare III kan vara beroende av 

den skolkultur de tre arbetar under. I en annan undersökning kan jag lika gärna få fram andra 

resultat av ett annat antal lärare. Däremot anser jag att det finns värde i dessa intervjuer i alla 

fall men man bör ha detta i åtanke när man analyserar svaren. Att två av musiklärarna arbetar 

i samma arbetslag trodde jag skulle innebära att resultaten blev likartade. I stor utsträckning är 

de också det men i frågan om den lokala målformuleringen på skolan har de helt olika 

uppfattningar om vad som faktiskt står i den. Målen de beskriver som de uppfattar står i den 

lokala målformuleringen för ensemble i skolan går i ett med respektive uppfattning och mål 

för ensemblelektionerna. De har med andra ord olika tolkningar av den lokala 

målformuleringen i ämnet ensemble. Jag anser dock att fördelen med att välja ut intervjuad 

lärare I är att han har hand om helt andra elevgrupper på skolan och har ingen gemensam 

undervisning med de två övriga. Därmed anser jag att det finns validitet i mitt val trots allt. 

Att den intervjuade musiklärare III arbetat mest på grundskolan kan styra hennes upplägg av 

undervisningen och mål men detta anser jag inte är något negativt för min undersökning. Med 

detta i åtanke ska jag dock diskutera henne. Jag anser att hon är representativ som musiklärare 

på gymnasiet för min undersökning mycket på grund av att alla lärare har någon koppling 

med och har jobbat på grundskolan under sin tid som lärare. Även om man som lärare mest 

arbetar på en annan skola måste man ändå gå igenom och skapa lektioner för den skola man är 

minst på ändå. Hon gör ingen åtskillnad mellan en sjua och en gymnasieelev i hur hon 

planerar ensemble. Eftersom de alla hänvisar till Lgr 80 när de tar upp kunskap om 

föregående läroplaner har jag sett det viktigt att här i diskussionen även ta med den i texten. 

Vad jag däremot inte vill göra gällande för min undersökning är att lärarna skulle vara 

representativa för musiklärarkåren i stort. Till detta är antalet för litet och urvalet för smalt. 

Det jag har kommit fram till är grundat på de frågeområden jag inriktat mig på och det finns 
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alltid en möjlighet att min undersökning inte visar hela sanningen. Jag tror dock att det är en 

aspekt av sanningen värd att se på ändå även om den aldrig kan vara objektiv.   

 

Hur beskrivs ensemble i läroplanerna? 

Ensemble har en relativt obefintlig plats i Lpf 94, mycket beroende på att hela musikämnet 

inte längre är ett kärnämne. I målformuleringen för kursen i Lgy 70 var ensemblespel ett 

huvudmoment (tillsammans med spel och instrumentalt musicerande) till skillnad från i Lpf 

94 där ensemblespel bara kan skymta bland målformuleringen för estetisk verksamhet 

(”kursen skall ge eleverna praktisk erfarenhet av ett eller fler konstnärliga och estetiska 

uttrycksmedel” svensk Facklitteratur 1994, sid 147). Det jag i övrigt kan jag se i jämförelsen 

med Lpf 94 är att Lgy 70 är mer styrande i sitt utformande och vilka moment som ska ingå i 

musikämnet. Lgy 70 innehåller detaljer som en tydlig indikation på att det är de svaga 

eleverna i klassen som ska styra nivån av lektionsplaneringen.  

 

I Lgy 70 nämns Ensemblespel i de olika musikkurserna på olika sätt i olika musikkurser. 

Bland huvudmomenten på musiken heter ensemble instrumentalt musicerande, ensemblespel 

eller bara spel. I målet för musik för gymnasielinjerna står att eleven ska genom undervisning 

i musik stimulera sitt musikintresse och däribland också utveckla sina instrumentala 

färdigheter. Att eleven ska få odla sitt eget musikintresse på gymnasiet betonas i Lgy 70 

(Skolöverstyrelsen, 1971). I supplementet till kursplanen är målet för ämnet ensemble på 

musiklinjen att eleven ska få möjlighet att prova på olika ensembletyper och 

repertoarområden. Här ges också ett mer handgripligt förslag på hur lärarna kan dela upp 

grupperna i ensemble. (Skolöverstyrelsen, 1983) Exemplet för hur lärarna kan styra upp 

lektionen är mycket väl beskrivet som den metod musikläraren i intervju II har styrt upp 

ensemble på estetiska programmet inriktning musik tidigare. Musiklärare II anser att det står i 

läroplanen (den nu gällande, Lpf 94) att i ensemble skall eleven få spela efter sitt eget 

intresse. Detta har jag inte funnit i ämnesbeskrivningen i ensemble, däremot finns det flera 

exempel i Lgy 70 ibland de övriga linjerna där elevens musikintresse betonas. Denna punkt 

gäller inte för musiklinjens ensembleundervisning och dess beskrivning. Sättet han beskriver 

sin undervisning påminner alltså om den äldre läroplanens direktiv Lgy 70. 

 

Skillnaden mellan Lpf 94 och Lgy 70 

En orsak till att Lpf 94 så tydligt skiljer sig från sin föregångare har att göra med skolans 

decentralisering. Kommunerna istället för staten har numera huvudansvaret för skolorna i 
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Sverige. I Skolverkets (Skolverket, 2000) rapport om reformeringen av gymnasieskolan tas 

upp olika studier som tydligt visar att kommunerna överlämnar det mesta av skolans styrning 

till rektor och lärare. Denna rapport visar också på att det finns en tendens till att det 

gemensamma lokala läroplansarbetet vid gymnasieskolorna inte fungerar på grund av att det 

saknas arbetsmetoder och tidsutrymme för detta. Om jag jämför denna information med mitt 

resultat om kunskap och insikt i läroplanen hos mina intervjuade kommer jag till den 

slutsatsen att även dessa lärare har svagheter i sin kunskap om läroplaner och gemensamma 

mål. Detta innebär en stor frihet för lärarna men också ett ansvar. Som läraren i intervju I 

påpekade är han mycket tacksam över att själv får utforma sina målformuleringar och utröna 

vad som läroplanen faktiskt menar med sina något flytande målformuleringar.  

 

Vilka skillnader och likheter kan man se mellan några olika lärare i hur de lägger upp 

mål och planerar sin ensembleundervisning kopplat till läroplanen?  

Likheter med hur lärarna planerar är hur de alla fyra planerar lektionen så att musiken i 

slutändan ska låta bra. Ser man till läroplanen Lpf 94 som gäller för de nationella 

programmen har musik blivit ett ämne bland många under kärnämnet estetisk verksamhet. 

Lärarna har stor frihet att utforma musiklektionerna och musiklärare I och III använder sig 

båda mycket av ensemble i undervisningen. Dock anser de att de inte har användning av 

läroplanens direktiv i sin planering och genomförandet av ensemble. Lärare II och IV har en 

beskriven, relativt tydlig, läroplan över vad som skall fokuseras på, målet och syftet men de 

båda anser att läroplanen är så pass grovt skrivna att de inte ser dess användning i deras egen 

undervisning och ämnet roll i ensemblelektionen vilket jag skall diskutera vidare. Skillnaden 

anser jag framförallt visa sig i hur lärarna lägger olika fokus på elevens, lärarens och ämnets 

roll. 

 

Läroplanens användning enligt lärarna? 

I förhållandet till läroplanen är lärarna i min intervju relativt likartade i sina svar. De anser sig 

inte ha så stor användning av den och de har olika uppfattningar om vad som står i den. Det 

jag kan ge lärare i intervju I och III rätt i när det gäller läroplanen är att under kärnämnet 

Estetisk verksamhet som kursen i musik hör till står det inte mycket rent konkret. Som 

musiklärare I påpekar, så får man själv som lärare utröna vad som menas med att ge eleverna 

praktisk erfarenhet av ett eller fler konstnärliga och estetiska uttrycksmedel. Jag anser dock att 

det finns en viss nonchalans mot läroplanen när man som i intervju III säger att hon bara har 

skummat igenom läroplanen Lpf och Lpo 94 för sin undervisning. Att de intervjuade II och 
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IV har olika uppfattningar om vad som står i den lokala skolplanen visar på en brist på insikt i 

den. Det som däremot framkommer under analysen av intervju II och IV, som gjorts med 

lärare på estetiska programmet inriktning musik, är att de i sin planering och upplägg i det 

stora hela följer vad som står i läroplanen. I Lpf 94 (Skolverket 1994) står skrivet att 

ensemblekursen skall låta eleven utveckla färdigheter i samspel och samarbetsförmåga, och 

förbättra sina instrumentala färdigheter. Vikten av att under kursen ge eleven tillfälle att prova 

på olika genrer och ensembleformer premieras. Intervjuade lärare II och IV exemplifierar 

detta i sin redogörelse för vad de tycker är viktigt och vilka mål de har för ensemblekursen. 

Det jag anser vara undantaget för likheten med deras resonemang kring läroplanen är i 

målformuleringen för ensemble: ”samarbetsförmåga”. Detta ord kan betyda att eleverna ska 

öva sig i socialt samspel men ingen av de två intervjuade lägger någon vikt vid detta i sin 

redogörelse. Även deras olika uppfattningar om vad som står i den lokala målformuleringen 

visar på att musiklärarna gärna tar ut det de tycker är viktigt och utgår ifrån sina egna mål när 

de tolkar. På så sätt glöms förmodligen en del saker bort. Det som jag tycker var 

anmärkningsvärt var att alla fyra, innan intervjun startade och jag presenterat mitt syfte, sa, i 

anslutning till att jag gick igenom Lpf 94, något i stil med ”då får du upplysa mig om vad som 

står i den för jag har ingen koll”. Under intervjun då frågan kom upp använde de helt andra 

ord i sina svar än denna spontana kommentar innan. 

  

Om man ser på fenomenet lärarnas svaga koppling mot och användande av läroplanen tycks 

det som om det inte är något nytt problem. Forskaren Märta Netterstad (Gustavsson, 2000) 

menar att urvalstraditionerna gällande det som sjöngs i början av 1900-talet i skolorna 

premierade musiklärarnas egna sångrepertoarer som de lärt under sin utbildning och inte 1919 

års läroplans instruktioner. Det tycks som att musiklärarnas förhållande till läroplanen varit 

vag på sina ställen även i historisk tid. 

 

Enligt musiklärare I egen utsaga menar han att han har mycket svårt att få någon riktig hjälp 

av läroplanen medan den lokala målformuleringen är utformad som han själv tänkt sig 

lektionsupplägget. Han har förutom detta berättat att han anser det vara bra att han som lärare 

själv får ta reda på vad som menas med läroplanens utformning av ämnet. Musiklärare III 

anser sig inte ha läst Lpf 94. På hennes skola har de ingen lokal målformulering hur hon ska 

lägga upp lektionerna i ämnet musik och då inte heller ensemblelektionerna.  
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I Lpf 94 står inte mycket om hur lärarna ska sköta ämnet i estetisk verksamhet och inget om 

hur musikläraren ska lägga upp lektionerna eller styra upp ensemble eller annan 

musikundervisning. Musikämnet har blivit ett av många val bland skolans och programmens 

ämnen. Allt beror på den lokala skolan och dess målformulering av ämnet musik. Så i teorin 

kan man anta att lärare som jag växte upp med på grund och gymnasieskolan, som föreläste 

från pianot, och undervisade oss vid katedern fortfarande kan finnas kvar om skolans lärare 

inte har satt sig in i de mål för undervisning i musik som med säkerhet finns på de flesta 

skolor. Om lärarna i min intervju är representativa för musiklärarna i stort kan jag inte svara 

på med tanke på det ringa antalet. Däremot vill jag återknyta till vad intervjuade lärare II och 

IV sa om skolans målformulering för ensemble. De hade två olika uppfattningar om vad som 

egentligen stod i målformuleringarna för ensemble, de ansåg sig veta vad som stod, mer 

utifrån sina egna uppsatta mål än vad som egentligen stod.  

  

En första anblick av musikvalen på de estetiska programmen med andra inriktningar än musik 

har ESO timmar som alltså är obligatorisk musik. Detta verka vid första anblicken mycket bra 

med tanke på vad min undersökning visat på nämligen att elever på gymnasiet har allt mindre 

musik. Här har vi alltså en grupp elever som har musik som obligatorisk kurs. Dock är 

musiken i ESO enbart en tredjedel under ”musik och ljudskapande” och sträcker sig över 

ungefär en timme eller mindre i veckan. På skolan där jag haft min praktik var detta ”musik 

och ljudskapande” enbart en timme i veckan något som lärarna tyckte var för lite tid att göra 

något mycket annat av än att spela för att det var roligt. ESO-timmarna var sedd av 

musiklärarna som stökiga och det var svårt att få någon ordning på eleverna. Jag fick vid flera 

tillfällen bli vittne till att musiklärarna klagade på dessa elevgruppers storlek och den 

begränsade tidsrymden som gällde för alla ESO lektioner och det omöjliga företaget att få 

eleverna att företa sig något vettigt.    

 

Tidigare undervisningstraditioner  

I Lgy 70 skrivs det att läraren skall ta fasta på elevernas egen nivå och erfarenheter från 

grundskolan. Under Instrumentalt musicerande i klassen skapas detta enklast genom att skapa 

ackompanjemang till sång. Här tas svårigheterna med olika nivåskillnader i klassen upp, hur 

man genom att använda standardinstrument som piano, bas, slagverk och gitarr kan spela 

visor i enkla anföranden särskilt inriktade på ovana elever. Musikämnet beskrivs som ett 

ämne med ett estetiskt egenvärde men inte något huvudmål, bara som ett medel i 

kommunikation individer emellan. Förslaget till hur läraren ska planera musikämnet i 
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läroplanen är att fokusera sig på att planera lektionen för de minst kunniga eleverna. 

Musikläraren i intervju III har sin fokus under lektionerna på det sociala samspelet och 

musikens glädje. Hennes huvudsakliga planering av ensemblespelet är visor och 

populärmusik med enkla anföranden och ackord så att allt kan få följa med i låten. Hon väljer 

låtar efter vad eleverna känner till och ibland får eleverna själv välja låtar, allt för att odla 

elevernas glädje med att spela musik.    

 

Nu menar Musiklärare III att hon går efter Lpo 80 i sin planering men hennes upplägg på 

lektionerna och mål ligger i samklang med Lgy 70: s rekommendationer. Hon berättar också 

att målformuleringen på skolan är obefintlig vilket betyder att hon själv måste dra hela lasset 

att styra upp musik och ensemblelektionerna. Det kan vara så att bristen på statlig styrning, 

undermåliga eller obefintliga målformulerade skolplaner i skolorna kan bidra till att en del 

lärare håller fast vid gamla traditioner istället för att skapa nya. Enligt Englund (1996) är 

problemet med den nya kursplanen att den överlämnar den kontextuella tolkningen till läraren 

på fältet utan att ge henne/honom de rätta verktygen, något som leder till att en del lärare 

troligen arbetar efter ett traditionellt undervisningsinnehåll där den läraren inte ens har stöd i 

den aktuella läroplanen. En av farorna med att målformuleringarna är upp till respektive skola 

kanske kan vara att gamla undervisningstraditioner kan ligga kvar i lärarnas 

undervisningsplanering om skolan har en dålig eller obefintlig målformulering. De lärare som 

arbetar kan fortsätta som de alltid har gjort och kanske vara mer beroende av vad de lärt själva 

i sin utbildning än på de nya strömningarna? Musiklärare III menar att hon lärt sig mycket 

genom andra lärare på olika musiklärarträffar men hon medger samtidigt att hon själv inte 

planerar annorlunda än när hon började arbeta. 

 

Gamla värderingar i ny förpackning  

Historiskt var läroverket en av de viktigaste arenorna för det musikpedagogiska fältet men 

detta hade börjat förändras på grund av genomgripande reformer. ”I mångas ögon handlade 

musikundervisningen inte om musik, utan om ett visst slags, på förhand givet, musik” 

(Gustavsson, 2000 sid 187ff  ) Avståndet mellan musik som skolämne och musik som intresse 

var stort och ungdomarnas musik, jazzen på 30-talet och rocken på 60-talet sågs inte som 

musik som skulle spelas i skolan. Under 70- och 80 talet pågick en musikpedagogisk debatt 

där pop- och rockmusiken ifrågasattes och föraktades av många musiklärare (Stålhammar, 

1995). Här vill jag bara göra en koppling till det musiklärare i intervju IV berättade om 

ungdomarnas populärmusik. Han såg på dagens ungdomars populärmusik som något man 
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kunde spela om syftet var att spela för att ha roligt men om man skulle lära sig något då skulle 

det vara annan musik. Populärmusik kunde eleverna spela under andra former än på hans 

ensemblelektioner. Eftersom de inte tog in den moderna populärmusiken i repertoaren tyckte 

han att lite hade förändrats i ensemblemusiken. Vad han exakt menar med populärmusiken är 

kanske inte helt tydligt men jag tolkar honom så att elevernas musik som de lyssnar på under 

fritiden inte är intressant om den inte är en del av de musikaliska standardverken i 

musikhistoria som läraren anser vara viktiga. Det är ett exempel på en gammal tradition att 

det är läraren som avgör vad som ska vara bra musik i ensembleundervisningen. Pop- och 

rocklåtar som sågs med skepticism av gammal tidens musiklärare under 70- och 80talet är ju 

nutidens lärares musik. Nu är det annan populärmusik och ungdomsmusik som inte får göra 

sig hörda i ensembleundervisningen på estetiska programmet inriktning musik. Gamla 

värderingar spökar, men på nya sätt.  

 

Mina intervjuade lärare och Lgr 80 

Jag anser att det är på sin plats att jämföra läroplanerna i grundskolan (Lgr 80) med mina 

intervjuade lärares tankesätt i ensemblelektionen eftersom alla fyra hänvisar till den när det 

gäller kunskap om äldre läroplaner. De menar att det var Lgr 80 som de gick igenom när de 

gick sin utbildning, därför vill jag här göra en koppling till den och de intervjuade. 

Stålhammar (1995) skriver att i grundskolan under 70-talets mediaexplosion började eleverna 

kräva att deras musik skulle få en plats i skolan. Musiklärarnas undervisningsfilosofi gick ut 

på att läraren var sändare och eleven mottagaren. Lgr 69 talade om olika genrer och att den 

gällande musiken i samhället skulle råda som repertoarval. Läroplanen syfte var att skapa ett 

samspel mellan samhället och musiken i skolan. Han talar om svårigheten för lärarna att föra 

in ungdomsmusiken eftersom lärarna saknade grundläggande utbildning inom dessa genrer. 

Här vill jag dra en koppling till mina fyra intervjuade lärare. Två av dessa lärare (intervju II 

och IV) trycker gärna på vikten av att läraren ska kunna sina genrer. En av lärarna säger 

dessutom rakt ut att lärarlaget inte ger sig frivilligt in i en genre som ingen behärskar och att 

ungdomens populärmusik är inget som eleverna ska spela på ensemble. Jag skulle vilja påstå 

att i intervju I, II och IV är den förhärskande pedagogiken fortfarande formulerad som att 

läraren är sändaren och eleven mottagaren. Intervju III beskriver på ett annat sätt att eleven får 

aktivt leta sånger och låtar, elevens egen kännedom om vad som ska spelas är också viktigt i 

skapande i ensemblemusiken. Hennes syfte med ensemble är inte så mycket spelandet i sig 

utan att eleven är i centrum på ett helt annat sätt än i de övriga intervjuades synsätt. Kanske 

sammanfaller hennes olikhet med de andra lärarna i intervjun med att hon arbetat mest på 
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grundskolan. Stålhammar menar att Lgr 80 och Lpo 94 strävade efter att musiken skulle 

omformas från skolmusik till musik i skolan. Han menar därtill att både Lgr 80 och Lpo 94 

poängterat vikten av att lärare och elever i samspel skall ha lokal frihet att skapa 

undervisningen. Detta kan vi koppa till jämförelsen mellan Lgy 70 och Lpf 94 och den 

senares avsaknad av styrning.   

 

Alla lärare i min undersökning har fått sin utbildning under 80-talet och alla är en del av den 

generation av nya sortens musiklärare som utbildades efter 1978, vars utbildning innebar att 

lärarna skulle vara breda i sin repertoar och genrekunskap. Det är också Lgr 80 alla lärare i 

min intervju drar sig till minnes när jag frågar om deras kunskap kring äldre läroplaner. 

Stålhammar (1995) menar att denna läroplan i sin formulering ger uttryck för en negativ 

inställning till ungdomars egen musik samtidigt som den uttryckligen säger att man ska gå 

igenom olika genrer. ”Implicit anges i läroplanen en ton som vittnar om en grundläggande 

värdering och inriktning gällande framförallt ungdomsmusiken alltså en form av ambivalent 

ämnessyn.” (a.a. sid 60) Dessutom är Lgr 80 mycket allmänt skriven och till skillnad från 

grundskolans tidigare läroplaner en form av decentralism. När det gäller ungdomsmusiken är 

den negativ i sina värderingar. Ord som passiviserande används för att beskriva den sortens 

musik. ”Lärarens förhållningssätt kan alltså sägas utgöra ett filter genom vilket elevernas 

musik skall passera.” (a.a. sid 61) Om vi utgår ifrån att lärarna i min studie i sin utbildning har 

genomgått Lgr 80:s direktiv och som intervju III säger att läroplanen finns underliggande i 

deras undervisning, är det kanske inte förvånande om intervjuade lärare II, III och IV som 

genomgått musiklärarutbildning före Lpf 94 genomsyrat sin undervisning med dess 

uppfattning, särskilt gällande syn på elevens egen musik. Enligt egen utsaga har lärarna 

dessutom inte haft någon användning av Lpf 94 i sin undervisning. De läroplaner som varit 

gällande under deras utbildningstid och de strömmingar som då rådde inom musiklärarvärlden 

kan därför bli den förhärskande. Däremot kan musiklärare som läraren i intervju III låta 

elevens faktiska vetskap och genrekunskap utgöra en grund för musiklärarens planering, ett 

progressivistiskt tankesätt. Enligt Englund (1996) hade Lgr 69 en stark progressivistiskt 

synsätt med eleven i fokus och elevens kunskap som kunskapskälla. Intervjuade lärare III har 

som syfte att eleven ska få glädje i musiken och det sociala samspelet är viktigt. Musiklärare 

II och IV har syftet att eleven ska ”spela tillsammans”, lära sin roll i en ensemblegrupp, att 

anpassa sig in i respektive genre.  
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Lärarnas syn på elevens, ämnet och lärarens roll i ensembleundervisningen 

I min undersökning har jag tagit upp synen på hur lärarna ser på ämnet, lärarens roll och 

elevens roll. Om man utgår ifrån Tomas Englunds (Englund 1997 sid 134) 

undervisningsfilosofiska karta kan man sätta in dessa lärare i detta spektrum. I synen på 

eleven som mottagaren av kunskap är musiklärare i intervju I, II och IV ganska eniga att det 

är läraren som är den kunskapsbärande, ämnet är i centrum. Jag skulle vilja påstå utifrån den 

information jag fått fram att dessa har ett mycket essentialistiskt (ämnet är i centrum, läraren 

är kunskapsbäraren, eleven mottagaren) förhållningssätt till ämnet, läraren och elevens roll. 

Däremot anser jag att lärare III har en mycket mer progressivistiskt (eleven är i centrum, 

samarbete, social fostran premieras, elevaktivt arbetssätt) synsätt på elevens delaktighet i 

kunskapsinhämtandet. Lärarens roll och ämnet är bara ett medel för elevens fostran och 

sociala arbete. Enligt Englund (1996) har som tidigare nämnts Lpo 94 blivit mer 

essentialistisk i sitt utformande. Även lärarna i intervju I, II och III har detta förhållningssätt, 

för även dessa lärare är ju en produkt av sitt eget samhälle. Englund menar också att läroplan 

för grundskolan 1969 (Lgr 69) har ett mycket mer progressivstiskt förhållningssätt och 

Englund menar också att realskolan i äldre tider genomsyrats av en strikt ämnesbunden 

struktur med essentialism som präglats karaktären för läroplanen för grundskolan. Om läraren 

i intervju III inte har lagt ner tid på att ta del av Lpo 94 och Lpf 94 och hennes huvudsakliga 

grundtes är att hon går efter den läroplan som genomsyrat hennes utbildning är det kanske inte 

så märkligt hon som arbetat mycket på grundskolan går efter äldre läroplaners 

grundinriktning. Kanske är det också skolkulturen som intervjuade lärarna rör sig i som 

präglar deras tänkande. Kanske är det även en tanke att de fyra intervjuade lärarna blivit 

influerade av den skolkultur som gällt på respektive musikhögskola eller universitet under sin 

utbildning. Eftersom intervjuade musiklärare II och IV är utbildade på samma skola kan deras 

gemensamma syn på elever, lärarens och ämnets roll spelat in för detta förhållningssätt.  

 

Slutligen   

Enligt Stensmo (2002) måste man i en läroplan se till vad som inte sägs. Musikämnet i Lpf 94 

har blivit ett litet ämne bland många, det är upp till lärarna att formulera sin egen metod, urval 

och innehåll. Ämnet musik har försvunnit och i och med att den inte är ett kärnämne tror jag 

också att dess betydelse och status har sänkts. En gymnasieelev har inte samma tillgång till 

musikämnet som i Lgy 70: s linjer och kan gå igenom hela gymnasietiden utan att läsa någon 

musik. I mitt arbete har jag kunna skönja en tendens hos mina intervjuade lärare att de inte i 

sin planering tar hjälp av eller anser sig behöva gå igenom läroplanen. 
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Ensembleundervisningen kan finnas men behöver inte formas på ett särskilt sätt eller ingå 

mycket i undervisningen. I planering och upplägg av lektionerna står musikläraren ensam 

ansvarig för vad som sker och i vilken grad vad sker. Fortfarande finns det alltså utrymme för 

en bakåtsträvande icke ensemblespelsvänlig lärares framfart i de gymnasiala korridorerna. 

Man kan bara hoppas att det inte förekommer. Den tredje traditionen är den demokratiska 

medborgarutbildningen där läraren skall förbereda skolans elever för att aktivt delta i 

samhällsbyggande och politik (Stensmo 2002). Ämnen som behandlar politik, etik och 

samhällsfrågor ligger i förgrunden och Lgr 80 präglades av detta tänkande. Kan det tänkas att 

Lpf 94 också hade influenser av detta tänk när den skrevs, i så fall skulle musikämnet inte 

vara det mest prioriterade ämnet eftersom det är ett ämne som sällan behandlar etik, politik 

och samhällsfrågor.    
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Otryckta källor 
Intervjuer 

Fyra individuella bandinspelade intervjuer utförda i Umeå av författaren under 

våren 2007 med musiklärare med lärarexamen 1980-1992.  
 

 

 



Bilaga: Intervjufrågor till intervjun med de fyra musiklärarna 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som musiklärare? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vill du beskriva hur du planerar inför en ensemblelektion. 

4. Vad anser du är viktigt i en ensemble lektion? 

5. Hur väljer du genre och material till dina elever när det saknas läroböcker 

i ensemblemusik? 

6. Hur ser dina mål ut som du har satt upp för eleverna i ensemble musik? 

7. Hur anser du att ensembleundervisningen har förändrats under din tid 

som lärare? 

8. Hur stor hjälp anser du att du har av läroplanen Lpf 94? 

9. Har du någon erfarenhet av tidigare läroplaner? 

10. Kan du se någon skillnad på tidigare läroplan och Lpf 94? 

11. Har skolan där du arbetar någon lokal målformulering eller plan för 

undervisningen i ensemble? 
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