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Sammanfattning 
 
Uppsatsen handlar om vilka val man som lärare gör när det gäller innehåll och vilka grunder 
det finns för val av innehåll med relation till intressen och bakgrund. Jag har valt verktyg från 
diskursanalysen för att kartlägga vad undervisningen egentligen vilar på för grunder. Under 
två tillfällen utförde jag intervjuer med två lärare i liknande ålder, med ungefär lika mycket 
erfarenhet från undervisning. De fick frågor angående utbildningsbakgrund, tidigare 
musikerfarenheter, intressen, val av innehåll i undervisningen, möte med elever; 
konsekvenser, samt eventuell förändring som praktiserande lärare. Ämnesvalet motiveras med 
att utredningar och avhandlingar i den redovisade litteraturen pekar på ett problem inom 
musikämnet i skolan. Problemet är dels att populärmusik kategoriskt uteslutits ur 
musikundervisningen, men även att lärare i musik ”utgör sin egen kursplan”. Resultatet jag 
kom fram till var att jag hittade tre olika diskurser. Två av dessa hörde till respektive 
informant och jag valde att kalla diskurserna för ”pedagogiskt flyt” och ”integrerade 
inlärningsarenor”. Den tredje diskursen passade in på båda informanterna på grund av 
gemensamma teman som utkristalliserade sig ur intervjuerna. Jag valde att kalla den 
gemensamma diskursen för ”pedagogiska motiv”. 
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Inledning 
 

I början av våren fick vi på kursen CK31 i uppgift att genomföra en uppgift där vi analyserade 

lärande i olika former. Som en förberedelse för det kommande examensarbetet valde jag att 

göra en litteraturstudie där jag tittade på hur man i ämnet musik på bästa sätt når eleverna 

kunskapsmässigt. Genom tidigare erfarenheter från vfu-perioder2 och vikariat har jag dragit 

slutsatsen att elever tar till sig ”stoffet” från lektionerna på bästa sätt när de är intresserade av 

ämnet. Kontentan av litteraturstudien var att populärmusik är det de flesta elever reagerar 

mest positivt på under lektionerna samt att det existerar en debatt om populärkultur på 

vetenskaplig nivå. Magnus Persson menar i boken Populärkulturen och skolan
3 att skola och 

populärkultur har kört fast i en ständig polarisering. Enligt Tomas Englund4 är det av stor vikt 

att som lärare se bortom det som fysiskt sker i den konkreta undervisningssituationen. Han 

menar att valda läromedel innehåller värderingar från olika grupper, vilket du som lärare bör 

vara medveten om. I Clas Ericssons avhandling ”Från guidad visning till shopping och 

förströdd tillägnelse – moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande”5 kommer 

han fram till att skolan misslyckas med att fånga upp elevernas intressen i ämnet. Eleverna ser 

endast musiken i skolan som en väg till ett betyg, och det gäller för dem att behärska musiken 

som skolan väljer ut samt att den musiksmaken aldrig kan vara synonym med elevernas.6  

 

Mitt personliga intresse gällande val av läromedel kommer dels ifrån att jag läst litteratur om 

ämnet, men även från diskussioner inom min bekantskapskrets. Dessa diskussioner har gällt 

hur musikaliska preferenser styr människors val av musik i olika situationer. Jag är även 

intresserad av vad det är som gör viss musik pedagogiskt lämplig. Ämnet känns relevant för 

mitt framtida yrke som lärare, då det i yrkesrollen ingår stor frihet och därigenom medför stort 

ansvar gällande val av lektionsinnehåll. I den reviderade kursplanen i musik, Kp 2000 (Kp 

2000), står det ingenting om viken musik som ska väljas ut för undervisning i ämnet7  

                                                
1 Gemensamt moment för alla som läser inom lärarutbildningen. Förkortningen betyder ”centrala 
kunskapsområden”. 
2 Vfu står för verksamhetsförlagd utbildning.  
3  Magnus Persson (2000) Populärkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur, s.76 
4 Tomas Englund (1997) Undervisning som meningserbjudande. I: Didaktik. Lund: Studentlitteratur 
5 Claes Ericsson (2002) Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse – moderniserade villkor för 

ungdomars musikaliska lärande. Malmö: Malmö Musikhögskola 
6 Ibid. 
7http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3877&extraId=
2087 
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Efter att under samma kurs läst Thorolf Krügers avhandling Teacher practice, pedagogical 

discourses and the construction of knowledge: Two case-studies of teachers at work
8 blev jag 

inspirerad att titta på svenska förhållanden. Krügers studie gäller två norska musiklärare. Den 

ene ser ”krafter” i musik som kan vara både negativa och positiva. Det blir därför enligt detta 

resonemang läraren som bestämmer vad som är negativt respektive positivt genom att denne 

utför en gallring. Den andre läraren har ingen hierarkisk ordning för musik. Dennes drivkraft 

är i stället att ”få det att fungera”, vilket innebär att musikvalet är egalt. Krüger tar inte 

ställning för någon av lärarnas resonemang, som båda har starka argument för sina val. 

Argumenten är uttryck för, och formade av de diskurser lärarna befinner sig i. Även om 

svenska och norska förhållanden har stora likheter med varandra så är de inte identiska och 

därför ser jag en poäng med att applicera ungefär samma frågor beträffande den svenska 

kommunala skolan och lärare däri.  

 

Mitt examensarbete är tänkt att bli en mindre svensk variant av Krügers avhandling. Jag valde 

att intervjua två musiklärare på två olika högstadieskolor i Umeå. För att kunna jämföra har 

jag medvetet valt lärare från två olika lärarutbildningar. Den ene har läst lärarutbildningen i 

Umeå och den andra har läst i Piteå. I Piteå prövas man in medan man i Umeå kommer in på 

betyg. I Umeå sa representanter för utbildningen när musikkurserna skrevs, till lokalpressen 

att man ska utbilda pedagoger snarare än musiker.9 I Piteå lägger man större vikt vid 

instrumentfärdigheter än i Umeå och att lärarutbildningen i Piteå lutar mer åt att handla om 

jazz och konstmusik än Umeå, som kanske främst har fokus på pop- och rockmusik.10 Kanske 

utkristalliseras detta i informanternas praktik. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Thorolf Krüger (1998) Teacher practice, pedagogical discourses and the construction of knowledge: Two case-
studies of teachers at work. Bergen: Bergen University College 
9 Jag läste detta i en artikel i Västerbottens Kuriren 2003. Tyvärr har jag inte lyckats hitta artikeln. 
10 Detta stöds av att man i Piteå har praktiskt avancerade intagningar till utbildningen.  Beskrivning finns på 
adressen: http://www.musikhogskolorna.se/4_pit.php 
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Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte är att se hur lärare i musik styrs av diskurser och om det går att spåra och jämföra 

eventuella skillnader i intervjuerna. Jag avser därför att intervjua lärarna om deras musikaliska 

bakgrund och om hur de ser på musik och musikundervisning. Följande forskningsfrågor blir 

intressanta:  

 

• Hur ser lärarnas diskurser ut? 

• Vilka återkommande mönster syns i intervjuerna? 

• Hur motiverar musiklärarna sina val av undervisningsinnehåll? 

 

Frågorna handlar om deras bakgrund, både musicerande i skola och på fritiden, samt deras val 

av undervisningsinnehåll. Jag är således intresserad av hur informanterna motiverar sina val 

av undervisningsinnehåll utifrån styrdokument, egen utbildning, egna intressen och elevernas 

musiksmak.  

 

Metod 

 

Eftersom intervjuerna är centrala i detta examensarbete valde jag tidigt att under processens 

gång använda mig av Steinar Kvales sju stadier för genomförandet av den kvalitativa 

intervjun.11 Alla ord med citationstecken i metoddelen hör till Kvales stadier. Det första 

stadiet; ”tematisering”, innebär att forskningsfrågor formuleras, samt att man som forskare 

ställer frågorna vad, varför och hur, för att sen applicera frågorna på arbetets innehåll. Jag 

inledde därför med att formulera syfte. Syftet följde sedan med noterat på ett papper under 

hela arbetets fortlöpande. Detta eftersom jag kontinuerligt ville koppla syftet till varje del av 

examensarbetet. ”Planeringen” som är andra stadiet gick ut på att skapa en tidsdisposition för 

arbetet. Jag såg till att boka intervjuerna i ett tidigt skede och det var bra eftersom det blev 

problematiskt att hitta tider för intervju med båda informanterna. Jag valde mina informanter 

utifrån att de var ungefär lika gamla och hade ungefär lika mycket arbetserfarenhet. Jag valde 

även utifrån att en genomgått lärarutbildningen i Piteå och en i Umeå.  

 

 
                                                
11 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
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Reliabilitet och validitet  

 

Innan ”intervjun”, det tredje stadiet, läste jag metodböcker som rör den kvalitativa 

forskningsintervjun. I både Christer Stensmos12 och Margot Elys13 metodböcker betonas 

vikten av att under intervjuerna ställa öppna frågor. Med öppna frågor menas frågor som 

öppnar för svar snarare än att styra svaret. Fördelen med öppna frågor är enligt Ely att dessa 

kan ge värdefull information som slutna frågor inte medger.14  Kvale tar upp risken med 

ledande frågor.15 Han menar att reliabiliteten minskar när frågorna är utformade på det sättet. 

Intervjuaren kan på så sätt medvetet eller omedvetet påverka svaren. Dessa risker var jag 

medveten om när jag formulerade intervjufrågorna. Själva intervjuerna tog plats på respektive 

informants skola. De gick till på så sätt att vi sökte upp ett lokalt konferensrum, i syfte att 

genomföra intervjun ostört. För att ställa upp ställde den ene informanten villkoret att få 

frågeunderlaget i förväg, då hon ville vara förberedd. Baserat på detta beslutade jag att ge 

även den andre informanten frågor i förväg via e-post. Intervjuerna kännetecknades av att 

båda var väl förberedda och svarade utförligt på mina frågeställningar. Jag försökte hela tiden 

lämna plats åt informanterna att svara utförligt. Detta genom att inte bryta tystnaden för tidigt 

om den uppstod, istället lät jag informanterna fundera vilket visade sig positivt för 

intervjuerna.  

 

En intervju ger inte alltid fullkomligt sanningsenliga svar. Bandspelaren och intervjuaren kan 

innebära att informanten svarar enligt vad som ”bör” svaras. Det finns förväntningar på hur 

man som lärare ”ska” resonera. Den risken minimeras å andra sidan av att informanten 

utlovas anonymitet, men samtidigt måste effekten av förväntningar finnas med i tanken när en 

sådan här analys utförs. En annan sak som bör diskuteras är att den ene läraren ville, som jag 

nämnt i metodstycket, få frågorna i förväg. Först kände jag mig skeptisk till detta, men läraren 

ställde detta som krav så jag gick med på att e-posta frågorna. I efterhand känner jag mig 

positiv till att frågorna distribuerades ut innan intervjuerna. Jag fick på det sättet mycket 

utförliga svar. Detta gav i sin tur rikligt med material, vilket kunde ha blivit ett problem om de 

hade varit mindre förberedda då lärarnas begränsade tid endast gav utrymme till totalt en 

                                                
12 Christer Stensmo (2002). Vetenskapsteori för lärare- en introduktion. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala 
AB 
13 Margaret Ely m.fl.(1993) Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken: Cirklar inom cirklar. Lund: 
Studentlitteratur 
14 Ibid. s.74 
15 Kvale (1997) 
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timmes intervju. Validiteten skulle ha påverkats negativt av detta, med resultatet att materialet 

varit för tunt. Nu räddades den av de utförliga svaren, men minskar å andra sidan på grund av 

min ovana att intervjua. Kvale talar om hantverkskicklighet, dvs. att man som forskare 

utvecklar en vana att intervjua.16  Den andra intervjun, med Anders, blev något mer 

avslappnad från min sida eftersom erfarenheten från den första uppfattades som positiv i fråga 

om utförliga svar och god stämning. Informanternas identitet skyddas genom att namnen i 

rapporten är fingerade samt att vissa fakta som kunde knyta informanterna till sin verkliga 

identitet har uteslutits, detta enligt vetenskapsrådets skrift om forskningsetiska principer17 

 

Teman 

 

Efter själva datainsamlingen överförde jag det inspelade materialet till dator i avsikt att 

transkribera intervjun så korrekt som möjligt, detta stadium kallas av Kvale för ”utskrift”. När 

intervjuerna sen skulle tolkas studerade jag de transkriberade texterna och letade efter 

mönster. Jag skrev ut arbetets syfte på en lapp och utformade, efter de teman jag såg, rubriker 

under vilka jag noterade hur musiklärarna resonerat. Dessa teman blev senare rubriker i 

resultatdelen, där jag citerade och jämförde svaren. Jag sökte här åtskillnader och likheter, 

centrala ord som sorterades under teman. Dessutom försökte jag hitta vad som uteslöts i deras 

undervisning. 

 

Rapporten 

 

Efter detta försökte jag resonera gällande ”verifiering”. Jag funderade alltså över frågor som 

reliabilitet och validitet. Avslutningsvis började så utformningen och arbetet med det sista av 

Kvales stadier, nämligen ”rapporten”, som brukligt är på akademisk nivå bör innehålla en 

teoretisk bakgrund. 

 

 

 

                                                
16 Ibid. s.219 
17Vetenskapsrådet, ISBN: 91-7307-008-4, Forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning.  
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Teoretisk bakgrund 

 

Diskursteori 
 
 

Alvesson och Sköldberg18 menar i sin bok Tolkning och reflektion att utsagor är 

kontextberoende. Med detta menar de att språket inte bara är ens inre värld, utan även en 

tillfällig del av den. Varje samtal är alltså beroende av de aktörer som deltar i samtalet och 

vilka diskurser som styr dessa människor. Med ett diskursteoretiskt perspektiv ser man på 

människan som kontingent, det vill säga föränderlig med tiden beroende av de kontexter i 

vilka hon agerar. Mina utförda intervjuer skulle därför få olika svar beroende på när de tar 

plats och vilka som deltar och på så sätt blir intervjusvaren och kontexten intressant. Alvesson 

och Sköldberg definierar diskurs enligt följande: 

 
 
 
Med diskursanalys avses…alla slags användande av språk i muntliga 

och skriftliga sociala sammanhang, dvs. utsagor och skriftliga 

dokument. En diskurs är en social text19 

 
 
 
Enligt diskursanalysen existerar i människan inget fixerat subjekt. Individer försätts istället i 

så kallade ”subjektpositioner”, med vilket menas att de är beroende av en diskurs. I varje 

subjektposition finns förväntningar på individens beteende såväl som på hennes språk. 

Diskursteorin omfattar även begreppet ”makt” som förbinds med kunskap. Med makt menar 

man att det hela tiden sker ett maktspel vilket man som människa inte kan undgå att påverkas 

av. Det betyder att ens beteende och språk styrs av detta maktspel, och att vi alla deltar i 

denna styrning är vi använder diskursiva uttryck.  Makten kommer alltså inte uppifrån eller 

från särskilda personer eller institutioner. Den ses inte endast som förtryckande utan som 

produktiv då den bidrar till att den skapa vår omvärld. Enligt Michel Foucault skapar 

diskurser den sociala världen och därmed också maktrelationer. Det blir relevant för den här 

                                                
18 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (1994) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 

Lund: Studentlitteratur 
19 Ibid. s.281 
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undersökningen på så sätt att informanterna bär med sig erfarenheter från tidigare diskurser 

och därför också en diskursiv kamp.20  

 

Diskursmetod 

 

Jag har valt att använda några verktyg som forskarna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

introducerat. De använder begrepp som ”nodalpunkter”, ”moment” och ”ekvivalenskedjor”. 

Nodalpunkter i en diskurs är exempelvis punkter till vilka andra tecken och moment knyts. 

Momenten utgörs av hur tecknen i en diskurs ser ut. De knyter samman diskursens olika 

moment. I det här arbetets fall har jag valt att kalla dessa moment för centrala teman. När 

begrepp och nodalpunkter sammanlänkas med varandra uppstår så kallade ekvivalenskedjor, 

där tecken och moment sorteras.21 Informanterna bär med sig erfarenheter från tidigare 

diskurser och därför också en diskursiv kamp.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur 

21 Ibid. 
22 Ibid. 
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Genomförande 

 

Presentation av informanterna  

 

Eva 

  

Eva är 30 år och påbörjade sin tjänst som musiklärare på en högstadieskola 2003. Hon började 

spela piano vid sex års ålder och spelade elorgel i musikskolan fram till högstadiets slut. 

Hennes musikaliska bakgrund omfattar även spel i olika band. Från årskurs sju och framåt 

ingick hon i olika bandkonstellationer som blandade eget material och covers. Hon läste till 

musiklärare vid Piteå musikhögskola. 

 

Anders 

 

Anders är 28 år och arbetar sedan ett par år som musiklärare på en högstadieskola. Han 

inledde sitt musicerande i mellanstadiet då han i skolans regi spelade piano och flöjt. Från 

högstadiet till idag har bytte han huvudinstrument till trummor, instrumentet han trakterade i 

diverse hårdrocksband. Anders läste till musiklärare vid Umeå Universitet. 

 

Erfarenheter från skoltiden 

 

När informanternas bakgrund jämförs står det tydligt att båda hade mycket musik i hemmet 

och båda nämner det som bidragande orsak till att de blev så intresserade av musik. Båda 

informanternas hem var utrustade med musikinstrument och i Evas fall fanns det väldigt stort 

utrymme att musicera. Båda började spela instrument i tidig ålder och spelade sina instrument 

under hela skolgången. Båda spelade i band vid sidan av skolan, även om Evas 

bandmusicerande kan ses som integrerat med skolan. Skillnaden dem emellan ses i frågan om 

hur musiken i skolan uppfattas. Anders har en något negativ bild av hur musikundervisningen 

såg ut: 

 

Jag kände ju att musik, det är roligt. Men sen den musik som fanns i 

skolan det var inte den som man själv upplevde, alltså som man ville 

ha. Nu försöker jag förknippa det, så det ska kännas som samma sak. 
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Musiken hemma ska även finnas i skolan, så att man kanske får ett 

intresse.23
 

 

Anders nämner att musiken i hemmet och skolan bör ha en intressemässig koppling. Han 

säger under intervjun: 

 

…Vi hade väldigt mycket klassisk musik. Vi skulle lyssna på klassisk 

musik och läraren spelade olika klassiska verk, vi skulle ta ut olika 

instrument alltså vilka vi hörde. Vi fick lära oss om olika 

kompositörer och när det inte var den teorin, så var det liksom sång. 

Vi fick sjunga ur sånghäften och sådär. Vi hade aldrig ensemblespel 

under hela högstadiet eller gymnasiet. Ibland var det lite 

rytminstrument, men mycket, mycket teoretiskt. Angående musiken 

på fritiden så fanns det ingen koppling till skolan, helt skilda världar. 

(P.i.1) 

 

Eva har till skillnad från Anders en positiv bild av musikundervisningen hon 

erbjöds.  

 

Vi hade två musiklärare som lyfte oss från marken och upp över 

skyarna (skratt). Vi startade ett band där, ett tjejband som vi fick 

otroligt mycket hjälp med både privat, skoltid, helger. Dom var till 

och med managers och fixade spelningar och skjutsade oss till 

Gällivare fram och tillbaka. Hade jag inte gått där hade jag inte spelat 

i det bandet och då hade jag inte varit musiklärare i dag.24 

 

Eva hade alltså två engagerade musiklärare och nämner lärarna som orsak till sitt 

stora intresse, att jämföra med Anders som trots katederundervisningen han 

erbjöds bevarade intresset skoltiden igenom. Eva säger vidare: 

 

 Det är därför jag känner att det är så viktigt att de elever som slutar 

här tar med sig något som går att dom kan stärka sig själva genom 

                                                
23 Personlig intervju 1, 2006-04-28, (P.i.1) 
24 Personlig intervju 2, 2006-04-28, (P.i.2) 
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musiken. Jag själv hade jättetungt i dom teoretiska ämnena och få 

komma på gympa, hemkunskap, slöjd, bild, musik det var ett otroligt 

lyft för min självkänsla. (P.i 2) 

 

Hon visar här hur stödet och framgången i musikämnet stärkte hennes självkänsla. 

Detta återfinns i hennes svar på frågan om vad det viktigaste för eleverna att lära 

sig från musikundervisningen: 

 

Att dom känner att dom lyckas. Och att dom kan växa som människor 

genom musiken. Och att dom ökar sitt självförtroende och dom får en 

ökad självkänsla. Ofta så är dom väldigt trötta, för dom har så hemskt 

mycket teoretiska ämnen. När dom kommer hit och känner att ”jag 

kan spela tre ackord”, ”jag vågar sjunga för sjuorna”, ”jag sjöng i 

kyrkan”, ”jag stod i luciatåget”, ”jag sjöng på skolavslutningen”, ”jag 

var med i musikalen”. Då har dom med sig ett minne att känna igen 

sig i och minnas att det här var roligt, det här mådde jag bra av. Där 

kan jag känna att…det finns naturligtvis många som inte alls tycker 

musik är roligt som ämne, och det får man ta, men jag försöker ändå 

att dom ska känna att dom kan och att alla ska kunna gå härifrån med 

en känsla att dom kan någonting inom musik. (P.i 2) 

 

Eva arbetar vid sidan av undervisningen med en musikal som är ett samarbete 

mellan fritidsgården och skolan. Hon berättar om fördelarna med detta: 

 

Där har man fått elever som vill. Nu hade vi förtiosju anmälda och 

dom ville. Och då är det inget snack. Det är helt underbart och man får 

en helt annan kontakt med eleverna och jag menar, vi träffas en 

söndag och jobbar, vi stannar lite senare efter skolan. Det blir 

jättetrevligt. (P.i 2) 
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Vad ska vi undervisa om? 

 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) för ämnet musik, skriver Ralf 

Sandberg, Gunnar Heiling och Christer Modin om historiken för kursplanerna i ämnet 

musik.25 Ser man på hur musikämnet såg ut förr kan man säga att sång dominerade innehållet 

i musikundervisningen fram till sextiotalet26 När läroplan för grundskolan, Lgr 62 (Lgr 62) 

kom så låg betoningen på stamsångerna och en repertoar följde med där sångerna som skulle 

sjungas fanns listade. I slutet av sextiotalet kom läroplan för grundskolan, Lgr 69 (Lgr 69) och 

där ändrades ämnet radikalt. Nu skulle elevernas experimentlusta hamna i fokus och man 

klippte exempelvis rullband i så kallad bandslöjd och testade sig fram musikaliskt. I Lgr 69 

ersattes stamsångerna med en rådgivande visförteckning, ur vilken man kunde välja passande 

sånger. Vid sidan av detta betonades det i Lgr 69 att:  

 
I Lgr 69 ingick inte bara anvisningar om grupparbeten, skapande 

verksamhet och olika former av ljudlaborationer, utan här gavs även 

utrymme för elevinflytande vid lektionsplanering och direkta 

uppmaningar om att låta ”tonårsmusik” ingå i musikundervisningen.27 

 

Det fanns alltså en strävan mot att möta elevernas intressen, samtidigt som det ”gamla”, i 

form av stamsångerna hängde kvar i form av den rådgivande visförteckningen. I läroplan för 

grundskolan, Lgr 80 (Lgr 80) togs den rådgivande visförteckningen bort. Med var däremot ett 

ställningstagande mot populärmusik. Kommersiell musik, den tidigare önskade 

”tonårsmusiken”, ansågs nu pacificerande och förkastlig28: 

 

De kulturradikala strömningarna i Sverige under 1970-talet, med en 

ökande social och kulturell mångfald samt omorganisationen av den 

högre musikutbildningen och lärarutbildningen i musik, gav genklang 

i Lgr 80:s kursplan i musik. Detta märktes genom en 

repertoarbreddning, en öppenhet mot samhället och världen samt 

inslag av olika skapande och kreativa arbetsformer. Musikämnet kom 

att inriktas mot individens behov av skapande och kreativitet, parat 

                                                
25 Skolverket (2005b) Musik, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03), 
26 Ämnet kallades fram till 1962 för sång. 
27 Skolverket (2005b) Musik, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03), s.17 
28 Ibid 
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med samhälleliga behov som social fostran och utveckling till 

samhällsvarelser. Likaså infördes begreppen rytm och rörelse som en 

grund för gemensamt musicerande. Eleverna skulle få kunskap om 

musiken och dess funktion och villkor i olika miljöer, kulturer och 

tider, bland annat invandrarländernas olika kulturtraditioner. Eleverna 

skulle också tränas att kritiskt granska musiken roll och de krafter som 

styr musikutbudet. De skulle i musikundervisning enligt Lgr 80 bli 

medvetna och utvecklas personligt och socialt och innehållet skulle 

vara tillgängligt för så många som möjligt.29 

 

Trots riksdagsbeslut släppte man alltså inte stamsångerna förrän i Lgr 80. Detta tyder på att 

det förelåg ett diskursivt motstånd mot borttagandet. Läroplan för obligatoriska skolväsendet, 

Lpo 94 (Lpo 94) är annorlunda i fråga om innehåll. Eftersom läroplanen gått från att vara 

normativ till målstyrd och mera öppen finns det stort utrymme att välja vad undervisningen 

ska innehålla.30 Således finns det risk att man som lärare åsidosätter musik man brister i 

kunskapsmässigt, men det finns även en risk att man väljer musiken som ligger den tolkande 

läraren närmast om hjärtat. Stöd för detta finner man i nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003. Där skriver skolverkets utvärderare: 

 

En annan slutsats är att lärarna använder läroplanen, lokala 

arbetsplaner och andra måldokument i relativt liten utsträckning som 

utgångspunkt för undervisningen i musik. Lärare och elever kan sägas 

vara ”levande läromedel” eller ”sin egen läroplan” och väljer sin 

inriktning och innehåll i undervisningen utifrån sin egen kompetens 

och sina intressen.31 

 

När informanterna talar om konstmusik och jazz utkristalliseras olika värderingar. Anders 

säger att han tycker konstmusik är väldigt intressant och komplicerad och har samma åsikter 

angående jazz. Han har få erfarenheter av musikstilarna men använder sig av konstmusik i sin 

undervisning. Eva säger sig ha varit väldigt intresserad av konstmusik och jazz, men att det 

sistnämnda intresset dog ut under lärarutbildningen. Hon säger i intervjun: 

                                                
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. s.9 
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Jag kan väl säga så här…Jag gick grundskollärare. Vi var sju stycken i 

våran klass. Det som gällde på skolan det var en hierarki. Gick man 

”IE”, instrumentalensemble då var man kung på skolan. Gick man 

”GG”, grundskollärare/gymnasiet, då var man väl sådär. Gick man 

”GL”32, var det ”kul att du tog dig in”. Och jag fick inte ens en egen 

ensemble eftersom jag gick ”GL”, trots att jag hade sång som 

huvudinstrument. Traditionen var jazz, jazz, jazz utan sång. Så att 

dom här workshopsen vi skulle strängt gå på, innehöll hur man gjorde 

ett saxofonsolo, bassolo, gitarrsolo, trumsolo...ingen sång. Så jag kan 

väl säga att före jag började så tyckte jag att jazz var jätteintressant. 

Då jag gick på folkuniversitetet fick jag upp ögonen för Jazz och 

tyckte det var jätteroligt, intressant, lyssnade hemskt mycket. Men sen 

så, det vart alltså ”fed up”, jag kände bara…nej. Vilken insnöad skola. 

(P.i 2) 

 

Detta gäller dock jazz. Konstmusiken är hon positivt inställd till och nämner att hon haft nytta 

av den utanför skolan.33 När Anders talar om sin lärarutbildning ser han inte att den hade 

samma hierarkiska syn på musiker och musik:  

 

Om man ska tolka det så, ifall det var den där klassiska, att den skulle 

vara bättre…det tycker jag inte. I och med att det var en utbildning i 

musik så var det väl att dom ansåg att det var en väldigt viktig del av 

skolan idag, ja att alla musikstilar har någonting att erbjuda. Jag kan 

inte se att någonting var speciellt…att en viss musiksmak var bättre än 

en annan. Så det är väl det svaret jag kan ge på den frågan. Jag tyckte 

man såg väldigt öppet på det. (P.i 1) 

  

Baserat på intervjuerna återfinns inte jazz i deras undervisning. Konstmusik finns däremot 

som stående block i båda planeringar. I Evas fall läser eleverna om konstmusikhistoria i 

årskurs åtta och i Anders kommer den först i årskurs nio. Båda lägger ned förhållandevis stor 

tid på undervisning om modern pop- och rockhistoria, där båda fäster stor vikt vid vad 

                                                
32 GL = grundskollärare 
33 Hon använder den i sitt arbete som yogainstruktör 
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eleverna själva lyssnar på. Eleverna får här läsa om på förhand givna kompositörer, medan 

man under pop- och rockhistoria får välja vilken artiskt eller stil det skall forskas om.  

 

Styr elevers och lärares intressen undervisningen? 

 

Kanske kan informanternas upplägg för den klassiska musikhistorien spåras i att många av 

eleverna (och kanske även lärarna) inte har någon större erfarenhet eller intresse av 

konstmusik. Genensamt för Eva och Anders är i alla fall att båda tar stor hänsyn till elevernas 

musikaliska fritidsintresse. Anders inleder terminen genom att intervjua och därigenom 

kartlägga elevernas lyssnande. Därefter försöker han integrera detta i undervisningen. Anders 

menar att han kan se vilken musikstil eleverna har som favorit genom deras yttre stil i form av 

klädsel, frisyr etc.  

 

Och man ser ju att det finns en massa…om jag ska säga, krasst draget 

så finns det hiphoppare och det finns punkare och sånt där. Och 

givetvis så vill jag försöka fånga så många elever som möjligt, så 

därför försöker jag verkligen blanda. Men det finns ju…visst hittar 

man det jag gillar också. (P.i 1) 

 
Anders har en öppenhet inför ”elevernas” musik och använder sig mest av den när de 

redovisar om musik. Eva säger sig också vara öppen inför de flesta musikstilar och i hennes 

fall artar sig detta så att eleverna i stor utsträckning får välja vilka låtar de ska spela. Detta 

innebär enligt Eva en hel del merarbete för henne i form av arrangering och instruktioner. 

Hon menar trots detta att det är värt mödan: 

 

…när det kommer nån som vill spela nån trash metal/hardcore hej och 

hå, så kan man ju bara försöka förklara att…jättekul ni kan få prova, 

men det kan finnas en risk att ni inte kan klara av det. Men man ska ju 

absolut inte stoppa dom innan dom ens har försökt. Det kräver en hel 

del av dom för jag lägger fram jättemånga olika böcker, alltifrån ”Hits 

50-tal” till” pop 2005”. Och sen tycker dom att det är ganska svårt att 

läsa en notbild där du både har ackord, melodi och text. Vilket innebär 

att jag skriver om alla låtar i ackordsanalys. Så att, vid varje 

spelmoment så har jag själv ett otroligt jobb, eftersom jag tolv klasser. 
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Men det ger sig i längden, för då har dom ett papper där var och en 

förstår det dom ska göra, dom känner att dom kan, dom känner att 

dom lyckas och så får jag en positiv reaktion tillbaka. (P.i 2) 

 

Dessutom anser Eva att en annan vinning med detta är att hennes nutidsorientering i musik 

förbättras. 

 

Alltså dom kommer med såna hära…jag har aldrig varit intresserad av 

att lägga grupper och namn på minnet. Sånt som är nu och liksom ”har 

du hört den och den?” och jag kan säga att ”jag känner igen låten”, 

men jag har ingen aning om vilken grupp det är. Men jag har lärt mig 

jättemycket och fått höra hemskt mycket ny musik och jag brukar 

dessutom låta dom, ibland när vi har tid, ta med sig sin egna musik 

och presentera och prata om och sådära. Det är väldigt intressant.  

(P.i 1) 

 

Eva lämnar alltså mycket plats för eleven att göra sina egna val angående låtar för ensemble i 

elevgrupper. Jag får intrycket att Anders ger mindre utrymme för låtval. Han försöker istället 

blanda friskt och det verkar som andra faktorer styr han låtval.  

 

Vilka låtar ska spelas och varför just dessa? 

 

Nej, jag vet inte. Jag tycker det är lättare om dom har hört låten 

tidigare, det man spelar – då är det en väldigt bra utgångspunkt. 

Annars skulle jag inte säga att någon stil är lättare…bara så länge det 

är lättspelat. (P.i 1) 

 
Anders citat ovan svarar på frågan hur han väljer ut musik till ensemble. Han nämner att 

låtarna skall vara lätta att spela, men lägger också stor vikt vid att eleverna skall ha hört 

musiken innan. Han menar även att det inte finns någon musikalisk stil som lämpar sig bättre 

än andra: 

 

Ja, alltså om man ser till svårighetsgrad så tycker jag väl det. Alltså, 

det är ju lättare att spela lättare låtar. Det är väl kanske det man ska 



16 

föredra med högstadieelever som kommer från olika bakgrund och 

kanske har haft olika former av musikundervisning. Och alla har väl 

inte spelat så jättemycket, så lättare låtar är väl att föredra…alltså i 

alla fall när man börjar. Sen är det ju också så att alla inte är 

intresserade av musik. (P.i 1) 

 

Anders säger att lättare låtar är bättre lämpade ”i alla fall i början”. Detta skulle 

kunna tyda på att han mycket väl skulle kunna arbeta på samma sätt som Eva, 

med någorlunda fria val av låtar. Han nämner också elevernas ibland låga nivå 

som orsak till val av lätta låtar snarare än intressestyrda låtval.  

 

Ja det är lätt att spela. Många, det är det dom lyssnar på så att det är 

fördelar. Dom vet hur det ska låta och har lättare att ta till sig det på 

något sätt. Jag tror att det är ganska användbart. Då når man ut till 

dom också, eleverna känner att det här är något jag även gör på 

fritiden. Det här är inte musik. Det blir som två skilda världar. Man 

kan förknippa det med sin egen fritid. (P.i 1) 

 

I det här svaret på Anders syn på popmusik tycker jag man ser att han drar 

slutsatsen att det de flesta eleverna lyssnar på är popmusik. Därmed verkar det 

finnas två motiv bakom Anders låtval, nämligen intresse och enkelhet. Eva säger 

likt Anders att pop- och rockmusik är bäst lämpade för ensemblespel i klass sju 

till nio.  

 

Alltså. Det beror på vilken årskurs. När jag väljer låtar för början av 

årskurs åtta. Då försöker jag kolla hur snabbt dom går, hur många 

ackord det är och hur ofta man byter. Och då är poplåtar väldigt 

tacksamma. Även enkla rocklåtar från femtitalsrock och uppåt är 

väldigt tacksamt. Eh, så att…och naturligtvis så låter jag eleverna 

välja låtar också. Så det beror alldeles på vad syftet är med 

ensemblespelet. (P.i 1) 
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Gemensamt för båda är alltså enkelheten som urvalsfaktor. Däremot nämner inte Anders 

rockmusik som tacksamt för ensemblespel. Både Eva och Anders använder sig av elevernas 

intresse när eleverna arbetar med eget skapande. Anders säger: 

 

Det gör dom på olika sätt. Bland annat har dom en del där dom ska 

skriva egna låtar, fullständigt. Jag har även gjort så, att när det börjar 

närma sig jul eller sommar…tar vi jul som exempel får dom någon 

lättare uppgift där man har julsånger som dom får skriva en egen text 

till. Eller så får dom skiva en ny melodi till texten. Det är ett enkelt 

sätt att jobba. Det kommer in titt som tätt och är viktigt om man läser 

styrdokumenten. (P.i 1) 

 

Eva säger att det är under skapandet som eleverna har extra mycket utrymme att 

utöva ”sin” musik: 

 

När vi har eget skapande. I nian brukar jag göra så här att dom gör en 

radioreklam och då kan det vara allt möjligt som kommer fram. Några 

sjunger a capella, en rappar, det är några som sätter på trummaskinen i 

synthen. Det är några som gör egna låtar. Dom ska marknadsföra en 

hitta-på-produkt som redan finns. Så att där kan man se. Det var nån 

killgrupp som var väldigt inne på Creedence, dom körde liksom 

”Proud Mary” och bytte text. Sen i åttan brukar dom få skriva egna 

texter till en känd melodi som är ett av kriterierna. Och då kommer det 

ju mycket såna här intressen. ”Jag tog skotern ut på byn”, mer sådär. 

(P.i 2) 

 

Vad utesluts och varför? 

 

Eva nämner tidigare att hon ”lägger fram jättemånga olika böcker”, allt från ”Hits 50-tal” till 

”pop 2005”
34

. Dessa böcker kännetecknas av att innehållet utgörs av listmusik från, i dessa 

fall, femtiotalet respektive år 2005. Motivet till att lägga fram sådana böcker är att eleverna 

skall kunna välja, men samtidigt medför dessa böckers närvaro att viss musik utesluts. 

                                                
34 Se tidigare citat under rubriken: ” Styr elevers och lärares intressen undervisningen?” 
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Listmusik är likställt med populärmusik och detta innebär att folkmusiken, jazzen, 

konstmusiken och andra mindre kommersiellt gångbara musikstilar uteblir från urvalet. 

När det gäller Anders betonar han vikten av att eleverna inför gymnasiet ska erbjudas en 

stilmässig bredd när det gäller olika slags musik: 

 

När jag har lagt upp min undervisning så har jag försökt blanda 

väldigt friskt. Jag vill att dom ska få pröva på så mycket som möjligt, 

för att fånga så många elever som möjligt. Dom flesta tycker ju om att 

spela ensemblespel, men jag försöker även få med musikhistoria och 

teori – jag försöker ge dem en bredd. Dom ska verkligen ha en chans 

att hitta någonting dom gillar, så att det även bli intressant. Dom ska 

även ha en bra grund inför gymnasiet som är kommande skola dom 

ska gå på. Det jag tycker är viktigast är att dom får någon djupare 

förståelse för musik, att dom lär sig lyssna aktivt. Det är många som 

lyssnar på musik idag, det gör väl dom flesta, men att dom på något 

sätt blir mer medvetna om vad det är dom lyssnar på och hur dom 

lyssnar på musik. (P.i 1) 

 

Samtidigt säger Anders: 

 

Som det är idag så är det nog väldigt lite tid som avsätts för 

konstmusik och mycket, mycket mer på populärmusik. Det är främst i 

årskurs nio jag har klassisk musik, där har jag, det ingår i 

musikhistorian. Men i övrigt så är det inte så mycket. (P.i 1) 

 

Det här kan tolkas som att han tycker det är för lite bredd. Han säger ”som det är nu”, vilket 

antyder att det skulle kunna vara annorlunda. Anders svarar på liknande på liknande sätt på 

både frågan om hur hans syn på jazz respektive konstmusik är: 

 

Jag: Vad har du för förhållande till jazz? 

 

Anders: Det är väl samma sak där. Jag tycker det är väldigt duktiga 

musiker och intressant att lyssna på, komplicerat och spännande, gillar 

att dom improviserar och ja… (P.i 1) 
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Svaret kan tolkas som att det handlar om musik som Anders inte har lika stor 

kunskap om som populärmusik.  Båda informanterna utesluter olika musikaliska 

former. Något tecken på användandet av jazz, folkmusik och andra musikaliska 

stilar än pop- och rockmusik samt konstmusik återfinns inte i intervjuerna. Å 

andra sidan motiveras detta av båda på andra ställen i intervjuerna. Eva och 

Anders nämner att de kategoriskt väljer musik som är pedagogiskt lämplig, dvs. 

enkel musik i syfte att det ska fungera att spela tillsammans. I 

lyssningssammanhang tycker jag dock man ser en större bredd. 

 

Teori och praktik  

 

En intervjufråga löd: ”Hur ser du på förhållandet mellan färdigheter och kunskaper? Är det 

ena viktigare än det andra?” Eva nämner tidigare att hon lyfts genom framgångar i praktiska 

ämnen, då hon haft problem i teoretiska. Samtidigt lyfter Eva vikten av att eleverna förstår 

teori som gör det lättare för dem att musicera under lektionstimmarna:  

 

Musik är ju ett praktiskt ämne. Så att…men samtidigt så går ju det där 

hand i hand. Så man kan ju säga att färdighet är det som väger tyngst, 

och det är det man ser när man läser betygskriterierna – att det är 

färdighet som räknas. Så det man kan säga är att färdighet är den stora 

delen i det här ämnet, men självklart så måste man ju ha lite teori 

också för att förstå hur man jobbar praktiskt. (P.i 1) 

 

Anders resonerar på ungefär samma sätt när det gäller färdigheter kontra kunskaper.  

 

Det är svårt att säga om någonting är viktigare men…det är ju jättebra 

med kunskaper. Har man kunskaper kan det vara lättare att lära sig 

färdigheter. Men det är inte den vägen jag har gått. Jag har börjat med 

att spela först och främst och kunskaperna har kommit senare, alltså 

det teoretiska så att det beror väl på vilken väga man går men jag 

tycker att dom kan komplettera varann också. (P.i 1) 
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Resultat 

 

Diskurserna  

 

I intervjuerna med informanter kan flera centrala teman ses och under dessa återkommer vissa 

ord. Använder man sig av Laclau & Mouffes begrepp kan dessa ord bilda ekvivalenskedjor.35  

 

Eva: Pedagogiskt flyt 

 

Eva nämner vid ett flertal tillfällen i intervjun orden: ”självkänsla”, att ”det funkar” och är 

”kul”. Jag har valt att samla denna ekvivalenskedja under en nodalpunkt jag valt att kalla 

pedagogiskt flyt. Är det främsta målet att lektionerna ska fungera och att detta ska ske i en 

trevlig miljö, kan detta ses som att materialet bör främja elevens skapande av självkänsla. 

Detta gör Eva antagligen genom att använda musikaliskt material av enkel karaktär. Enligt 

diskursanalysen skulle detta därför kunna tyda på att Eva drivs av en diskurs där hon strävar 

mot att forma eleven i skolan. Det finns stöd i denna slutsats i att hon i intervjun berättar hur 

hennes egen självkänsla stärktes under den egna skoltiden. Hon vill nu att elevernas 

självkänsla ska stärkas och att den processen ska ske under musiktimmarna inom skolans 

väggar. 

 

Figur 1: 

 

 

 

 
                                                
35 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips (2000) 
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Anders: Integrerade inlärningsarenor 

 

Anders nämner flera gånger i intervjun att han tycker musik ska kunna kopplas till elevernas 

fritid. Han menar dels att man vinner mycket i form av att nå fram till eleverna genom att 

känna till deras musik, det vill säga att han kan fånga upp deras intresse. Dessutom resonerar 

han att eleverna har lättare att spela musik de gillar, så länge som musik är enkelspelad.36 

Ekvivalenskedjan jag hittar lyder: ”koppling till fritid”, ”nytta” och ”lyssna aktivt”. Baserat 

på kedjan har jag valt att kalla nodalpunkten för ”integrerade inlärningsarenor”. Med det 

menar jag att eleverna lär sig i samspel mellan fritiden och skoltiden.  

 

Figur 2: 

 

 

 

I Anders diskurs drivs han alltså av tanken att eleverna ska ha en koppling mellan sitt 

lyssnande på fritiden. Ytterligare stöd för detta finner jag i att han, när han beklagar sig över 

hur musikundervisningen från sin egen skoltid inte fick någon innehållsmässig koppling. 

Anders drivs alltså av att eleverna ska arbeta med intressestyrt lärande, snarare än som i Evas 

fall, att skolan ska forma eleven.  

 

Gemensamt: Pedagogiska motiv 

 

I båda informanternas fall kan man hitta motiv från den egna skolgången. Evas självkänsla 

stärktes och hon vill nu att elevernas självkänsla ska stärkas. Anders fick ingen koppling till 

fritiden och skapar nu koppling till fritiden. Ett ord som ständigt återkommer i båda 

                                                
36 Se citat s.14 under rubriken ”Vilka låtar ska spelas och varför just dessa?” 
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intervjuerna är ”enkelhet”. Både Eva och Anders nämner enkelheten som självklar när 

material för ensemblespel ska väljas. Enkelheten verkar tillhöra en annan diskurs än den 

ovanstående eftersom den har ett pedagogiskt motiv, således tillhör den en annan tankekedja. 

En annan gemensam inställning kan ses i det faktum att både Anders och Eva förespråkar en 

form av ”praktisk teori”. För att kunna spela låtarna som erbjuds på lektionerna bör alltså 

eleven lära sig tillräckligt med teori för att delta. Dessutom utesluter båda informanterna 

jazzmusik av olika anledningar, Anders på grund av bristande kunskaper samt jazzens höga 

svårighetsgrad och Eva på grund av hennes dåliga erfarenheter från lärarutbildningen.37 En 

gemensam diskurs med en sådan ekvivalenskedja skulle alltså kunna ses ut ungefär så här: 

 

Figur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Se citaten under rubriken ” vad utesluts och varför”, samt under rubriken ”vad ska vi undervisa om?”, s.10.  
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Diskussion/Analys 

 

Sammanfattning 

 

Viktigt för detta arbete är att nämna att jag i studie av intervjuerna utgått från hur frekvent 

teman synts. Eva ser likt Anders också nyttan av att spela musik som eleverna lyssnar på 

hemma, men skillnaden är att Anders vid ett flertal tillfällen återkommer till 

fritidskopplingen. Sammanfattningsvis hittade jag tre diskurser. Den första valde jag att kalla 

”pedagogiskt flyt”. Evas diskurs kännetecknas av att hon återkommande nämner teman som 

”självkänsla”, ”det funkar” och ”kul”. Orsaker till detta kan man kanske spåra i hennes 

upplevelser från den egna skoltiden. Anders diskurs valde jag att kalla ”integrerade 

inlärningsarenor”, alltså att han vill att elevernas musikaliska lärande ska uppstå i samspel 

mellan hem och skola. Hans teman lyder: ”koppling till fritid”, ”nytta” och ”lyssna aktivt”. 

Anders inställning kan också spåras till skoltiden, men i hans fall orsakade kanske negativa 

erfarenheter Anders diskurs. Likheterna dem emellan är också positioner i diskurser som 

liksom de redovisade har effekt på vad eleverna erbjuds. Gemensamt för båda är därför den 

tredje diskursen; ”pedagogiska motiv”, som avgör valet av musik för ensemblespel. Kanske 

blir deras diskurser mer synliga när utrymme ges i form av ett jämnt elevunderlag med 

ungefär jämn kunskapsnivå vad det gäller spelande. När det gäller musikaliska 

lyssningsexempel fanns andra urvalskriterier beroende på vad syftet var med lyssningen. 

Under rubriken ”gemensamma diskurser” skrev jag att enkelheten båda informanterna 

eftersträvar verkar ha ett pedagogiskt motiv. Med pedagogiskt motiv menar ovanstående, 

alltså att det ibland måste fungera spelmässigt innan andra element kan involveras, som 

informanternas diskurser strävar mot. 

 

Mina diskurser 

 

När jag valde ämne utgick jag ifrån att informanterna pga. deras skolbakgrund var 

polariserade. Jag trodde att den kvinnliga informanten var mer teoretiskt orienterad, att den 

manlige skulle kalla sig gehörsmusiker och att detta skulle utkristalliseras i intervjuerna. 

Direkt under intervjuerna insåg jag att det inte var så enkelt. Egentligen känns det enfaldigt av 

mig, men när man inte känner människor baseras ens syn på andra kanske utifrån ens egna 

diskurser. Som gehörsmusiker antog jag att den läraren som läst i Umeå skulle värdera 
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ensemble och möjligen praktik teori högre än ”teoretisk” musikteori. Samtidigt påverkade 

detta inte arbetets syfte eller frågeställningar. Om syftet hade varit att kartlägga varför de hade 

denna polariserande inställning hade dock problem uppstått. Det är intressant att resonera om 

varför jag trodde detta. Jag trodde lärarna skulle vara två extremer men jag fick två ganska 

lika lärare, i alla fall när det gäller inställningen till populärmusik och gehörsmusik. Kan det 

vara så att min diskurs styrde mitt val av ämne såväl informanter? Jag är personligen väldigt 

övertygad om att elever arbetar mer effektivt och lär sig mer när de spelar musik de känner 

igen och kan relatera till, både pga. intresset det medför, men även eftersom det ofta 

sammanfaller med min egen smak. Anders önskan att koppla samman fritidsmusik med 

skolmusik känner jag är pedagogiskt tilltalande. Å andra sidan känner jag även igen mig i 

Evas strävan mot elevernas skapande av självkänsla.  

 

I Thorolf Krügers avhandling visste Krüger från förundersökningar att hans informanter 

representerade helt olika syner på vilken musik som ska tas fram under musiktimmarna. De 

informanter jag valde ut skilde inte åt sig på det sättet. Krügers ene informant ”Fred”38 liknar i 

viss mån både Eva och Anders i det faktum att båda i olika utsträckning öppnar för elevernas 

musik.  

 

Lärarnas positioner 

 

Lärarna i studien utesluter båda jazz i sin undervisning. Detta är möjligt då Lpo 94 möjliggör 

en fri möjlighet till urval39 och därmed även uteslutande av vissa stilar. Å andra sidan kan 

informanternas svar angående jazzmusik tyda på att jazz av informanterna uppfattas som svårt 

att spela för eleverna.40 Sen kan det även tyda på att lärare, som nationella utvärderingen 

säger, ofta utgår från kompetens och sina intressen41 Min egen erfarenhet är att de musiklärare 

jag mött som använt jazz i undervisningen, är de som kommer från jazzbakgrund och 

därigenom behärskar stilen. Informanterna präglas även av sin egen skoltid. Anders fick inte 

spela sin musik i skolan42 och det skulle man kunna koppla till hans strävan att hans elever 

ska få just detta. Eva fick stärkt självkänsla på musiktimmarna43 och vill kanske därför skapa 

                                                
38 Fred menade i Krugers undersökning att musikvalet är underordnat målet att ”få saker att fungera”  
39 Se resonemanget om läroplanernas förändring i resultatdelen sidan 10ff. 
40 Se sidan 11 
41 Se citat s.11ff 
42 Citat s.8 
43 Citat s.9 
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möjligheten för sina elever att stärka sin. Clas Ericssons tes att skolan misslyckas med att 

fånga upp elevernas intressen i ämnet blir gällande i Anders fall, men inte i Evas, då hon 

anammar skolans utbud. Här kan det dock finnas andra anledningar, som att Eva är relativt 

bred i sin musiksmak, och därför också accepterar skolans musikaliska utbud.44 

 

Metod och eventuell problematik 

 

Musikstilar är svåra att definiera. Betydelsen av en stil för mig kan vara en annan för dig som 

läser. Anders nämner aldrig rockmusik som lättspelad musik. Med det inte sagt att han anser 

att rockmusik inte ska användas i skolan, jag är snarare övertygad om motsatsen. I efterhand 

inser jag att jag borde ha följt upp sådana frågor med en andra intervju, vilket tyvärr inte tiden 

tillät. Av tidsmässiga skäl valde jag att inte utföra en deltagande observation, som förslås för 

kvalitativa studier i Margaret Elys bok45 En deltagande observation hade dock varit positiv för 

arbetet. Detta eftersom lärarens konkreta handlingar hamnar i fokus. Det är en sak att 

intervjua och ha åsikter om handling och material, men en annan att omsätta handling i 

praktik.  

 

Förtrogenhet med smalare musikstilar 

 

Anders har förhållandevis negativa erfarenheter från musiklektionerna under hans egen 

skoltid. Han nämner att han aldrig fick en koppling mellan fritid och skola, och det verkar 

som att det är en av hans största drivkrafter. Anders har spelat hårdrock, en stil som kan 

räknas som en stil med subkulturell anknytning, tillika en stil som traditionellt inte fått plats i 

skolan. Eva nämner att ”trash metal och punk” är stilar hon inte förstår. Jag tycker det verkar 

som båda lärarna har ovanligt mycket insyn i stilar och ungdomars musikaliska stilyttringar, 

men ska de jämföras tycker jag man kan se att eleverna i Anders fall uppmuntras att utöva den 

på lektionerna. Med det inte sagt att Evas elever förhindras att utöva stilar som trash metal. 

Skillnaden består kanske snarare i att Anders ”har koll” på det som händer i stilen trash metal. 

Dessutom resonerar Eva som att enkelheten inte återfinns i stilar som trash metal. Nämnas bör 

också att Anders inte talar om huruvida det finns pedagogiska problem i den exemplifierade 

stilen, eller om eleverna tillåts använda den på lektionerna i ensemblesituationer. Å andra 

sidan säger intervjuerna inget om andra liknande stilar, vilka Eva mycket väl kan ha stor insyn 
                                                
44 Eva sa i p.i.2 att hon i hemmet erbjudits en stor mångfald gällande musik.  
45 Ely (1993) 
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i. Jag valde att lyfta ut det här resonemanget ur resultatdelen av den anledningen. Det är 

omöjligt att se hur insatt Eva och Anders är i musik med subkulturell tillhörighet. 

 

Fortsatt forskning  

 

Möjligheten för lärare att välja stoffet i sin undervisning tycker jag kan vara både bra och 

dåligt. Nationella utvärderingen belyser som jag tidigare nämnt den här problematiken.46 I 

mina intervjuer såg jag att lärarna använde sin egen smak när de utformar lektionsplaneringar. 

Det är viktigt att veta vad som ligger till grund för val för innehåll, och på så sätt skulle det 

vara nyttigt att utföra fler undersökningar gällande detta i ämnet musik. Kvantitativa 

undersökningar kan vis på vilken musik som används, men ska grunderna för dessa val 

undersökas bör människan bakom valen intervjuas. Jag har hört att somliga kritiserar 

diskursteorin för att konstruera ”sanningar” vilka av en del uppfattas som rena spekulationer. 

Samtidigt anser jag att jag som student inte måste vara övertygad om min teoretiska 

bakgrunds seriositet eller tillförlitlighet. Som forskare bör man det, men i den här studien har 

jag använt verktyg från en vetenskapligt belagd teori. Jag hade inte gjort om detta val då 

diskursteorin enligt mig själv är för komplicerad och abstrakt, istället hade jag valt att studera 

intervjuerna på hermeneutiskt vis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Se sidan 10ff 
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Intervjuer 
 

Personlig intervju 1, 2006-04-28 

Personlig intervju 2, 2006-04-26 



 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för musikalisk bakgrund? 

2. Hur ser din personliga musiksmak ut? 

3. Återfinns den i din praktik? 

4. Finns det musik som lämpar sig bättre än annan i skolan? 

5. Hur motiverar du dina val av lyssningsexempel utifrån kursplanen för ämnet musik? 

6. Hur motiverar du dina val av ensemblelåtar utifrån kursplanen för ämnet musik? 

7. Hur såg man på musik under din tid på lärarhögskolan? 

8. Ansåg man på lärarhögskolan att det finns musik som lämpar sig bättre än annan i skolan? 

9. I så fall vilken? 

10. Hur ser din syn på konstmusik ut? Jazzmusik? 

11. Hur ser din syn på populärmusik ut?  

12. Vad anser du personligen är viktigast för eleverna att lära sig i ämnet musik?  

13. Hur ser du på förhållandet färdigheter och kunskaper? Vad är viktigast av dessa? 

14. Berätta om dina ämneserfarenheter från din egen skoltid. 

15. Hur användes musik i hemmet under din uppväxt? 

16. Tar du hänsyn planeringsmässigt till elevernas musiksmak? 

17. Om så, hur tar du reda på den? 

18. Vad går du igenom när du undervisar i musikhistoria? 

19. Arbetar eleverna med skapande? Hur ser detta ut? 

20. Har din syn på musik förändrats efter erfarenheter från arbetet? 

 


