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Sammanfattning

Populärmusik är något som de flesta elever kommer i kontakt med dagligen via radio, TV, skivor
och Internet. Det är också något som uppskattas och används/lyssnas på av många elever.
Huvudsyftet med detta arbete var att ta reda på hur populärmusik används och kan användas i
undervisningen, med inriktning på ämnen, metoder och mål. För att få svar på detta läste jag om
olika sätt att beskriva kulturbegreppet, hur synen varit på populärmusik i skolan genom åren samt
olika sätt som man har arbetat med den i skolan. Utifrån dessa litteraturstudier utformade jag
sedan intervjuer som jag sedan använde när jag intervjuade sex lärare/fritidspedagoger på olika
skolor i Umeå.
   Mina erfarenheter från egna skolår var att man ofta använt populärmusik i undervisningen som
ett sätt att ”ha skoj”. Denna undersökning visade dock att många använder populärmusik i
undervisningen/verksamheten på samma sätt som vilket skolämne som helst. En liten skillnad är
att det inte finns någon konkret målformulering i styrdokumenten, vilket innebär att det inte är
lika många lärare som använder det som det kanske annars skulle vara, samt att det kräver lite
mer förarbete. Man kan därför ana att ett personligt intresse ofta ligger bakom ämnesvalet.
Många använder fortfarande populärmusik för att det ska vara roligt för eleverna, men flera har
sett att nöjesaspekten faktiskt går att kombinera med inlärning. För mig som lärare innebar
undersökningen både nya uppslag för lektioner samt att jag fick stöd för mina teorier om den
nytta som populärmusik i skolan kan göra.

Nyckelord: Populärmusik, undervisning, identitet, påverkan, lustfylld inlärning, ämnesintegrerad
undervisning

Författaren medger att uppsatsen får användas för citering och referat i samband med
uppsatsskrivande, samt att den får användas i undervisningssyfte.
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Inledning

Eftersom jag sedan väldigt unga år haft ett stort intresse för musik, film och mode och lite senare

de samhälliga och politiska strömningarna som kan ses i detta, har jag valt populärkultur som

ämne för mitt examensarbete. Eftersom populärkultur dock är ett väldigt vitt område har jag valt

att begränsa mig till den del inom populärkulturen som kallas populärmusik. Jag påverkades själv

mycket av detta i min uppväxt och i mitt sökande efter identitet under 1980- och 90-talet, både

vad det gäller utseende och uppförande. Mycket av detta vill jag tro har format mig till den jag är

idag om än såklart också andra faktorer spelat in.

   Under mina VFU-perioder har jag sett flera indikationer på att elever fortfarande påverkas av

rådande trender inom populärmusik och kanske t o m ännu mer än vad vi gjorde p g a den ökade

förekomsten av/tillgången på medier.  Tyvärr, både när det gäller min egen skolgång och under

mina VFU-perioder, handlar den undervisning om populärmusik som jag varit med om mycket

om stämning, bakgrundsmusik eller ackompanjemang till ”roliga timmen-aktiviteter”, kort sagt i

nöjessyfte. Några skolor jag besökt eller läst om har dock inriktat sig på populärmusik som en

produkt för försäljning och på frågor som marknadsföring, PR och distribution, vilket är

intressant och kan vara väl lämpat för ett ämne som t.ex. samhällskunskap.

   Dessa erfarenheter tillsammans med mitt fortfarande stora intresse för populärmusik och dess

påverkan på barn och ungdomar har gjort att jag i mitt arbete vill undersöka hur det idag arbetas

med detta i skolan. Eftersom en del av de elever som jag i framtiden kommer att möta redan

befinner sig i den åldern då man börjar/börjat utveckla en identitet (7-13), finner jag det väldigt

intressant att undersöka hur man genom arbete med populärmusik kan hjälpa dem med det. Med

identitet syftar jag då på att utveckla moraliska värderingar och att hitta sig själv, lära sig vad

empati och sympati är och att tänka kritiskt och självständigt. Barn och ungdomar måste ofta

testa olika identiteter innan de känner var de hör hemma, och detta kan ta sig uttryck i de ofta

tvära och spontana bytena mellan grupptillhörigheter man kan se.

   Hur man arbetar med populärmusik i skolan känns för mig som blivande lärare viktigt att

undersöka. Dels för att se och ta del av de olika metoder som används för att jobba med detta,

men också för att se hur lärarens kunskap/värderingar/inställning går igen/visar sig i

undervisningen/verksamheten. Intressant blir också att titta på om populärmusik integreras i

många olika ämnen eller om det bara är i de mera uppenbara ämnena som musik där man arbetar
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med detta.

Syfte/frågeställning

Mitt syfte med detta blir att undersöka hur det arbetas, och hur det kan arbetas, med

populärmusik i skolan/fritidshemmen för elever i 7-13-årsåldern och konkretiseras med följande

frågor: Vilka ämnen och metoder använder man i arbetet med populärmusik och vilka är målen?

Vilken är lärarnas syn på/erfarenhet av arbete med populärmusik avseende ämnen, mål och

metoder?  Hur arbetar man med identitetsbegreppet, och tar man hänsyn till elevers kunskaper

och intressen?  Märker lärarna att målen nås/eleverna påverkas efter arbete med populärmusik

och hur märks det i sådana fall?

Uppsatsens disposition

Jag kommer nu att gå igenom och klargöra en del begrepp som jag anser relevanta när man ska

göra en undersökning som rör populärkultur, samt ta upp en del tidigare forskning som skett

kring populärkultur i skolan, bl. a. hur synen har varit på populärmusik genom åren, hur den

ändrats och hur det arbetats med detta. Efter det går jag igenom de metoder jag använt för

datainsamlingen och vilka urval jag gjort när det gäller intervjupersoner, och slutligen proceduren

då jag intervjuade och bearbetade det insamlade datamaterialet. Resultatavsnittet kommer att

innehålla den fakta jag fått fram ur intervjuerna, vilken sedan analyseras och diskuteras i det

avslutande kapitlet. Sist i arbetet ligger käll- och litteraturförteckningen och de bifogade

intervjufrågorna.
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Litteraturgenomgång

Kulturbegreppet

Eftersom populärkultur som tidigare nämnts är ett väldigt vitt begrepp så kände jag mig tvungen

att sovra i den uppsjö av litteratur och forskning som fanns kring det. När jag inriktade mig på

populärmusik minskade floran, men det fanns ändå en tillfredsställande mängd litteratur som jag

kunde studera.

   Innan jag går igenom det jag läst om bakgrund och forskning om populärmusik i skolan finns

det några begrepp som jag bör förklara och klargöra, för att innebörden av dem och hur jag har

valt att använda dessa ska vara klar.

   Populärmusik är en förgrening av populärkultur som i sin tur är en förgrening av kultur. Ordet

kultur är i sig ett mångfasetterat och omstritt begrepp. T ex kan man använda ordet när man talar

om kulturråd, skräpkultur, motkultur, kulturminister, jästkultur etc. (Arnstberg m.fl., 1993).

Ordets ursprungliga betydelse är odling men kan som synes användas i betydligt fler avseenden

än då man bara talar om jäst. Ofta är kultur något som stämplas på företeelser som vi gillar eller

åtminstone "bör" gilla, även om det kanske inte alltid är så intressant eller attraktivt för alla. Detta

brukar vara företeelser som är "äkta" och uttrycker människors kreativitet. När det går från att

vara kvalitet till en kommersiell exploatering av dessa brukar man tala om skräp- eller lågkultur.

Först och främst brukar man skilja mellan normativ och deskriptiv kultur.

   Normativ kultur pekar ut det önskvärda, det man tycker är bra. På detta vis kan man dra upp

kvalitetsgränser och gynna respektive bekämpa aktiviteter och företeelser på respektive sida om

denna gräns. Ansvariga för denna "kamp" är i Sverige exempelvis kulturdepartementet och

kulturrådet. Även inom det normativa kulturbegreppet görs en åtskillnad och här mellan fin- eller

estetisk kultur och folk- eller antropologisk kultur. För enkelhetens skull kommer jag i

fortsättningen att tala om dessa två normativa former som fin- och folkkultur (Arnstberg m.fl.,

1993).

   Finkultur brukar vara den form av kultur som återfinns på tidningars kultursidor och i radio och

TVs kulturprogram, såsom litteratur, musik, teater och konst. Det är dock varken publik eller

marknad som avgör vad som hör till denna finkultur, utan "experter", i form av kulturkritiker.

Denna finkultur kan man också, trots förhållandevis stora statliga subventioner, tala om som en
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klassmässigt begränsad kultur p g a folket som nyttjar den.

   Som tidigare nämnts talar man om en kamp om vad som ska anses vara fin- respektive låg-

eller skräpkultur. Denna kamp har ett problem i och med att kulturkritiker å ena sidan inte vill

släppa in lågkultur bland finkulturen, men inte heller ha för snäva gränser så att denna sorts kultur

bara tenderar att attrahera en väldigt initierad krets. Så är fallet även om denna sorts kultur

behandlas utförligt på kultursidorna (Arnstberg m.fl., 1993).

   Folkkultur är tvärtemot finkulturen "amatörernas" kultur och handlar om hur vardagen och

levnadsförhållandena ser ut och såg ut, med betoning på det sistnämnda. Experterna här blir

museiintendenter och andra politiskt sakkunniga. En stor skillnad mellan fin- och folkkultur är att

medan finkulturen ständigt är på jakt efter att bryta ny mark så är folkkulturen inriktad på

mestadels historiska företeelser. Idén med hembygdsdagar och museer är ju att man ska bete sig

som man gjorde förut eller studera det. Ett bra exempel på detta är instrumentet fiolen som, även

om den används idag med, får ses som ett gammalt folkinstrument (Arnstberg m.fl., 1993).

   Deskriptiv kultur har som största skillnad gentemot normativ kultur att den inte gör anspråk på

att dra någon gräns mellan vad som är kultur och inte. Det deskriptiva begreppet beskriver och

analyserar kulturen istället för att bedöma och moralisera över den. Det är till för att förstå olika

händelser och fenomen och inte för att fördöma och legitimera. Med det deskriptiva begreppet

blir kultur ett perspektiv för forskaren, vilket ex. kan analyseras ur ett politiskt, socialt,

psykologiskt eller ekonomiskt perspektiv.

   Som exempel kan man titta på skinheads som hyllar Karl XII´s staty på hans dödsdag. Ur ett

normativt perspektiv är fenomenet en fara och något som hotar kulturen, medan det deskriptiva

begreppet kan analysera händelserna, då t.ex. politiskt eller psykologiskt. Även om ett fenomen

inte är etiskt eller moraliskt försvarbart så minskar inte behovet av att kartlägga och beskriva det.

Med detta perspektiv finns ingen gräns mellan kultur och okultur och inte heller kulturlöshet eller

kulturlösa människor/folk. Det enklaste sättet att beskriva kultur är att det är en samling regler

och värden som upprätthålls och hyllas av en grupp människor. En grupp innebär sedan vad

människorna i den själva valt att avgränsa sig mot. En släkt, en musikgrupp och ett fotbollslag är

alla exempel på detta. Huvudsaken är att de själva vet att de hör ihop (Arnstberg m.fl., 1993).

Dessa grupper utmärker sig utåt med hjälp av t.ex. symboler och i gruppen med exempelvis

regler. Symboler kan innebära både föremål, personer eller företeelser som hjälper till att visa

samhörighet. Flaggan och det kristna korset är andra exempel på symboler som har en förmåga
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att väcka känslor. Gemensamt för symboler är att de verkar på en icke-språklig nivå av

medvetandet och att det inte är vad de egentligen betyder utan vad de framkallar i form av

känslor som är det centrala. Regler blir både uttalade lagar och outtalade spelregler vilka finns i

alla sammanhang. Detta kan innebära allt ifrån om det är tillåtet med skor inomhus till vilken

sorts musik det är "tillåtet" respektive "förbjudet" att lyssna på i en krets. Dessa regler blir mest

synliga när de håller på att förändras eller när det råder osäkerhet om dessa (Arnstberg m.fl.,

1993).

   Ett problem man kan upptäcka när man undersöker en kultur är att den är en blandning av olika

kulturer och att det egentligen inte går att se någon kultur som enhetlig och avgränsad. Det är helt

enkelt inte möjligt att definiera kultur eftersom det hela tiden kommer nya infallsvinklar och

definitioner (Andersson, Persson & Thavenius, 1999).

   Det jag valt att basera mitt examensarbete på rör sig om den del av kulturen som i vardagligt tal

benämns som populärkultur. De flesta vet ungefär vad det rör sig om när man använder sig av

detta; det är serier, rockmusik, såpoperor etc., ofta förknippat med massmedier. Hur och av vem

detta begrepp används får dock konsekvenser för betydelsen. I boken ”Populärkulturen och

skolan”, (Persson, 2000, s. 22) skriver författaren:

Det (begreppet), är för det första uppenbart värdeladdat. Populär kan signalera både positiva och negativa

egenskaper och kvalitéer beroende på vem som använder begreppet och i vilket sammanhang. Populär kan betyda

omtyckt av många, det kan betyda någonting "folkligt" och det kan förknippas med utslätning, något där den

minsta gemensamma nämnaren styr både produktionen och mottagandet av kulturella texter

  Många är begreppen om denna kultur, både positivt och negativt laddade. Trivialkultur och

skräpkultur är klart negativt laddade och det tidigare nämnda folkkultur lite mera positivt, även

om just detta begrepp inte kanske används så mycket om moderna medier utan mer är avsett för

äldre traditioner.

   "Masskultur" är ett annat enligt mig mera positivt laddat begrepp som knyter an till

demokratisering och uppkomsten av massmedier och litteratur i slutet av 1700- och början av

1800-talet vilket ledde till en kultur öppen för fler än bara eliten. Dock finns även här avvikande

uppfattningar, som t.ex. att masskultur skulle vara strömlinjeformad och likriktad (Persson,

2000).

   Min uppfattning är dock att "masskultur" och "populärkultur" är bäst lämpade för det jag vill



6

undersöka. Eftersom den del av populärkulturen jag tänker undersöka handlar om (modern)

musik tycker jag populärmusik, i enlighet med det tidigare genomgångna ordet populär, erbjuder

den bästa tolkningen i och med att det då står för något som delges av många medier, är omtyckt

av många och får anses som "folkligt", men kan samtidigt vara förknippat med utslätning. Dock

kan man lägga till att massmedier inte är synonymt med populärkultur utan kan också vara

medium för hög/finkulturen.

Populärkultur/musik i skolan förr och nu

Den svenska skolan har alltid haft ett problematiskt förhållande till populärkulturen, t.ex. skriver

(Persson & Thavenius, 2003, s. 93):

Före 1960-talet var skolans förhållande till populärkulturen tämligen enkelt att sammanfatta: Framför portarna till

varje skolbyggnad fanns en stoppskylt, hit men inte längre. Populärkulturen hörde helt enkelt inte hemma i

skolan.

Detta tämligen okritiska förhållningssätt hade länge varit det dominerande; okritiskt på det sättet

att det i stället för välgrundade argument grundat sig på känslor och fördomar. Populärkulturen

var skadlig, fördummande, uppmuntrar till våld, snusk och omoral. Jämför t.ex. synen på The

Beatles nu och på 1960-talet. På 1970-talet mjukades det hela upp lite grann och en viss sorts

populärkultur tilläts i skolan, så länge det ledde till avancemang mot "finare kultur". Man kunde

även se uppmjukningen ur ett politiskt perspektiv och populärkulturen fick då rollen som "ett

opium för folket", dvs. ett instrument för den kommersiella kulturindustrin och de härskande

samhällsklasserna att hålla dem där nere i schack (Persson & Thavenius, 2003).

   Under 1980- och 90-talen och fram till idag har det dock sett tämligen annorlunda ut. Detta kan

delvis bero på att lärarna här har varit sådana som växt upp med populärkultur och nya medier

(Persson & Thavenius, 2003), men också medieexplosionen måste sägas ha en stor del i dessa

konsekvenser. Kabel-TV, Internet och reklamfinansierade radiokanaler gör att skolan inte på

samma sätt som förut kan sägas ha monopol på kunskapen. Inte heller synen och perspektivet på

vad kultur och kunskap innebär är densamma, vilket också får ses som ett resultat av ett

ekonomiskt (multinationellt), teknologiskt (datarevolutionen), och mediellt (stort antal nya

medier) förändrat samhälle (Andersson, Persson & Thavenius, 1999).
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   I detta samhälle ser företagen stora pengar att tjäna på estetiken, och både skolan och de elever

som går i den påverkas av det. Enligt Skolkommitténs slutbetänkande ”Skolfrågor - om skola i en

ny tid” (1997), citerad i Andersson, Persson & Thavenius 1999, sid.32, diskuterar man på sidan

36 skolans uppdrag med tanke på dessa förändringar. Detta skriver Skolkommittén:

På ett kvartsekel tycks skolan ha förlorat sin auktoritativa roll i ungdomars ögon och detta trots att den tar allt

större plats i deras liv. Föräldrarna får finna sig i att tilldelas en mindre betydelsefull roll än musiken. Så kan

värderingsförskjutningar se ut, när ungdomar tillfrågas om vem de lyssnar på och påverkas av. I efterkrigstidens

moderna industriländer har unga människors tankevärld och attityder i viktiga avseenden förändrats. De barn och

ungdomar som kommer till skolan idag är inte likadana som de var för 25-30 år sedan. De är socialiserade på

annat sätt. Deras föreställningar om sig själva, om livet och framtiden skiljer sig från äldre generationers

(Andersson, Persson & Thavenius, 1999, s.32).

I samma bok, (Andersson, Persson & Thavenius, 1999) skrivs om den danske kulturforskaren

Jörgen Gleerup och hans bok ”Opbrudskultur” (1991). Gleerup tar i den upp att skolan är i otakt

med det omgivande samhället. Han hävdar vidare att skolan blir en kuliss för subkulturerna. Den

utforskning av verkligheten som eleven gör får inte tillräckligt med stöd av skolan, och i stället är

det masskulturen som träder in och tillhandahåller förebilder och läroprocesser.

   Detta sker både på fritiden och i skolan och är absolut inget som kopplas ifrån när de befinner

sig i skolan, skriver Sholle & Denski i sin bok ”Reading and writing the media” 1993, citerad i

boken ”Skolan och den radikala estetiken” (Persson & Thavenius, 2003). I boken

”Populärkulturen och skolan” ( Persson, 2000) skriver författaren om vad Skolkommittén anser

om detta, och tar bl. a. upp hur man bör förhålla sig till det. Skolkommittén anser att eftersom

skolan skall tillvarata barns och ungdomars erfarenheter och kunskaper är arbetet med detta

viktigt. Det har dock, inte bara före 1960-talet, funnits en tendens att se som skolans uppgift att

motverka populärkultur och göra elever kritiska till detta. Skolkommittén hävdar vidare att,

eftersom detta är en så stor del av barns och ungdomars liv, skolan måste arbeta med att skapa

förståelse för detta och att ta tillvara och lära sig att använda saker på ett bra sätt. I denna

förståelse ligger också att lära sig att kritiskt granska, men det är samtidigt något som bekräftar

barns och ungdomars intressen och i och med deras identitet.

   Skolans fördel när det gäller att jobba med detta är att skolan är en värld där unga och vuxna

möts och arbetar. De kunskaper och erfarenheter om populärkultur de unga har med sig går
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kanske inte enkelt att passa in i skolans kurser, men här kan skolan på ett bra sätt hjälpa till med

sortering och analys av detta.

   Även skolan kan tjäna på att arbeta med populärkultur. Kulturdepartementet skriver i sin "En

strategi för kultur i skolan" (Regeringskansliet/Kulturdepartementet, 1998, s. 9-10):

Skolans utveckling gynnas av att skolan öppnar sig mot samhället. Genom att människor och institutioner i

skolans omgivning blir delaktiga i skolans arbete och liv uppstår nya perspektiv på frågor om hur skolan skall

organisera sin verksamhet. Ett sätt för skolan att vidga kontakten med omvärlden är att fungera som ett kulturellt

centrum. En sådan öppenhet kan ha flera betydelser. Den kan innebära att skolan är öppen för alla elever och

deras erfarenheter men också att undervisningen öppnar sig för de resurser som finns utanför skolan, främst inom

kulturinstitutionerna och det fria kulturlivet.

Arbetet med populärmusik i skolan

Hur jobbas det då med populärmusik i skolan? På 1970-och 80-talen har det skett viktiga

satsningar på kultur runt om i Sverige. Biblioteken och musikskolan är något som de flesta

kommuner har satsat hårt på även om en del tyvärr tvingats dra ner på det under senare år. Mera

konkret stod i 1980 års läroplan att skolan skulle stimulera barns och ungdomars intresse för

kultur och deras deltagande i kulturlivet, samt att detta ansvar lades på skolans alla ämnen

(Skolöverstyrelsen, 1980). Nu gällande läroplan, Lpo -94, befäster detta ansvar och betonar

läraren och i synnerhet skolledarens roll i detta (Utbildningsdepartementet, 1994). I kapitel 2 i

Lpo-94, Mål och riktlinjer, står också i underkapitlet 2.2, kunskaper, under mål att sträva mot:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande

och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud (Utbildningsdepartementet, 1994)

Även i FN:s konvention om barnets rättigheter (Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, 2002, s.

49) nämns detta i artikel 31:2:

Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga

livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig

verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

"Samhällets kulturutbud" och "det kulturella och konstnärliga livet" borde då även gälla



9

populärmusik.

   Några konkreta exempel på hur man ska arbeta med populärmusik finner man dock inte i

läroplanen, och sällan heller i de lokala styrdokumenten, vilket kanske för en del kan innebära

man inte har några riktlinjer att gå efter i arbetet med detta. En annan av svårigheterna med att

använda populärmusik i undervisningen/verksamheten kan vara att lärare och elever har ganska

olika syn på detta. Ofta, men inte alltid, är musiken som vuxna gillar inte riktigt densamma som

eleverna gillar och detta kanske än mer i lägre åldrar än i gymnasiet. Så kallad "ungdomsmusik",

som ofta också kännetecknas av subkulturer, blir svårt för en lärare att sätta sig in i på ett

trovärdigt sätt. Ett av nöjena med mycket populärmusik är ju också att den tillhör barn och

ungdomar och inte vuxna. Denna gräns är viktig att vara medveten om eftersom övertramp kan

vara känsliga och minska trovärdigheten hos lärare, men inte desto mindre måste man som lärare

sätta sig in vad det är som gäller för det stoff som man ska lägga in i undervisningen (Persson,

2000).

   I boken "En dödsmetall-hardcore-hårdrocksgrej, det är jättesvårt att förklara" (Lilliestam,

2001), står det om språkforskaren S.I Hayakawa, och hans syn på musik som "equipment for

living”, - "utrustning för livet". Han menar att människor på olika sätt hanterar och organiserar

sina liv med hjälp av musik. Man minns upplevelser, skapar stämning, upplever gemenskap med

andra och skapar och upprätthåller identiteter. Musik är alltså inte bara något som låter utan

också ett socialt beteende och omgiven av handlingar. Just när det gäller identiteten kan

populärmusik och genrer vara viktigt och intressant att titta närmare på.

   Ett intressant projekt som drevs i samarbete mellan Institutionen för musikvetenskap och

Institutionen för svenska språket, båda vid Göteborg universitet, ägde rum 1997 (Lilliestam,

2001). 105 gymnasieelever fick samtala om musik mellan 30-60 minuter och om frågor som: Vad

kallar du musiken? Vad tycker du om musiken? Vem/vilka lyssnar på musiken? När lyssnar man

på musiken? Hur skulle du beskriva musiken för dina kompisar? Man ville samla in material för

analyser av gymnasisters språk, argumentations- och samtalsteknik. Eftersom musik är ett stort

intresse för många ungdomar och dessutom något som används som verktyg i identitetsbyggande

befanns detta vara ett lämpligt ämne.
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Identitet

Ordet identitet kommer från latinets idem, som betyder "densamme" eller "jag är jag". Det

handlar om att höra hemma, både personligt/individuellt som kollektivt/gruppmässigt. Skillnaden

mellan elever och vuxna när det gäller detta är att en mogen människa har (ofta) en välutvecklad

identitet och en stabil uppfattning om sig själv och sin situation i samhället. Kort sagt något som

är bra att ha och något som ger trygghet och stabilitet i tillvaron (Alsmark, 1997). Detta medan

barn, som tidigare nämnts, ofta måste testa olika identiteter innan de känner var de hör hemma,

vilket kan ta sig uttryck i de ofta tvära och spontana bytena mellan grupptillhörigheter man kan se

(Persson, 2000).

   Kunskaper om populärmusik och genrer kan, i rätt sammanhang, ge en person identitet,

position och status. Att få elever att prata om och analysera musik på ett teoretiskt sätt är dock

inte alltid det lättaste (Lilliestam, 2001). I ”Populärkulturen och skolan” (Persson, 2000, s.196)

står:

Eleverna förväntas inte bara tala om vad de gillar, utan också analysera det kritiskt. Hur man kan uppnå detta

utan att "kolonisera" eller helt enkelt ogiltigförklara elevernas nöje, är fortfarande ett av de centrala problemen

med att undervisa om populärkultur.

För att inte totalt ta död på nöjet när det gäller att prata om musik får man då börja med

grundläggande frågor som t.ex. vilken typ av musik det är och hur man kan veta det innan man

kanske längre fram kan gå in på att tala om melodier, texter, sångstil etc.

   Att tala om och lära sig genrer handlar om att musik precis som texter läses i förhållande till

andra texter och i förhållande till vår förförståelse. Det är lika viktigt att veta vad en text inte är

som vad den är. När genrer börjar kännas igen, och när eleverna kommer i en viss ålder, börjar en

del elever på ett lite mera märkbart sätt än tidigare söka sig till vissa genrer med allt vad det

innebär, t e x olika stilar och intressen (Persson, 2000).

   I kapitlet som handlar om populärmusik, identitet och kritisk diskurs i boken ”Populärkulturen

och skolan” (Persson, 2000) står det om detta identitetssökande på sidan 198:

Att göra anspråk på en särskild musiksmak är således detsamma som att göra anspråk på en särskild social

identitet - eller, i vissa fall, flera identiteter. Som Simon Frith påpekar: unga människor använder musik som ett
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sätt att placera sig själva socialt, historiskt och politiskt. Musik kan ge tillträde till ett system med symbolisk

innebörd som är mer komplext än det som finns tillgängligt lokalt, i kompisgruppen eller i familjen. På det sättet

kan musiken erbjuda medel för att hävda en positiv status för identiteter som förkastas eller undervärderas, att

avvisa de officiella identiteter som föreslås av familjen, skolan eller arbetsplatsen och att uppnå eller sträva efter

nya identiteter, bortom dem som tycks stå till buds.

   När det gäller skolan och identiteten så står det i boken ”Skolan och de kulturella

förändringarna” (Andersson, Persson, Thavenius, 1999, s.113) om "den kulturella friställningen":

Enligt denna tankegång lever dagens ungdomar i en värld där traditioner förlorat i betydelse och byggandet av

personligheten sker med bitar och skärvor som hämtats från en alltmer mediedominerad omvärld. Den kulturella

friställningen antyder en stor frihet, men denna frihet inskränks av det fenomen som kallas "expropriation", dvs.

att många av de föreställningar som man bildar sig om sig själv och sin omvärld är fabricerade i förväg av en

stark mediekultur. Det är i förhållandet till den kulturella friställningen som skolans behov av en generell

mediepedagogik blir uppenbart, och därmed också en medveten hållning till den kulturella identitetens problem.
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Metod

Urval/datainsamling

När jag kommit på det område jag ville skriva arbetet om, tog jag upp detta med min handledare.

Tillsammans med henne gjorde jag upp avgränsningar för arbetet, både för att det skulle bli så

givande som möjligt för mig som lärare samt att det inte skulle bli för tids- eller resurskrävande.

Jag hade en idé om att undersöka hur det arbetades med populärkulturen i skolan, men insåg efter

lite funderingar att detta var ett alldeles vitt område för det omfång examensarbetet skulle ha. Jag

valde därför att begränsa mig till den populärmusik som barn och ungdomar kommer i kontakt

med via radio, TV, skivor, Internet och konserter. För att uppnå mitt syfte angående hur det

arbetas med populärmusik i skolan, hur lärares syn är på ämnen, metoder, mål och identitet,

bestämde jag mig för att samla information om teorier kring detta och om tidigare forskning i

mitt ämne. Jag sökte på ämnet populärkultur och fick upp en ansenlig mängd litteratur som jag

började studera. Jag hade även hjälp av min handledare som lånade ut viss litteratur.

   När jag hade läst igenom denna litteratur och läroplanen för skolan uppstod en hel del frågor

som jag ville ha med i intervjuerna vilka, om dessa besvarades någorlunda utförligt och

sanningsenligt, skulle motsvara det jag ville undersöka. Först hade jag tankar om att intervjua

elever, vilket jag snabbt la ner eftersom jag inte upplevde att det skulle ge mig mera användbart

stoff att skriva om och att det framförallt inte skulle besvara mina frågor. Jag hade också en fråga

som innefattade om man kunde se lärarens ståndpunkt kring populärmusik i skolan och skulle

därför observera ett lektionstillfälle. När jag började leta intervjupersoner upplevdes dock detta

väldigt svårt för de tillfrågade lärarna och sköt upp mitt examensarbete en längre tid, vilket

resulterade i att den delen ströks ur syftet och så gjordes även observationerna. Eftersom jag ville

veta lärares syn på undervisning/verksamhet, förhållningssätt, målsättningar och planering ansåg

jag och min handledare att intervjuer, och då speciellt kvalitativa, skulle ge de bästa

förutsättningarna för att få den informationen jag eftersträvade.

   När jag sedan började leta intervjupersoner igen så upplevde jag att många lärare arbetade med

detta tillsammans med fritidspedagogerna i skolan, eller tvärtom. Jag bestämde, eftersom

utbildningen numera är i det närmaste likadan för grundskollärare för tidigare åldrar och

fritidspedagoger, att jag kunde intervjua både lärare och fritidspedagoger. Jag kommer hädanefter
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att använda ordet lärare när jag talar om dessa två yrkesgrupper. En viktig skillnad när man talar

om dessa två yrkesgrupperna är dock att det är en viss skillnad i utövandet av yrket. En lärare

arbetar i lektionsform med syfte och mål att elever ska lära sig något. En fritidspedagog arbetar i

verksamhet, också med syfte och mål, men dessa kan skilja sig lite i de två yrkena. Det kan

såklart vara samma mål för de båda i det fall fritidspedagogen är integrerad i skolarbetet som

resurs eller med sin kompetens, och båda lyder ju under läroplanen för det obligatoriska

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), men det kan som sagt också skilja sig

åt. Detta kommer jag att gå in på mer utförligt i diskussionsdelen. Jag använder också skolan som

benämning för både skolor och fritidshem eftersom de flesta fritidshemmen numera är placerade i

skolmiljön, och inte som tidigare, fristående från dem. Slutligen kommer jag i resultat- och

diskussionsdelen att benämna de sex intervjuade lärarna som ”Lärare 1”, ”Lärare 2” osv.

   När jag gjorde intervjuerna utgick jag ifrån boken ”Examensarbetet i lärarutbildningen”

(Johansson & Svedner, 2001), där jag fick god hjälp med att konstruera intervjufrågor. När jag

sedan utformade frågorna utgick jag som tidigare nämnts från mitt syfte och tidigare forskning.

Därefter diskuterade jag dessa frågor med min handledare för att till sist ha åtta stycken

genomtänkta frågeställningar som upplevdes täcka det jag ville ta reda på (se bilaga).

   Urvalet till vilka personer jag skulle intervjua skedde först genom att jag skickade ut ett mail till

de flesta rektorerna på låg- och mellanstadieskolor i Umeå, och till ca tio stycken likadana skolor

i Skellefteå. Utfallet blev inte alls tillfredsställande och inte en enda sade sig kunna ställa upp

med en intervju eller låta mig få komma och observera ett lektionstillfälle. När jag sedan strök

observationsfrågan ur mitt syfte och ringde runt till lärare gick det mycket bättre. Jag upplevde att

lärarna som tillfrågades kände sig tryggare och mer bekväma när de själva fick höra hur

undersökningen skulle gå till. I och med att jag inte hade något syfte med att ta reda på hur man

arbetade med populärmusik i olika skolor med betoning på jämförelse mellan skolorna, lade jag

inte heller ned någon möda på att få personer från olika städer eller olika samhällen

(byskolor/stadsskolor). Jag nöjde mig med att ta de personer som sade sig kunna ställa upp, de

flesta sådana som jag träffat på via tidigare VFU-perioder eller arbeten på skolorna. En viktig

punkt när lärarna tillfrågades var dock om dessa på något sätt och någon gång använt sig av

populärmusik i undervisningen. Jag klargjorde min definition av populärmusik för dem som

behövde det, och efter tio samtal hade jag sex personer. Person 1 är 26 år, fritidspedagog/man,

person 2, 26 år, lärare/man, person 3 är 43 år, fritidspedagog/man, person 4, 44 år,
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fritidspedagog/man, person 5, 27 år, lärare/man och slutligen person 6, 26 år, lärare/kvinna.

    Från början hade jag en tanke om att det skulle vara jämn könsfördelning. Detta visade sig

dock vara svårare än vad jag trott, och då att få tag på kvinnliga lärare som arbetade med detta.

Eftersom undersökningen inte heller handlar om hur könsfördelningen ser ut i arbetet med

populärmusik i skolan, väljer jag att inte dra några slutsatser utifrån det.

Procedur

När jag genomförde intervjuerna utgick jag från boken ”Examensarbetet i lärarutbildningen”,

(Johansson & Svedner, 1998), och vad det där stod om förhållningssätt vid intervjuer avseende

förberedelser och genomförande. För att den intervjuade skulle känna förtroende för mig som

intervjuare och vara bekant med undersökningen så hade jag, när jag informerade om intervjun,

redogjort för de punkter som gäller forskningsetik. Detta innebär att intervjudeltagaren ska

erhålla en rättvis och begriplig bild av syftet, han/hon ska när som helst kunna ställa frågor om

undersökningen och få dessa sanningsenligt besvarade, när som helst avböja att delta eller

avbryta sin medverkan i undersökningen utan negativa följder och vara medveten om att

anonymiteten är skyddad och att det inte ska gå att identifiera vare sig skola, lärare eller

elever/barn.  Jag hade också tillfrågat personen om den godkände att intervjun spelades in på

band samt talat om att ingen annan skulle lyssna på dem. Vidare informerade jag om att det

inspelade materialet skulle förstöras efter bearbetningen. Till sist hade jag, inför den första

intervjun, testat att ställa mina frågor till en utomstående och skrivit ut dem för att se huruvida de

verkligen gav de svaren jag ville ha. Jag ansåg att frågorna, rätt ställda, skulle ge de svar jag ville,

men att det var viktigare att lyssna på vad den intervjuade egentligen sa och att på rätt ställen

komma in med relevanta följdfrågor i stället för att vara inriktad på nästa fråga. För att den

intervjuade skulle få möjlighet att verkligen tänka efter och ge utförliga svar försökte jag att inte

stressa fram frågorna utan ställde följdfrågor som ”När?”, ”Hur?”, ”Hur ofta?”, ”Ge exempel?”,

samt tillät tystnad efter de direkta svaren sagts. Detta kunde ibland resultera i s.k. ”pinsam

tystnad”, men kunde också innebära att den intervjuade kom på tillfällen att berätta om som

annars inte skulle ha kommit fram.
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Databearbetning

Alla intervjuer skrevs ut och jämfördes. Eftersom mina intervjuer var kvalitativa och var sex till

antalet tyckte jag att det bästa sättet att jämföra dem var att gruppera intervjupersonerna efter

uppfattningar. Jag redovisade varje fråga med en rubrik och använde mig under den av ett citat

som jag tyckte presenterade de olika uppfattningarna på ett bra sätt. Sedan redovisades svaren

mer utförligt under det. När detta var gjort sammanfattade jag resultaten och analyserade dem

utifrån mina frågeställningar och den tidigare forskning jag tagit upp. Jag redovisade även hur jag

tyckte mina frågeställningar blivit besvarade, om det dykt upp några nya insikter eller frågor,

samt tog under en egen rubrik upp resultatets konsekvenser för mig som lärare.
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Resultat

Populärmusik i undervisningen

Här kommer jag att presentera ämnen och tillfällen när de intervjuade använt sig av populärmusik

i undervisningen/verksamheten. I anslutning till detta redovisar jag även informanternas svar om

metoder och mål.

”När jag har ämnet musik brukar vi ha frågesport, då använder jag mig nästan jämt av så

kallad populärmusik” (Lärare 1)

Två av de intervjuade lärarna, 1 och 4, svarar på den första frågan att de använder populärmusik

när de har musiklektioner med ett mera lekfullt innehåll, och berättar om allt ifrån bingo till

frågesport och korsord. När det gäller metoder för dessa lektioner har det varit enkelt och lekfullt.

Både bingon och frågesporten har handlat om att känna igen populära sånger, ibland sjunga vissa

stycken eller hoppas på turen att man har den spelade låten på sin bingobricka.

”Vi tog den engelska refrängen och gjorde om den till svenska, vilket var skitkul och

mycket uppskattat av eleverna” (Lärare 5)

Två andra, lärare 2 och 5, berättar om ett tillfälle då eleverna i ämnet engelska fått ta med en låt

med engelsk text, där man tog ut en del av som skulle översättas till svenska. Låten och texten

laddades ner från Internet eller togs med hemifrån. De metoder dessa lärare använde sig av var att

eleverna kunde använda sig av Internet och ordlistor i översättningen. Sedan fick de läsa upp den

engelska och den svenska delen för varandra.



17

”Vi har haft ett jättestort projekt som heter Småstjärnorna, då det givetvis är barnens

musikintressen som styr. Där ingår allt från pop till hårdrock och det får barnen styra helt

själva” (Lärare 3)

Två lärare, 3 och 5, berättade om fler tillfällen. De hade använt populärmusiken i ett stort

sammanhang som musikaler och större shower som sträckte sig över en längre tidsperiod. Båda

nämner att det ofta tog längre tid än man först trodde, och att metoderna för arbetet var att

eleverna skulle få välja arbetsgrupper, musik, hur man skulle öva och framföra för att slutligen

spela upp för klasskompisar, föräldrar och släkt. Allt från musik till rekvisita sköttes av eleverna,

om än med stöd av lärare.

”Man ska kunna tycka om något så excentriskt som indisk magdansmusik utan att för den

skull bli nedvärderad” (Lärare 4)

Två av lärarna, 4 och 6, hade använt sig av populärmusik då det gällde värderingsövningar eller

som ett sätt att berätta för de andra vad man tyckte om och lyssnade på. Lärare 4 pratade mycket

om att det finns olika tycken och smak. Han hade även ett forskningsprojekt då eleverna fick

välja en artist eller en grupp som de med hjälp av läraren studerade. Detta redovisades sedan efter

några tillfällen. Lärare 6 gjorde en lista över vilka elever som skulle spela upp sin låt, berättade

sedan hur man skulle gå tillväga och varför man gjorde det, och hjälpte sedan till med det

praktiska inför redovisningarna.

Målen med arbetet

”Mitt mål med musiken är att det ska vara roligt och jag utgår då ifrån barnens intressen”

(Lärare 1)

Lärare 1, som hade använt musiken i ett mera lekfullt sammanhang, och lärare 2, som använt den

i en översättningsövning, berättar att de, för att göra inlärningen lustfylld, utgår ifrån elevernas



18

intressen när lektionerna planeras. Deras mål med populärmusik är att det ska vara roligt. Lärare

2 hade ett mera konkret kunskapsmål än lärare 1, att eleverna skulle veta vad artisterna sjöng om

samt att öva språk. Detta hörde dock ihop med att utgå ifrån elevernas intressen i och med att de

tyckte sådant var kul och intressant att veta.

”Målet är vägen till slutproduktionen, delaktighet och samarbete” (Lärare 3)

Lärare 3 och 5, som berättat om arbetet med populärmusik i musikal- eller showsammanhang,

säger att det såklart är roligt med den färdiga showen som slutprodukt men att det egentligen är

vägen dit som är viktigare. Att få alla elever delaktiga och att arbeta med deras förmåga till

samarbete är väldigt viktigt på denna lärares skola, och även för elevernas fortsatta utveckling.

”Jag ville på ett kul sätt lära dem alfabetet, uttal och att översätta” (Lärare 5)

Lärare 5 hade, förutom att ha arbetat med populärmusik i ett större musikalsammanhang, precis

som tidigare nämnda lärare 2, arbetat med detta i en översättningsövning under en

engelskalektion. Målet med den lektionen var att få med uttalet, alfabetet och att träna eleverna

på att översätta.

”Målet är att öka bredden i populärmusiken, få eleverna att upptäcka andra genrer än de

kommersiella och att respektera olika musikstilar” (Lärare 4)

De två lärare, 4 och 6, som uppgivit att de använder populärmusik som ett sätt att få elever att

upptäcka olika stilar och att respektera varandras smak, uppgav att det dels var för att öka

bredden i deras lyssnande, och dels ett sätt att öka förståelsen för varandras smak. Eleverna får

för de andra visa vad de tycker är bra och ska oavsett vad de spelar respekteras för detta. Målet är

även att respektera den musikaliska mångfalden hos eleverna.
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Övriga tillägg

”Musik ska alltid vara ett ämne som det känns kul att gå till” (Lärare 4)

Tre av lärarna, lärare 3, 4 och 5, väljer att återkomma till det som tidigare sagts om att musik ska

vara, och är, ett kul ämne att gå till. De har sett att musik verkligen skapar glädje och att det

uppskattas samt sitter kvar hos eleverna, även långt efter ett avslutat tillfälle (lärare 3).

Åsikter om populärmusik i undervisningen/verksamheten

Här ville jag få reda på lärarnas syn på hur de tyckte att populärmusik i skolan kunde användas i

olika ämnen, möjliga metoder, deras erfarenheter av egen användning, samt vad de tyckte man

skulle tänka på när man valde att använda sig av detta. Efter varje citat redovisas ämnena och

metoderna. Därefter fick de frågan om vad man borde tänka på, vilket redovisas efter citaten

kring detta.

”Jag har egentligen svårt att se ett ämne där man inte skulle kunna använda sig av

populärmusik” (Lärare 5)

Denna uppfattning gäller för fyra av de personer jag intervjuat, och de är positiva till att använda

populärmusik i många olika ämnen i undervisningen/verksamheten. De talar om

ämnen/verksamheter som musik, idrott och hälsa, svenska, engelska, historia, bild och SO. Lärare

2 tycker att man kan använda det i historieundervisningen för att öka förståelsen för olika

tidsepoker, lärare 4 talar varmt om översättningar, både från engelska och av svårare svenska ord,

lärare 5 nämner även han att populärmusik kan gestalta vissa tidsepoker, och lärare 6 vurmar för

att populärmusik kan vara ett bra ämne att prata om identitet och värderingar och då i ämnena

svenska och samhällskunskap.

”Idrott är ett bra ämne att lätta upp med populärmusik” (Lärare 1)

Två av lärarna, 1 och 3, tycker att idrott och hälsa är ett bra ämne att använda populärmusik till
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och att det går att använda på många olika sätt. Till exempel har lärare 3 genomfört olika

rörelseövningar. Även lärare 1 tycker att idrott och hälsa är ett lämpligt ämne/verksamhet och att

det gör att det blir trevlig stämning. Vidare berättar lärare 1 om en lek som de genomfört, vilken

går ut på att eleverna ska känna igen den låt de blivit tilldelad för att sedan på ett korrekt sätt

kunna genomföra leken.

Lyckade arbetstillfällen

”Vi gjorde låtar och tillverkade en skiva” (Lärare 1)

På denna fråga tar lärare 1 och 3 upp ytterligare tillfällen än de redan nämnda och berättar om när

de skrivit egna låtar och spelat dessa med eleverna. Valen hade, med hjälp och handledning av

läraren, gjorts av eleverna. Lärare 1 hade tillsammans med sina elever även spelat in låtarna och

blandat in ämnet bild i övningen genom att låta eleverna tillverka skivomslag till den inspelade

skivan. För båda två blev resultatet väldigt lyckat och för lärare 3 hade det även inneburit att han

sett resultat flera år efteråt i form av musikintresse hos en del av dessa elever, vilket också

uttryckts av dem själva.

   Resterande lärare, 2, 4, 5 och 6, tyckte att de exemplen om arbete med populärmusik de redan

uppgivit i fråga 1 varit lyckade. För lärare 2 och 5 innebar det en översättningsövning från

engelska till svenska, lärare 4 hade genomfört en forskningsuppgift och lärare 6 hade låtit

eleverna ta med en låt vilken de presenterade tillsammans med information om artisten. Lärare 4

ville dock återigen trycka på hur väl hans forskningsuppgift slagit ut. Eleverna ville jobba med

denna även när det inte var musik på schemat och letade bl.a. skivor hos föräldrar och äldre

släktingar på fritiden.

Mindre lyckade arbetstillfällen

”Rätt känsla för låtarna så man inte knäcker eleverna eller gör det tråkigt” (Lärare 3)

Lärare 1 säger återigen att förberedelse är viktigt när det gäller detta, och att man noga ska ha valt

ut låtarna som det ska arbetas med för att undvika att det ska bli tråkigt eller svårt för eleverna.
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Detta skriver lärare 3 också under på och tillägger att detta är väldigt viktigt för att arbetet ska

läggas på rätt nivå så att man inte knäcker eleverna eller förtar arbetsglädjen från dem.

”Tävlingsinstinkten är stor hos elever och lektioner kan kantra om de inte är ordentligt

planerade” (Lärare 4)

Lärare 2, 4 och 6 berättar om tillfällen då de använt sig av musiklekar och tävlingar med

populärmusik, och är alla överens om att det är av stor vikt att det är noggrant planerat, såväl låtar

som frågor som ska ställas. Hos en del elever är tävlingsinstinkten så stor att det blir ett problem,

elever anser sig orättvist behandlade och lektionen utmynnar i diskussion. Lärare 4 berättade

också att det oftast var pojkarna som var mer tävlingsinriktade. Lärare 5 hade inget mindre lyckat

tillfälle att berätta om.

Förebyggande åtgärder i arbetet

”Sex och droger i texterna ska inte uppmuntras” (Lärare 2)

Tre av lärarna, 1, 2 och 3, säger att man ska kontrollera texterna i allt arbete med populärmusik.

Skolan ska inte uppmuntra sex, droger och våld eller andra saker som kan innebära att elever får

lära sig vissa värderingar som är fel. Texterna får heller inte vara för svåra i arbetet med detta,

vilket enligt lärare 1 kan innebära att eleverna tappar intresset redan där. Lärare 3 säger att detta

kanske mer gäller elever kring10-11 år som börjat ha goda kunskaper i engelska, men tål att

tänkas på även vid undervisning för yngre elever.

”Precis som i all pedagogisk verksamhet ska man vara förberedd och ha syftet med

lektionen klart” (Lärare 6)

Lärare 4, 5 och 6, tycker att det är väldigt viktigt att vara förberedd och ha syftet med lektionen

klart för sig för att få lektionen att fungera på bästa sätt. Om man hittar på den i stunden blir det

aldrig bra eftersom man då inte hunnit tänka på och analyserat möjliga utgångar, säger lärare 4.

Lärare 5 och 6 säger att det vid en icke-planerad lektion finns risk att eleverna bara ser
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populärmusik som ett sätt att ”ha skoj” vilket riskerar att stämplas på kommande, kanske

planerade lektioner. Kul ska det såklart också vara säger lärare 6, men det finns så mycket större

användningsområden än bara i nöjessyfte.

”Man ska heller aldrig tvinga någon elev att sjunga ensam” (Lärare 5)

Lärare 5 återkommer också till att det inte ska förekomma några obehagskänslor i arbetet med

musik. Även om man som lärare tror att en del utåtriktade elever klarar av och tycker om det så

är det skillnad på att sjunga och att prata och det är inte alla som fixar det.

Populärmusik och identitet

”Eleverna fick ta med sig en skiva hemifrån att spela och berätta om för klassen”

(Lärare 1)

Lärare 1 berättar om ett tillfälle då han tyckte att han sett exempel på olika identiteter hos

eleverna, men att dessa lätt byttes ut, p g a elevernas låga åldrar.

”Ibland, men inte alltid, kan man se på elevens kläder och stil vilken musik den vill

identifiera sig med” (Lärare 4)

Lärare 2 och 4 kommer in på att en del elever genom kläder och stil visar vad de vill identifiera

sig med. Dock är detta inget man kan dra slutsatser av, hävdar lärare 4, p g a att det ofta går mode

i stilar och tar upp att man kan se ut som en punkare för att det är modernt samtidigt som man kan

lyssna på Amy Diamond, en artist i de yngre tonåren som spelar en popmusik som företrädelsevis

attraherar barn och ungdomar, enligt läraren.

”För elever som är 7-8 år handlar det nog inte så mycket om identiteter än så länge”

(Lärare 3)

Tre lärare, 3, 5, och 6, hävdar att deras elever är för unga och att de nog inte börjat fundera så
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mycket kring identitet. Den ene lärarens elever är 7-8 år och de två andras 10-13 år. De lyssnar på

musik, men har ingen utpräglad stil eller genre som syns. Lärare 6 tycker dock att musik är en bra

utgångspunkt för att prata om identitet, men då kanske i högre årskurser som i 7:an och 8:an.

Hur man tar tillvara på elevers kunskaper och intressen i arbete med populärmusik

”Man snappar upp vad eleverna sjunger på och försöker spinna vidare på detta” (Lärare 1)

Lärare 1 försöker, för att göra lektionerna intressanta och för att utgå ifrån elevernas intressen och

förkunskaper, få en bild av vad elever lyssnar på för att därigenom kunna utgå ifrån det när han

planerar lektioner.

”Mycket av deras intressen och förkunskaper syns i de val de gjort i denna uppsättning”

(Lärare 3)

Fyra av de sex lärarna tar upp olika uppsättningar där man jobbat med populärmusik, och där

eleverna nästan helt fritt fått välja hur arbetet skulle utformas, utföras och redovisas. Lärare 2 har

haft lektionstillfällen då eleverna fått spela upp och/eller sjunga låtar de gjort/valt själva. Lärare 3

tar på samma sätt upp ”Småstjärnorna” eller ”Lilla melodifestivalen”, uppträdanden där eleverna

fått välja vilka låtar de velat uppträda med utifrån vissa ramar. Lärare 4 och 5 berättar om stora

projekt där eleverna fått skapa och tillverka allt ifrån rekvisita till sångerna de ska framföra.

Lärare 4 berättar om sina musiklektioner där han ”plockat in” studenter från

musiklärarutbildningen, vilka lät eleverna komma på låtar med egna melodier. Till dessa skrevs

sedan texter och noter ned och de spelades in. Som avslutning fick de framföra dem på en festival

som hölls på Idunteatern i Umeå. När lärare 5 berättar om sitt tillfälle då han tagit tillvara på

kunskaperna och intressena hos eleverna berättar han om en musikal/föreställning, där eleverna

fick göra ett första-, andra- och tredjeval kring det de ville arbeta med. En del jobbade med

scendekor, en del med ljud och ljus och andra med att framföra sångerna.

   Lärare 5 berättade också om ytterligare ett tillfälle, där han enligt honom själv nått fram till

eleverna på ett sätt som han annars inte trodde han skulle ha gjort. Det handlade om några pojkar

som av olika anledningar hade lite svårt för sig i skolan, men som hade ett stort intresse av att
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lyssna på och spela musik. Läraren hjälpte dem att bilda ett band och lät dem hålla till i

musiksalen för att öva, och hjälpte även till med att skriva låtar och att lära dem spela på

instrumenten. Lärare 5 upplevde att han, genom att ha tagit tillvara på deras intressen, fått en lite

annorlunda relation till dem än vad han hade i klassrummet och att han även fått deras förtroende.

Förtroendet att få vara i musiksalen värderades högt av eleverna och läraren ansåg att de blivit

lugnare och nått framsteg även i andra ämnen. Dock hade inte repetitionerna pågått så länge så

han ville inte dra för stora slutsatser av det.

”I och med att de får ta med vilken låt de vill och spela upp för de andra så tycker jag att

det är ett exempel på det” (Lärare 6)

Lärare 6 återkommer till sin lektion där eleverna fick ta med en låt som de spelade upp samt

berättade lite om artisten bakom den, och säger att hon tycker det är ett exempel på att hon utgått

ifrån elevernas intressen. Hon tillägger att det nästan får vara vilken låt som helst men att de inte

får innehålla pornografi, våld eller vara drogförhärligande.

Mål och påverkan efter arbete med populärmusik

För att underlätta och göra det mer överskådligt har jag lagt in respektive lärares uppfattning om

hur ofta de märker att målen nås. Där flera lärare har samma uppfattning framgår det i texten.

”Om målet är att skapa glädje är det lätt att se när det uppfylls” (Lärare 2)

Lärare 1 och 2 berättade om att de utgått ifrån att arbete med populärmusik ska vara roligt och att

de därigenom lätt kan se när arbetet gett önskat resultat i och med glada elever och ökad arbetsro,

vilket också speglar av sig på andra ämnen, tyckte de båda. Båda tyckte också att man, varje gång

de arbetat med populärmusik med målen att skapa glädje och ökad arbetsro, hade lyckats med

detta i och med att det blivit glad och livad stämning.
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”Delaktighet och samarbete” (Lärare 3)

Lärare 3, som jobbat mycket med större arrangemang när det gällde populärmusik, återanknöt till

det han berättat om att delaktighet och samarbete. Detta hävdade han var minst lika viktigt som

den färdiga produkten. I det senaste projektet hade 100 av 116 barn deltagit, vilket han tyckte var

ett bra bevis på att man så gott som uppfyllde det mål man haft. Han tyckte att målen om

delaktighet och samarbete alltid på ett eller annat sätt nåddes i och med att lärarna var med hela

vägen och fångade upp de som av olika anledningar inte ville vara med. Ingen tvingas dock, det

ville han speciellt understryka.

”Man kan se det på elevernas musikaliska kunskaper. Aktivt lyssnande och de har blivit

bättre på att känna igen olika genrer” (Lärare 4)

Lärare 1 och 4 talar om musiklektioner de haft och att man kan se att elevernas musikaliska

förståelse har ökat. Lärare 4 berättar om att många upptäckt att det finns andra genrer än den

kommersiella musik som spelas på de bredaste kanalerna samt att de blivit bättre på att känna

igen olika genrer inom populärmusiken. På frågan hur ofta han märker att målen nås svarar han

att det är svårt att mäta hur och hur ofta eleverna påverkas. Det märks dock att de blir mer och

mer intresserade och att de i år hade sett Melodifestivalen på ett helt annat sätt än tidigare, av

kommentarer till läraren att döma.

”Sången hjälpte dem till ett bättre uttal” (Lärare 5)

Lärare 5, som använt sig av en populär engelsk låt för att förbättra elevernas engelska uttal och

alfabet märkte efter några gånger en förbättring. Läraren såg alltså ett ganska direkt resultat, men

visste inte hur det skulle se ut på ett tag när kanske låten glömts bort och inte fanns på elevernas

läppar. För att se hur ofta/om målen nåddes tyckte han att uppföljningslektioner av olika slag

var ett bra sätt att mäta hur mycket kunskap som fastnat hos eleverna, vilket läraren dock inte

arbetat med så mycket.

   Lärare 6 hade inte funderat så mycket på de konkreta målen med sin lektion och hur man kunde

se ifall målen var uppfyllda. I och med att lektionen dock bestod av att elever fick ta med sig en
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låt till skolan, spela upp den samt berätta lite om artisten bakom den, så tyckte läraren att den sått

ett frö för kommande funderingar kring genrer, stil och att det var till stor hjälp när elever under

senare år skulle hitta sin identitet. Läraren ansåg också på frågan hur ofta målen nåddes att det

var svårt att säga något eftersom dessa var mera långsiktiga mål, men avslutade meningen med

att säga att det ”varje gång en låt spelats upp av en elev i alla fall märkts en reaktion av något

slag”.

Övriga tillägg

”Att använda musik är ett enkelt sätt att göra undervisningen rolig” (Lärare 3)

Lärare 3 tycker sig ha märkt att man lätt får med sig eleverna på undervisningens/verksamhetens

innehåll om man använder sig av populärmusik och att detta har att göra med det stora intresset

som finns kring detta. Lärare 1 och 6 håller med om att många elever är intresserade av detta och

att det därför är ett sätt att göra undervisningen/verksamheten rolig. Lärare 1 säger dessutom att

det går att använda mer i takt med att eleverna blir äldre och lärare 6 säger sig ha fått många nya

infallsvinklar kring lektionsplanering av populärmusik.

”Jag tycker att det används alldeles för lite i undervisningen och att folk har en lite för snäv

bild av vad det kan vara” (Lärare 5)

Lärare 4 och 5 tycker att populärmusik har en alldeles för liten plats i skolan och att det, rätt

använt, kan användas till betydligt fler saker än bara i nöjessyfte. Lärare 4 tycker sig dock ha sett

en förändring i och med generationsskiften bland pedagoger och att det är betydligt fler yngre

lärare som använder sig av det nu än för tio år sedan. Lärare 5 talar också om att det är skillnad

mellan yngre och äldre lärare när det gäller användningen av detta, och att han har sett att det

används mer bland yngre än äldre. Detta trodde han berodde på att yngre har lyssnat mer på

populärmusik i sin uppväxt och därigenom har ett större intresse och således lättare att jobba med

det. Lärare 2 hade inget ytterligare att tillägga.
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Resultatsammanfattning

När det gäller ämnen och tillfällen då de intervjuade lärarna använder sig av populärmusik i

undervisningen/verksamheten svarar två stycken att de använder det vid lekfulla tillfällen. Två

andra berättar om översättningsövningar där de använt populärmusik, ett par har också använt

musiken i ett större temaarbete, och ytterligare två hade använt den i värderingsövningar och vid

elevredovisningar. Metoder som använts till detta har varit ex. bingo och frågesport, ren

översättning med hjälp av Internet och ordböcker, arrangemang då eleverna stod för allt ifrån

tillverkningen av musik till scendekor, och slutligen övningar där eleverna ex. fick presentera sin

smak eller prata om olika genrer. För en lärare gällde målen med detta arbete att det skulle vara

roligt. Två andra höll med, men tillade att ett mål även var att de skulle lära sig vad de engelska

orden betydde. De lärare som arbetat med teman betonade att vägen är målet och att målet därför

var delaktighet och samarbete. De lärare som arbetat med att lyssna på olika sorters musik

pratade om att ett mål var att öka förståelsen för olika stilar och därigenom varandra. Slutligen

ville, förutom nämnda personer, även två andra lärare tillägga att arbete med musik i skolan ska

vara roligt.

   När det gäller vilka ämnen som lärare ansåg att man kunde använda var det fyra stycken som

egentligen inte såg ett enda ämne som man inte kunde använda det i. Två stycken nämnde idrott

och hälsa som ämne men också att man borde kunna använda det när man skulle ha stunder med

mer betoning på lek. Det enda som gällde för att undvika problem med detta var att inte använda

texter som innehöll sex, våld och droger. Inte heller skulle man välja för svåra texter och låtar när

det gällde att spela eller att översätta, med tanke på att man kunde knäcka eleverna eller förta

arbetsglädjen från dem. På frågan om man på något sätt resonerade kring elevers identitet menade

de flesta lärare att detta var något som visade sig senare, men en person sa att man ibland kunde

se lite grann på elevers kläder. Det mål som var lättast att se om det uppfyllts handlade om att

skapa glädje. De andra målen var lite svårare att direkt utvärdera, men många av målen var ju

mera långsiktiga som visade sig på flera områden och i längre perspektiv.

   De lyckade tillfällen som efterfrågades visade sig vara de som redan uppgivits av fyra lärare.

Två personer tar dessutom upp ytterligare tillfällen som de kom på efterhand. På frågan om

mindre lyckade tillfällen var lärarna överens om att planering var grunden till lyckad pedagogisk

verksamhet. Alla hade också varsitt exempel på hur man tagit tillvara på elevers kunskaper och
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intressen i arbetet med detta, och alla utom en ville lägga till att populärmusik i

undervisningen/verksamheten var ett lätt sätt att göra undervisningen rolig och få med sig

eleverna på. Två stycken tyckte också att många hade en snäv bild av vad det kunde användas till

och att det borde användas i större utsträckning.
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Diskussion/analys

Angående hållbarheten i resultaten tänkte jag börja med att gå igenom i vilka avseenden som

resultaten är tillförlitliga och var det finns brister, och delar upp tillförlitligheten i tre delar:

generaliserbarhet, reliabilitet och validitet.

Generaliserbarhet

Från början var det tänkt att den intervjuade gruppen skulle bestå av lika delar kvinnor och män,

men detta visade sig svårare än vad jag trott och då beroende på att det var svårt att hitta kvinnor

som kunde ställa upp. Den intervjuade gruppen skulle dock vara lärare i alla åldrar som någon

gång använt sig av populärmusik i undervisningen/verksamheten, vilket jag lyckades finna. Bl. a

eftersom urvalet dock mestadels skett genom personliga kontakter, och eftersom det bara är en

kvinna representerad, måste jag ta det lite försiktigt med generaliseringar, även om urvalet inte

hade att göra med hur användningen av detta såg ut mellan könen. Det begränsade urvalet

informanter begränsar också generaliserbarheten.

Reliabilitet

Allt material har samlats in på samma sätt, frågorna i intervjun upplever jag välformulerade och

bygger på syftet och tidigare forskning. Jag upplever även att de är enkla att svara på, jag har

ställt följdfrågor och tillåtit betänketid för svaren varpå jag tycker att det är noggrant utförda

intervjuer och således hög reliabilitet.

Validitet

Det område jag avsåg att undersöka var hur det arbetas, och hur det kan arbetas, med

populärmusik i skolan/fritidshemmen för elever i 7-13-årsåldern. Frågeställningarna jag använde

mig av var: Vilka ämnen och metoder använder man i arbetet med populärmusik och vilka är

målen? Vilken är lärarnas syn på/erfarenhet av arbete med populärmusik avseende ämnen, mål
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och metoder?  Hur arbetar man/arbetar man med identitetsbegreppet, och tar man hänsyn till

elevers kunskaper och intressen?  Märker lärarna att målen nås/eleverna påverkas efter arbete

med detta och hur märks det i sådana fall? Eftersom jag av alla lärare fick svar på så gott som alla

frågor och utförliga sådana, och det i de fall jag inte fick det också kan sägas besvara mitt syfte,

så hävdar jag att resultaten jag fick av intervjuerna gör att validiteten är god/hög.

   Min första frågeställning handlade om i vilka ämnen, vid vilka tillfällen och vilka metoder de

intervjuade lärarna hade använt populärmusiken, samt vilka mål de haft med arbetet. Här

uppgavs, tämligen jämnt fördelat mellan lärarna, att lekar, översättningsövningar,

temaarbete/shower och värderings- och presentationsövningar var vad man arbetat med.

Metoderna beskrevs ingående och alla lärare nämnde åtminstone något mål med

undervisningen/verksamheten. Dessa mål kunde man koppla till Lpo 94, och hitta både i kapitlet

Normer och värden samt under Kunskaper, och vara både kunskapsmål och mål att sträva emot.

Exempel på mål var t ex. ”respekt för andra människors egenvärde”, ett strävansmål i kapitel 2.1,

Normer och värden, och att de skulle ha ”utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett

ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud”, ett kunskapsmål i kapitel 2.2, Kunskaper

(Utbildningsdepartementet 1994). Jag märkte dock att det skiljde sig lite i användningen mellan

de lärare som arbetade på fritidshemmen och de lärare som arbetar i skola i användningen. De

lärare som arbetade på fritidshemmen (1 och 4) och som uppgivit att de använde det i nöjessyfte

hade också som mål att eleverna skulle ha kul, jämfört med de lärare (2 och 5), som använde det i

en översättningsövning med mer konkreta kunskapsmål. Tre av lärarna uppgav dock på övriga

tillägg att användningen av populärmusik verkligen skapade arbetsglädje och att det var

uppskattat oavsett vad det använts till.

   Jag har under arbetets gång flera gånger återkommit till och funderat över skillnaden i lärares

och fritidspedagogers yrkesroll och vilka följder de något skilda yrkesrollerna har fått för

intervjusvaren och sedermera mitt arbete. Som tidigare nämnts så jobbar numera ofta

fritidspedagoger i skolan med lärare, antingen som resurslärare eller som en egen kompetens där

de ofta praktiskt får undervisa det eleverna lärt sig av läraren. De båda yrkeskategorierna lyder

under samma läroplan, Lpo 94, men där lärarna arbetar med ämnen och specifika strävans- och

kunskapsmål framtagna i en lokal arbetsplan, så arbetar fritidspedagogerna lite mera fritt ,även

om de fortfarande har läroplanen att följa. En verksamhet, som de kallar sitt arbete, kan ju rymma

många olika ämnen samtidigt och med mera praktiska arbetsformer än i skolan.



31

   Nu vet jag som sagt inte ifall de svar jag fått av fritidspedagoger är ifrån verksamheter de

arbetat i utanför skolan eller i samarbete med läraren, vilket kanske kan ha betydelse i de frågor

jag ställde angående mål och riktlinjer med arbetet. En tanke som i alla fall väcks i mitt huvud är

att det kan vara lättare för lärare att redovisa mål och syfte med sitt arbete, men kanske svårare att

i ämnena rymma något som egentligen inte står med i läroplan eller kursplanen p g a tid och

resurser, samtidigt som det för fritidspedagoger kan vara lättare att tolka läroplanen utifrån eget

intresse, men kanske med mindre specifika mål som följd.

    Det fanns dock också exempel som visar på att fritidspedagoger och lärare tänkte likadant i och

med de temaarbeten som lärare 3 och 5 berättade om, samt de värderings- och

presentationsövningar som lärare 4 och 6 tagit upp. Där fanns det också mål som jag tycker letade

sig utanför de vanliga kunskapsmål man kan läsa om i Lpo 94, som t ex. samarbete och

förståelse.

   Som jag skrev i min inledning kan man alltså se att flera lärare fortfarande använder

populärmusik i undervisningen/verksamheten i nöjessyfte, även om de själva menar att de finns

mera långsiktiga mål med det också, som ökad arbetsro och för att göra inlärningen lustfylld.

Men, jag fick också höra om exempel då det integrerats i flera olika ämnen, vilket talade emot

mina erfarenheter. Denna användning hade lärarna också konkreta mål till, precis som i ”vanliga”

ämnen. Eftersom det i läroplanen eller i de lokala styrdokumenten inte finns några konkreta

exempel på hur man ska arbeta med populärmusik annat än i grundskolans kursplan för ämnet

musik, kan anledningen till det något begränsade arbetet med detta ligga där. I kursplanen för

musik kan ett strävansmål som man kan koppla ihop med populärmusik vara att ”eleverna ska bli

förtrogna med musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och att de ska utveckla

förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som bild, text, drama, dans och

rörelse”. Ett kunskapsmål eleverna i slutet av det femte skolåret ska ha uppnått är att de ska ”vara

medvetna om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande uttryck i dagens och

gångna tiders samhälle”, vilket man också enkelt kan åskådliggöra via ämnet populärmusik

(Skolverket 2003). Musiken i grundskolan undervisas också ofta av en särskild musiklärare,

vilket gör att det ämnet kan ligga utanför den vanlige och av mig intervjuade

läraren/fritidspedagogens yrkesroll.

   Eftersom kriteriet för urvalet av de intervjuade personerna bara var att de någon gång använt

sig av populärmusik i undervisningen/verksamheten och inte att de ofta gjorde det kan jag inte
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dra någon slutsats om personerna och frekvensen för detta. I och med att alla utom lärare 6 dock

talade om att de flera gånger använt sig av det så kan man åtminstone anta att det ligger ett

personligt intresse bakom arbetet.

   Som tidigare nämnts stod i 1980 års läroplaner att skolan skulle stimulera barns och ungdomars

intresse för kultur och deras deltagande i kulturlivet, samt att detta ansvar lades på skolans alla

ämnen (Skolöverstyrelsen, 1980). Detta har sedermera utvecklats och ansvaret ligger hos läraren

och i synnerhet skolledaren. Som synes finns det dock fastslagna riktlinjer i läroplanerna för att

integrera kultur i skolans ämnen och att det då ligger på skolorna själva att utforma hur

användningen och integreringen i ämnena ska se ut.

   När lärare tillfrågades om i vilka ämnen de tyckte man kunde arbeta med populärmusik svarade

fyra stycken att i princip vartenda ämne fungerade bra. Jag tycker därför man kan anta att dessa

lärare har kunskap om det som står i läroplanerna kring detta med alla ämnens

användningsområde. Det kan även vara så att de provat att integrera det i flera ämnen och sett att

det fungerar på ett tillfredsställande sätt. De ger flera exempel på hur man använt det eller tycker

man kan använda det vilket visar att det också finns belägg för att det är beprövat och att det inte

bara är något som de säger. De två som bara nämner idrott och hälsa som användningsområde är

fritidspedagoger, och jag hävdar bestämt att detta beror på att de inte arbetar med ämnen

traditionellt utan med mera långsiktiga temaarbeten eller som resurser till läraren, vilket i så fall

gör att de inte kommer i kontakt med populärmusik i ämnena på samma sätt som de lärare som

jobbar i skolan. Kommentarerna om att man ska komma förberedd och noga planerad, inte

använda sig av arbetsmaterial (låttexter) med olämpligt innehåll för åldersgruppen samt att man

ska lägga arbetet på en lämplig nivå utan att tvinga en elev till något, gäller enligt mig alla ämnen

och är inget som är specifikt för populärkulturen i undervisningen/verksamheten. Därför lämnar

jag detta utan någon djupare analys.

   På grund av mina egna erfarenheter, de intervjuades svar och det som står i Persson &

Thavenius bok (2003), tycker jag dock att man kan ana att fler lärare än förut börjat använda sig

av detta i undervisningen/verksamheten och att de som gör det har en positiv syn på detta. Som

Persson & Thavenius (2003) skriver i sin bok har nu verksamma lärare på ett helt annat sätt än

tidigare växt upp med detta i skolan, samt att de senaste decenniets medieexplosion (Kabel-TV,

Internet och reklamfinansierade radiokanaler) och den därigenom förändrade synen på kunskap

har med den ökade användningen att göra. Skolan kan helt enkelt inte undvika att ta upp
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populärmusik och måste arbeta med att skapa förståelse, bekräfta elevers identiteter samt lära

eleverna att använda det på ett bra sätt. Trots den ökade konkurrensen av allehanda nya medier så

har skolan den fördelen att unga och vuxna möts och arbetar tillsammans, och båda parter har

mycket att lära av varandra. Skolan kan hjälpa eleverna med att sortera och kritiskt granska

populärkulturen, och genom att skolan tar in influenser och resurser från elevers vardag, utanför

skolan, kan nya frågeställningar och perspektiv uppkomma

(Regeringskansliet/Kulturdepartementet, 1998, s. 9-10).

   Mina farhågor för att den åldersgrupp som intervjuerna handlade om (7-13 år) skulle vara något

för ung för att lärarna skulle ha börjat arbeta med deras identitet och därför tagit hjälp av

populärmusik, visade sig stämma. De flesta lärarna tycker att deras elever är för unga för detta,

men en lärare pratade dock om att man kunde se identiteter i klädstil och den musik som elever

lyssnade på. Precis som Persson (2000) skriver, att barn ofta måste pröva olika identiteter innan

de känner var de hör hemma, vilket kan ta sig uttryck i de ofta tvära och spontana bytena mellan

grupptillhörigheter, hade denna lärare sett exempel på detta. Dock tyckte inte läraren (och inte jag

heller) att man kan dra några slutsatser av detta eftersom det också ofta går mode i stil. De som

inte har en välutvecklad identitet identifierar sig gärna med en stor grupp eller en modeföreteelse,

p g a människans ofta förekommande önskan att höra hemma någonstans. Lilliestam (2001)

skriver dock, som jag tidigare tagit upp, att kunskaper om populärmusik och genrer kan i rätt

sammanhang ge en person identitet, position och status. Detta, och att man skulle lära sig att

respektera olikheter, tog också lärare 4 upp vilket jag tycker är en viktig punkt och som alldeles

för sällan ingår i skolans lärande. Läraren ville genom att arbeta med olika genrer dels få elever

att upptäcka dessa men också att se att folk kan vara olika, vilket förutom ren ämnesundervisning

är en av de viktigaste punkterna i skolan idag. Jag tycker att populärmusik är ett ypperligt sätt att

gestalta detta på.

   När jag frågade lärarna om man på något sätt tagit tillvara elevers kunskaper och intressen i

arbetet med detta så tog alla upp någon punkt där de tyckte de utgått från eleverna i arbetet. Fyra

av sex lärare hade dessutom nästan helt låtit eleverna bestämma hur arbetet skulle se ut, med visst

överseende och handledning. Som tidigare nämnts anser ju Skolkommittén (Persson, 2000) att

skolan skall tillvarata barns och ungdomars erfarenheter och kunskaper, vilket jag anser att detta

är ett bevis på. Populärmusik är även ett mycket tacksamt område att utgå från eleven i eftersom

de i mångt och mycket är omgivna av det i vardagen. På ett helt annat sätt än i andra ämnen (jmf.
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matematik t ex.) kan man låta elever välja vad de vill hålla på med och  man tillmötesgår dock

mer än väl Skolkommittén i denna fråga enligt min uppfattning. Jag håller därför inte med om

vad Gleerup skriver i sin bok ”Opbrudskultur” (1991, citerad i Anderson, Persson och Thavenius,

1999, s.36), ”att skolan är i otakt med det omgivande samhället”. Att elevens utforskning av

verkligheten inte skulle få stöd av skolan och att masskulturen istället tillhandahåller förebilder

och läroprocesser stämmer inte enligt dessa lärare, som dock är för få för att göra den

generaliseringen om att det är så överallt. Sedan skrev ju Gleerup det 1991 vilket innebär att det

säkerligen hänt en del på detta område efter det. Att masskulturen däremot alltid tillhandahållit

förebilder håller jag som sant. Här har skolan också en viktig uppgift att lära eleverna att kritiskt

granska vad som är goda och dåliga förebilder. Detta ska ske med betoning på välgrundade

argument, och inte som på 1960-talet hävda att all ungdomskultur är skadlig och omoralisk med

argument grundade på känslor och fördomar. Jag kommer för alltid att minnas den hatkampanj

mot hårdrock som i början av 1980-talet drogs till sin spets av föräldraföreningen Hem och skola

och som sedan kulminerade i ett TV-sänt program kallat ”Svar direkt”, där all hårdrock menades

vara skadlig, omoralisk och demoralisera barnen och ungdomarna som lyssnade på den. Detta

gjorde såklart bara att det blev ännu mera spännande för oss elever, och här hade det verkligen

behövts lärare som på ett förnuftigt sätt arbetade med detta tillsammans med oss. Bra lärare kan

ju också tjäna som förebilder, om än på ett annat sätt än masskulturens utövare. Det som lärare 5

berättade om, att han genom att träda utanför lärarrollen och hjälpa några stökiga elever att bilda

ett rockband, tycker jag är ett lysande exempel på att bryta mönstret. Han lyckades nå fram till

elever på ett sätt han inte skulle gjort annars och blev därigenom bli en god förebild.

   De mål som lärarna haft med sitt arbete med populärmusik varierade mellan att vara kortsiktiga

och mera långsiktiga. Exempelvis berättade lärare 5 om sin översättningsövning där han tagit

hjälp av en populär engelsk låt för att förbättra uttalet, och lärare 1 och 2 att de haft som

kortsiktiga mål att skapa glädje och större lust att lära. Lärare 3 tog upp mål som delaktighet och

förmåga att samarbeta i och med det temaarbete han berättade om, vilket var mål som på sikt

skulle göra klimatet i skolan bättre och få eleverna att kunna ta hjälp och hjälpa varandra.

   Jag har under rubriken ”arbetet med populärmusik i skolan” tagit upp att det i nu gällande

läroplan Lpo-94 står att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har

utvecklat sin förmåga till kreativt skapande, och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets

kulturutbud. I litteraturgenomgången framgår även att det inte finns några mer konkreta exempel
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i läroplanen och sällan heller i de lokala styrdokumenten. De mål att sträva efter som tas upp i

Lpo-94 går att tolka och applicera på flera sätt och på många delar av undervisningen/

i verksamheten. Resultatdelen visar att samtliga lärare utvecklar elevernas intressen till skapande

och får dem intresserade av samhällets kulturutbud. Dock kan nog den något begränsade (jag

tänker då på att många tackade nej till att medverka i undersökningen), användningen ha att göra

med att det inte finns några konkreta exempel att gå efter. De lärare som använder populärmusik i

undervisningen/verksamheten gör det ofta för att de har ett eget intresse i det.

   Lärare 4 och 5 höll med om att de trodde användningen av populärmusik i

undervisningen/verksamheten var mer frekvent bland dem som hade ett eget intresse i det, och att

det var skillnad mellan yngre och äldre lärare och där att yngre använde det mer. Båda trodde att

detta berodde på att yngre lyssnat mera på populärmusik i sin uppväxt och därigenom hade lättare

att arbeta med det. En del äldre hade dock fortfarande en något ålderdomlig syn på arbete med

populärmusik i skolan tyckte båda. De båda hävdade också att det var många yngre lärare och

fritidspedagoger som fortfarande tyckte att populärmusik mest var något man i skolan skulle

använda i nöjessyfte.

   Persson (2000) skriver att en av svårigheterna med att undervisa om populärmusik kan vara att

elever och lärare har olika syn på detta, och att en del lärare därför undviker att arbeta med det

p g a svårigheter med att sätta sig in i det på ett trovärdigt sätt. Jag förstår inte riktigt varför lärare

ska försöka göra anspråk på att vara på samma nivå som eleverna, lika lite som lärare ska försöka

få barnen att tycka om samma musik som dem. Det om något minskar ju trovärdigheten hos

lärare och kan förta nöjet med populärmusiken för eleverna, vilket ofta är att den tillhör barn och

ungdomar och inte vuxna. Lärare 4:as forskningsprojekt visar dock ett bra exempel på det

givande och tagande mellan vuxnas och elevers musiklyssnande, som rätt använt kan nå det mål

som han hade i form av att man skulle respektera människors olika musiksmak och därigenom

också varandra.

   Jag tog i min inledning upp att mina erfarenheter av populärmusik i

undervisningen/verksamheten var att den ofta använts i nöjessyfte, vilket det till viss del

fortfarande verkar göras enligt de svar jag fått på frågorna. Jag anser dock att min frågeställning

angående vilka ämnen, metoder och mål som används till detta blivit besvarad, även om svaren

sett olika ut beroende på vilka man frågat. På frågan om lärarnas syn på användandet av detta i

undervisningen/verksamheten gäller samma sak, de tillfrågade är positiva och nämner flera
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ämnen och metoder som skulle kunna användas. Om man dock jämför deras syn på hur det skulle

kunna användas med deras verkliga användning så ser man att den inte varit lika frekvent som de

berättar om. Detta kan bero på flera olika saker. En del har kanske inte arbetat så länge som

lärare, andra i lärarlaget kanske inte är lika inne på detta arbetssätt som de eller att det kan kräva

lite mer planering och förarbete av läraren eftersom det inte finns några konkreta exempel på

arbetssätt i styrdokumenten.

   När det gäller frågan om hur det jobbats med identitet fick jag inte så utförliga svar, vilket dock

var väntat p g a  elevernas ringa ålder. För de som jobbar med elever över 11 år kan dock min

fråga ha sått ett litet frö för framtiden i och med att den ställdes. Jag har i alla fall funderat en hel

del över tänkbara arbetssätt eftersom jag sett många exempel på att elever i den åldern behöver

detta. Frågan om lärarna märker om målen nås fick väl kanske inte heller exakt de utförliga svar

som jag önskat. Några hade använt det på ett sätt som kanske är lite svårt att utvärdera, eller inte

haft konkreta mål med undervisningen/verksamheten. Någon nämnde också hur man kunde

utvärdera det, men hade inte gjort det. Detta fick mig också att fundera lite över min framtida

användning av populärmusik i min undervisning/verksamhet och att målbeskrivningen är lika

viktig vid arbete med det som med andra ämnen.

Resultatets konsekvenser för mig som lärare

Spontant sett, eftersom alla intervjuade lärare säger att deras erfarenheter av att jobba med detta

är mestadels positiva, tycker jag att detta verkar vara ett utomordentligt arbetssätt eller innehåll i

undervisningen. Det skapar glädje, engagemang och man utgår ifrån något som de flesta elever

på ett eller annat sätt kommer i kontakt med i sin vardag. Det är också lätt att utgå från deras

intressen och förkunskaper. Jag ser dock att det krävs mycket planering och förarbete, både för att

lektioner med detta innehåll tenderar att engagera så mycket att de kan komma att bli livliga om

man inte sätter gränser, men också för att det inte finns några konkreta riktlinjer för hur man kan

jobba med populärmusik i läroplanerna. Ett undantag är kursplanen i musik, ett ämne som dock

ofta undervisas av en speciell musiklärare och där exempel på mål tagits upp på sidan 29 i mitt

arbete.

   En del exempel på arbetssätt har jag tagit till mig, men jag hade önskat mer konkreta exempel.

Samtidigt är det lite intressant att se att åsikten om populärmusikens användning i många olika
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ämnen är positiv men att metodexemplen inte är lika många. Det kan vara så att man inte får ta

svaret på för stort allvar, alternativt att man får tänka till mycket själv och komma på egna

metoder.

   Eftersom jag som sagt fortfarande har ett stort intresse i detta och, som tidigare nämnts,

fortfarande tycker mig ha färska minnen av att populärmusik utnämndes som något skadligt och

omoraliskt i min barndom, kan det också bli lite problematiskt i min kommande yrkesroll. Dels

för att jag verkligen vill ta del av elevers intressen av detta, dels för att jag fortfarande lyssnar på

en hel del av sådant som av en del skulle anses vara omoraliskt då det gäller texter och image. Jag

kan alltså hamna mellan två stolar i det här fallet. Här får jag helt enkelt se till att jag i arbetet

med detta presenterar ämnet med sakliga argument och belägg för vad artister och grupper

egentligen står för, och att jag har en god kunskap om styrdokumenten för att inte min

undervisning/verksamhet ska strida mot det som står föreskrivet. Att jag på ett eller annat sätt

kommer att arbeta med elevers identitet, och att detta är något som behövs och som populärmusik

verkligen kan hjälpa till med, är jag dock övertygad om. Att de mål man har med arbetet nås och i

synnerhet att man följer upp och kontrollerar det, är också viktigt att tänka på för att arbetet med

populärmusik inte ska ses som lek eller utfyllnad, varken från eleverna eller från omgivningens

sida. Faran med estetiska ämnen och verksamheter kan vara att man lägger det hela på en lägre

nivå, med mindre kompetenskrav och mål och som ett sätt att öka arbetslusten i teoretiska ämnen,

dvs. man ser inte ämnena som viktiga utan som ”andningshål” och trevliga inslag mellan

matematik och svenska (Lindgren 2006). Dock ska man ju såklart använda musik i nöjessyfte

också, men det ena behöver inte utesluta det andra. Det kan ibland kanske behövas uppföljning

direkt för att eleverna ska få upp ögonen för vad de faktiskt lärt sig, även om arbetsmaterialet

varit ett, för en del, okonventionellt och som man bara sysslar med på fritiden och utanför skolan.
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Bilaga

Intervjufrågor

1. Kan du ge exempel på när du använt dig av populärmusik i undervisningen? ( Här får man
då förhoppningsvis reda på ämnen/tillfällen)

- Hur gick du tillväga, kan du berätta om vilka metoder du använde? ( Metoder)

- Vilka var målen med det arbetet? (Mål)

- Något annat tillfälle, ämnen eller metoder du vill tillägga?

2. I vilka ämnen anser du det möjligt att arbeta med populärmusik på något sätt?

- Hur? ( Metoder för resp. ämne som kan användas)

- Något du tycker man bör tänka på för att underlätta/undvika problem i arbete med detta?

3. Har du några exempel på hur det arbetas eller resoneras kring elevers identitet i arbete
      med populärmusik?

4. Hur kan man se om målen med arbetet nås/eleverna på något sätt påverkas efter arbete
med detta?

- Hur ofta märks det?

5. Kan du berätta om ett lyckat tillfälle då du använt dig av populärmusik i undervisningen?
( Ämne/metoder/mål/resultat)

6. Samt kanske ett mindre lyckat? ( Ämnen/metoder/mål/resultat)

7. Finns det något exempel på hur man tagit tillvara på elevers kunskaper och intressen i
arbetet med detta?

8. Slutligen, något du vill tillägga om populärmusik i undervisningen? ( Ämne, metoder,
syfte/mål)


