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Abstract 
 
Markus Enghag och Karin Ljung (2007): Musikundervisningens kärna. Om arrangering och 
musicerande i grundskola och gymnasium. The heart of musical education. A study of 
arranging and playing music in compulsory school. Stockholm MPC, Sweden. 
   
The essence of the Swedish curriculum in music, was in year 2000 defined as vocal and 
instrumental music. In this study we look into the strategies teachers use to prepare and 
arrange songs and tunes for class, and how they make it possible for students with different 
previous training to function in the classroom. We search for methods, textbooks and teaching 
aids that support this way of teaching. 
 
By an inquiry, 27 teachers in music give their view in this field. The results compare to the 
educational institution in interviews and the field of research. 
 
What can teachers agree on in matters of methods, textbooks and teaching aids? What is 
“music taught by ear”? Researchers compare “genuine music” to “school music”, how do they 
define a difference?  The situation is modified and the tables are turned. What skills are 
required for teachers to possess to overcome the new situation?   
 
Keywords: Music education, music in compulsory school, notation, learning of music, music 
teaching and learning interaction, learning styles, pedagogic sheet music.   
 
 
 
 
  



Förord 
 
Vi, Karin Ljung och Markus Enghag, är två musiklärare som har arbetat tre år tillsammans på 
Blommensbergsskolan, en 6-9 skola i Liljeholmen. Karin har sammanlagt 22 år i tjänsten 
medan Markus har arbetat som musiker samt har 9 års erfarenhet som musiklärare. 
Under våra tre år som lärarkollegor diskuterade vi konstant olika metoder och innehåll. Vi var 
ofta med på varandras lektioner och lät oss inspireras av idéer och innehåll. Tillsammans eller 
var för sig bidrog vi och våra elever med ett stort antal shower, temauppspel, konserter samt 
videoinslag under åren. Många av våra kollegor, tillsammans med elever och deras föräldrar, 
beskrev för oss hur de upplevde att eleverna på relativt kort tid hade lärt sig musicera så bra 
tillsammans. Vi anmälde oss 2002 till en musikpedagogisk kurs, med inriktning på en C-
uppsats, vid Musikhögskolan i Örebro. Uppsatsen kom att kallas Musikens språk - En studie 
av ett undervisningsmaterial i musik i år 7-9 med intentionen att förkorta transportsträckan 
till musikupplevelse och direkt samspel. I uppsatsen gjorde vi en studie där vi lät tre 
lärarkandidater använda ett av våra spelarrangemang, låten Beautiful med Christina Aguilera, 
i var sin klass. Vi videofilmade lektionerna, ställde frågor till eleverna samt lärarna, 
sammanställde allt och diskuterade videoinslagen med de undervisande kandidaterna. 
Hösten 2003 antogs vi vid MPC, musikpedagogiskt centrum, vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. Vi påbörjade vår magisteruppsats och deltog i seminarier under ett år. Vi ville gå 
ännu längre i sökandet efter hur det går till, i Sverige, när elever spelar tillsammans i 
klassrummen. Hur arrangerar lärarna, hur noterar man, finns det adekvata läromedel, blir 
spelresultatet det eleverna önskar? Vad vill lärarna med spelet? Den här gången ville vi ge oss 
ut på fältet och fråga 100 musiklärare hur de gör. 
 
Vi vill tacka våra handledare som guidat oss genom forskningslabyrinten, Christer Modin och 
Maria Calissendorff.  
 
Karin och Markus 
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1. INLEDNING 
 

Det vi ser hos våra elever idag, och det vi minns själva om våra egna tidiga musikaliska 
upplevelser, är en stark drift, nästan som ett rus, att man vill kunna hantera och ”tämja” 
instrumentet, bemästra någon enkel grund för att nå det för i stunden totala fokuset i det 
mystiska musicerandet. De ser i undervisningssituationer ibland ut att kunna tänka och känna 
”oj, jag spelar och det låter ju ganska bra”, ungefär på samma sätt som ”oj, jag flyger genom 
luften från femmans svikt på väg ner mot det ljumma vattnet”. Ungdomarna vill, upplever vi, 
lära sig på ett lustfyllt sätt. Förutom att vi interagerar med elever i skolan varje dag, har vi 
själva varit elever i både musikskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, högskola och nu 
i magisterprogrammet. Utöver detta har vi musicerat på fritiden i alltifrån garage till kyrka, 
med bebisar eller gamla, för fler eller färre lyssnare (eller inga). Vi har ”gått in i musiken”, 
upplevt ”flow” eller ”in the zone”, kanske t.o.m. trans. Vi har också ”stått utanför musiken” 
och undrat varför det inte svänger och vad poängen egentligen är med att delta i just den här 
musikaktiviteten. Vi har vid vissa tillfällen avstått från att äta för att kunna musicera, eller 
kanske rent av ätit musiken? Vi har kort och gott en mycket, mycket stor samlad erfarenhet av 
musik i många olika former och genrer. Om en av oss nu ändå bara skulle ha ”fått för sig” det 
hon eller han tycker eller känner, varför har vi då så lika uppfattning om allt ifrån våra 
respektive elevers (Karin arbetar i grundskolan, Markus på gymnasiet och Studiefrämjandet) 
kroppsspråk, uttalanden, agerande eller prestationer till våra egna erfarenheter som 
musikelever eller lärare?  
 
Det är vad vi har upplevt. Det är så vi har resonerat. Man kan ändå inte säga att det faktiskt är 
så. I möten och diskussioner med en mängd musiklärarkolleger, musiklärarstudenter, 
utbildare, kompositörer, musikvetare och professionella musiker genom årens lopp, har det  
oftast bara ”förts en normal konversation” om klassrumsmusicerande. I dessa möten har det 
funnits många ideer om musikundervisning, men få har haft vetenskapliga belägg som stöttar  
teorierna. Vi har inte stött på några etablerade undervisningsmetoder som används 
kontinuerligt i ensemblespel med ungdomar.  
 
Vår egen strategi i undervisningen är att arrangera på ett sätt så att vi får ett 
undervisningsmaterial som passar våra elever. Meningen är att de ska förstå 
spelinstruktionerna, snabbt komma igång med övning och sedan musicera tillsammans på ett 
lustfyllt sätt. Vi ”testade” vårt eget undervisningsmaterial genom att låta att antal 
musiklärarstudenter undervisa med våra arrangemang för klass (Enghag & Ljung, 2003). 
Lektionerna observerades och videodokumenterades. Elever och lärare intervjuades där vi 
även använde oss av stimulated recall. Resultatet av undersökningen blev inte riktigt det vi 
hade förväntat oss. En av flera insikter var att lärarens kommunikativa kompetens var långt 
viktigare än vad vi hade föreställt oss för hur resultatet blir i musicerandet. En annan var att 
eleverna behöver viss tid att sätta sig in i ett system, förutbestämt av läraren, för att komma 
igång att öva och musicera tillsammans – alltså att materialet inte kan stå enbart för sig självt 
eller fungera fullständigt felfritt direkt. Vi kände oss ”insnöade” i vårt eget tänkande. Vi 
bestämde oss därför för att ta reda på hur andra musiklärare förbereder klassundervisning i 
grundskola och gymnasium. Vi kände oss nyfikna igen. Hur ser material ut som våra 
musiklärarkollegor på andra skolor förbereder och använder i undervisningen? Vilka metoder 
och läromedel använder de? Vi ville ta reda på hur de upplever sin yrkesroll när det kommer 
till arrangering och musicerande, den här gången med något större erfarenhet av vetenskapliga 
metoder och ett mer förutsättningslöst förhållningssätt. Det kändes skönt att få bredda 
perspektivet något, från att bara ha haft varandra att jämföra med i det dagliga arbetet. 
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Inledningsvis i Musikundervisningens kärna – om arrangering och musicerande, presenterar 
vi vilket ämnesområde vi valt att undersöka och syftet med studien. Slutsatser vi dragit i vår 
tidigare studie har alltså lett till en teorigenerering med nya forskningsfrågor som följd: Hur 
förbereder lärare lektioner i instrumentalt och vokalt musicerande? Vilka metoder används? 
Hur går musiklärare tillväga när de arrangerar? Hur gör man det möjligt för elever med olika 
förkunskaper att musicera tillsammans? Vilka läromedel finns? Ämnesområdet är kort 
sammanfattat: när musikämnet ändrat karaktär och kärnan fastställts till ”vokalt och 
instrumentalt musicerande” i kursplanen (Kp 2000), undrar vi hur lärare ser på arrangering 
och musicerande tillsammans med elever i klass och om de metoder och läromedel som finns 
ger rätt förutsättningar att klara av de moderniserade villkoren. Syftet med studien är att 
kartlägga musiklärares strategier vid klassmusicerande samt att konstruera ett antal begrepp 
med vilkas hjälp detta kan förstås teoretiskt och som ger underlag för diskussionen. I 
delområden i det teoretiska ramverket belyser vi vår fördjupning genom att applicera 
forskningsfrågorna på tidigare forskning och läromedel. Vi konstruerar nya begrepp som ger 
underlag för vidare granskning och diskussion samt förståelse teoretiskt. De nya begreppen är 
musikalisk helhet, differentierade elevförkunskaper, effektiv notering, pedagogiskt utformade 
elevstämmor, musiklärares förutsättningar, musiklärarutbildning - en frusen eller levande 
ideologi? Utfallet av enkätundersökningen i resultatdelen genererar ny teori, som prövas i två 
intervjuer. Man kan sammanfatta kärnan i den nya teorin till en fråga: Varför tror ni att 
musiklärarna svarar som de gör i enkäten? Frågan besvaras av ämnesansvariga inom 
gruppmetodik och pop- och rockensemble på musiklärarlinjen. Svar från enkät och intervjuer 
från musiklärare och ämnesansvariga på musiklärarutbildningen, teorier genererade från 
litteraturgenomgången samt jämförelser med vår egen empiri som aktiva musiklärare ställs 
mot varandra i diskussionskapitlet. Slutsatserna av studien samt hur de nyvunna kunskaperna 
kan komma andra tillgodo utvecklar vi slutligen i implikationer.  
 
Vi utför studien och skriver tillsammans och tar lika ansvar för allt. Det tar visserligen längre 
tid att vara två författare som ska enas om samma uppgift, men det ger ett lyft till skrivandet 
att hela tiden ha ett bollplank, att kunna ge varandra kritik under processen. Det är också mer 
stimulerande för yrkesrollen samt att det genom den regelbundna reflektionen ger mer 
bestående kunskaper. 
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1.1. Ämnesområdet 
 
Två musiklärare vi känner uttryckte avseende sina erfarenheter: ”Vi var nyutexaminerade och 
insåg att vi var tvungna att själva komma på något sätt att lära eleverna att spela.” Bladh 
(1992) menar att nyutexaminerade lärare ofta får en ”verklighetschock” då de lämnar 
utbildningen och kommer ut i skolan. Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 
(NU-03) beskriver de svårigheter som lärare står inför enligt nedan:  
 

Den förändringsprocess som skolan nu genomgår ställer nya krav på lärare och elever, på utveckling av 
nya organisationsformer för pedagogisk verksamhet, på ny belysning av olika kunskapsperspektiv och på 
utformningen av lokala tolkningar av mål och innehåll i undervisning.  (s.3) 

 
När musikämnet ändrat karaktär och kärnan fastställts till ”vokalt och instrumentalt 
musicerande” i Kp 2000, undrar vi hur lärare ser på arrangering och musicerande tillsammans 
med elever i klass och om de metoder och läromedel som finns ger rätt förutsättningar att 
klara av de moderniserade villkoren. Saar (1999) sammanfattar utvecklingen av de senaste 
läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lpo94 kortfattat:  
 

Musikämnet kan beskrivas som en utveckling från stamsånger och musiklyssning, via kollektiva 
klangkompositioner och grupparbeten om reklammusik, till multimediapresentationer av skolans olika 
etniska grupper och deras musik. (s.23) 

 
Hur ska lärare som känner sig bekväma med sångerna i ”Vi gör musik” och musiklyssning i 
västerländsk konstmusiktradition, förhålla sig till dagens mångfacetterade musikutbud, med 
genrer som hårdrock, och hur ska de praktiskt möta elevernas behov att i den stilen spela med 
nedstämda, ”distade” gitarrer? NU-03 beskriver att lärarna och eleverna ofta är ”sin egen 
läroplan” och att det finns stora olikheter i vad som lärs ut i olika skolor. Lärarna lägger ned 
mycket tid på förberedelser och tvingas ofta uppfinna egna metoder för att tillmötesgå 
elevernas önskemål.  
 

1.2. Syfte 
 
Syftet med studien är att kartlägga musiklärares strategier vid klassmusicerande samt att 
konstruera ett antal begrepp med vilkas hjälp detta kan förstås teoretiskt och som ger underlag 
för diskussion.  

 

1.2.1. Forskningsfrågor 
 
Hur förbereder lärare lektioner i instrumentalt och vokalt musicerande? 
Vilka metoder används? 
Hur går musiklärare tillväga när de arrangerar? 
Hur gör man det möjligt för elever med olika förkunskaper att musicera tillsammans? 
Vilka läromedel finns? 
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2. TEORETISKT RAMVERK 
 

I det här kapitlet ger vi en översikt av litteratur som vi anser är relevant för studien. Vi vill 
med det teoretiska ramverket sätta oss in i det rådande forskningsläget och genom fem 
delområden, baserade på forskningsfrågorna, belysa vår fördjupning. Nya teorier under 
processen genererar ett antal begrepp som ligger till grund för diskussionskapitlet.  
 

2.1. Teoretiskt perspektiv 
 
Vår uppsats utgår från ett musikdidaktiskt perspektiv avseende undervisning samt 
kunskapsutveckling inom musikämnet. Det musikdidaktiska perspektivet innebär för oss att 
granska vilka metoder inom musikundervisning som finns beskrivna i för studien relevant 
litteratur. Med kunskapsutveckling inom musikämnet avser vi att följa utvecklingen  
av ämnet och yrkesrollen, då förändringar i samhälle och skola ständigt påverkar och 
förändrar musiklärarens förutsättningar.  
Musikpedagogik är en relativt ny forskningsdisciplin under utveckling där nya termer 
kontinuerligt läggs till ”kunskapsbanken”. Ibland saknas det vedertagna begrepp för att 
beskriva skeenden och handlingar i klassundervisningen. Vi konstruerar eller utvecklar därför 
ett antal egna begrepp under processen med litteraturgenomgången. De förändras under 
teoribildningen och skrivprocessen. 
 
Vi vill med hjälp av forskningsfrågorna (se 1.2.1.) belysa perspektiv utifrån: 
 

• musiklärare 
• styrdokument (Lpo 94, Kp 2000) 
• musiklärarutbildning 

 

2.2. Litteraturgenomgång 
 
Den musikpedagogiska forskningen kan, enligt Saar (1999, s. 30), delas in i fyra 
studieområden; didaktik och läroplansforskning, socialisation, musikalisk utveckling samt 
studiet av musikaliska processer. I nutida musikpedagogisk forskning, i debatt och i artiklar 
kan man läsa om en skola i förändring och därmed förändrade villkor för både lärare och 
elever. Det finns också mycket skrivet om kunskapstillväxt hos lärare, men ofta väldigt 
övergripande, där förslag på fungerande metoder för aktiva musiklärare på fältet sällan ges.  
Vi väljer därför att i huvudsak studera didaktisk forskning, med målet att söka efter litteratur 
som konkretiserar hur läraryrket kan utvecklas och professionaliseras avseende arrangering 
och musicerande med elever. Ferm (2004, s. 67) menar att ”det finns en risk att didaktisk 
forskning fjärmar sig från det didaktiska fältet och inte kan tillföra praktiken något”. Hon 
citerar vidare Kroksmark (1995, s. 370): ”Such science loses itself since nobody asks for it in 
the end”. Eftersom vi strävar efter att tillföra ny kunskap till det musikdidaktiska fältet, består 
vår litteraturgenomgång därför inte uteslutande av tidigare forskning, utan även av läromedel 
(eller andra pedagogiska hjälpmedel som är relevanta för dagens musikundervisning), 
exempel på ”läromedia” och böcker inom metodik, med förhoppning att finna stoff som 
faktiskt är användbart för aktiva musiklärare. 
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2.2.1. Förberedelser inför musicerande i klass 
 
Den nationella utvärderingen av grundskolan som blev klar år 2003 (NU-03), omfattar 48 
skolor, 48 lärare samt 2408 elever (s.36). Därför kan den ses som tillförlitlig för att skönja 
mönster i hur situationen ser ut för musiklärare. Ungefär 90 procent av lärarna i 
utvärderingen, anger att ”sjunga och spela” är en dominerande aktivitet i 
musikundervisningen. Dock har man funnit att det är stora variationer i vilka musikkunskaper 
som utvecklas hos elever i olika skolor, klasser och grupper (s.63). Lärarna använder endast i 
liten utsträckning läroplanen och lokala arbetsplaner som utgångspunkt för undervisningen i 
musik. Istället kan lärarna och eleverna sägas vara ”levande läromedel” eller ”sin egen 
läroplan” vilket betyder att de väljer sin inriktning och innehåll i undervisningen utifrån sin 
egen kompetens och egna intressen (s.9). Musikundervisningen är, enligt NU-03, allsidig men 
den senaste revideringen av Lpo 94, Kp 2000, slår fast att ”Vokalt och instrumentalt 
musicerande utgör ämnets kärna”. Detta har dock inte riktigt fått genomslag då 
musiklyssnandet fortfarande dominerar (s.69).  
 
När lärarna i NU-03 beskriver förberedelse inför praktiskt musicerande nämner de att de letar 
efter låtar som är pedagogiskt bearbetbara, modifierar dem, anskaffar CD och gör ett 
arbetsblad (text, ackord, form m.m.) och att presentationen inför klassen tar ca 7 minuter. 
Tre fjärdedelar av lärarna uppger att de inte planerar tillsammans med eleverna. 
Utvärderingen fastslår att musicerandet är likartat från skola till skola. Musicerande i grupp i 
skolan utgår i stor utsträckning från läraren. Det förutsätter någon form av handledning, inte 
sällan handgriplig sådan. Gott om tid blir då en förutsättning för framgång. Även om många 
frågor ställts till musiklärarna hur de förbereder lektioner, upplever man som läsare att svaren 
inte avslöjar hur musicerandet egentligen går till. När lärarna beskriver att de letar efter låtar 
som är pedagogiskt bearbetbara får man inte veta hur de letar. Lånar de böcker på bibliotek, 
går de till musikaffärer, letar de på internet, tar de hjälp av kollegor eller söker de kanske i sin 
egen skivsamling? Det framgår inte heller vad som egentligen menas med ”pedagogiskt 
bearbetbara låtar”. Betyder det sånger som har ett begränsat antal ackord, möjliga att klara av 
för elever eller låtar som passar lärarnas kompetens och intresse? När utvärderingen talar om 
att låtar modifieras skulle man som läsare vilja veta hur lärarna går tillväga. Det vore 
intressant att se exempel på hur lärarna, som de själva uttrycker det, ”gör ett arbetsblad med 
text, ackord, form med mera”. Även om lärarna med ord i utredningen beskriver hur de 
förbereder musicerande, vet vi inte hur det exakt går till. Det går inte att jämföra arbetssätt 
eller lyfta ut konkreta förslag på metoder som skulle kunna användas på fältet eller inom 
musiklärarutbildningen. Eriksson (1996) ger sin vision om framtiden: ”Att fler pedagoger 
aktivt tar sig tid att beskriva sina erfarenheter och att alla deltar i en pedagogisk och metodisk 
dialog” (s.69). I NU-03 förs ett liknande resonemang: ”Ett kritiskt och analytiskt förhållande 
till utvärderingsmaterialet kan leda till ökade kunskaper och ge möjlighet att identifiera 
problem och svårigheter som finns i verksamheten och diskutera möjliga lösningar och 
framkomliga vägar för skolan” (s.15).  
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2.2.2. Metoder och modeller 
 
Ericsson (2002) beskriver kortfattat i sin studie om hur musicerandet går till med elever: ”Det 
är fråga om gehörsbaserad musik som ofta reproduceras med hjälp av ackordanalys” (s.122). 
Rimligtvis finns det andra metoder som gör att elever kan spela tillsammans. Vi granskar 
litteraturen för att se hur några pedagoger arbetar. 
 
Gårdare (1992) skriver att han vill stimulera diskussionen kring musikens roll i framtidens 
skola och att han hoppas att många barn och ungdomar får chansen att delta i ett levande 
musikliv i skolan. I förordet skriver Gårdare: 
   

 Att undervisa i musik är något mycket personligt. Det rika musikliv som finns i Sverige idag bärs upp av 
ett stort antal lärare, som har hittat sitt eget sätt att arbeta. Att skriva en handbok för musikundervisning är 
därför en vansklig uppgift. Hur gör man för att den ska passa alla? Jag har valt att göra den på mitt eget 
sätt och att bygga på mina egna erfarenheter och idéer. Förhoppningsvis kan var och en som använder 
boken hitta något som passar att tillämpa och bygga vidare på. (s.5) 

 
Grundmodellen, som Gårdare använder, är en modell där det tar fyra lektioner att öva in en låt 
riktigt bra. Varje elev ska under perioden koncentrera sig på ett instrument. Gårdare använder 
sig av instrument som blockflöjt, harmonica, kazoo, gitarr, xylofon, klangspel, synt, piano, 
orgel, sång, balalajka, ukulele, cittra, dragspel, elbas, kontrabas, tonboxar, trumset, congas, 
bongos, handtrumma, maracas, tamburin, claves, guiro, trummaskin, handklapp i sitt 
klassrumsspel. Modellen sammanfattas enligt nedan: 
 

1. Första lektionen är mest lärarstyrd. Läraren presenterar och berättar om allt som igår i 
låten. 

2. Andra lektionen delas eleverna in i fyra grupper, en melodigrupp, en ackordsgrupp, en 
basgrupp och en rytmgrupp. Varje grupp innehar ett visst antal instrument som passar 
för uppgiften. Inom gruppen övar man att spela det man blivit tilldelad t.ex melodi.  

3. Tredje lektionen ägnas åt samspel. Läraren leder arbetet och ser till att det blir balans 
mellan de olika grupperna. 

4. Fjärde lektionen kallas samspel och finslipning. Hela lektionen används till spel. Man 
koncentrerar sig på helheten och finslipar detaljer. 

 
Gårdare (1992) beskriver även en annan metod att musicera med elever som Stig Strand i 
Skellefteå har utformat (s.56). Den kallas klassorkestern. Kortfattat går detta sätt att musicera 
tillsammans ut på att läraren i klassen intervjuar varje elev och tar reda på musikaliska 
förkunskaper. Eleven gör också ett enkelt sång- och gehörsprov och väljer ett instrument. De 
som går i kommunala musikskolan väljer oftast det instrument de redan spelar och tar med sig 
det till skolan. Det instrument man väljer ska man spela hela läsåret. Alla elever får en 
grundläggande teorikurs med noter, taktarter och tonarter etc. Strand har utvecklat ett system 
som består av ett antal ackord, utskrivna med noter. Med hjälp av dessa ackord får eleverna 
skriva egna spelstämmor. Kommunala musikskolans elever spelar melodi eller utskrivna 
stämmor. 
 
Musse Combo är ett arbetssätt, där man försökt förnya undervisningen utifrån praktisk 
erfarenhet och pedagogiska teorier (West, 1992, s.4). West reflekterar över mål och metoder i 
musikundervisningen främst i den kommunala musikskolan, där han själv, när han skrev 
uppsatsen, hade arbetat i tretton år. Musse Combo-böckerna finns för 14 olika instrument och 
bildar tillsammans ett system där alla kan spela ihop i olika konstellationer, från solo till hel 
blåsorkester med slagverk, elbas, piano och gitarr. Varje bok fungerar både som lärobok och 
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samspelsbok. Kassettinspelning med ackompanjemang finns. Instrumenten är indelade i två 
tonartsgrupper beroende på vilken tonart som passar bäst; F-gruppen eller Bb-gruppen. 
Utifrån dessa båda grupper byggs sedan samspelet med olika stämmor. Genom att spela i två 
olika tonarter kan man snabbt spela olika stämmor, kallade ”motmelodier” eftersom dessa 
stämmor också utgör egna melodier, mot varandra (s.30). Melodierna i första delen är 
noggrant utvalda då låtarna helst inte ska innehålla mer än sex toners omfång. Materialet är 
utformat med ambitionen att det ska vara intressant för barnen och väcka deras nyfikenhet och 
vilja att klara av det. Melodival och arrangemang är avsedda att anknyta till barnets 
begreppsvärld, varje stämma är tillräckligt enkel, musikalisk och intressant för att motivera 
och tillåta varje elev att lyckas på sin egen nivå. Instruktionerna är utformade som en tecknad 
serie, där intentionen förefaller vara att tilltala eleven och skapa motivation. Serierna är 
pedagogiskt utformade, utan att vara övertydliga. Genom att först lära sig melodierna 
gehörsvägen är det inte nödvändigt att förstå noterna, de finns med som ett stöd, och man lär 
sig efter hand. 
 
Anledningen till att man har valt blåsorkesterformen är att den är användbar för 
musikskoleinstrumenten och för att det rymmer många instrument i en och samma stämma. 
Musse Combo är en metod för elever som spelar andra instrument än bruksinstrument. 
Ericsson (2002, s.122) konstaterar samtidigt att ungdomar är förtrogna med 
bruksinstrumenten - trummor, elbas, gitarr, keyboard och sång. Existerar det någon annan 
metod liknande Musse Combo även för klassmusicerande undrar vi, och tar del av Wests 
funderingar från 1992:  
 

Det vore intressant att se vad som skulle hända om man använde ett liknande koncept, som i Musse 
Combo, men med modernare ensembleform och repertoir. Skulle man öka motivationen och nå ännu fler? 
(s.60) 

 
Vi granskar därför Eriksson (1996), för att se om han i sin C-uppsats använder en modernare 
ensembleform och repertoar som kan lämpa sig för klassrumsmusicerande. I B-A-M metoden 
(på engelska Basic Arrangement of Music) beskriver Eriksson arrangering av musik med de 
musikaliska delarna Bas – Ackord – Melodi. Modellen innefattar basspel, ackordspel, 
melodispel, experiment, improvisation, notering, gehörsskolning, analys och form. Eriksson 
är utbildad till musiklärare för grundskola och gymnasium. Då han 1989 anställdes vid 
Kulturskolan i Södertälje ställdes han inför utmaningen att arbeta med instrumental 
gruppundervisning, vilket till viss del var nytt för honom. Han provade olika arbetssätt och 
kände ett behov av att hitta en modell för sin egen undervisning. Metoden sammanfattas i 
stora drag enligt nedan: 
 

1. En melodistämma. Noteras med notlinjer och notvärden. 
2. En andrastämma. Den skrivs direkt under melodistämman med små bokstäver i 

taktrutor. De små bokstäverna symboliserar toner. Ett litet c symboliserar tonen C. 
3. En tredjestämma. Den noteras direkt under andrastämman med små bokstäver. 
4. En basstämma. Den ser ut som andrastämman men skiljer sig från denna då den 

noteras med stora bokstäver. Även basstämman har taktrutor men inte heller den 
notlinjer eller notvärden. 

5. Ackord. De står direkt ovanför melodistämman. De noteras med ackordanalys, t.ex. C, 
Dm, D7. Ackorden har inga egna taktstreck som basstämman och andrastämman, men 
man kan tydligt se melodistämmans taktstreck så man vet när man ska byta. 

 
Erikssons vision var att finna en metod som sträcker sig från nybörjaren till den professionella 
musikern (s.7). Han vill att möjlighet skall ges att öka den musikaliska skolningen för 
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nybörjare och samtidigt ge teknik att kunna anpassa svårighetsgraden till varje elev, även i 
grupp. Han frågar sig själv om det är en pedagogisk utopi. Han redogör noggrant för hur han 
tycker att olika elever lär sig och hur han försöker möta deras olika behov. I bakgrunden till 
uppsatsen skriver Eriksson (1996): 
 

Under min utbildning fördes tyvärr inte mycket diskussion om de egna erfarenheter och reflektioner som 
varje student hade gjort eller varit med om. Olika metodiska möjligheter presenterades sällan. Det är 
tydligen i verkligheten man lär sig. Tyvärr kan det bli en omtumlande erfarenhet.  
Läraren bör genom att arbeta med olika metoder ge tydliga arbetssätt och tekniska möjligheter som eleven 
själv kan ta vara på. Min praktiska erfarenhet och metodmodell är sprungen ur musikundervisning i klass 
och på instrument. (s.9) 

 
I diskussioner med kollegor verkar det som att Erikssons uppfattning stämmer väl överens 
med tankegångar hos både nyutexaminerade, mer erfarna musiklärare och utbildningsledare. 
Han belyser avsaknaden av olika metodiska knep. Han skriver att under ”den tid som lärare är 
lärare” hinner mycket förändras både idémässigt, metodiskt och kunskapsmässigt inom alla 
ämnen. Basidéer bakom kunskap inom ämnet omformuleras, grundidéer skiftar och nya 
upptäckter görs. Då är det viktigt att varje lärare öppnar sig mot nya kunskapsfält och gör sig 
villig att integrera dessa nyheter i sin person och i sin lärarroll (jfr Ericsson, 2002, s.3 och 
Olsson, 1993). Eriksson menar att inom instrumentalundervisningen har traditionerna om hur 
man lär sig spela instrument hindrat många från att aktivt reflektera över vad som händer, 
varför det händer, och vad som kan förändras för att skapa mer förståelse hos eleven och 
läraren. Vidare skriver han att i professionen ligger en mycket viktig bit av den egna 
utvecklingen. Enghag & Ljung (2003) gör nya upptäckter efter att ha analyserat 
intervjusammanfattningar och video-observationer i sin studie. Den nya kunskapen som 
beskrivs nedan har genererats just genom aktiva reflektioner över egen och andras 
undervisning: 
 

• Materialet och arbetssätten förutsätter lektioner i halvklass 
• Snabba, tydliga, uppmuntrande och pådrivande instruktioner är nödvändiga för att 

eleverna ska nå lustfylld övning och musicerande. Läraren måste vara aktiv och 
engagerad. 

• Läraren måste våga ställa krav på tex samtidighet. 
• Koppla instruktioner till kroppen - förebilda, eleverna härmar och förstår direkt 
• Inget "onödigt teorisnack" - spela först, förklara och förstå sedan 
• Action, tempo, flow i undervisningen. Läraren måste hela tiden korrigera. 
• Viktigt att läraren visar auktoritet, men samtidigt värme och humor. 
• Påminn eleverna om originalet. Hur låter det? Svänger det? Ställ krav. 
• Instruktionerna måste ligga på elevens nivå av förståelse. Ibland får man säga "tugga, 

tugga" istället för 1å2å3å4å, när man ska visa hur man spelar åttondelar på elgitarr. 
Huvudsaken är att eleven förstår och spelar. Det är lättare att prata om åttondelarnas 
funktion och hur de noteras efter övningen.                

• Använd vanliga noter, CD, overhead, tabulatur, bilder, ramsor, programvara, vad du 
vill, bara eleverna förstår instruktionen och kan komma igång och öva. 

• Tjäna tid: skapa självständig övning, genom att göra en tydlig allmän genomgång av 
samtliga stämmor, där eleverna får prova samtidigt utan instrument, men genom 
ramsor eller rörelser. Sjunga instruktioner: − Fingret på ee, fingret på aaa, osv. Det 
fungerar utmärkt att göra samtidigt som man spelar. 
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Vi har vidare granskat NU-03, där lärarna själva beskriver det praktiska musicerandet. Deras 
olika moment och metoder sammanfattas enligt nedan:  
 

• lärarna visar material, eleverna övar i grupper och läraren går mellan rummen 
• eleverna övar ensamma eller i grupp (där läraren har tillfälle att hjälpa de som har det 

lite svårare) 
• det finns överkurser för de som är lite duktigare 
• läraren kollar att alla har gjort sina uppgifter 
• läraren går igenom hur låten är uppbyggd 
• eleverna tränar, man spelar in, lyssnar och kommenterar 
• man gör en orkester av klassen med avslutande konsert på vårterminen 
• man ger mer individuell undervisning på gitarr och keyboard 
• sånguppvärmning, sånger av alla slag så alla sjunger, kanon 
• spelträning stationsvis, eleverna övar in själva och visar upp 
• ibland ensemblespel 
• man pratar in begrepp och symboler medan man spelar 

 
 
Plej är ett gehörsbaserat läromedel på DVD, skapat av Danielsson, Gill, Zettervall & 
Österberg (2005). Metoden går ut på att eleven ser, lyssnar och härmar. Så här sammanfattas 
och marknadsförs metoden på baksidan av DVD-fodralet: 
 

    Lär dig spela instrumentet du alltid drömt om! 
    Öva i din egen takt, när du själv har lust. 
    Filmade lektioner – se, lyssna och härma. 
    Plej! Passar även för dig som hållit på ett tag. 

 
Deras intention förefaller vara att eleven ska använda sig av fler sinnen samtidigt, som en 
metod för att förtydliga spelinstruktioner och övningsmoment. Låtarna finns även i långsam 
version för de som behöver, samt en ”minus one” - ett slags examensprov - där man själv 
spelar den stämman som tagits bort från ljudbilden. Vill man ha noter eller tabulatur finner 
man dem lätt på en Internet-adress. 
 
Gruppstorleken i musikämnet kanske inte kan kallas en metod, men kan vara avgörande för 
hur lyckad undervisningen blir. NU-03 beskriver relationen mellan undervisning i mindre 
grupper och musikaliskt lärande: 
 

En iakttagelse är att införandet av halvklassundervisningen i musik var ett tydligt exempel på tidsreglering 
som kom att möjliggöra ett nytt innehåll i musikundervisning, mer än förmodligen någon kursplan 
någonsin gjort. Förutsättningarna för musikaliskt lärande är starkt relaterade till undervisning i mindre 
grupper och tid för kontinuerlig träning i hantverket. Möjligheten till helklassundervisning som 
återinfördes 1991 kan också innebära en tillbakagång till äldre tiders ”skolmusik”. (s.146) 

 
Det kan vara viktigt för aktiva musiklärare att diskutera om det vore möjligt med en återgång 
till halvklassundervisning nu när kärnan i ämnet är vokalt och instrumentalt musicerande. 
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2.2.3. Arrangering inom gehörsbaserad musik 
 
En övergripande ambition med skolan så som det formuleras i läroplanen är att knyta an till 
ungdomars intressevärldar och att göra skolgången till en lustfylld läromiljö (NU-03). 
 

Den senare läroplans- och skolutvecklingen förefaller ha lett till en mer komplicerad roll och organisation 
för skolan än den tidigare haft, inte minst vad det gäller dess musikundervisning. Musikämnet har delvis 
ändrat karaktär från att i tidigare läroplaner ha varit präglad av en metodinriktad skolmusiktradition till att 
vara mer påverkad av samhällets musikliv och ungdomars musikaliska föreställningar, intressen och 
behov (…) Musikämnet är kanske det ämne i skolan som har mest kontakt med en levande ungdomskultur 
direkt in i klassrummet. En musikundervisning som just tar hänsyn till ungdomars egna musikintressen 
och förväntningar blir oundvikligen påverkad av medie- och ungdomskulturens olika attityder och 
uttrycksformer. Musiklärarna ställs ständigt inför nya problem (och möjligheter) som vi har identifierat i 
utvärderingsmaterialet. Utvärderingen visar också prov på en stor variation av lösningar av dessa. (s.140) 

 
Musikläraren förväntas knyta an till elevernas intressevärldar. Hur gör man nu, när gamla 
populära sånger som Diana och Tom Dooley, med relativt få ackord, enkla att arrangera, 
kanske inte längre efterfrågas? Dagens musiklärare kan hamna i situationer där eleverna t.ex.  
vill spela låtar i genren Death metal - där musikalisk praxis är att flera strängar ska vara 
nedstämda på ett visst sätt. Johansson (1996) resonerar om genrekännedom och gruppens 
förutsättningar på följande sätt: 
 

Det här innebär naturligtvis att det ställer rätt stora krav att vara lärare för en rockgrupp. Man måste ha en 
stor stilistisk kännedom, kunskap om de olika instrumentens funktion och roller i ensemblen och 
förmågan att snabbt fatta beslut om att ändra stämmor eller hela arrangemang efter gruppens 
förutsättningar eller önskemål. (s.37) 
 

En ensemblelärare eller klasslärare förutsätts kunna behärska musikalisk praxis i olika genrer.  
Många av dessa genrer är gehörsbaserade. Vad menas då egentligen med gehörsbaserad 
musik? Wiklund (1995) menar att det är repertoarområden som afroamerikansk musik, alla 
former av rock- och jazzmusik, nordisk folkmusik innefattande spelmansmusik, vistradition 
och folkrörelsernas musik, samt etniska gruppers folk och konstmusik. Att spela på gehör 
innebär enligt Lilliestam (1996) att man skapar, spelar och lär ut musik utan hjälp av noter. 
Han menar att det är det överlägset vanligaste sättet vi använder för att göra musik, idag 
likaväl som genom hela människans historia. Man musicerar på gehör oavsett om man är 
rockmusiker, dansbandsmusiker, fiolspeleman från Rättvik, griot från Senegal, 
flamencomusiker i Spanien, bluesman från Mississippi eller balladsångare från Skottland. 
Forskningen däremot har till allra största delen ägnat sig åt musik som är noterad, och 
gehörsbaserad musik som populärmusik har i synnerhet fått ganska litet utrymme. Speciellt 
gäller detta musikalisk praxis: hur gör man när man spelar och lär sig spela instrument utan 
hjälp utav noter. Saar (1999) fastslår att en gemensam slutsats tycks vara att avståndet mellan 
den notbundna och den gehörsmässiga traditionen är stort, och att detta förhållande påverkar 
undervisningen på flera olika nivåer. Lilliestam påpekar att vi saknar en allmänt etablerad 
term för det man kallar gehörsmusik. Icke notbunden musik är en term som ofta används, men 
den antyder då märkligt nog att ”noterad musik” är normen. Att musik inte skulle kunna 
existera utan noter skulle bara kunna erkännas av en kunskapssyn där kunskaper som kan 
formuleras i ord och skrivas ned endast är verklig kunskap. Benny Anderssons samtliga 
kompositioner skulle bli svåra att förklara.  
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Tyst kunskap som besitts av hantverkare och praktiker av olika slag bör, enligt Lilliestam 
(1996), uppmärksammas som en del av mänskligt vetande och tänkande - annars får vi en 
felaktig och ofullständig bild av mänsklig verksamhet: 
 

Kunskapen att musicera på gehör kan sägas vara en ”tyst kunskap” (…) Gehörsmusicerandets praxis, hur 
man gör, kan inte i sin helhet beskrivas i ord, det är kunskaper som många tar för självklara och som just 
därför inte verbaliseras och det är kunskaper som inte uppmärksammats särskilt mycket av 
musikforskningen. Det senare beror bland annat på att musikforskare varit upptagna av och i många fall 
själva haft en bakgrund i noterad musik, och att man inte brytt sig om gehörsmusik, som ofta ansetts för 
simpel eller trivial eller helt enkelt inte rymts inom forskarens världsbild. (s.50) 
 

Lilliestam konstaterar vidare att det finns stora mängder litteratur om rockens- och 
populärmusikens historia, dess sociologi och betydelse samt biografier över musiker, men 
mycket lite om musikalisk praxis:  
 

Själva skapandet av musiken är dock, det måste vi erkänna, till stora delar svår att beskriva i detalj och 
liksom dold i en ”svart låda”. Vi vet och kan beskriva vad som stoppas i lådan i form av kunskaper, 
traditioner och förutsättningar och vi hör vad som kommer ut, men vad som sker inuti lådan är delvis 
fördolt: varför en melodi blir som den blir, varför man väljer ett ackord framför ett annat etc. Men här, 
liksom på hela fältet om gehörsmusik och muntlig tradering, behövs mycket mer forskning. (s.52) 
 

Men rockmusiker har sitt eget språk. Det återfinns dock inte ofta i teoretiska läroböcker.  
Notskrift är en metod för att lagra musik och att minnas musik, sånger och 
instrumentalstycken, en instruktion till musiker om vilka toner de ska spela, hur länge och i 
viss mån hur. Hur minns gehörsspelarna låtar, toner, ackord och rytmer? Vi minns, vi lagrar 
information med hjälp av våra sinnen och kroppar.  
 
Lilliestam beskriver olika minnesfunktioner och hur de fungerar: auditivt minne - vi minns 
hur musiken låter, visuellt minne - vi minns hur det ser ut med fingrarna på gitarrhalsen, 
kinestetiskt (motoriskt) minne - hur det känns när ett visst ackord tas, taktilt (beröring) minne  
- hur fingrarna rör sig, verbala minnen - man ger låtar, skalor och ackord namn och skapar 
begrepp samt mentala kartor - personliga minnesbilder man skapar inne i huvudet.  
 
Gehörsmusik lärs oftare in i informella lärosituationer än i formella oftast utan läroböcker, 
läroplaner, betyg och formell examen. Man härmar och övar. Det finns inget speciellt rätt sätt, 
man uppfinner egna ackord och stämmer om sitt instrument så man blir nöjd. Den moderna 
inspelningstekniken har verkligen förbättrat förhållandet för gehörsmusikerna. Lilliestam 
lyfter vidare fram skillnaden mellan not- eller gehörsbaserad inlärning samt jämförelser av 
”skolmusik” eller ”riktig musik”: 
 

Generellt sett präglas institutionaliserad musikpedagogik på alla nivåer i svenska skolor av notskrift. 
Undervisning i musik innebär självklart att man lär sig noter. Här finns en anmärkningsvärd skillnad 
mellan hur många praktiserar musik på sin fritid och hur man gör i skolan. Många musiklärare står 
fortfarande främmande för den musikaliska praxis som deras elever tillämpar i sitt musicerande utanför 
skolan. Det finns många vittnesbörd om att ”musik” i skolan och på fritiden av elever upplevs som två 
helt skilda saker. Sannolikt är detta en orsak till att så många slutar i musikskolan – man känner inte igen 
sig i undervisningen från sin egen musikaliska verklighet. (s.57) 
 

Saar (1999, s.133) menar att för att handlingar ska bli begripliga och kunna samordna 
individernas aktivitet, krävs ett kontinuerligt prövande av redskap, roller och mål. Som 
lärarstuderande räcker det enligt Lilliestam inte med korta kurser på bruksinstrumenten och i 
rockensemble. Att utveckla en grundläggande stilkänsla tar lång tid och måste få ta lång tid – 
precis som inskolning och övning i noterad musik. Johansson (1996) skriver att man skulle 
drastiskt kunna ändra hela musikhögskolans utbildning för att uppnå mer stilkänsla hos de 
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studerande genom att inom en fyraårig utbildning syssla med klassisk musik i två år och under 
de två återstående åren spelar man rock och/ eller jazz i en grupp och ägnar sig åt att lära sig 
musiken inifrån. Johansson menar att eleverna måste tro på läraren som lärare, som musiker 
och som människa. Om eleverna inte litar på läraren blir undervisningen ganska meningslös. 
 
Om notbunden musik har en etablerad tradition av arrangering och musicerande, är det då lika 
självklart inom icke notbunden musik? Kvissberg & Gotensjö (1997) arrangerar gehörsmusik 
i läroboken Get a Groove. Så här lägger de upp materialet: Först en förklaring hur man hittar 
tonen i noterna på instrumentet på två bildrika sidor. Sedan följer en kort kommentar på två 
till nio rader om varje låt där man ger praktiska tips, anger karaktär eller sound: korta 
efterslag, distad gitarr, tonarten passar bäst för en kille, att kompet inte får vara för starkt. Om 
man slår upp låten I Feel Good, ser man först en vanlig notbild med sångmelodi, text samt 
ackordanalys. Formen på låten noteras på följande sätt: AABC ABCA coda. Elbasen och 
gitarren noteras var för sig på två sätt, traditionell notskrift parallellt med tabulatur. 
Keyboarden noteras i traditionell notskrift. Man har även skrivit ut en tvåstämmig 
brasstämma. Trummorna noteras med slagverksnoter. De skriver vidare att de har försökt 
notera kända låtar så enkelt som möjligt utan att förändra karaktären på dem alltför mycket. 
De har valt ut svängiga basstämmor, trumkomp med fills, viktiga spelstämmor som brass och 
stråkar som ibland är nödvändiga för soundet. Kvissberg & Gotensjö har valt att inte endast 
använda ackordanalys, för att få elbasisten att spela mer än bara rytmiserade grundtoner. 
Deras sätt att notera skiljer sig från många andra nothäften på marknaden, vilka endast noterar 
ackord samt melodi. De poängterar att noterna, speciellt sångnoterna, skulle ge en alltför 
komplicerad notbild om de var noterade som det ska låta. Man ska istället använda noterna 
som ett stöd för minnet och istället lyssna på originalet för att få sväng.  
 
Jansson (2006) har skrivit ett material just för att musiklärare och bandledare ska höja 
kompetensen i sitt förberedelsearbete med arrangering: Konsten att skriva enkelt för unga 
instrumentalister. Hur man med enkla metoder kan skriva och arrangera musik för barn och 
ungdomar som spelar tillsammans. I förordet står det att läsa:  
 

För dig som är musiklärare eller ensembleledare är det en stor fördel att själv kunna arrangera och skriva 
den musik ni ska spela i ensemblen eller i orkestern. Arrangeringen blir därmed ett redskap, som du kan 
använda för att arbeta med barnens musikaliska utveckling. Dessutom kan du snabbt arrangera en aktuell, 
populär låt ”på begäran”. Det ger onekligen en viss frihet att inte behöva vänta på att någon annan ska 
göra det. (s.3) 

 
Att vänta på att få ”populära låtar på begäran” i t.ex. Vispop (Hahne, 1982), där låtar som varit 
aktuella presenteras året efter, med melodi utskriven i noter (ofta felaktig) med ackord 
ovanför (ofta förenklade eller felaktiga) är förstås frustrerande, när eleverna ofta vill ha en 
aktuell anknytning till den musik de lyssnar på. Det saknas vidare i Vispop förslag på hur det 
ska spelas i rockgrupp eller i klass. Jansson (2006) skriver vidare om lärares kunskaper i 
arrangering: 
 

I arbetet med att utveckla din förmåga att arrangera för unga instrumentalister är det givetvis värdefullt 
om du har erfarenheter av att arrangera i andra sammanhang och om du kan en del om instrumentation. 
Om du dessutom har kunskaper i harmonilära och kontrapunkt är det en fördel. Ju bättre du behärskar de 
satstekniska grunderna, desto mer kan du ägna de specifika aspekter man måste beakta när man arrangerar 
för barn och ungdomar. (s.3) 

 
Vilka är då dessa specifika aspekter? Jansson belyser inte i materialet t.ex. noternas storlek, 
tabulatur eller andra metodiska knep för att få de yngre musikanterna att förstå notbilden. Han 
anger ändå att han har diskuterat med musiklärare och gjort testversioner som studenter 
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prövat. På samma sätt prövar Enghag & Ljung (2003) ett eget undervisningsmaterial, där 
intentionen är att förkorta transportsträckan till musikupplevelse och direkt samspel, genom 
att låta ett antal blivande musiklärare och elever i klass spela ett arrangemang med alternativa 
noteringssätt. I bilagor kan man se hur arrangemanget är utformat. 
 

2.2.4. Klassrumsmusicerande ur ett elevperspektiv 
 
Lärarkompetensen i ämnet musik har sjunkit sedan förra utvärderingen 1992 (NU-03, s.9). 
Utvärderingen visar att tre fjärdedelar av lärarna som undervisar i musik i år 7-9 har någon 
form av lärarutbildning medan cirka en fjärdedel saknar utbildning. 1992 uppgav 85 procent 
att de hade behörighet att undervisa i musik på högstadiet. Musikämnet är i vissa avseenden 
utsatt för ett större tryck än andra ämnen med mer artikulerad kunskapsstruktur. Skolans 
musikundervisning kan ses som en mötesplats mellan skolkultur och en mer fritidsorienterad 
musikalisk ungdomskultur. 
 
NU-03 skriver vidare att elevernas intresse för musik är mycket stort. Men ges alla elever i 
grundskolan samma möjligheter? Barn med föräldrar med hög utbildning lyckas ofta bättre än 
genomsnittet i musikundervisningen i skolan, men eleverna säger att de lärt sig allt eller det 
mesta vid sidan av musiklektionerna vilket är anmärkningsvärt. Föräldrarna ser till att deras 
barn får tillgång till miljöer där nödvändiga kunskaper utvecklas. Detta är inte rimligt ur ett 
samhälleligt jämställdhetsperspektiv påpekar man. Ericsson (2002) nämner att när ungdomar 
skall räkna upp olika miljöer där musikaliskt lärande kan förekomma nämns överhuvudtaget 
inte skolan. När han uttryckligen ställde frågan till ungdomarna i sin studie, om inte skolan 
kan betraktas som en sådan miljö, skrattade alla och en elev sade: ”Inte det minsta”(sid 119).  
West (1992) poängterar att spelglädje och musikupplevelse är två centrala begrepp. Materialet 
ska vara skräddarsytt just för de elever som är med så de kan vara med och musicera även 
utan förkunskaper. Musse Combo möjliggör enligt West spelglädje, chans att lyckas, 
upplevelse av att musicera med kompisar samt att många olika ”pedagogiskt anpassade” 
stämmor kan göra att även nybörjare kan spela med mer drivna elever. Han beskriver detta 
enligt nedan: 
 

Att snabbt komma igång på ett instrument är väldigt viktigt för eleven, att få upplevelsen av att kunna 
spela, om än bara en ton! Kärnan i det här är att man ger eleven en mycket större chans att känna att ha 
lyckas. Eleven får uppleva att den kan istället för ”inte kan”. Man gör det här för att det är roligt, man 
styrs av spelglädjen och musikupplevelsen. Man gör det tillsammans med kompisar. Med mindre krav på 
vad man behöver klara av på sitt instrument kan man uppnå mera musik och musikupplevelse. Läraren får 
en annan roll. Man är fotbollstränaren som bara är med och leder dem, styr dem in på vilka vägar de ska 
ta. Man finns till hands när de behöver hjälp, men det mesta sköter sig självt om man bara kan låta bli att 
blanda sig i. (s.39) 

 
Metoden visar på många viktiga frågor då det gäller samspel bland elever även om den inte 
direkt vänder sig till grundskolan. Att varje elev, oavsett sammanhang, ska kunna delta från 
första lektionen utan att ha några direkta förkunskaper. Att eleverna ska få en upplevelse av 
att det de övar på faktiskt kommer att betyda något, bli något mer, bli musik! Det blir 
meningsfullt. Att få känna glädje i grupp. Alla spelar sin lilla enkla stämma och vad blir det 
tillsammans? – Jo något stort, något mycket mer än det lilla eleven själv bidrar med. Alla 
stämmor blir viktiga och alla elever känner sig sedda.  
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Gårdare (1992) utvecklar Wests tankegångar om gruppmusicerande nedan: 
 

Om det är något som borde räknas som musikalisk allmänbildning, så är det att ha erfarenhet av att spela i 
en orkester tillsammans med sina kompisar i klassen. Den som har lärt sig att spela tillsammans med 
andra har lärt sig mycket om sig själv och om samarbete. Att spela i en klassorkester kräver stor 
koncentration och lyhördhet. Man måste kunna sin egen stämma och lyssna på helheten – samtidigt. I en 
orkester måste man inordna sig i ett sammanhang, hålla samma puls och göra samma nyanser. Teori och 
noter lär man sig när man behöver – den kunskapen kommer efter hand. De musikaliska resultaten måste 
däremot infinna sig ganska snabbt. Spelandet ska vara lustfyllt. (s.49) 

 
Eriksson (1996) berättar att notläsning har intresserat honom under den tid han har arbetat 
med undervisning. Han fann själv notläsningen svår på pianot som yngre och spelade helst på 
gehör. Hans egna erfarenheter av problemet med att läsa och förstå noter har hjälpt honom att 
förstå de elever som inte klarar detta. Vad står noterna för och hur uppfattar eleverna noter? 
Han beskriver hur han prövar olika noteringssätt. Eriksson refererar till Sällström (1991), som 
beskriver notläsning enligt följande: 
 

Notskriften har bildkaraktär. Den är inte, som vanlig skrift, enkel uppradning av tecken. Likväl är den inte 
bild av någonting – hur skulle musiken, denna osynliga, ständigt föränderliga och blott hörbara företeelse, 
kunna avbildas? Samtidigt har notskriften språkkaraktär, så till vida att den är regelmässigt uppbyggd av 
givna grundsymboler och avsedd att läsas. Likväl representerar den något helt annat och betydligt mer 
ändamålsenligt än verbal beskrivning. Notskriften är ett av de mest flagranta (“uppenbara”) exemplen på 
en symbolisk notation, utvecklad för ett erfarenhetsfält där varken ord eller bild är tillfyllest. 
Inte minst är notskriften intressant för att den är så kryptisk. Den beskriver långt ifrån i detalj, vare sig hur 
musiken spelas eller hur den låter; i bägge avseenden ger den endast antydningar. (Eriksson, 1996, s. 25) 

 
I utvärderingen (NU-03) stod att pojkar inte tycks känna sig lika hemma i skolan som flickor 
och därför tror de att det är det extra viktigt att datorsituationen löses för deras och 
musikundervisningens del. Utvärderingen visar att dubbelt så många flickor som pojkar har 
det högsta betyget.  Hälften av pojkarna har betyget godkänt. Flickorna spelar och sjunger 
mer på fritiden. Utredarna ställer sig därför frågan om pojkar är mer intresserade av andra 
former av musikaliska aktiviteter än flickor.  
 
Det stora problemet med att musicera med elever med olika förkunskaper i en klass är att 
snabbt få med nybörjarna och de som inte kommit långt i sin utveckling - och som 
Arfwedsson (1991) skriver, att kärnan i läraryrket ligger i förmågan att kunna göra en 
pedagogisk och metodisk analys av situationen samt omsätta den i pedagogiska val och 
handlingar.  
 

2.2.5. Läromedel för praktisk musikundervisning 
 
Läromedel definieras allmänt som pedagogiska hjälpmedel i undervisning. Läromedel kan 
bestå av böcker, planscher, studiehäften, bilder , dator, video eller TV, CD, CD-ROM, DVD 
samt datorbaserade program eller spel. I en artikel i Musikläraren (nr 1, 2007) diskuteras 
behovet av ett läromedel för musikundervisning: 

 
Musiklärare har i långliga tider diskuterat att använda sig av en lärobok i musikundervisningen. 
Förespråkarna har bl.a. menat att en lärobok skulle kunna sörja för en likvärdighet i förhållande till 
centralt uppsatta mål och därmed bättre kunna hjälpa elever att förstå mål och betygskriterier i musik. En 
lärobok skulle också fungera som ett ”ansikte utåt” och kunna användas för att höja musikämnets status. 
Tvivlarna har menat att läroboken skulle reducera elevernas möjlighet att påverka innehållet i 
undervisningen alltför mycket. De tveksamma har tillika hävdat att det saknas pengar för inköp av 
läromedel. (s. 4 ) 
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Gårdare (1992) börjar förordet i Musikoteket med att beskriva musikundervisning som något 
mycket personligt. Han resonerar vidare att det kan vara svårt att skapa ett material som 
passar alla. Skrivs det pedagogiska material kontinuerligt? Undervisningsmaterial av 
lärobokstyp är något vi själva också saknade som nyutexaminerade lärare på 80- och 90 talet 
när vi skulle börja undervisa. Arrangemang, övningar och andra praktiska kunskaper man 
hade med sig från musiklärarutbildningen, kändes inte som om de var anpassade för elever ute 
i verkligheten med alla olika förkunskaper.  
 
The Real Rock Book (Johansson, 1998, 2001, 2004, 2006) är fyra digra notsamlingar med fler 
än hundra låtar i varje bok. Låtarna är ordnade i alfabetisk ordning och det är en blandning av 
pop, rock, soul och reggae från sextiotalet fram till idag. Varje låt är noterad med melodi i 
traditionella noter med tillhörande ackordanalys. Innehåller låten flera sångverser finner man 
dessa nedanför i text på samma sida. Till varje låt hör alltid en kompskiss där man ser hur 
bruksinstrumenten kan spelas. Ett passande trumkomp, en svängig basstämma, ett gitarriff 
eller komp samt kompfigur för keyboarden. Ibland utelämnas något instrument. Sångstämmor 
kan finnas med i vissa låtar. The Real Rock Book innehåller kompförslag till de fyra 
bruksinstrumenten efter varje låt. Många notsamlingar som Vispop ger mycket liten förklaring 
till hur en sång ska spelas om man inte hört den. I de fallen bör man lyssna på en pop eller 
rocklåt om man ska kunna återge den genom att spela ur sångboken. Annars är det risk att 
man har missat något väsentligt som inte lätt går att återge i traditionell notskrift.  
 
Get a Groove (Kvissberg & Gotensjö, 1997) är en bok som tillkom i samband med UR-
Akademins tv-serie Get a Groove. I serien presenterades åtta välkända låtar med olika 
”grooves”. Dessa låtar finns i denna notbok tillsammans med fem låtar som inte var med i 
programmen. Boken är ett nothäfte på 48 sidor där man får tips och insikt i olika typer av 
notering så att man kan spela med på de olika bruksinstrumenten gitarr, bas, keyboard och 
trummor. Det finns även sångstämmor. 
 
I Rock och pop – Bandboken (Skoglund, 1988) kan man lära sig det mesta om hur det går till 
när man spelar i band, t.ex. hur man hanterar de olika bruksinstrumenten. I förordet beskrivs 
hur de på Studiefrämjandet själva försökt täcka bristen på läroböcker: 
 

Vi som gjort den här boken jobbar på Studiefrämjandet i Örebro. Ända sedan mitten av 70-talet har vi 
ordnat studiecirklar för rock- och popgrupper. Under alla år som vi jobbat med detta har vi haft svårt att 
hitta bra böcker till våra rock-cirklar. Våra erfarenheter av arbete med ungdomar som spelar rock har lärt 
oss vilka behov musikgrupperna har. Därför har vi tagit saken i egna händer och skrivit Bandboken för att 
täcka dessa behov. Vår ambition har varit att göra en praktiskt användbar lärobok full med speltips. Boken 
innehåller det mesta som är värt att veta för en rockgrupp, bl.a. musikteori och praktiska tips samt en 
uppslagsdel över ackord. Bandboken förklarar grundläggande musikteori med exempel från dagens 
musik. Teorin är skriven även för rockmusiker som inte kan läsa noter. Till varje låt finns noter och 
instruktioner för bandets alla instrument (gitarr, bas, keyboard och trummor) Vi hoppas att Bandboken blir 
ett lyft för alla ambitiösa rockmusiker. (s.3) 

 
Plej (Danielsson m.fl., 2005) är en DVD som säger sig innehålla grunderna på de fyra 
bruksinstrumenten gitarr, bas, synt och trummor. Man köper en DVD för varje 
bruksinstrument. Låtarna är de samma på alla fyra askarna så man kan spela tillsammans med 
andra som köpt och övat in låtarna. I askarna ingår också en vanlig CD skiva man kan spela 
till. Det är fart och mycket spel i introduktionerna. Alla låtarna är komponerade i olika stilar 
t.ex. ”Olles blues”, så man lär sig behärska olika komp. Materialet är omfattande och lärorikt. 
Låtarna är egenkomponerade för utbildningssyfte.  
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NU-03 anger att det inte är brukligt att musiklärare använder läromedel med fastlagda 
arbetsmoment eller repertoarinnehåll. Om man med ett läromedel avser pedagogiska 
hjälpmedel i klassundervisning - med just fastlagda moment, så finner vi i vår 
litteraturgranskning inga läromedel i musik som är direkt jämförbara med läromedel i andra 
skolämnen. Det som vi finner är exempel på hur pedagoger eller musiker arbetar i olika 
situationer i musiklivet. Läromedlen är inte speciellt anpassade för klassrumsundervisning 
enligt de moderniserade villkoren, och inte heller tillräckligt anpassade för barn och 
ungdomar - om man har kravet att läromedlen ska ta hänsyn till deras förståelse, egna 
musikintressen och förväntningar. 
 

2.3. Ny teoribildning 
 
Under litteraturgenomgången genererades ett antal nya begrepp, som kan skapa teoretisk 
förståelse och ge underlag för vidare granskning. Dessa är: 
 

• Musikalisk helhet  
• Differentierade elevförkunskaper 
• Effektiv notering  
• Pedagogiskt utformade elevstämmor  
• Musiklärares förutsättningar 
• Pedagogisk utbildning  - en frusen eller levande ideologi? 

 
Begreppen behövs, för att närmare beskriva skeenden och handlingar i klassundervisningen.  
Vi återanknyter till begreppen i diskussionskapitlet. 
 

2.3.1. Musikalisk helhet  
 
Forskning om musikdidaktik är ett angeläget område enligt Saar (1999), speciellt mot 
bakgrund av förändringen i pedagogiska traditioner och estetiska ideal. ”En viktig och 
intressant fråga är hur musikundervisningen kan möta barns och ungdomars stora 
musikintresse” (s.31). När Saars undersökning gjordes 1997, gick 200 000 elever i kommunal 
musikundervisning, en miljon elever i grundskolan, 200 000 elever deltog i studiecirkel eller 
studerade på något musikinstitut. Musik var då, och är fortfarande, med viss konkurrens från 
idrotten, den kanske viktigaste fritidsaktiviteten bland barn och ungdom. Saar och många 
andra har funnit att elever upplever skillnad mellan musik som spelas i hemmet och den som 
spelas på musiklektioner. ”När undervisningen konfronteras mot den egna bakgrundens 
förebilder upplevs den abstrakt. Musikskolan förlorar därför att den bjuder ett för stort 
avstånd mellan undervisningen och den musikaliska självbilden” (s.79). Brändström (1996) 
menar å andra sidan att undervisningen inte alltid behöver möta elevernas önskemål och 
behov: 
 

Om musikundervisningens mål är att samma repertoar skall spelas innanför som utanför skolan och att 
musiken dessutom skall låta på samma sätt, får detta allvarliga konsekvenser för musikämnet. I sin 
extrema form är då skolan exakt detsamma som livet utanför skolan och det säger sig självt att det i fråga 
om rockmusik ej är särdeles lyckat att dubblera ungdomarnas upplevelser av musik. (s.13)  

 
Hur vet man då att alla dessa ungdomar som undervisas i musik, faktiskt själva klarar att öva 
och spela den musik de lyssnar på och tycker om, när de inte är i skolan? West (1992) betonar 
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att materialet man spelar ska vara intressant för eleven och väcka dess nyfikenhet samt 
anknyta till elevens begreppsvärld. Han beskriver en musikalisk helhet som betyder mycket 
för elever och resonerar om barns lekande inlärningsstrategier, spelglädje och 
musikupplevelse. Eleven vill lyckas och att man gör det tillsammans med sina kompisar. Den 
funderingen tangerar det Ericsson (2002) tar upp i kapitlet om musikutbildningsfilosofi 
genom att lyfta fram Elliotts resonemang i boken Music Matters (1995). Elliotts begrepp 
livsvärden som innefattar självväxt, självkännedom och nöje är en av grundtankarna i hans 
filosofi. Han menar vidare att utbildning har med hela människan att göra och den viktigaste 
uppgiften är därvid att förmedla livsvärden som kan skänka människan lycka. 
 
Gullberg (1999) beskriver olikheter mellan musikundervisningens ”skolmusik” och 
ungdomarnas ”riktiga musik”.  Hon undersöker om det finns skillnader i hur en 
musikhögskoleensemble och en rockgrupp utformar en rocklåt, med en på förhand given text 
och melodi. Skolensemblen ”lekte” fram sin låt medan rockgruppen ”värkte” fram sin. Hon 
hävdar att det formella lärandet av rockmusik delvis är lyft ur sitt sociala och kulturella 
sammanhang när det tillrättalagts för undervisning. Många frågar sig om det över huvudtaget 
är möjligt att lära sig spela rockmusik inom utbildningsinstitutionerna. Blir inte musiken 
förändrad, eller kanske till och med död då den förs in i skolsituationer och tillrättaläggs för 
undervisning (jfr. Brändström 1996)?  
 
Ray (2004) har i en studie analyserat skol- och fritidsrelaterade beskrivningar av starka 
musikupplevelser på högstadiet. Hon hävdar att kunskap i musik som ungdomar tar till sig på 
det sätt de själva föredrar oftast sker på fritiden. Sandberg (2006) uppmärksammar detta i 
Vetenskapsrådets rapportserie: 
 

Tidigare forskning pekar på att starka musikupplevelser mera sällan har ägt rum i formella lärosituationer, 
och företrädare för forskningsområden som musikpsykologi och musikpedagogik har gällande att sådana 
erfarenheter skulle förtjäna större pedagogisk uppmärksamhet. (s.55)  
 

Vidare menar Sandberg att Rays studie bidrar till att lyfta fram frågeområdet på agendan samt 
tydliggöra behovet av fortsatt forskning med syfte att göra skolans musikundervisning till en 
bättre arena för starka musikupplevelser (s.55). Förekomsten av starka musikupplevelser är, 
enligt Ray, oftast fritidsrelaterade och vi ställer oss frågan om det kan ha något att göra med 
det faktum att man kan se skillnad mellan olika läroprocesser. Rockens läroprocess 
kännetecknas (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989) som kollektiv, frivillig, spontan, informell 
och öppen till sin karaktär och kan därför bättre möjliggöra en känsla av välbefinnande hos 
utövaren. Gårdare (1992) hävdar: ”Är det något som borde räknas som musikalisk 
allmänbildning, så är det erfarenhet av att spela i en orkester tillsammans med sina kompisar i 
klassen. Den som lärt sig spela tillsammans med andra har lärt sig mycket om sig själv och 
om samarbete”(s.49).  
 
Enghag & Ljung (2003) granskar i Musikens Språk sin egen undervisning. I den prövas en 
metod att få elever att snabbt komma igång med övandet och musicerandet och på så sätt 
uppleva en musikalisk helhet. De teoretiska kunskaperna fördjupas i ett senare skede av 
undervisningen. Rostvall & West (1996), menar att det finns två pedagogiska huvudspår – 
verbalisering (vanligt inom klassisk musik och notbunden tradition) och erfarenheter av 
känslomässiga och motoriska mönster genom musikalisk härmning (i gehörstraderade 
musikkulturer) – som går att kombinera på liknande sätt: 
 
 
 

 20



I den förstnämnda läggs mycket av tiden på att lära sig tolka abstrakta symbolsystem, för att senare kunna 
omforma den intellektuellt införlivade kunskapen till de praktiskt musikaliska kunskapsformerna. I den 
senare traditionen utgår man från musikaliska erfarenheter som tas in med flera sinnen, för att utan att gå 
via abstrakta begrepp och symboler omforma erfarenheterna till spel. En syntes mellan dessa traditioner 
skulle t.ex kunna innebära att man utgår från sinnliga musikaliska erfarenheter, för att senare 
begreppsliggöra olika delar i den musikaliska helheten. (s.31) 
 

2.3.2. Differentierade elevkunskaper  
 
I golf har man uppfunnit ”handicap” – ett system som gör det möjligt för nybörjare att möta 
mer avancerade spelare. De kan finna nöje av att gå en golfrunda tillsammans, även om de har 
olika förutsättningar. Hur får man på motsvarande sätt de redan ”skickliga” eleverna som 
musicerar på fritiden att kunna spela tillsammans med ”nybörjarna” och de som är någonstans 
”mittemellan”, om de alla går i samma klass? West (1992) menar att elever visst kan vara med 
och musicera utan förkunskaper och att man bör utgå ifrån musikaliska helheter, som betyder 
något för eleven. Materialet ska vara skräddarsytt för de elever som ska vara med så att alla 
kan spela tillsammans. Eriksson (1996) har en vision om att finna en metod som sträcker sig 
från nybörjare till professionell musiker. Han vill att man ska kunna anpassa svårighetsgraden 
till varje elev, att snabbt komma igång och spela på ett instrument, även om det gäller ”den 
allra enklaste lilla stämma”. Han beskriver hur olika elever lär sig och att de har olika behov.  
 
Ericsson (2002) har i sin studie intervjuat ett stort antal ungdomar om hur de upplever 
klassmusicerandet i skolan. I flera av dessa intervjuer framgår det hur elevernas olika 
kunskapsnivåer har effekt på samspelet. En elev med goda förkunskaper beskriver hur det 
känns att musicera i klass: 
  

Det finns ju dom som har noll koll på allt…alltså dom vet ingenting…och dom kan ingenting...och så ska 
man spela med dom. Man blir som en djävla hjälpreda överallt. (s.131) 

 
Intervjupersonen uttrycker en viss besvikelse över det faktum att elevernas olika 
kunskapsnivåer utgör ett hinder för att kunna musicera tillsammans. Ericsson använder 
termerna musikalitet, talang, förmåga och fallenhet för att beskriva dessa kunskapsnivåer. 
Han menar att begreppet förmåga passar bäst att använda när det gäller elevers olika sätt att 
lära sig musik och att musikalitet, talang och fallenhet ofta visar på en biologisk betingad 
lämplighet. Förmåga pekar mot kvaliteter som motivation, disciplinering, målmedvetenhet 
samt miljö och social bakgrund. I studien poängterar ett flertal elever att det finns en viss 
differens i musikalisk förmåga mellan individer som måste ses som biologiskt betingad. 
Eleven Wilma berättar i en av intervjuerna att ”hennes pappa kan spela alla instrument”, men 
att det var ”bristande förmåga” som fick henne att tappa intresset för att spela, enligt henne 
själv. Det finns fler exempel på elevers musikaliska utveckling - nedan beskriver Ericsson hur 
en annan elev slutat sin musikaliska bana tidigt:  
 

Andreas är ett typfall där ett musikintresse förmodligen etablerades för att kamraterna var intresserade, 
men där detta intresse så småningom ebbade ut på grund av en upplevelse av att ingen personlig 
musikalisk utveckling ägde rum. Redan i femte klass påbörjade Andreas en fritidskurs i rock- och 
popensemblespel vid Lindblomsskolan. I denna grupp ingick även hans kamrater av vilka vissa hade en 
grundläggande kunskap på sina respektive instrument. Andreas ville spela trummor men hade aldrig gjort 
det. Under flera repetitioner försökte läraren förmå honom att spela en enkel beat-takt, men detta 
misslyckades. (s.125) 
 

Var det elevens förmåga som hindrade honom från att lyckas spela den ”enkla beat-takten” 
eller kunde läraren ha hjälpt honom på något annat sätt? Dunn & Dunn (1999) beskriver något 
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de kallar lärstilar. Calissendorff  (2005) refererar till Boström (2000) och Persson (1999) som 
definierar begreppet enligt nedan: 
 

En bred, allomfattande förklaring till lärstil är att alla kan lära sig, men att varje individ koncentrerar sig, 
bearbetar, tar till sig och minns ny information på olika sätt. Hur de gör det kallas lärstil. (s.31) 
 

Vi har själva flera gånger deltagit i olika konferenser som behandlar lärstilar, där det 
poängterats att många elever lättare kan ta till sig undervisningsmaterial om det är 
pedagogiskt utformat på följande sätt: auditivt, visuellt, taktilt, kinestetiskt (jfr. Calissendorff,  
2005, s.31 och Lilliestam, 1996, s.53).  

  
Flera av ungdomarna i Ericssons studie menar att förmåga inte enbart beror på biologiska 
faktorer. Tanja menar att viljan har stor betydelse:  
 

Bara man vill så kan man. Kanske inte bli sånt värsta geni men ändå lära sig hyfsat. (…) Om man växer 
upp med en sån där musikalisk musik och inte har föräldrar som går och sjunger falskt hela tiden så blir 
man bra. (s.126) 

 
Hon menar, enligt Ericssons tolkning, att pedagogiska, kulturella och sociala faktorer även 
påverkar den musikaliska förmågan. Eleven Tore kommenterar lärarens betydelse: ”Är man 
musikalisk så kan man lära sig utan en lärare som kan, men är man omusikalisk så måste man 
ha en som kan” (s.127). Här menar Ericsson att eleven inser att ha tillgång till handledare kan 
”effektivisera lärandet och sålunda kompensera en bristande biologisk förmåga”. Det framgår 
vidare av intervjuerna att musikgrupperna upplevs som för stora, att undervisningen är 
tillrättalagd för de elever som redan kan spela samt att de som inte kan noter har mindre chans 
att lära sig.  
 
Ericsson sammanfattar sitt resonemang att musikalisk förmåga framstår som ett komplext 
begrepp av pedagogiska, sociala, kulturella, karaktärsrelaterade, målrelaterade och 
biologiska faktorer nedan: 
  

Dessa utgör en ram inom vilken olika utvecklingsstadier kan nås. Det finns en samstämmighet att den 
trots allt måste upplevas som inte alltför svårt att lära sig spela eller sjunga för att ett intresse skall 
vidmakthållas och en utvecklingsprocess fortskrida. (s.127) 
 

Ericsson tänker här i samma banor som West och menar att även om kunskapsnivån är 
mycket heterogen i en grupp går det att lösa genom att man kan spela samma låt på ett 
komplicerat och ett lätt sätt. De som redan behärskar sina instrument och de som är nybörjare 
måste båda tillgodoses av läraren, men det uppstår problem då de elever som är kunnigast ofta 
favoriseras (på grund av tidsbrist) vad gäller instruktioner. Ett sätt att lösa problem av det här 
slaget menar Ericsson är att införa nivågruppering. Högpresterande elever uttrycker ofta en 
önskan om att spela med sina gelikar. Det är fråga om, som han själv beskriver det, en strävan 
mot differentiering som går tvärt emot tankar om samarbete och anpassningsträning vilka är 
vanligt förekommande i skolans integreringstänkande.  
 

2.3.3. Effektiv notering 
 
Musiklärare får regelbundet inbjudningar till seminarier med innehåll som ”hur lärare kan bli 
effektivare och hur de kan trivas bättre i sin yrkesutövning”. Fortbildning är aktuellt inom 
flera olika moment i musiklärarens vardag, där det ibland saknas eller finns få läromedel 
utgivna som behandlar svårigheter inom musikläraryrket. Arrangering av musik för ungdomar 
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samt olika typer av notering är exempel på sådana svårigheter. Vår definition av effektiv 
notering är en komplett stämma där arrangören gjort ett noggrant val av ett för låten 
ändamålsenligt noteringssätt som gör att eleven snabbt förstår spelinstruktionen för ett visst 
instrument och kan komma igång med självständig övning. 
 
Ericsson (2002) resonerar om ungdomars musikaliska lärande och noteringssätt inom 
klassmusicerande: ”Det är fråga om gehörsbaserad musik som ofta reproduceras med hjälp av 
ackordanalys” (s.122).  
 
I grundskolan möter lärare ofta elever med skiftande kunskaper inom notläsning. Då kärnan i 
musikundervisningen fokuserar på musicerande är det lärarens uppgift att göra det möjligt för 
alla elever att delta. En elev, som önskar spela ett instrument utan förkunskaper inom 
notläsning, har inte samma förutsättning att börja öva ett musikstycke genom att tillgodogöra 
sig en traditionell notbild på samma sätt som läraren själv eller en van instrumentalist har. 
Lilliestam (1996) skriver att i den västerländska musikuppfattningen är notskrift en självklar 
del av musiken, och nästan underförstått, att musik inte kan existera utan noter. Generellt sett 
präglas institutionaliserad musikpedagogik på alla nivåer i svenska skolor av notskrift. 
Undervisning, fortsätter han, innebär självklart att man lär sig noter. 
 
Traditionella noter är ett helt eget språk som inte kan tydas eller användas fullt ut av nybörjare 
på kort tid. Lilliestam går så långt som att säga att vid inlärandet av gehörsmusik (t.ex. 
populärmusik, folkmusik, jazz) bör man inte använda noter alls utan träna sig i att lära in 
musiken utantill. Att lära sig spela ett instrument genom att härma en annan person anser 
många elever gör att de kommer igång med sitt spel snabbare. Många ungdomar lär sig spela 
instrument genom att imitera andra musiker, föräldrar, kompisar eller syskon enligt Gullberg 
(1999). 
 
NU-03 fastslår att det som framförallt begränsar möjligheterna att undervisa är 
undervisningsgruppens storlek och ämnets utrymme i timplanen. Dessutom spelar elevernas 
förkunskaper samt tillgång till utrustning och läromedel stor roll. En enda musiklärare i en hel 
klass kan få svårt att hinna runt och hjälpa alla elever att komma igång att öva. Då 
förkunskaperna skiftar och många inte kan läsa noter ställs läraren inför ett dilemma då denne 
oftast inte kan dela ut spelinstruktioner eller noter likt en orkesterledare kan, och efter en 
stund förvänta sig att man kan börja musicera tillsammans. Eriksson (1996) beskriver hur han 
i sin egen yrkesutövning tvingas uppfinna egna system som är lättare för eleverna att tyda så 
att de kan komma igång med övning. Traditionella noter (på notlinjer) är ett system att 
nedteckna musik men det finns även andra system som t.ex. tabulatur, ackordanalys, 
slagverksnoter och grepptabeller. Vad betyder ordet effektiv? I uppslagsböcker återfinns 
betydelser som verkningsfull, verksam, ändamålsenlig, användbar, positiv, verklig, faktisk, 
reell, dugande, verklig samt eftertrycklig. I Solmans musiklexikon, skriver man om 
traditionell västerländsk notskrift att ”den är det system som i princip oförändrat sedan 
omkring 1600 dominerat inom västerländsk musikpraxis under hela dur/molltonala epoken”. 
Traditionell notering är det viktigaste mest vedertagna system musiklärare och utbildningar i 
första hand använder sig av. Hur ändamålsenligt är systemet för en grupp tonåringar som ska 
öva in Smells like teen spirit med Nirvana? Sohlmans (1977) redogör för västerländsk 
noteringshistoria enligt nedan: 
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Av de bokstavs-n. (notering) som kom till användning i *antikens musik tycks den instr. greppskriften 
vara äldst. Den var i huvudsak icke-mensural, men vissa metriska tecken förekom under stundom (…) 
boksavs-, stavelse- och siffer-n. i olika utformningar återfinns sedan genom hela den västerländska 
musikhistorien. Medeltida teoretiker fr o m  Boethius använde det lat. alfabetets bokstäver som bet. för 
tonerna i det diatoniska ordförrådet (…)  Så småningom vinner också bruket av förtecken insteg i denna 
typ av n. Tonbokstäverna kunde skrivas lineärt eller diastematiskt (tonhöjd). Bokstavs- och siffer-n. kom 
fr o m slutet av medeltiden att fortleva främst på instr.- musikens område, närmast i form av * tabulaturer. 
Fr 1300-t. till början av 1700-t. dominerar denna n.-typ betr. Ackordinstr. (luta, tangentinstr.); melodi 
instr. saknade fram till 1600-t. en självständig litt. och kunde  f ö använda samma (mensural-)n. som 
vokalmusiken (…) Det principiellt nya i den n. som etablerades omkr 1600 gällde iu första hand 
angivandet av musikens metriska och rytmiska egenskaper (…) därmed  infördes bruket av taktstreck och 
taktartssignaturer (…) En särskild teckenflora har det senaste årh. också utbildats i samband med 
återgivandet av musik som ursp. Skapats inom en annan musikalisk miljö än den med vår trad. n.-praxis 
närmast sammanhängande (…) Viktigt att observera är att vissa karakteristika i sådan musik kan vara 
omöjliga att återge med trad.n. (s.760) 

 
Den västerländska noteringen har gått igenom olika stadier där tidiga mer primitiva 
grepptabeller, bokstavs- och siffernoteringar utbytts mot det mer komplexa, innehållsrika, 
system många av vår tid använder oss av. Den tidigare mer outvecklade notskriften var 
förmodligen enklare uppbyggd och lättare att sätta sig in i då det var det första försöket att 
omforma försöka tyda det klingande, ”gudomliga”, ner till skrift. Då man som lärare ofta i en 
klass vänder sig till nybörjare kan grepptabeller, bokstavs- och siffernoteringar vara ett 
enklare sätt att ta till sig musikalisk information innan man senare kan gå vidare till nästa nivå 
att lära sig läsa och använda sig av västerländsk notation. Om icke-västerländsk 
notationspraxis står det i Solmans lexikon: 
 

Gemensamt för flertalet av dessa n.-system är att de i huvudsak går tillbaka på skrivtecken (för bokstäver, 
stavelser, ord – tonnamn – eller siffror), att de är övervägande momominala och icke-mensurala, att skilda 
slag av n. i stor utsträckning uppstått för olika instr. eller instr.typer (däribland också instr.specifika 
tabulaturer)(…) (s.762) 

 
I samma uppslagsverk beskrivs västerländsk notering på hela 69 rader medan läroboken 
Bandboken - rock och pop (Skoglund, 1988) definierar ett annat noteringssätt, tabulatur, med 
några få meningar och en enkel bild:  
 

Tabulatur (tab) är helt enkelt en bild av gitarren, eller basens strängar. Genom att trycka ner strängarna på 
olika band, får man olika toner. Siffrorna på strängarna visar vilket band du ska trycka på, för att få en 
viss ton. En nolla betyder att strängen spelas lös. (s.11) 

 
Direkt under bilden finner man en ruta och där står det: ”Här är en känd låt. Prova så får du 
höra vilken” (s.11). Jämförelsevis kan man dra slutsatser, genom att studera Solmans 
förklaring av traditionell notskrift samtidigt som man jämför den med Bandbokens 
beskrivning av tabulatur, av att det finns olika svårtydda noteringssätt att använda sig av för 
nybörjare. I de många intervjuer Ericsson (2002) genomförde fanns det elever som uttryckte 
tankar om att de aldrig orkat sätta sig in i noter och därmed inte kunnat delta i musicerandet. 
Jansson (2006), visar i sitt material, Konsten att skriva enkelt för unga instrumentalister, hur 
musiklärare kan få hjälp i förberedelsearbetet genom ökade kunskaper i arrangering. Han ser 
musiklärarnas svårigheter: 
 

Många musiklärare och ensembleledare tycker att det är givande att få arbeta med eget material, men att 
det samtidigt är lite svårt och tar för lång tid. (s.3) 

 
Han ger förslag på lösningar i ett antal arbetsmetoder ”som ska kunna göra 
arrangeringsarbetet lättare” samt att genom övning införliva dessa metoder i det vardagliga 
arbetet: ”gehörsarrangemang” – är en översiktlig genomgång av olika sorts stämmor, 
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”byggbitsmetoden” – innefattar olika sätt att arbeta med att skriva arrangemang för ensemble 
eller orkester och ”inspiration och vägledning till samspel mellan lärare och elev”.  
 
Det finns forskare och arrangörer, som vi nämnt tidigare, som verkar för en utveckling av 
noteringssätten, bl. a. K-G Johansson (The Real Rock Book), Filip Kvissberg & Örjan 
Gotensjö (Get a Groove) och Roine Jansson (Konsten att skriva enkelt för unga 
instrumentalister. Hur man med enkla metoder kan skriva och arrangera musik för barn och 
ungdomar som spelar tillsammans). De är på rätt väg att bistå musiklärare med ”vassare 
verktyg”. Det pedagogiska perspektivet att utveckla effektiviserad notering, bl. a. genom 
varierade noteringssätt skulle underlätta musiklärarnas förberedelsearbete och musicerande 
tillsammans med elever. 
 

2.3.4. Pedagogiskt utformade elevstämmor 
 
I ett storband eller i en symfoniorkester delar man nog aldrig ut en ackordanalys till samtliga 
instrument. 

- God morgon orkestern, idag skall vi spela Våroffer. Här är ackordanalysen.  
Hur väl kommer orkestern att lyckas göra musik med de förutsättningarna? De här musikerna 
är förmodligen vana vid att få varsin stämma, som anger tonhöjd, taktart, tonart, tempo, 
styrkegrader, dynamik, form mm.  På samma sätt, hur lyckas läraren förbereda lektioner och 
hur lyckas eleverna musicera i klass, när de flesta läromedel som finns på marknaden (t.ex. i 
musikaffärer) ofta bara anger ackord och melodi? Här märker vi att det finns exempel på 
lärare i litteraturgenomgången som utformar spelstämmor själva för att kunna möta elevernas 
förkunskaper. Med en pedagogiskt utformad elevstämma menar vi en nedtecknad stämma, 
takt för takt från ”intro” till ”outro”, speciellt anpassad för det instrument eleven ska spela.  
Vi har sökt efter pedagogiskt utformade elevstämmor i litteraturen, alltså stämmor som möter 
elevens förståelse. Läromedel som Real Rock Book och Get a Groove är bra noterade för 
musiklärare och man kan ana att spelstämmorna även är förståeliga för elever på gymnasiet 
eller kanske t.o.m. i år 9 i grundskolan  - med hjälp av lärarens sociala interaktion och 
pedagogiska lirkande. Men vem möter de yngstas behov eller de elever som har svårare att ta 
till sig information? Att ta elevens perspektiv kan vara att försöka förstå hur de tänker när de 
ser notbilden. Här är några exempel på elevers kommentarer från vår egen undervisning:  

 
-Hur ska jag koppla noterna till position eller fingersättning på greppbräda eller klaviatur? 
-På  ”vilket håll” ska jag läsa? 
-Hur ska jag komma ihåg vad som menas med instruktionen? 

 
Om man som musiklärare förberett en låt som ska spelas och man tycker att man har fått med 
allt som en elev kan tänkas behöva och dessutom följt de anvisningar som angetts av de 
forskare, arrangörer och pedagoger vi tidigare nämnt i litteraturgenomgången, kan en enda 
liten elev med en enkelt, men inte desto mindre viktigt perspektiv rasera hela arrangemanget, 
hela förberedelsearbetet: 
 

-Jag ser inte vad det står! 
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2.3.5. Musiklärares förutsättningar 
 
Bladh (1992) anger att: 
 

Musiklärare vantrivs på jobbet. Att musiklärarna ofta ångrar sitt yrkesval. Redan tre år efter examen säger 
hälften att de skulle välja något annat yrke om de fick välja om. Det slitsamma vardagsarbetet i 
grundskolan tycks överraska många. (s.14) 

 
Gårdare (1992) menar att det inte finns några genvägar till hög kvalitet i klassmusicerandet. 
Det krävs tid, instrument och lärarkompetens. Eriksson (1996) saknade olika metodiska 
möjligheter under sin utbildning till klasslärare i grundskola och gymnasium. En 
färdigutbildad rytmiklärare från musikhögskolan vi diskuterat detta med beskriver vilka 
möjligheter de hade: ”Dalcrozemetoden är en undervisningsmetod som genomsyrar 
utbildningen. Vi använde oss av kompendier och annan litteratur med hänvisningar till Jaques 
Dalcroze och sättet han lärde ut sin form av musikpedagogik. Den ansvariga läraren i rytmik 
och metrik var själv utbildad av en elev till Dalcroze. Metoden är flexibel och tillåter 
modernare tolkningar för att kunna anpassas till dagens undervisning”. Eriksson, som har 
genomgått musiklärarutbildningen, menar att man själv förväntas skapa undervisningsmetoder 
i dagens undervisning - ”i verkligheten” – alltså de metoder som saknats under 
utbildningstiden. Situationen beskriver han som ”omtumlande”. Han efterlyser även 
diskussion utifrån egna erfarenheter samt reflektion i utbildningen. Isling (1992) beskriver hur 
1946 års skolkommission bad 850 lärare i hela landet att dela med sig av pedagogiska rön av 
allehanda slag (s.122) just för att skapa diskussion och reflektion. Lindh (2000) beskriver hur 
musiklärare uppfattar sin arbetssituation i förhållande till Lpo 94. Hon intervjuar 22 
musiklärare för att undersöka vad som händer i mötet mellan de skolpolitiska visionerna och 
musiklärarnas verklighet. Enligt Lindh står läroplanen för skolans värdegrund och uppgift 
medan musikläraren på varje skola ansvarar för verksamheten. Ökade möjligheter ges till 
musikämnets utveckling, men en rad nya problem uppstår när både skolans och musiklärarens 
villkor förändras: 
 

• Musikämnet i år 7-9 förlorar mycket av sina uttrycksmöjligheter om undervisningen 
sker i för stora grupper  
 

• Musiklärarna upplever att de behöver mer tid till lektionsplanering 
 

• Det råder en stor frustration och förvirring bland musiklärare i förhållande till de nya 
direktiven i Lpo94 med följden att många musiklärare inte orkar fortsätta sitt arbete 
utan tänker på arbetet i termer av förändring av något slag  

 
Claesson, Gustafsson & West (1996) belyser förändringar i musikliv och skola, genom att 
referera till Ruud (1996) enligt nedan: 
 

Den västerländska konstmusiken som länge haft en dominerande ställning inom samhällsfinansierade 
kultur- och utbildningsinstitutioner, ses idag som en möjlig genre bland flera andra. Inom många 
musikaliska uttrycksformer, exempelvis jazz- och rockmusik, har kommit att utvecklas ett konnässörskap 
och egen estetik. (s.16)  
 

Med många olika estetiker – som alla idag är lika legitima – tillsammans med nya ämnen som 
tillkommer, ökar kraven på utbildningen och på lärarna som kan skapa ”stress och frustration 
hos såväl studenter som lärare” (s.19). ”Olika ämnesområden ställs mot varandra, och tävlar 
om utrymmet inom utbildningen” (Brändström & Wiklund, 1995). Klarar utbildningen att 
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tillgodose lärarna med all kunskap som krävs i den ”nya” yrkesrollen? Vi deltog 2003 i 
föreläsningen In Search of Music Education som hölls av professor Estelle Jorgensen på 
Musikhögskolan i Örebro. Där diskuterade vi som deltagare i kursen hur vi tror att framtiden 
kommer att se ut för oss musiklärare. Den karismatiska föreläsaren gav oss ett underlag att 
arbeta med, där några av frågorna löd: 
 

• Vad ger musikundervisningen för resultat? 
• Har musikämnet något egenvärde? 
• Vad är vår viktigaste uppgift som musiklärare? 
• Vad är kärnan i undervisningen? 

 
Utvecklingen av musikämnet, menar Claesson, Gustafsson & West (1996), “får 
genomgripande konsekvenser för musikundervisningen och musiklärares yrkesroller”. De 
beskriver situationen nedan: 
 

Många och till synes oförenliga krav ställs på musiklärare. Dagens lärare antas dels överföra vissa 
definierade kunskaper, kanske i termer av ett kulturarv. Samtidigt antas samma lärare i sitt arbete 
stimulera elevernas personliga lärande och sociala utveckling till kreativa och reflekterande individer. 
Dessutom förväntas läraren respektera att elever i många avseenden kan mer om vissa musikaliska 
estetiker än läraren själv. Kunskaper om stil och interpretation tillägnas inom en social gemenskaps praxis 
där eleven kan vara mer delaktig än läraren. (s.20)  

 
Vidare beskrivs ungdomarnas ”försprång” gentemot lärarna: ”Moderna distributionsformer 
gör att ungdomar idag har tillgång till ett mångfacetterat och brokigt musikutbud” (s.17).  
 

2.3.6. Musiklärarutbildning - en frusen eller levande ideologi? 
 
Ericsson (2002) lyfter fram Olssons (1993) begrepp den frusna ideologin när han diskuterar 
högre utbildning och den allmänna skolan: 
 

En frusen ideologi kan förstås som en rest av tidigare ideologiska föreställningar som lever kvar i 
utbildningsanstaltens organisatoriska form även om den inte längre har några anhängare. Det förefaller 
rimligt att en frusen ideologi också skulle kunna verka i den allmänna skolans musikundervisning och där 
vid utgöra ett ”gnissel i maskineriet” när skolämnet musik konfronteras med ungdomars uppfattning om 
musikaliskt lärande. (Ericsson, 2002, s.3) 

 
Gullberg (1999) hävdar att utbildningsinstitutioner ofta är uppbyggda kring ett specifikt 
förhållningssätt till lärande. Detta kan leda till att mångfalden av informella lärandeformer 
förbises eller negligeras i det allmänna medvetandet och den pedagogiska forskningen (s.59).  
1996 hölls en konferens vid Musikhögskolan i Piteå där man ställde sig frågan om det 
överhuvudtaget är möjligt att lära sig spela rock innanför utbildningsinstitutionerna. Denna 
konferens var ett inslag i dett nystartat forskningsprojekt på temat rock och skola, och ett av 
många tecken på att åsikter ofta går isär då musikundervisning diskuteras. Brändström (1996) 
är oroad över utvecklingen i musikämnet:  
 

Om musikundervisningens mål är att samma repertoar ska spelas innanför som utanför skolan och att 
musiken dessuto skall låta på samma sätt, får detta allvarliga konsekvenser för musikämnet. I sin extrema 
form är då skolan exakt detsamma som livet utanför skolan och det säger sig själv att det i fråga om 
rockmusik ej är särdeles lyckat att dubblera ungdomars upplevelser av musik. (s.13) 
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På liknande sätt lyfter Sandberg (2006) fram de villkor som råder för musikämnet, bl.a. vad 
ett ökat elevinflytande kan komma att innebära: 
 

Konflikten i musikundervisningen uppträder numera dock inte som tidigare forskning visat direkt mellan 
lärarens uppfattningar om kunskaper i musik och elevernas musikaliska föreställningar och intressen. 
Problemet idag ligger snarare i vad lärare och elever vill åstadkomma tillsammans i musikundervisningen 
gentemot de snäva ramar och villkor som råder för ämnet i skolans kultur- och arbetsmiljö. Det som 
saknas här är studier som uppmärksammar hur kraven på det ökade elevinflytandet i senare läroplaner 
också kan ”förhindra” att annat innehåll än populärmusik och ungdomars egen musik kan förekomma i 
musikundervisningen. Vad kan skolans musikundervisning presentera som ligger bortom ungdomars 
horisont? Vilken didaktisk och kritisk potential kan kulturell och estetisk verksamhet ha i skolan? (s.56)  

 
I NU-03 diskuteras Bladh (2002), då han har beskrivit yrkessocialisationen till musiklärare 
och avståndet mellan den högre musikutbildningens traditioner och den praktiska verklighet 
som den nyblivna musikläraren träder in i. De ideal som odlas inom lärarutbildningen i musik 
är nära knutna till artistiska och musikaliska synsätt som kan vara svåra att applicera på 
verksamhetsfältet och arbetet med elever i skolans musikundervisning. ” Lärarutbildningen i 
musik förefaller sakna resistens mot yrkesverklighetens negativa påverkan”, som han 
uttrycker det. Även Sundin (1988) uttalar sig om förhållningssättet till lärande enligt nedan: 
 

De metoder och modeller som en lärare har med sig från sin egen utbildning tenderar att bli styrande för 
hans sätt att möta sina egna elever (…) han har vanligen lärt sig en metodik avsedd för specialbegåvade 
och högmotiverade elever. Hans egen instrumentella färdighet har prioriterats framför annat, underförstått 
som om den pedagogiska skickligheten automatiskt följde den instrumentala. (s.103) 

 
Wiklund (1995) har på liknande sätt funnit, att ”den gode pedagogen” bland musiklärare och 
studenter ofta definieras av egenskapen ”hög spelskicklighet”(s.29). Bouij (1998) menar att en 
del lärarstudenter har svårt att ta lärarrollen på allvar, att man alltför lätt faller tillbaka i en 
rollidentitet som elev (s.165). Vidare lyfts Bladhs åsikter fram i NU-03 om att övergången 
från musikhögskolestudierna till det musikpedagogiska yrkeslivet visar på stora svårigheter 
och är kantad med personliga besvikelser. Han talar om en ”verklighets chock” som orsak till 
att vissa lärare inte ville arbeta som musiklärare på heltid och att man hela tiden måste tömma 
ut krafterna genom att ständigt förnya sin pedagogiska och musikaliska repertoar eftersom det 
kräver omfattande förberedelser.  
 
Hur ser då eleverna på situationen? Så här säger elever i NU-03: ”Den musiken som jag gillar 
finns inte med på lektionerna. Det är alldeles för lite undervisning i modern musik. Att man 
borde hålla på med lite nyare musik också, inte bara klassisk som det för det mesta är” 
(s.128). Exempel på detta är hip-hop, hårdrock, soul etc. Författarna till NU-03 verkar 
uppleva att dessa elevutlåtanden är överraskande då musikundervisningen har visat sig bygga 
på praktiskt musicerande. Musicerandet i klassrummet utgår oftast från bruksinstrument så 
eleverna kan då knappast spela klassisk musik. Den musik man oftast spelar kallar man för 
”rytmisk”, men ändå är inte eleverna nöjda. Lärarna verkar känna sig mest hemma i en 
”förenklad bluesbaserad rock” och väljer denna när de ska välja lite modernare repertoar 
medan detta för ungdomarna inte är deras musik. Man talar om kulturell konsonans - ämnet 
eller momentet uppfattas som verkligt och i överensstämmelse med kända förhållanden och 
situationer i omvärlden - och kulturell dissonans - ämnet eller momentet upplevs som 
overkligt och främmande i förhållande till egna erfarenheter av omvärlden (NU-03 refererar 
här till Stålhammar, 1998). Man talar om att ”följa med sin tid och det nya”. I figur 5.37 finns 
en tabell över vad elever säger sig uppskatta i musikundervisningen. Att spela instrument i 
grupp dominerar kraftigt. Stålhammar (1995) har tidigare gjort samma iakttagelser i 
observationer av musiklektioner: 
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Sång och spel var enligt eleverna det roligaste och viktigaste momentet och enligt läraren det viktigaste. 
Vid samtal med musikskoleelever samt intervju med läraren framkom dock att elever och lärare hade 
olika utgångspunkter för sina bedömningar. Läraren såg på musiken utifrån ett undervisningsperspektiv. 
Han betonade att det var viktigt att lära sig grunderna, samt ge eleverna möjlighet till praktisk träning. 
Eleverna däremot såg på musiken utifrån sin egen musikverklighet, den musik som upptar deras fritid 
utgjorde utgångspunkten. Konklusionen, till följd av detta perspektiv, blev att de efterlyste ett friare 
förhållningssätt till musikundervisningen. De menade att läraren skulle fungera som handledare och 
eleverna genom detta skulle erbjudas möjligheter att arbeta med musik i olika grupper allt efter intresse 
och kunskap. (s.116) 

 
Sammanfattningsvis finns det många som håller på musikutbildningens traditioner och andra 
som förespråkar lärande som utgår från den praktiska verklighet musiklärare och elever 
befinner sig i. Bergström (1991) betonar vikten av en levande ideologi: 
 

Skolan i sin nuvarande form borde alltså slopas och ersättas av ett nytt system som motsvarar det verkliga 
livet. Och det verkliga livet motsvar den verkliga, ”levande” hjärnan. (s.60) 
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3. DESIGN OCH METOD 
 
I kapitlet presenteras vilken metod som används och varför enkät valdes som verktyg för 
datainsamlingen. För att underlätta för läsaren finns också ett flödesschema över studiens 
design. Enkätens innehåll, utformning samt avgränsning redovisas. Vi redogör även för 
urvalet av deltagande informanter tillsammans med en bortfallsanalys. Efter enkätens utfall 
med ny teoribildning som följd intervjuas två lärare i gruppmetodik respektive ensemble vid 
en musiklärarutbildning. 
 

3.1. Grounded Theory 
 
Avsikten med vår undersökning är att få en ökad förståelse för hur musiklärare arrangerar och 
musicerar med sina elever. Nutida forskning inom musikpedagogik antyder att lärarrollens 
förändring ställer nya krav på en utveckling av musikläraryrket, men få konkreta förslag på 
lösningar ges. Vi väljer därför att använda oss av en empirinära forskningsansats och vänder 
oss till ett antal musiklärare för att söka svar och se samband. Forskningsmetoden är i första 
hand, precis som i vår tidigare forskning, Grounded Theory, vilken enligt Calissendorff 
(2005) tillåter forskaren att träda in i undersökningen utan styrande teorier, eftersom teorierna 
utvecklas utifrån empirin och därmed blir grundad i den. Metoden anses lämplig att använda 
inom områden som är jämförelsevis outforskade. Patel & Davidson (1994) understryker 
vikten av att undersökningen bidrar till kunskapstillväxten inom ett område. Att vi som aktiva 
musiklärare och forskare använder en empirinära forskningsansats, finner vi stöd för i 
Alvesson & Sköldberg (1994): 
 

Läs inte för mycket om faktaområdet, på det att Du må behålla ”fräscha ögon” för detta. Något som stöder 
detta är att vetenskapshistorien visar att forskare som besitter mindre encyklopedisk lärdom ibland kan 
uppvisa större kreativitet jämfört med dem som varit alltför inlästa på ett område. Risken med för stor 
beläsenhet är att man blir bunden av tidigare auktoriteter och insnärjd i etablerade problematiker, så att 
man inte förmår se nya möjligheter. Djärvheten i tolkningsprocessen kan enligt detta resonemang komma 
att öka om man inte är ”förläst” på vad som tidigare gjorts. (s.72) 
 

Enligt Patel & Davidsons resonemang om att bidra till kunskapstillväxten inom ett område, 
strävar vi dessutom efter att finna ny kunskap som kan komma aktiva musiklärare och 
musiklärarutbildningen tillgodo.  

  
Grounded Theory, utvecklades av Anselm Strauss och Barney Glaser. De publicerade 
tillsammans boken The Discovery of Grounded Theory 1967. Metoden, som också på 
svenska, kallas grundad teori eller lokal teori, är ett sätt där man på induktiv väg, genom data, 
genererar teori. Det som speciellt kännetecknar Grounded Theory är den speciella relationen 
mellan datainsamling och teorigenerering som metoden förordar (Hartman, 1998, s.260, 
DePoy & Gitlin, 1999, s.178, Nylén, 2005, s.54). I vår C-uppsats analyserades data från 
observationer (videodokumentation) samt intervjuer. I den här studien har vi istället valt att 
använda en enkät då informationen är lämplig att insamlas på detta sätt. Vi kan beskriva 
skillnaden mellan en enklare analytisk induktion och grundad teori på följande sätt: En 
analytisk induktiv undersökning med tre faser är linjär och börjar med att man planerar 
undersökningen, efter det samlar man in data, och till sist analyserar man data. I grundad teori 
däremot samlar man in en viss mängd data, analyserar datan, och skönjer en riktning för 
undersökningen. Det sker på detta sätt hela tiden en kodning och omkodning av inhämtad 
information. Forskaren får enligt Kvale (1997) större insikt under undersökningen och arbetar 
sig fram emot en empiriskt grundad teori. Hartman (1998) beskriver skeendet enligt nedan: 
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Man utvecklar en ”teori” som genererats med ny data genom urvalsprinciper helt styrda av det som 
framkommit. Den nya datan genererar i sin tur mer ”teori” som i sin tur ger en riktning med nya urval 
med vilka man ytterligare utvecklar ”teorin”. (s. 260) 

 
För att läsaren ska förstå hur vi kommit fram till den grundade teorin, tydliggör vi hur teorin 
genererats i 3.2. Design. Där har vi gjort en översiktlig modell av vårt arbete. Vi kompletterar 
modellen med en beskrivande text. 
 
Enligt Hartman kan forskningsprocessen i Grounded Theory delas upp i tre processer. Den 
öppna processen, den axiala processen och den fokuserade processen. De två första sker 
ibland samtidigt och den sista därefter när de andra är klara. 
  
Den öppna processen är den inledande i undersökningen där främst egenskaper men också 
kategorier ska framkomma. I vårt fall innebar det att vi först planerade enkätens utformning. 
Visserligen är det som betonas i Grounded Theory ”upptäckt”. Vill man upptäcka något kan 
man inte veta något om det på förhand. Forskningsfrågor vår C-uppsats tidigare genererat, 
hade lett till funderingar vi inte kunde undvika att bli färgade av. Frågorna till enkäten tog vi 
fram som en följd av en teorigenerering från C-uppsatsen. Vi ville nu undersöka hur andra 
musiklärare ser på arrangering, musicerande, metoder, läromedel och reflektion. Enkäten 
sändes ut till ett hundra musiklärare. Vilken riktning kunde svaren ta? Vad skulle upptäckas? 
Vilka kategorier skulle framkomma i datainsamlingen? Vi analyserade. 
Processen avslutades när vi kodat stora delar av data vi fått från fältarbetet och så många 
egenskaper framkommit att vi kunde gå vidare och undersöka relationerna mellan dem och 
bilda kategorier. Vi funderade i lokala teorier (Patel & Davidson, 2003) genom att samla, 
transkribera och genomläsa textmaterialet upprepade gånger. Enligt Hartman (1998) hålls 
undersökningen mycket öppen precis som namnet anger. Kodning av data börjar med att 
identifiera och utveckla egenskaper, kategorier samt begrepp. Den data forskaren först stöter 
på är egenskaper. Utifrån dessa börjar upptäckandet av kategorier och underkategorier. Då vi 
fick 27 enkätsvar av 100 utskick kan vi inte säga att data som kom in i detta stadiet var 
tillräcklig för att göra kategorin ”mättad” men vi kunde ändå forma idéer, teorier, som 
framkommit under studien och fortsätta vår tolkning. Dessa idéer var i början än så länge 
ogrundade direkt mot datan (Hartman 1998), men idéerna skulle på sikt komma att vara 
användbara senare vid själva utformandet av teorin. De ogrundade idéerna skulle till slut bli 
grundade senare under studiens gång. När det senare kom till teoribildning, var det viktigt att 
den teori vi skapat hade relevans för ett område, att den stämde med datan, att teorin var 
användbar och modifierbar (Hartman 1998). 
 
Den axiala processen kan ske parallellt med eller efter den öppna processen. Här är forskaren 
ute efter att upptäcka relationer mellan begrepp, dvs. mellan olika kategorier och deras 
egenskaper (Hartman 1998). En kategori kan ha många variationer, vilket också är intressant. 
Alla egenskaper som framträder i en kategori kan länkas samman av en paradigmmodell. 
(Hartman, 1998, s. 264). Denna modell är en kausal modell, dvs. grundtanken är att alla 
företeelser har en orsak. Orsaken skapar fenomenet, hur människan handlar (Alvesson & 
Sköldberg, 1994, s.79). Ny datainsamling görs. Urvalet sker med tanke på att upptäcka 
relationer mellan kategorier och egenskaper och att bevisa variationer. Urvalstekniker kan här 
vara avsiktsfullt genom att välja grupper som maximerar information. Det gjorde vi genom att 
gå vidare och undersöka hur våra kategorier skulle fungera genom att jämföra hur lärare på en 
musikhögskola ser på det vi undersöker. Kvale (1997) menar att avsikten med en intervju kan 
vara att pröva konsekvenserna av en teori, eller utveckla en empiriskt grundad teori genom 
observationer eller intervjuer. Data från granskning av tidigare forskning samt data från 
intervjuer med ensembleledare på en musikhögskola analyseras sedan i steg två och tre och 
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kodades.  Analysen i den axiala processen består också den av kodning, jämförelser mot ny 
data och tolkningar av resultaten. Det vi kodar är relationer mellan begrepp, egenskaper och 
mellan kategorier. Det som här ska framkomma är teoretiska koder och är olika typer av 
processer. Efter varje undersökning upptäcker man fler teoretiska koder. När den öppna och 
axiala processen pågått en längre tid har en fördjupad och utvecklad teori genererats. Här 
följer en beskrivning av hur vår process gått till: I första skedet under den öppna processen 
utformade vi en enkät med frågor rörande hur andra musiklärare ser på arrangering, 
musicerande, notering, metoder, läromedel samt reflektion. Efter att alla egenskaper kodats, 
sorterades de in i sju kategorier: frågor som behandlar notering, pedagogik och utbildning, 
läromedel i musiklärarutbildningen, utveckling av metoder och hjälpmedel, lärare arrangerar 
för klass, reflektion över den egna undervisningen, synpunkter kring metodik och läromedel. I 
ett senare skede då enkäter, litteraturstudier samt intervjuer med musikhögskolan var 
avslutade uppstod sex begrepp eller nya kategorier: musikalisk helhet, differentierade 
elevförkunskaper, effektiviserad notering, pedagogiska elevstämmor, musiklärares 
förutsättningar samt pedagogisk utbildning en frusen eller levande ideologi. Utifrån dessa 
drogs nya teorier och fyra slutgiltiga kategorier bildades. 
 
Den fokuserade processen är den slutliga process där syftet är att skapa en slutlig teori, en 
huvudteori, och testa dess giltighet (Hartman, 1997). Vi relaterar kategorier med varandra, 
fyller i de kategorier som inte är mättade. Vi bestämmer en huvudkategori. Om teoretisk 
mättnad råder, ska ingen ny eller relevant data mer framkomma i kategorierna. Alla delar ska 
vara täckta och alla relationer mellan kategorierna ska vara verifierade. I den fokuserade 
processen använder man sig i datainsamlingen av urvalstekniker som är helt riktade och 
medvetet valda. Det man analyserar i den fokuserade processen är mest om den huvudsakliga 
processen, som är mest relevant för området och som sammanbinder kategorierna kring en 
huvudkategori. Huvudkategorin ska vara central och relaterad till många kategorier. Den är 
det mest generella som kan sägas om ett undersökningsområde och relaterar på ett 
meningsfullt och smidigt sätt andra kategorier.  
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3.2. Design 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 1. Flödesschema över studiens design 
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För att förtydliga flödesschemat över studiens design följer här en kort sammanfattning av 
linjen i vår forskning: I vår tidigare studie, Musikens språk – en studie av ett 
undervisningsmaterial i musik i år 7-9 med intentionen att förkorta transportsträckan till 
musikupplevelse och direkt samspel, var syftet att granska vår egen undervisning. Den 
teoretiska bakgrunden består i C-uppsatsen av en kort översikt av styrdokument och tidigare 
forskning samt personliga och yrkesmässiga erfarenheter. I undersökningen lät vi ett antal 
lärarkandidater undervisa med vårt arrangemang för klass och observerade och 
videodokumenterade. Elever och lärare intervjuades, bl.a. genom stimulated recall. Utifrån 
resultatet kunde vi sedan skapa en diskussion om undervisningsmaterial och metoder samt 
tolka variationer hos elevgruppen, lärarkandidaterna och oss själva som observatörer. 
Slutsatser vi dragit av studien och empiri i vårt dagliga arbete med musikundervisning har lett 
till nya forskningsfrågor. Dessa frågor har format såväl titel som ämnesområde i denna studie, 
där vi kartlägger musiklärares strategier vid klassmusicerande. I delområden i det teoretiska 
ramverket i D-uppsatsen belyser vi vår fördjupning genom att applicera forskningsfrågorna på 
tidigare forskning och läromedel. Vi konstruerar nya begrepp som ger underlag för vidare 
granskning och diskussion samt teoretisk förståelse. Utfallet av enkätundersökningen i 
resultatdelen genererar ny teori, som prövas i intervjuer. Musiklärarnas svar från enkäten och 
intervjusvar från ämnesansvariga på musiklärarutbildningen, teorier genererade från 
litteraturgenomgången samt jämförelser med vår egen empiri som aktiva musiklärare ställs 
mot varandra i diskussionskapitlet. Slutsatserna av studien och hur de nyvunna kunskaperna 
kan komma andra tillgodo utvecklar vi slutligen i kapitlet implikationer, där vi också  
återanknyter till ämnesområdet.  
 

3.3. Enkät 
 
Vi valde att göra en enkät för att få en allmän bild av ett antal musiklärares uppfattningar om 
sin egen situation när det gäller förberedelsearbete, metoder och undervisningsstrategier, ifall 
de använder några särskilda läromedel samt hur de upplever sina förutsättningar att lyckas 
som musiklärare när det gäller att få eleverna att musicera tillsammans. Den tidigare 
djupstudien av vår egen undervisning med videoupptagning, intervju och utvärdering 
tillsammans med intervjupersonerna var mycket tidskrävande. Om D-uppsatsen skulle nå fler 
deltagare för en mer översiktlig bild, kunde en enkät passa bättre för undersökningen  
även om den inte är lika kvalitativ vad gäller intervjuteknik och datainsamling. Vi valde 
enkätsvar för att uppnå ”inringande” och kategoriserande svar  - ”smarta” frågor med hög 
verkningsgrad -som enklare kunde bearbetas i resultatredovisningen. Frågorna skulle vara 
relevanta för frågeställning och syfte i undersökningen. Det gjorde att mycket tid ägnades åt 
att klargöra vilken kunskap som egentligen eftersöktes och vilka typer av frågor som kunde ge 
oss ”rätt” svar. Det resulterade i en avgränsning av antalet frågor som väckts inom 
ämnesområdet under flera års diskussioner. Vi såg också enkäten som en erfarenhet, eftersom 
vi inte använt oss av enkätsvar i vår tidigare forskning. Enkätundersökningen är inte 
generaliserbar utifrån resultaten, utan skönjer snarare trender, likheter eller olikheter, i 
musiklärarnas uppfattningar som kan leda till fortsatt forskning och diskussion.  
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3.4. Intervju 
 
Enkätsvaren från alla musiklärare genererade i ny teoribildning, nämligen: Om man kan 
skönja trender i enkätsvaren som berör metodik, utbildning och läromedel, vilken uppfattning 
har då representanter från lärarutbildningen på en musikhögskola (med specifika kunskaper 
inom vårt ämnesområde) på utfallet? Vanligtvis görs intervjuer där intervjuaren träffar 
intervjupersonen, men enligt Patel & Davidson (1991, 1994) kan man också genomföra 
intervjun via ett telefonsamtal. Vi intervjuade på detta sätt en adjunkt i pop- och rockensemble 
samt en ämnesansvarig lärare i gruppmetodik och didaktik på musikhögskolan. Studiens syfte 
och meningen med att komplettera undersökningen med intervjuer klargjordes för 
informanterna. Anonymitet i användandet av intervjusvaren garanterades.  
 
Genom att använda den nya teori som genererats - öppna frågor som behandlar arrangering, 
metodik, musikämnet, läroplan och läromedel- i intervjuer, strävade vi efter att få reda på mer 
om hur dagens musiklärarutbildning fungerar och hur man ser på framtida musiklärares 
yrkesroll.  
 

3.5. Genomförande  
 
Deltagarna i enkäten var från början tänkt att vara 100 musiklärare verksamma i Stockholm. 
Mailadresser förvärvades från olika skolors hemsidor på internet samt från ett lärarregister 
som används på Musikhögskolan i Stockholm för elevpraktik. Det var svårt att få in det 
förväntade antalet svar på utskicken. Bortfallet beror rimligtvis på en eller flera av följande 
anledningar: 
 

• Inaktuella mailadresser till lärarna på internet (Några hade slutat undervisa, andra hade 
bytt skola) 

• Inaktuella mailadresser i musikhögskolans lärarregister 
• Lärare som ej arbetade i grundskola eller gymnasium som klasslärare och därför ej 

kunde bidraga med någon kunskap  
• Lärare som ej behärskade mail- eller datorhantering, så att det hindrade dem praktiskt 

från att svara på enkäten 
• Skolor som ej hade den programvara (eller lärare som ej visste hur man installerade 

programvaran) som krävdes för att använda enkäten 
• Lärare som av tidsbrist inte ville delta 
• Lärare som inte svarade alls 

 
Vi gick vidare i sökandet efter mailadresser bl.a genom Svenska musiklärarföreningen och 
breddade sedan utskicket av enkäten till 100 andra musiklärare ute i landet. I slutändan 
svarade totalt 27 musiklärare. 
 
Först i e-mailutskicket kom en enkel beskrivning av ämnesområdet och en vädjan om 
musiklärarnas deltagande för att kunna använda deras svar som underlag för forskningen. 
Sedan sökte vi mer formellt deltagarnas tillåtelse att använda materialet genom att garantera 
deras konfidentialitet, dvs att varken deras namn eller skolans namn skulle framgå i samband 
med resultatredovisningen. 
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I frågorna A-E  fick deltagarna svara på: 
 

• kön 
• utbildning 
• antal år som musiklärare 
• allmänna arbetsvillkor 
• gruppstorlek 

 
Sedan följde frågorna 1-44, där vi använde fixerade svarsalternativ med attitydskalan – aldrig, 
ibland, ofta och alltid, undantaget några öppna frågor som vi valde att använda när vi sökte 
kvalitativa aspekter såsom lärarnas egna beskrivningar. Frågorna delades in i kategorierna: 
 

• Ackordanalys 
• Tabulatur 
• Traditionella noter 
• Slagverksnotering 
• Annan notering 
• Gehör 
• Internet 
• Pedagogik och utbildning 
• Läromedel 

 
Enkäten skickades ut som en ifyllningsbar PDF, bifogad i ett mail med instruktioner hur den 
skulle fyllas i. Deltagarna uppmanades att fylla i svaren direkt i PDF:n och skicka tillbaka den 
till en specifik mailadress, där den sedan lagrades i en speciell mapp med xml-filer, färdiga att 
bearbetas och redovisas. 
 
Kvalitén säkrades i insamlade data genom att vi i varje fråga sammanställde hur svaren utfallit 
inom de fyra svarsalternativen för att snabbt få en tydlig bild av deltagarnas uppfattningar och 
kunna skapa teorier och nya frågeställningar. Enkäten återfinns i sin helhet med alla dess 
frågor i bilaga 1. 
 
När vi analyserade enkäten såg vi snart att en del svar motsvarade vår egen erfarenhet från det 
musikpedagogiska fältet och det rådande forskningsläget, andra svar kändes värda att söka 
ökad förståelse för, att fördjupa sig i. Eftersom vi själva saknar den kompetensen vände vi oss 
till ansvariga på musiklärarutbildningen för att få deras perspektiv på ett antal frågor som 
uppstått efter teorigenereringen. De ligger sedan till grund för diskussionsdelen, där vi kan 
använda oss av jämförelser mellan musiklärarnas och musiklärarutbildarnas uppfattningar, för 
ämnesområdet relevant forskning samt vår egen empiri. 
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4. RESULTAT 
 
I det här kapitlet redovisar vi utfallet av enkätsvaren. Vi sände ut en enkät med 44 frågor vi 
önskade svar på. 27 musiklärare deltog varav 14 var män och 13 kvinnor. Vissa frågor var 
öppna, andra hade fixerade svarsalternativ. Enkätfrågorna behandlade olika typer av notation, 
gehörsspel, användandet av internet, musikpedagogik, musiklärarutbildning, läromedel samt 
hur lärare arrangerar och transkriberar musik för elever. Vi ordnade resultaten i olika 
kategorier för att lyfta fram frågorna och det deltagarna svarat. Inom varje kategori använder 
vi oss av svarsalternativen aldrig, ibland, ofta samt alltid. Först beskriver vi lärarnas 
utbildning samt antal år i yrket.  
   

4.1. Enkätens utfall 
 
Musiklärarnas utbildningar varierar mellan huvudsakligen musiklärarlinjen GG (grundskola 
och gymnasium) och tvåämneslärare, men även IE-kör, grundskollärarutbildning, 
folkhögskoleutbildning, SMLU (särskild lärarutbildning i musik) och utlandsutbildning finns 
representerade. Antal år inom yrket varierar kraftigt från  ½ år till 30 år. Snittet är 12,3 år. De 
flesta arbetar heltid med vanlig musikundervisning, men några har inriktning rockensemble 
och kör. Flertalet har sin anställning på en enda skola. De nivåer lärarna undervisar i är: 
 

• år 6-9 
• gymnasium 
• år F-6 
• folkhögskola 
• musikklasser 
• särskola  

 
Gruppstorlekarna musiklärarna undervisar i varierar: 
 

• smågrupper, 1-10 elever beroende på kurs 
• halvklass, som mest 16 elever 
• helklass, som mest 32 elever 
• kör, 60 elever 

 

4.1.1. Frågor som behandlar notering 
 
Vi vill kartlägga i vilken utsträckning lärare använder ackordanalys, tabulatur, traditionella 
noter, slagverksnoter eller någon annan notering för bruksinstrumenten och om elever har 
nytta av samma notering i övandet och musicerandet.  
 
De flesta lärare (26/27) anger att de själva och eleverna ”ofta” eller ”alltid” använder sig av 
ackordanalys vid synt, gitarr och bas. Ackordanalysen verkar genom de svar vi fått vara ett 
vedertaget sätt att notera musik elever ska spela. När vi granskar utfallet av frågor som berör 
ackordanalys blir det intressant då bruksinstrumenten (synt, gitarr och bas) är olika instrument 
med olika spelsätt. Synt och gitarr lämpar sig för ackordsspel medan elbasen oftast används 
för att spela grundtoner och olika melodiska linjer.  
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Tabulatur använder (21/27) lärare ”aldrig” eller ”ibland” när de själva arrangerar, men låter 
”ibland” elever som spelar gitarr och något fler elever som spelar bas få noter utförda på det 
sättet. Här kan vi se att lärarna finner tabulatur som ett redskap för att hjälpa elever att finna 
toner på gitarr och elbas, ett komplement till ackordanalys. Tabulatur visar direkt på vilket 
band och vilken sträng eleven finner tonen jämfört med ackordanalys där eleven måste ta reda 
på eller känna till var ackordet återfinns på instrumentet. Några lärare anger under en senare 
fråga i enkäten att de försökt uppfinna pianotabulatur och något som kallas för ”trumma på 
bild”, grafiska noter för trumspel. Vi konstaterar alltså att tabulatur används sparsamt jämfört 
med ackordanalys. 
 
Lärarna (24/27) använder sig själva av traditionella noter när de arrangerar. Ganska många 
elever använder noter vid syntspel. Ungefär hälften av lärarna visar att de använder samma 
notering ”ibland” även för gitarr och bas. Något mindre än hälften av lärarna tillhandahåller 
”aldrig” eller ”ibland” traditionella noter för bas och gitarr.  
 
Åtta av tjugosju lärare använder ”aldrig” slagverksnoter, tio av tjugosju gör det ”ibland” och 
endast fem av tjugosju ”ofta”. Lärarna anger att anledningen till detta är att trumstämmor 
oftast lärs in på gehör. I en trumstämma kan man notera olika kompmodeller, låtens form 
samt förslag till ”fills”.  
 
Vi frågar om lärarna använder sig av någon typ av annan notering när de arrangerar och om 
de som spelar synt, gitarr, bas eller trummor använder sig av den noteringen. Med annan 
notering menar vi notering som gör att eleverna förstår vad de ska spela men som varken är 
traditionella noter, tabulatur eller ackordanalys. En stor majoritet (15/23) svarar att de aldrig 
använder sig av annan notering på något sätt. Här söker vi efter alternativa noteringssätt 
lärarna själva tagit fram för att hjälpa eleven att förstå spelinstruktionen om ”de vanliga” 
sätten inte räcker till. Elever med olika förkunskaper och olika inlärningssätt (visuellt, 
auditivt, taktilt eller kinestetiskt) är en viktig parameter i lärarnas vardag. 
 
Musiklärarna (26/27) lär ”ibland” eller ”ofta” ut på gehör till dem som spelar synt och gitarr. 
Med gehör menar vi spel utan noter. Läraren förebildar och elever härmar. Så gott som alla 
trumelever spelar också utan något notblad. Vid gehörsbaserad inlärning förskjuts ett visst 
ansvar från läraren till eleven i att minnas och att finna toner. Gehörsträning leder ofta till att 
gehöret förbättras, och efter regelbunden övning kan vissa elever utveckla en förmåga att 
”planka” eller höra toner själva. Gehörsträning kan utveckla elevers uppfinningsrikedom att 
finna nya sätt att utföra ett musikstycke.  
 
Lärarna (21/27) anger att de eller deras eleverna ”aldrig” eller ”ibland” använder noter till 
arrangemang i klassrummet som man funnit på internet. Däremot använder så gott som alla 
lärarna (25/27) ofta sångtexter därifrån. I enkäten framgår det att lärarna väljer att inte 
använda sig av material från Internet, trots den uppsjö av hemsidor med ”plankade” låtar med 
tabulatur och ackordanalys som finns. 
 

4.1.2. Pedagogik och utbildning 
 
Här var vi intresserade att se om musiklärarutbildningen satt spår i hur man undervisar. 
Lärarna (17/27) svarade att de ibland använder samma pedagogik idag som de lärde sig under 
utbildningen. När det gäller sätt att undervisa som inte berörts under utbildningen fördelas alla 
svaren (27/27) mellan ”ofta” och ”ibland”. Många lärare anger att de saknar en gemensam 
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etablerad pedagogik eller enhetliga metoder. Musiklärarna kan inte nämna en person som har 
etablerat tydliga metoder för gruppmetodik på musiklärarlinjen, på samma sätt som t.ex. 
rytmiklärarprogrammet, där de använder Dalcrozerytmik. De åtta lärare i studien med 
utbildning från folkhögskola, SMLU, högskola i London samt en lärare från Musikhögskolan 
i Stockholm GG med I/E tillval sångpedagog anger att de ”ofta” använder samma metodik 
som under utbildningen. De övriga lärarna svarar att de i yrkesrollen endast ”ibland” 
arrangerar musik på liknande sätt som under utbildningen. 
 

4.1.3. Läromedel i musiklärarutbildningen 
 
Något mer än hälften av lärarna (14/27) svarar att de aldrig använde något speciellt läromedel 
under musiklärarutbildningen. Åtta av tjugosju lärare svarar att de använde något läromedel 
”ibland”. Svaren pekar på att det just inom lärarutbildningen i musik verkar saknas läromedel. 
Några lärare som använde läromedel under utbildningen hade utbildningen I/E kör med 
diplomerad körutbildning, folkhögskola, GG med I/E tillval sångpedagog, högskola i London, 
SMLU samt tvåämneslärare Ma/Mu. Svaren indikerar att lärare med annan utbildning inom 
musik än traditionell musiklärarutbildning har en tydligare, mer uttalad metodik. De allra 
flesta lärarna (23/27) säger sig sakna ett eller flera läromedel. Nedan följer ett antal förslag 
från lärarna själva på vad ett nytt läromedel skulle kunna innehålla: 
 

• Material med klingande exempel som inte är specifikt skapade för läromedlet. När de 
är tillrättalagda för att passa metodiken tappar man djup och relevans. 

• Färdiga uppdaterade arr med progression för olika elevnivåer. 
• Bra klassrums-arrangemang samt ett interaktivt läromedel. 
• Fler tips om hur man anpassar arr till varje grupp elever. 
• Bra låtar för senare delen av grundskolan arrangerat för bruksinstrumenten. 
• Tips på olika inlärningsmetoder för eleverna. 
• Sång-arr för år 7-9 i lämplig svårighetsnivå. 
• Lätta låtar utskrivna i grepp för gitarr och ackordinstrument, enkla brasstämmor på 

tab. 
• Moderna låtar som man kan få till på ett enkelt sätt på mellanstadiet. 
• Enkla låtar från olika årtionden för klassrummet. 
• En lärobok i musik och samhälle med förslag och noter hur man kan göra 

musikhistoria levande och praktiskt. 
• Läromedel i musik som är aktuellt för 2000-talet. 
• Enkla musikaler att sätta upp. 
• Referens av olika nivåer musiktermer, ackordläggningar och teorianalys. 
• Sammanfattningar som är heltäckande och överskådliga. 
• Modernt utformad och fängslande teori och historia med många övningsuppgifter. 
• Roliga tips att göra med elever som avbrott under en lektion. 
• Något material att sätta i händerna på eleverna som de kan arbeta med när det är tyst. 
• Böcker med exempel på kurs- och lektionsinnehåll, upplägg, inspiration samt förslag 

till olika övningar. 
• Tips och idéer innehållande rytmikövningar. 
• Konkreta tips på temaarbeten. 
• Fakta och praktiska övningar som följer läroplanen. 
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Mer än hälften av alla lärare som önskar sig ett eller flera läromedel vill ha böcker med bra 
klassrums-arr för grundskolan. Lärarna vill också ha hjälp med teori, historia, tips och 
temaarbeten. En lärobok nämner man skulle vara bra att ta till när man har vikarie eller om 
man någon gång inte hunnit förbereda sig. Det verkar finnas hur mycket som helst lärarna vill 
ha i bokform. Ändå avslutar en lärare sitt svar med ”att det nog inte finns något förlag som 
vågar satsa på musikläromedel. De tror nog inte att det är säljbart”. 
 
Några lärare anger att ett gemensamt läromedel inte behövs, att man vant sig vid att skapa 
allting själv (vilket också är svårt att vänja sig av med). De menar att elevernas teoretiska 
kunskaper varierar kraftigt inom musikämnet till skillnad från många andra ämnen och att det 
sällan finns material som är stimulerande för alla. Läraren får ofta ge olika typer av uppgifter 
inom en och samma grupp. Ett sådant läromedel ”går nog inte att få ihop”. Man vill arrangera 
så att det passar eleverna och en själv. En lärare konstaterar att ”det inte finns ett enda bra 
läromedel för denna typ av verksamhet”, han arbetar med musik som 
musiker/låtskrivare/producent och säger sig ha tur att kunna använda det materialet med sina 
elever. The Real Rock Book och Plej nämns som användbara läromedel (se 
litteraturgenomgång). Många musiklärare lägger ner mycket förberedelsearbete för att få 
musicerandet att fungera, för att de inte har någon lärobok att utgå ifrån.   
 

4.1.4. Utveckling av metoder och hjälpmedel 
 
Det var endast en tredjedel av lärarna som svarade på frågan om de använder sig av annan 
notering än den traditionella för att få elever att bättre förstå spelinstruktioner. De som har 
svarat anger ordramsor, figurer (t.ex ”trumma på bild”), symboler, bilder, rytmer på gehör, 
ackordanalys kombinerat med grepptabeller, siffror på hur många gånger en ton ska spelas, 
fingersättning direkt på strängarna, takter ritade på vanligt papper samt skriftlig information 
om form.  Främst verkar lärarna uppfinna många olika system för piano/synt. De nämner 
färgkombinationer, pianotabulatur och bilder för att förtydliga hur eleverna ska spela. 
Tabulatur för gitarr och bas anger lärarna är ett bra komplement till traditionella noter. 
Kombinationer som ackordanalys tillsammans med grepptabeller gör att eleverna hittar 
tonerna. Ackordboxar till gitarristerna, gå igenom grepptabell i storgrupp, att få eleverna att se 
minsta vägen mellan två ackord, en bashals med var man kan hitta tonerna till låten, utgår från 
aktivt lyssnande och uppmärksammar eleverna på vilken roll de har i arrangemanget (rytmisk, 
harmonisk eller melodisk roll), vem i bandet ska man vara tajt med, förebildning och elever 
härmar, olika tecken för högt och lågt. De som inte hade några knep svarade att de kända 
noteringssätten vi nämnt i enkäten räcker. Vi redovisar lärarnas svar där de beskriver 
utveckling av metoder och hjälpmedel för att hjälpa eleverna med att komma igång att öva 
och musicera endast översiktligt, då vi inte haft tillgång till de blad och bilder de utformat.  
 

4.1.5. Lärare arrangerar för klass 
 
Några lärare anger att de ofta använder låtar med få ackord och anser att det är bra om låten 
får plats på ett enda A4. De sammanställer ett blad med sångtext och ackordanalys så att 
eleverna kan se formen på låten. Vissa transponerar flera olika låtar eleverna spelar till en och 
samma tonart så att man kan dra nytta av de ackord eleverna tidigare lärt sig. Några lärare 
tycker att det är bra om eleverna själva gör arrangemanget. En lärare känner att han inte har 
sina rötter inom afromusiken och har svårt att få till bra gitarr- och slagverksstämmor. Vanligt 
är att ”planka” i originaltonart för att sedan anpassa låten till spelvänligare ackord  eller till 
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andra lägen som passar ”tjej- och killsång”. Vissa lärare utgår från ”enklare tonarter” så elever 
slipper de svåraste ackorden för gitarr. Arrangemanget anpassas för den ålder eleverna har 
och hur långt de kommit i sitt spel. Låtarna ska fungera bra för klassrumsmusicerande. En 
lärare har skrivit ut många låtar i D dur och konstaterar att den tonarten ”nog är vanligast”, 
annars används A och G dur flitigt. Flera lärare upplever att det kan vara svårt att uppnå 
”sväng” då eleverna befinner sig på så många olika nivåer. Lärarna arrangerar olika beroende 
på vilken ålder eleverna har. Ibland måste man förenkla. Längre eller svårare låtar kräver en 
stämma för varje instrument, gärna med olika svårighetsgrader. ”Det ska finnas något att bita 
i”, menar en lärare. Några vill inte att resultatet alls ska låta likt originalet. De vill stimulera 
kreativiteten. Eleverna ska göra sin egen version. ”När elever får en känsla av att de spelar 
som det spelas på radio, öppnar det upp nya världar för dem”, svarar en lärare. Om man tar 
låtar från internet eller en bok måste man först kolla att ackorden stämmer, sedan kan man 
transponera till en mer spelbar tonart. En lärare försöker planka åtminstone delar av låten så 
det låter ”på riktigt”. Det kan vara en speciell basgång eller rytm som är typisk för just den 
låten. En lärare strävar efter att finna ackord med ”olika utmaningar”. En annan försöker hitta 
låtar som fungerar i tonarter med öppna ackord. ”Att skapa spelglädje är viktigt för att få ihop 
gruppen” framgår av enkäten. Lärarna anser själva att det är viktigt att veta om eleverna 
kommer att klara av att göra låten rättvisa innan de får välja låt,. Lärarna anger att de köper 
CD och lyssnar på elevernas iPod för att kunna lyssna på låten som ska spelas. Det framgår 
tydligt, efter att ha studerat svaren, att arrangering för elever i grundskolan kräver gedigna 
insatser och stort kunnande av läraren. Lärare ska enligt dem själva behärska följande 
moment:  
 

• att kunna transponera och välja tonarter som antingen är lätt eller svårspelade  
• att känna till olika röster samt tonarter som killar eller tjejer kan sjunga i  
• att veta hur man hittar låtar med få ackord   
• att skriva bra stämmor för olika instrument i olika svårighetsgrader  
• att lära elever att arrangera  
• att anpassa arr för olika åldersgrupper  
• att välja med omsorg, om låten man funder på, eller som eleverna föreslår att spela, 

kommer att passa för klassrummet  
• att arrangera så att man kan uppnå sväng även om alla elever har olika förkunskaper  
• att ge elever något att bita i på olika instrument 
• att lära eleverna att göra låtar till sina egna, och inte kopiera originalet 
• att arrangera så elever får en upplevelse av att de kan spela som man gör på radio 
• att veta hur man ändrar felskrivna ackord från en notbok eller från internet så det blir 

rätt   
• att kunna ”planka” så det låter ”som på riktigt” 
• att vara förtrogen med olika ackord och ge elever utmaningar 
• att skapa spelglädje 
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4.1.6. Reflektion över den egna undervisningen 
 
De flesta lärarna reflekterar över sin egen undervisning. De diskuterar med 
musiklärarkollegor, andra lärare, elever och gamla kompisar från studietiden. Några har 
musiklärarkandidater som de bollar idéer med. Några lärare i samma kommun träffas en gång 
per termin för pedagogiska diskussioner.  Ibland låter lärare elever göra utvärderingar av 
lektioner och ämnet. Det finns också musiklärare som känner sig ensamma ”utan andra vuxna 
i skolan att tala med” och som anser att man diskuterar för lite och för sällan. Att 
musiklärarna är måna om att det ska fungera kan man se av deras svar. En lärare uttrycker om 
musicerandet: ”Ett konstant funderande som periodvis kan förstöra nattsömnen. Frustrationen 
över en dåligt genomförd lektion kan förstöra hela dagen”. 
 

4.1.7. Övriga synpunkter kring metodik och läromedel 
 
Enkäten avslutades med en öppen fråga där lärarna hade chans att skriva om sina tankar kring 
metodik och läromedel. En lärare skriver: ”Man pratar ofta om att stimulera elevers fantasi 
och entusiasm, men man glömmer lätt att läraren är en person som själv behöver stimulans”. I 
enkäten framgår det att musiklärare, speciellt på högre stadier, ofta arbetar ensamma. Lärarna 
själva konstaterar att utbildningen kunde förberett dem bättre på verkligheten och hoppas att 
den nya musiklärarutbildningen kommer att göra det. Elever drabbas ibland av att 
musiklektionen måste utgå om läraren är sjuk, då det sällan finns något läromedel för en 
vikarie att ta till. En lärare tror inte på någon lärobok som man ska följa från pärm till pärm 
medan en annan lärare menar att en lärobok kan ses som en tillgång i ett försök att höja 
ämnets betydelse i skolan samt att försöka göra musikundervisningen mer likvärdig. ”Det 
borde finnas centrala fortbildningsdagar för musiklärare som inte är så dyra, där vi i stort sätt 
skulle kunna fortbilda varandra med kanske någon inhyrd gäst” menar en lärare. ”Efter många 
år i yrket kan jag bara säga en sak: Mindre grupper!”, säger en annan. Sammanfattningsvis 
gör de nya förutsättningarna att musiklärarna behöver stimulans, fortbildning och diskussioner 
med kollegor.  
 

4.2. Sammanfattning av enkätens utfall 
 
Enkätsvaren visar tydligt att när lärare arrangerar musik för elever i klass, använder de sig 
huvudsakligen av ackordanalys. Elever som spelar synt, gitarr och bas tillhandahålls oftast 
ackordanalys. Tabulatur däremot används mycket mer sparsamt. Främst används det 
noteringssättet för gitarr, men något oftare till bas. Traditionella noter används ibland för 
elever till synt, men mer sällan till gitarr och bas. Dock använder sig så gott som samtliga 
lärare av traditionella noter när de själva arrangerar. Mer än hälften av lärarna använder 
slagverksnotering sparsamt. När vi frågar om lärarna använder ytterligare någon annan 
notering för att underlätta för eleverna att komma igång med musicerandet, svarar de flesta att 
de inte gör det. Vissa lärare delar dock med sig av egna tips som ”pianotabulatur”, 
”rytmramsor” och ”trumma på bild” men det är främst klaviaturinstrumenten som man  
behöver finna nya system till. Gehör är det vanligaste sättet att ta sig an en låt på samtliga 
bruksinstrument, men allra vanligast för trummor. Internet är en stor hjälp för lärare när det 
gäller att få fram sångtexter snabbt. Däremot används det ”aldrig” eller ”ibland” för att hämta 
noter. Lärarna använder sig endast ”ibland” av den metodik man lärt sig under utbildningen. 
Ofta använder man istället andra sätt. Man behöver fler metoder än de som nämns i 
litteraturen. Endast en liten del av alla lärare minns att de använde ett läromedel i arrangering 
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för klass under sin utbildning. De lärare som hade en annan utbildning än musiklärarlinjen, 
har en mer uttalad metodik. De flesta lärare önskar många nya läromedel som stöd eller 
inspiration. Fler än hälften av lärarna efterlyser nya läromedel med bra klassrums-arr för 
grundskolan. Vissa lärare tror att anledningen till att det saknas bra läromedel i musik är att de 
vant sig vid att skapa allt själva och nöjer sig med det. Musiklärarna lägger ner mycket tid på 
förberedelsearbete för att få musicerandet i klass att fungera. De arrangerar helst låtar med få 
ackord på ett A4-blad. Lärarna betonar hur komplicerat det är att lyckas med arrangering för 
grundskoleelever. Det kräver enligt dem själva gedigna insatser och stort kunnande. För att 
klara den uppgiften bör läraren vara väl förtrogen med minst 15 olika typer av arrangering 
vilka de själva exemplifierar. De flesta musiklärarna i enkäten reflekterar över sin egen 
undervisning, men de behöver stimulans, fortbildning samt diskussion med kollegor. 
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4.3. Intervjusvar  
 
Enkätsvaren vi fått in från alla musiklärare gjorde att vi ville ta reda på hur lärare vid 
musikhögskolan, som arbetar med att lära ut ensemblespel till framtida musiklärare, funderar 
över våra frågor. Vi intervjuade en adjunkt i pop- och rockensemble samt en ämnesansvarig 
lärare i gruppmetodik och didaktik på en musikhögskola. Det vi ville ta reda på var vad de 
kunde berätta om noteringsfrågor, om tankar om varför många musiklärare ofta är ”sin egen 
läroplan”, om pedagogik, om kärnan i musikämnet och om kurslitteratur i ämnet arrangering. 
Här är en sammanställning av de svar vi fick. Vi kallar våra intervjupersoner för A och B, 
varav A är adjunkt i pop- och rockensemble och B är lärare i gruppmetodik och didaktik..  
 

1. Vi har frågat 27 musiklärare hur de noterar för klass när de ska musicera. Vilken 
notering tror du de angett? 

  
A Ackord eller noter men ej slagverksnoter.  

Vanliga noter och ackordanalys är bra för pianister, men problem kommer när man 
vill vända ett ackord. Elever ute i skolorna lär in trumstämmor på gehör och sällan 
genom slagverksnoter vilket nog beror på att lärare inte vet hur man noterar 
trummor. De tycker det är svårt och kommer så lite i kontakt med noter.  

B Grepptabeller för klaviatur och gitarr samt ackordföljder. Kanske på ett A4 eller på 
tavlan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vilka noteringssätt tror du musiklärare använder sig mest av? 
 

A Ackord eller noter 

B Noter men inte på notsystem i rytmläsning. Rytmer och ramsor. 
 
 
 
 

3. Vad rekommenderar ni för noteringssätt i metodiken för klasslärare? 
 

A Vanliga noter, tabulatur och ackordanalys.  
När det gäller tabulatur ”kräver” vi att man noterar en eller två takter tabulatur på A- 
och B-delen parallellt med basklav. Musiklärarstudenterna visar i dessa takter vilken 
kompfigur man ska använda sig av i resten av låten. Det är inte brukligt att de 
studerande skriver ut tabulatur rakt genom en hel låt för t.ex. elbas. Tabulatur tar 
man till enbart när man vill att eleverna ska spela den fingersättning som är bäst. 
Annars behöver man inte notera så. De gör ”lead sheets” med några takters förslag 
till kompmodell och skriver ”lika tecken”. Vanliga noter och ackordanalys är bra för 
pianister, men problem kommer när man vill vända ett ackord. Jag har inte några 
speciella knep att ta till för att tydligt visa hur man ska lägga ett ackord i tersläge. I 
sådant fall är ju bara genom vanliga noter man kan visa det med. 

B Vi rekommenderar inte att man endast använder bruksinstrument i ensemble, mer 
”Kajsa Varg” tag vad ni har. Jag använder mig mest av sång, ukulele, gitarrer och 
rytminstrument. Som ensembleinstrument tror jag inte att man använder syntar. Det 
är nog vanligast att man sitter en och en med hörlurar eller i särskilda rum. Eller 
använder vid komposition.  
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4. Vilka noteringssätt blir klasslärare utbildade i? 
 

A Vanliga noter, tabulatur och ackordanalys. Då det gäller slagverksnotering använder 
vi oss av Filip Kvissbergs Get a Groove  i  vilken man tydligt kan se hur man 
noterar. 

B Noter och ackord. Tabulatur använder de lärare som redan är bekväma med det 
under utbildningen. Jag har haft så många diskussioner med nyckelharpsspelare och 
alla har sitt eget lilla system. Tabulatur är mer som olika minoritesspråk som inte är 
kompatibla, man bör känna till att tabulatur på nyckelharpa är mycket olikt 
gitarrtabulatur. Jag har ingenting emot att visa tabulatur, men det vore ju fel av mig 
att inte tala om att det finns ett annat system (noter) och då kan du kommunicera 
med alla instrument. Att undanhålla det och istället odla en sån här liten extra… 
Det är som med engelska och svenska det är jättebra om man kan engelska då kan 
man prata med lite fler. För mig som lärare är det viktigt att visa på att du ska gå 
vidare till det här. Om man inte har dyslektiska problem. 
Det är ”urenkelt” med noter om man börjar i tid. Jättekul och spännande om man 
börjar i årskurs två. Oftast börjar man för sent, kanske till och med på gymnasiet. 
Noter är bra för det kan kommunicera med alla instrument. 
Vi har en sådan uppgift i trean där lärarstudenterna skriver ut ett arrangemang för 
alla instrument i ensemblen. Då kan man notera på alla möjliga sätt, även för dans. I 
årskurs ett ställer vi inte krav på studenterna att skriva ut arrangemang för en hel 
grupp, man visar mer hur man tänker musik och leder sin grupp gehörsmässigt från 
ett instrument, förebildar. Jag tror de använder ackordföljder mer än ackordanalys. 
Tabulatur visar man för de studenter som själva hittat det på Internet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Om Dalcroze har genomsyrat stora delar av rytmikutbildningens 
pedagogikutformning, finns det någon motsvarande förebild för klasslärare i 
musiklärarutbildningen? 

 
A Nej, dagens studenter har kontakt med verkligheten. Utbildningen är en del men 

varje musiklärarelev utgår minst lika mycket från sig själv. 
B Inte på det sättet. Jag tror på att lära in musik och rytmer och arbeta genom hela 

kroppen. Nu för tiden är det obligatoriskt för alla musikstudenter att lära sig 
”solmisation” hur man tecknar tonsteg med handen. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Vad ska en musiklärare som vill ha inspiration eller råd och stöd använda för 
läromedel tycker du? 

 
A Om man vill ha inspiration eller råd och stöd i sitt kommande yrkesliv genom något 

läromedel blir det svårt. Istället får man musicera själv eller med kollegor och 
elever, samt att hälsa på och besöka andra skolor.  

B Jag känner inte till något läromedel som ger råd och stöd. 
Men här på Musikhögskolan har vi ett kompendium i arrangering. Jag känner också 
till Get a Groove. Stewe Gårdare har försökt att skriva en lärobok. Kika Digga Ding 
och Vi gör musik är också exempel på läroböcker som givits ut tidigare.  
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7. Vilken befattning har du? 
 

A Adjunkt i pop- och rock ensemble samt jazz. 

B Jag är ämnesansvarig i gruppmetodik och didaktik för G/G studenterna på 
Musikhögskolan. Men jag ser mig mer som en ensembleledare i ordets riktiga 
betydelse ”tillsammans” men inte en ensemble ledare inom rock och pop. Vi 
försöker mer och mer nu de sista två tre åren att få våra musiklärarelever att inse att 
det är inte pop och rock vi inriktar oss på. Det finns mest gitarrer ute i skolorna.  

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Det står i den Nationella utvärderingen att de flesta lärare ”är sin egen läroplan”. Vad 
tror du det beror på? 

 
A Det har nog gånger funnits önskemål om att göra en kurs som man kunde använda 

flera år i rad men att det nog skulle bli svårt, för han tror, att det finns en pedagogik 
för varje människa. Man vill skapa nytt. Musikämnet är inte så konkret som andra 
ämnen i skolan, det bygger på känslor, empati och kommunikation.  

B Det ställer stora krav på musikläraren. Det vore enklare om de kunde följa en bok. 
En riktigt bra musiklärare kan ha en fördel av att skapa sin egen läroplan. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Vad tycker du är kärnan i musikundervisningen? 
 

A Jag har inte arbetat så mycket på högstadiet men tänker mig att kärnan i 
musikundervisning är att man öppnar upp sitt hjärta och gör något kollektivt med 
spel och sång. 

B Att kärnan är ett hantverk, ett konsthantverk, rösten, tekniken att lyssna. Man ser det 
som en handfast kunskap som man lär sig genom övning. Man kan göra rätt och fel. 
Som en snickare som hyvlar trä. Ska man hyvla i träriktningen eller emot den? Hur 
ska man sitta med en gitarr i famnen? Man kan sitta hur som helst men kan aldrig 
bli bra om man sitter fel. Om man talar om rätt och fel så blir det lättare och inte så 
personligt utlämnande.  
Elever ska aldrig behöva sitta och vänta på sin tur. De ska vara delaktiga. Rock och 
pop ensemble kräver små grupper på fem-sex personer annars blir ljudvolymen för 
hög (vilket betyder att alla andra elever får sitta och vänta). Man ska vara vaksam på 
tinitus. Använd ej ljudstarka instrument. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Kärnan i musikundervisning är fastställd till vokalt och instrumentalt musicerande i 
Kp 2000, men NU-03 anger att musiklyssning fortfarande dominerar. Vad tror du det 
beror på? 

 
A Det kunde bero på att det tar ett tag innan de gamla musiklärarna byts ut. De kanske 

finner det bekvämt att använda sig av musiklyssning.  
B Att man inte kan handskas med för stora klasser och grupper med heterogena 

kunskaper. Ytterst handlar det om metod. Det kan vara svårt att musicera ibland och 
då kan man få ta till musiklyssning. På många skolor måste musiklärarna ta hand 
om andra elever på musiklektionerna som aldrig är med annars.  
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11. Sjutton av tjugosju lärare i vår undersökning svarade att de ”ibland” använder samma 
pedagogik som de lärde sig under utbildningen. Samtliga lärare svarar att de ”ofta” 
eller ”ibland” använder sätt att undervisa som inte berörts under utbildningen. Lärare 
utbildade på folkhögskola, SMLU, I/E tillval sångpedagog, högskola i London var de 
enda som ansåg att utbildningen haft samma metodik som de nu delvis använder i 
yrket. 

 
A Jag tror att det skiljer sig lite mellan musikhögskolor i olika städer. Det är nog till 

och med bra att det är så. 
B Jag tycker att lärare ska prata med varandra om olika metoder och att skriva om det 

de kommit på. Det är synd att behöva uppfinna hjulet fler gånger. 
Den viktigaste uppgift man som lärare har, är ytterst, att vara närvarande och att ha 
bra gehör. Det är på något sätt som om viss kunskap inte blir ens egen förrän man 
kommit på det själv. Man tycker man hittar på något annat, man gör det på sitt sätt. 
Men egentligen har man inte kommit på något speciellt unikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Tjugotre av tjugosju lärare i enkäten säger sig sakna läromedel främst med bra 
klassrumsarrangemang för grundskolan. Fjorton av tjugosju lärare använder ”aldrig” 
något läromedel, medan åtta av tjugosju gör det ”ibland”.  

 
A Jag känner inte till någon rikstäckande bok som behandlar arrangering för 

grundskoleelever som man använder sig av i G/G undervisningen. Här på 
musikhögskolan använder man sig av ett kompendium i arrangering. 

B Jag känner inte till något bra läromedel och har inte så jätte noggrant tittat på 
sådana. Jag har Filip Kvissbergs Get a Groove, det materialet, jag har inte använt 
det för jag har inte haft anledning att jobba med det på det viset därför att jag jobbar 
inte med pop och rock på det viset. I min andra skola finns en kollega som jobbar 
med pop och rock i elevensval där man kan ha sex elever. Jag kan inte arbeta med 
rock och pop för då blir det väntan. Med annan musik kan man ha 16 gitarrer och de 
kan öva på sitt och då behöver inte eleverna vänta och då blir det inte för starkt ljud. 
Man kan jobba med slagverk många olika trummor. 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
        14. Här nedan finns övrig information som intervjuperson B delgav oss. 
 

B Det är viktigt att inte bara koncentrera sig på rock och pop. Ljudvolymen blir för 
hög och eleverna tvingas vänta långa stunder på sin tur. Vill någon verkligen spela 
rock har jag själv med gott resultat låtit dem spela Smoke on the water. De spelade 
till playback med akustiska gitarrer. Det är viktigt att värna om ljudmiljön. Om 
eleverna verkligen önskar en viss rocklåt måste vi komma ihåg att vårt uppdrag inte 
är att underhålla. 
Jag lär alltid ut musik i originaltonart. Det viktiga är att ingå i ett musikaliskt 
sammanhang. De vill kunna spela med till skivor och det är bättre att ”förenkla” 
svåra ackord som F# m 7 än att byta tonart. Man ska aldrig kalla det för fuskackord.  
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4.4. Sammanfattning av intervjusvaren 
 
Efter att ha granskat utfallet av enkäterna, jämförde vi svaren med hur man resonerar inom 
musiklärarutbildningen. Vi intervjuade en adjunkt i rock- och popensemble samt en 
ämnesansvarig i gruppmetodik och didaktik för G/G eleverna på en svensk musikhögskola.  
De noteringssätt man rekommenderar musiklärareleverna att använda sig av, är vanliga noter, 
tabulatur och ackordanalys. När det gäller tabulatur övas studenterna i att notera en eller två 
takter tabulatur på A- och B-delen i en låt (för att markera ackord eller toner i olika formdelar) 
parallellt med basklav. Musiklärarstudenterna visar i dessa takter vilken kompfigur man ska 
använda sig av i resten av låten. Det är inte brukligt att studenter skriver ut tabulatur rakt 
genom en hel låt för t.ex. elbas. Tabulatur tar man till enbart när man vill att eleverna ska 
spela den fingersättning som är bäst eller för grundskoleelever som själva hittat det på 
Internet. Annars ”behöver” man inte notera så. De som inte redan är bekväma med tabulatur 
använder det mer sällan. Studenterna gör ”lead sheets” med några takters förslag till 
kompmodell och skriver ”lika tecken” (simile), de gör grepptabeller och ackordföljder. 
 
De flesta av våra enkätsvar pekade på att elever ute i skolorna lär in trumstämmor på gehör 
och sällan genom slagverksnoter. Anledningen till det tror intervjuperson A. beror på att 
lärare inte vet hur man noterar trummor. Lärarna tycker det är svårt och kommer så lite i 
kontakt med noter. Dock använder man sig av Kvissbergs & Gotensjös Get a Groove på 
musikhögskolan, i vilken noteringen anges tydligt. 
 
Vanliga noter och ackordanalys anses bra för pianister, men problem kommer när man vill 
vända ett ackord.  Några speciella knep för att visa en elev i grundskolan hur man ska lägga 
ett ackord i tersläge kunde inte ges, de rekommenderade vanliga noter. 
 
Intervjupersonerna ställdes frågan hur de ser på att lärarna ofta är ”sin egen läroplan”. Svaret 
blev att det många gånger funnits önskemål om att göra en kurs som man kunde använda flera 
år i rad, men att det nog skulle bli svårt då det förmodligen finns en pedagogik för varje 
människa. Lärarna vill skapa nytt. Musikämnet är inte så konkret som andra ämnen i skolan, 
det bygger på känslor, empati och kommunikation. Stora klasser med heterogena kunskaper 
gör det svårt att musicera tillsammans. Då kan man få ta till musiklyssning. 
 
I den nationella utredningen av skolan 2003 slår man fast att musiklyssning fortfarande 
dominerar musikundervisningen, även om kärnan i musikundervisningen nu ska vara vokalt 
och instrumentalt musicerande. Intervjuperson A menar att lärare med äldre utbildningar 
kanske finner det bekvämt att använda sig av musiklyssning. Vidare säger samma person att 
kärnan i musikundervisning på högstadiet innebär att man öppnar upp sitt hjärta och gör något 
kollektivt med spel och sång. 
 
Någon rikstäckande bok som behandlar arrangering för grundskoleelever som man använder 
sig av i G/G undervisningen känner intervjupersonerna inte till.  För inspiration eller råd och 
stöd i sitt kommande yrkesliv nämner de inte någon speciell lärobok, istället rekommenderar 
de att musiklärarna musicerar själva, med kollegor eller elever samt att de kan besöka andra 
skolor.  
 
Om alla elever i en grundskoleklass har olika förkunskaper, allt ifrån nybörjare till mer drivna 
instrumentalister, och målet är att musicera tillsammans, föreslår intervjuperson A att lärare 
och elever använder sig av trummor - hittar något gemensamt groove - och sedan lägger till 
rap. 
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När det gäller pedagogiska förebilder för klasslärare, svarar intervjuperson A att dagens 
studenter får utveckla sin egen pedagogik genom att ha ” kontakt med verkligheten”, samt att 
”utbildningen är en del men att varje musiklärarelev utgår minst lika mycket från sig själv”. 
 
Intervjuperson B påpekar slutligen vikten av att inte enbart koncentrera sig på rock och pop. 
Vårt uppdrag är inte att underhålla eleverna. Ljudvolymen blir dessutom för hög och eleverna 
tvingas vänta långa stunder på sin tur. Vidare lär samma intervjuperson alltid ut musik i 
originaltonart, eftersom eleverna vill kunna spela med till skivor.  
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5. DISKUSSION 
 
I följande avsnitt för vi en diskussion kring den slutliga teori vi skapat och testar dess giltighet 
med resultat från undersökningen och med tidigare forskning. Vi bestämmer en 
huvudkategori, Den moderna musikläraren, som på ett meningsfullt och smidigt sätt relaterar 
till andra kategorier. Då kärnan i musikundervisningen år 2000 i Kp (revideringen av 
kursplanerna) fastställdes till vokalt och instrumentalt musicerande fann vi det intressant att 
kartlägga musiklärares strategier vid klassmusicerande samt att konstruera begrepp med 
vilkas hjälp olika företeelser inom området kan förstås teoretiskt. Svar från enkät och 
intervjuer från musiklärare och ämnesansvariga på musiklärarutbildningen, teorier genererade 
från litteraturgenomgången samt jämförelser med vår egen empiri som aktiva musiklärare 
ställs mot varandra. Slutsatserna av studien samt hur de nyvunna kunskaperna kan komma 
andra tillgodo utvecklar vi slutligen under rubriken implikationer.  
 

 5.1. Den moderna musikläraren 
 
Gullberg (1999) resonerar om musiklärares förutsättningar att undervisa i vokalt och 
instrumentalt musicerande i moderna genrer: 
 

Vad bör då en musiklärare med inriktning mot pop- och rockmusik kunna? En ytterst viktig förutsättning 
för att en rockpedagog ska lyckas och respekteras som lärare är förstås en gedigen genre- och stilkunskap, 
kännedom om den vida repertoar som kan inrymmas i en genre och vad som utmärker ett visst 
arrangemang. (s. 76) 

 
Läraren bör besitta stor stilistisk kännedom och förstå de olika instrumentens funktion och 
roller i en rockensemble. Johansson (1996) påpekar att läraren även måste förstå varför 
basisten, kompositören eller producenten, i en viss inspelning, valt att låta ett visst instrument 
spela på ett speciellt sätt i den aktuella låten. Tekniken måste behärskas, inte bara på ett 
instrument utan på samtliga kompinstrument, och läraren måste dessutom kunna förenkla 
stämmor eller hitta på mer komplicerade varianter som stilmässigt passar in i låten och vara 
förtrogen med olika sound. Av enkätsvaren framgår det att lärarna själva efterlyser fler tips 
om hur man anpassar arrangemang till varje grupp elever. Det finns en rad olika svårigheter  
inom arrangering och musicerande, enligt dem själva: en lärare känner att han inte har sina 
rötter inom afromusiken och har svårt att få till bra gitarr- och slagverksstämmor, flera 
upplever att det kan vara svårt att uppnå ”sväng” då eleverna befinner sig på så många olika 
nivåer. Arrangermangen ser olika ut beroende på vilken ålder eleverna har - ibland måste man 
förenkla. Längre eller svårare låtar kräver en stämma för varje instrument, gärna med olika 
svårighetsgrader. ”Det ska finnas något att bita i”, menar en lärare. ”När elever får en känsla 
av att de spelar som det spelas på radio, öppnar det upp nya världar för dem”, svarar en annan. 
”Om man tar låtar från internet eller en bok måste man först kolla att ackorden stämmer, 
sedan kan man transponera till en mer spelbar tonart”. Man försöker planka åtminstone delar 
av låten så det låter ”på riktigt”. Det kan vara en speciell basgång eller rytm som är typisk för 
just den låten. Någon strävar efter att finna ackord med ”olika utmaningar”. ”Att skapa 
spelglädje är viktigt för att få ihop gruppen” framgår i flera enkätsvar. Lärarna anser själva att 
det är viktigt att veta om eleverna kommer att klara av att göra låten rättvisa innan de får välja 
låt. Sammanfattningsvis framgår det tydligt av undersökningen att arrangering för elever i 
grundskolan kräver gedigna insatser i förberedelsearbetet och stort kunnande av läraren.  
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När vi läser vad Gullberg och Johansson anser är viktigt för en lärare att kunna, förstår vi hur 
avgörande utbildningen är för studenternas chans att klara av det svåra men motiverande 
arbete som väntar. Intervjuperson B beskriver hur det går till på musiklärarutbildningen: ”I 
årskurs ett ställer vi inte krav på studenterna att skriva ut arrangemang för en hel grupp, man 
visar mer hur man tänker musik och leder sin grupp gehörsmässigt från ett instrument, 
förebildar.Vi har en sådan uppgift i trean där lärarstudenterna skriver ut ett arrangemang för 
alla instrument i ensemblen. Då kan man notera på alla möjliga sätt, även för dans. Jag tror de 
använder ackordföljder mer än ackordanalys. Tabulatur visar man för de studenter som själva 
hittat det på Internet”. Enligt enkätsvaren bör man enligt lärarna själva under utbildningstiden 
hinna lära sig att arrangera i de flesta ”vanliga” genrer såsom rock, pop, reggae, grunge, 
hårdrock, metal, disco, visa, etno, för de fyra bruksinstrumenten samt sång. Att man dessutom 
klarar av att arrangera och musicera i olika svårighetsgrader så att musiken låter stilenligt rätt. 
Detta för att anpassa spelet i olika åldrar, så att elever som kommit olika långt i sitt spela kan 
vara med och delta. 
 
När man talar om genrer som rock och pop talar man inom forskning ofta om gehörsbaserat 
inlärande. Gullberg (1999) skriver om musicerande utan noter:  ”Inom gehörsbaserade 
musikformer lär man sig i större utsträckning att lyssna och härma…” (s 37). Hon talar om att 
det verkar finnas en orsak till motvilja att överge notationssystemet och den kan härledas till 
det formaliserande lärandet i högre musikutbildning där lärarna är präglade av sin egen 
tidigare utbildning. Är det så att det finns motsättningar mellan genrer som rock och pop och 
notation? Kan man som elev spela rock, reggae och jazz efter noter, eller måste man gå 
gehörsvägen? Flertalet barn och ungdomar hämtar sin inspiration och motivation från genrer 
som pop- och rockmusik och den musiken förekommer företrädesvis i ickeinstitutionella 
miljöer. Intervjupersonerna från musiklärarutbildningen anger att de noteringssätt man 
rekommenderar musiklärarstudenterna att använda sig av, är vanliga noter, tabulatur och 
ackordanalys. När det gäller tabulatur övas studenterna i att notera en eller två takter tabulatur 
på A- och B-delen i en låt (för att markera ackord eller toner i olika formdelar) parallellt med 
basklav. Musiklärareleverna visar i dessa takter vilken kompfigur man ska använda sig av i 
resten av låten. Det är inte brukligt att studenter skriver ut tabulatur rakt genom en hel låt för 
t.ex. elbas. Tabulatur tar man till enbart när man vill att eleverna ska spela den fingersättning 
som är bäst eller för grundskoleelever som själva hittat det på Internet. Annars ”behöver” man 
inte notera så. De som inte redan är bekväma med tabulatur använder det mer sällan. 
Studenterna gör ”lead sheets” med några takters förslag till kompmodell och skriver ”lika 
tecken” (simile), de gör grepptabeller och ackordföljder.  
 
Starka argument har både nationellt och internationellt framförts att den högre utbildningen 
ska inkludera popmusikens olika genrer. Vissa musiklärarstudenter på musikhögskolans 
lärarutbildning har en primär motivation som inte bottnar i kunskaper och färdigheter att 
arbeta som musikpedagog (Bouij, 1998). Många musikintresserade vill i första hand utveckla 
sitt musicerande och drömmer om en framtid som professionella musiker, lärarexamen ser 
man som en trygghet. Jag, Karin, minns att jag var den enda som räckte upp handen 1981 när 
man en gång frågade mig och mina studentkamrater om vilka som egentligen ville bli lärare. 
Den musikaliska utvecklingen man väljer förläggs till de miljöer som man tycker om, känner 
sig mest hemma i och ser flest möjligheter i. Vilka som söker till den institutionella 
musiklärarutbildningen kan ha en effekt av de specifika urvalsmetoder som reglerar 
intagningen. De som antas fostras efter specifika förhållningssätt till musik, musiker- och 
musiklärarrollen. Gullberg (1999) ställer frågan om musikhögskolornas urvalssystem i 
tillräckligt hög grad välkomnar den mångfald av unga som skulle kunna bli utmärkta lärare 
inom musikområdet. Varför föreligger det grundläggande skillnader mellan de institutionella 
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och de ickeinstitutionella läromiljöerna? Inom institutionerna visar somliga lärare bristande 
förståelse, ibland öppet förakt mot rockmusik och andra genrer inom populärmusiken som de 
framträder utanför musikinstitutionerna (jfr Bouij, 1998, s 202). Synen på musikalisk kunskap 
och musikaliskt lärande på musikhögskolorna skiljer sig på många sätt från hur man lär sig 
musik utanför institutionerna. Den ”auktoritäre läraren” (Olsson, 1993) som ideal stöter sig 
ofta med musikintresserade ungdomar i undervisningen med strikt form av 
förmedlingspedagogik. 
 

Att uttrycka sig i musik får man göra på annat håll, kanske i rockbandet, eller tillsammans med sina 
föräldrar. (Rostvall & West, 2001, s 284) 

 
Kan den institutionella läromiljön dra nytta av läroprocesser från den ickeinstitutionella? 
 

 Rockmusik är inte längre bara en perifer ungdomsmusik – den hör till de flesta människors livshistoria 
och kulturella livsmiljö. (Fornäs, 1982, s 43) 

 
Skillnaden mellan läroprocesser inom rockmusik och skolans läroprocess beskrivs av att 
rockens lärande kännetecknas av kollektiv, frivillig, spontan, informell och öppenhet till sin 
karaktär medan skolans lärande framställs som individuellt, obligatoriskt, institutionaliserat, 
formaliserat och slutet (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989). Gullberg (1999) har i sin 
avhandling, Skolvägen eller garagevägen, jämfört och studerat hur lärande i musik går till vid 
det institutionella respektive den ickeinstitutionella musicerandet. Ungdomar kan instruera 
och träna en kompis, där den ene är en expert och den andre en novis. Detta lärande har vissa 
likheter med mästare – lärling traditionen. Kunskapsklyftorna är inte lika stora mellan 
ungdomarna som mellan en vuxen och ett barn, och den undervisande tonåringen har inga 
förvärvade kunskaper i att undervisa. Gullberg beskriver situationen som ”öppnare, 
ömsesidigheten är mer påtaglig och att interaktionen är mer balanserad mellan de båda”. När 
unga lär av varandra utvecklas en kommunikation kring strategier och lösningar för att kunna 
klara olika problem, man blir medveten om att det finns andra åsikter än de egna och man lär 
sig förklara. Förståelsen för andra människor fördjupas. Hur möter då utbildningen 
svårigheten med skillnader i ”institutionellt respektive ickeinstitutionellt musicerande”? 
Intervjuperson A från musiklärarutbildningen menar att dagens musiklärarstudenter får 
utveckla sin egen pedagogik genom att ha ” kontakt med verkligheten”, samt att ”utbildningen 
är en del men att varje musiklärarelev utgår minst lika mycket från sig själv”.  
 
Om ungdomar spontant kommunicerar kring strategier och lösningar för att kunna klara olika 
problem och blir medvetna om att det finns andra åsikter än de egna, kan lärarna på liknande 
sätt göra val av interaktion och undervisningsstil (jfr. Dunn & Dunn, 1999) om de är 
medvetna om skillnader i ungdomars inlärning? Calissendorff (2005) skriver att det finns 
goda förutsättningar för barn att klara sig bra i skolan om ett intimt samarbete grundat på 
elevens lärstil och lärarens undervisningssätt görs. Fram till 2001 har det varit stor skillnad i 
den pedagogiska och didaktiska undervisningen avseende instrumentalpedagoger och 
ämneslärare. De flesta lärare har utbildats i att undervisa på ett auditivt sätt med föreläsningar 
och klassrumsdiskussioner. När elever inte kan arbeta på det sättet krävs det av dem att de 
läser informationen, vilket är visuellt. Att undervisa på ett taktilt eller kinestetiskt sätt tillgriper 
man ofta som en sista utväg och då efter ha uttömt alla grundläggande auditiva och visuella 
strategierna. En fiollärare som undervisar en eller få elever i taget, arbetar mycket taktilt och 
kinestetiskt, då lärandet går ut på att spela ett instrument. En ämneslärare undervisar ofta hela 
klasser. I Dunn och Dunns lärstilsmodell är det viktigt att utgå från varje enskild elev och 
tillgodose det bästa sättet för eleven att lära. Calissendorff pekar på att det ofta vid 
instrumentalundervisning i grupp inte finns möjlighet att arbeta så anpassat efter varje 
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individs lärstil. Saar (1999) verkar ha erfarit något liknande då ha skriver ”Jag visste sedan 
länge att det inte fanns någon enkel formel för att lära sig spela” (s.6). Han visar på att vanliga 
människors vardagliga uppfattningar av lärandet är ganska onyanserat och oproblematiserat 
och att uppfattningarna skulle kunde sammanfattas i två ord, ”begåvning” och ”övning”. 
Kunde valet av rätt lärstil ändrat människors syn på ”begåvade” och ”obegåvade” barn och 
ungdomar? Shiniki Suzuki hävdar att alla människor genom rätt träning kan lära sig spela. Vi 
skulle vilja att forskare undersökte hur stor skillnad det skulle göra vid inlärning om alla 
elever i en klass, gavs tillgång till olika notering utformad efter elevens speciella 
inlärningssätt. Av vår erfarenhet räcker det med att läraren förberett materialet inom dessa 
fyra stilar: visuell, auditiv, kinestetisk och taktil för att göra musicerande möjligt för alla att 
delta i klass. Eventuellt kanske det räcker med tre, enligt vår erfarenhet kan ofta kinestetiker 
och taktila elever använda samma material. Redan på låg nivå upptäcker vi ofta som lärare 
hur olika elever tar sig an en ny uppgift i musiksalen. Tänk er att alla elever ska lära sig rock 
komp, åttondelskomp, på trummor. En elev vill se noter på papper med slagverksnotering, 
bastrumma, virvel och hihat (visuellt) eller vill se när läraren spelar på trummorna, en elev vill 
höra hur det ska låta och läraren får visa genom att spela eller att återge kompet rytmiskt oralt 
(auditivt). Några andra elever vill varken se eller höra några instruktioner de vill direkt sätta 
sig vid trummorna och pröva sig fram och uppleva hur kunskapen växer fram eller genom 
närhet till instrumentet själva känna instruktionernas innebörd (kinestetiskt eller taktilt). Det 
kan vara svårt att tro att en viss typ av noter skulle kunna förändra en hel lärosituation för en 
elev, men man kan lättare sätta sig in i situationen om man någon gång köpt en ny DVD-
spelare och ska lära sig programmera den. Den visuella människan uppskattar en liten svart 
späckad text på engelska. Den auditive vill höra instruktionerna muntligt. En kinestetiker eller 
en taktil person vill ”gå lös på knapparna” och själv komma underfund med hur det går till. 
Wiklund (1997) hävdar att musikeleven idag lär sig och söker kunskap utifrån sina egna 
behov. Lärarkompetensen måste utgå från dels en förändrad syn på vad musikalisk kunskap 
är, och dels från att lärande sker i nya miljöer och efter andra principer än tidigare. Wiklund 
anknyter till det vi granskat, nämligen en lärarroll i förändring och moderniserade villkor för 
ungdomars musiklyssnande och musicerande på följande sätt:  
 

För den enskilde musikläraren innebär detta att han/hon inte kan förlita sig på en metod för undervisning 
och tro att den kan fungera för olika typer av musikaliskt innehåll. (s.27) 

 
Här tangerar hans resonemang även Olsson (1993), som beskriver en ”frusen ideologi” som 
kan utgöra ett hinder för kommunikation och interaktion mellan lärare och elever.  
 
Med frågeställningen ” Vad kan en lärare som andra inte kan?”, tolkar Wiklund (1997) 
Kroksmark & Strömqvist (1992). Utgångspunkten är att läraryrkets yrkesurskiljande 
komponent har med didaktik, d.v.s. kunskaper om undervisning och inlärning att göra. 
Pedagogik och metodik är kärnan i i lärarutbildningen och är viktiga för att garantera en god 
lärarkompetens. Att behärska didaktikens kunskapsområde betyder att vara väl förtrogen med 
alternativa metoder för inlärning och att kunna variera metoderna i förhållande till det 
sammanhang i vilken undervisningen bedrivs. Ett exempel på det från undersökningen är hur 
lärarna själva beskriver minst femton olika moment inom arrangering de bör vara väl 
förtrogna med för att lyckas med musicerandet tillsammans med eleverna. Enligt Wiklund står 
eleven i fokus samt lärarens intresse för elevens sätt att lära, hennes sätt att förstå kunskapens 
och färdighetens innehåll. Han tar upp tankar från Arfwedsson (1991) som hävdar att kärnan i 
läraryrket ligger i förmågan att kunna göra en pedagogisk/metodisk analys av situationen och 
omsätta den i pedagogiska val och handlingar. Med en ökad förståelse för elevers olika 
önskemål om att ta in kunskap på olika sätt kan vi i framtiden kanske se fler skolor med 
inspirerade och motiverade elever. 
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I enkäterna gav lärarna ute på fältet uttryck för att yrkessituationen kräver mycket av dem. 
Lärarna belyser att förberedelserna för att göra det möjligt för alla elever att delta samt 
musicerandet är mer komplext än man kan tro. Följande färdigheter ska lärare, enligt dem 
själva, inte bara ha kunskap i utan vara väl förtrogna med:  
 

• att kunna transponera och välja tonarter som antingen är lätt eller svårspelade  
• att känna till olika röster samt tonarter som killar eller tjejer kan sjunga i  
• att veta hur man hittar låtar med få ackord   
• att skriva bra stämmor för olika instrument i olika svårighetsgrader  
• att lära elever att arrangera  
• att anpassa arrangemang för olika åldersgrupper  
• att välja med omsorg, om låten man funderar på, eller som eleverna föreslår att spela, 

kommer att passa för klassrummet  
• att arrangera så att man kan uppnå sväng även om alla elever har olika förkunskaper  
• att ge elever något att bita i på olika instrument 
• att lära eleverna att göra låtar till sina egna, och inte kopiera originalet 
• att arrangera så elever får en upplevelse av att de kan spela som man gör på radio 
• att veta hur man ändrar felskrivna ackord från en notbok eller från internet så det blir 

rätt   
• att kunna ”planka” så det låter på riktigt 
• att vara förtrogen med olika ackord och ge elever utmaningar 
• att skapa spelglädje 

 
När vi själva gick musiklärarutbildningen var det inte många av ovanstående punkter som 
togs upp. Vi hoppas att de kan ge fler ideer för en metodisk dialog och därigenom aktualisera 
musikämnet så att nyutexaminerade lärare känner sig väl förberedda och kan börja arbeta med 
rätt förutsättningar. Vi är samtidigt medvetna om att det finns ett bortfall i våra enkätsvar. Vi 
gör därför inga anspråk på att resultaten i vår studie ska vara generaliserbara. 
 

5.2. Spelinstruktion och interaktion  
 
Det framgår av enkäten att musiklärarna (26/27) ”ibland” eller ”ofta” lär ut på gehör och att 
spelinstruktionerna i samma omfattning baseras på ackordanalys. Det stämmer väl överens 
med våra erfarenheter från musiklärarutbildningen, i möten med andra musiklärare under 
praktik samt i observationer i undersökningen från vår tidigare studie. Enligt vår egen 
erfarenhet, är det viktigt att möta elevers differentierade förkunskaper genom att förbereda sig 
noga i arrangeringsmomentet, att komplettera ackordanalys med andra noteringssätt – skapa 
effektiv notering och pedagogiskt utformade elevstämmor för att eleven ska uppleva 
musikalisk helhet och kunna öva mer självständigt. Enligt Rostvall & West (2001) tas 
undervisningssituationen för given och att det påverkar elevers möjlighet att lära sig: 
 

Den musikpedagogiska praktiken verkar ses som något så självklart och av traditionen givet att den inte 
behöver beskrivas, analyseras eller ifrågasättas. Än idag saknas ofta specifik kurslitteratur i metodikkurser 
i musiklärarutbildningen. Det som behandlas är ofta olika typer av repertoar, mer sällan finns texter om 
lärande och undervisning. Ofta handlar kursplanetexter om vad den tänkta musikeleven ska göra, men 
fokuserar mer sällan på vilka kunskaper lärarstudenten förväntas uppnå, eller hur lärarens undervisning 
och förhållningssätt påverkar elevers möjligheter att lära sig. (s.44) 
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Eriksson (1996) menar att varje lärare bör öppna sig mot nya kunskapsfält och göra sig villig 
att integrera dessa nyheter i sin person och i sin lärarroll. Han menar att inom 
instrumentalundervisningen har traditionerna om hur man lär sig spela instrument hindrat 
många från att aktivt reflektera över vad som händer, varför det händer, och vad som kan 
förändras för att skapa mer förståelse hos eleven och läraren. Enghag & Ljung (2003) gör nya 
upptäckter, bl.a. vikten av interaktion i musikpedagogisk praktik, efter att ha analyserat 
intervjusammanfattningar och video-observationer i sin studie. Den nya kunskapen som 
beskrivs nedan har genererats just genom aktiva reflektioner på egen och andras undervisning: 
 

• Materialet och arbetssätten förutsätter lektioner i halvklass 
• Snabba, tydliga, uppmuntrande och pådrivande instruktioner är nödvändiga för att 

eleverna ska nå lustfylld övning och musicerande. Läraren måste vara aktiv och 
engagerad. 

• Läraren måste våga ställa krav på tex samtidighet. 
• Koppla instruktioner till kroppen - förebilda, eleverna härmar och förstår direkt 
• Inget "onödigt teorisnack" - spela först, förklara och förstå sedan 
• Action, tempo, flow i undervisningen. Läraren måste hela tiden korrigera. 
• Viktigt att läraren visar auktoritet, men samtidigt värme och humor. 
• Påminn eleverna om originalet. Hur låter det? Svänger det? Ställ krav. 
• Instruktionerna måste ligga på elevens nivå av förståelse. Ibland får man säga "tugga, 

tugga" istället för 1å2å3å4å, när man ska visa hur man spelar åttondelar på elgitarr. 
Huvudsaken är att eleven förstår och spelar. Det är lättare att prata om åttondelarnas 
funktion och hur de noteras efter övningen.                

• Använd vanliga noter, CD, overhead, tabulatur, bilder, ramsor, programvara, vad du 
vill, bara eleverna förstår instruktionen och kan komma igång och öva. 

• Tjäna tid: skapa självständig övning, genom att göra en tydlig allmän genomgång av 
samtliga stämmor, där eleverna får prova samtidigt utan instrument, men genom 
ramsor eller rörelser. Sjunga instruktioner: − Fingret på ee, fingret på aaa, osv. Det 
fungerar utmärkt att göra samtidigt som man spelar. 

 
I enkätsvaren beskriver lärarna olika knep och exempel på alternativ notering de tar till för att 
göra musicerandet möjligt för alla elever. Anledningen att vi ställde frågan om annan 
notering, är att vi själva under åren fascinerats av att elever har så många olika sätt att ta in 
information och komma igång med att spela. Vissa klarar traditionella noter, andra förstår 
tabulatur lättare, några vill lära in på gehör och pröva sig fram, en del förstår bättre med hjälp 
av bilder. Ibland kan elever snabbare uppfatta svårare rytmslingor om man uppfinner ramsor 
med olika betoningar som hjälp till noterna eller till det man lyssnar till. Viktigt är att ge alla 
elever möjlighet vara med, att ingen ska bli hindrad från att musicera på grund av att inte 
förstår ”noterna”. Att välja notering efter stil samt komma på nya metodiska knep kan 
påskynda inlärningen. Det finns en risk att den som arrangerar utför arbetet slentrian- eller 
schablonmässigt - att arrangören fastnar i en tradition där det ligger någon prestige i själva 
arrangemanget. Målet är alltid att eleven ska förstå och kunna utföra sin stämma. Det 
förutsätter en levande ideologi (till skillnad från frusen) som möter elevens förståelse och en 
pedagog som är beredd att sätta sig själv i elevens situation och kanske förändra ursprunglig 
idé eller material om undervisningssituationen kräver det. Intervjuperson B påpekar att 
musiklärarna kan ha det extra svårt då de ofta får ta hand om elever med svårigheter som 
annars inte är med i klassen utom i de praktiska ämnena. Elever som har det svårt i skolan, 
t.ex. med textläsning, kan även i musikämnet ha svårt att tyda viss notering. Där kan det bli 
helt avgörande för eleven att få musiken presenterad för sig på ett sätt som passar elevens 
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tankesätt, lärstil, och det instrumentet det gäller. Vi använder vanligtvis annan notering på 
synt då elever ska spela en längre brass eller stråkstämma, där inte ackordanalys, tabulatur 
eller traditionella noter fungerar. Sådan notering kan vara skrivna tonnamn i olika tonhöjder 
inom taktstreck. Några lärare i enkäten talade om att de använder sig av något de kallar 
”pianotabulatur” men nackdelen med enkätsvar är att vi inte får ta del av vad man egentligen 
menar. Man kan tänka sig att det är toner inritade på en klaviaturliknande bild eller flera 
bilder. Intervjuperson A konstaterade att då man vill få elever att ”vända” ackord till annat 
läge än grundläget, t.ex. kvintläge, är det bara traditionella noter man kan visa det med. En 
lärare föreslår ”trumma på bild”. Inte heller här vet vi exakt hur det noteringssättet går till 
men förstår att det måste vara ett slags komplement till slagverksnoter. 
 

5.2.1. Tabulatur 
 
Det finns vissa svårigheter med att notera med enbart ackordanalys i gehörsbaserad musik. 
Det kräver mer av lärarens tid med eleverna i undervisningssituationen att instruera mycket på 
gehör för att eleverna ska förstå spelinstruktionen. T.ex. då elever spelar bas, hur finner de 
ackordstonen på greppbrädan? Lilliestam (1996) tangerar resonemanget nedan: 
 

Men om man nu inte kan noter, vilket den stora majoriteten av alla som spelar musik inte gör, hur minns 
man då låtar, hur vet man vad man ska göra, vilka toner, ackord och rytmer man ska spela? (s.53) 

 
Läraren måste rimligtvis komplettera med t.ex. antingen ramsor eller minnesbilder vad 
strängarna heter eller tabeller som ”var finns tonen” om de använder ackordanalys som 
spelinstruktion. Elevers spel på elbas begränsas därför ofta till grundtoner. Spelsättet för olika 
genrer riskerar att bli mycket stereotypt. Vår erfarenhet är att använder man sig istället av 
tabulatur kan nybörjare vara med och spela direkt. Endast nio av tjugosju lärare i studien 
använder sig av tabulatur.  Det framgår inte varför de övriga inte använder systemet – har de 
inte hört talas om det, finner de det inte praktiskt eller anser de inte att noteringssättet räknas 
som fullvärdiga noter? Med tabulatur kan våra elever musicera mer varierat, mer stilenligt, de 
vet direkt var tonen finns på greppbrädan. Kanske skulle fler elever välja elbas oftare om 
lärarna utnyttjade instrumentets potential bättre genom varierad notering så inte eleverna 
begränsades till att spela grundtoner. Tabulatur kan ha många fördelar, inte bara för 
fingersättningen som intervjuperson A menar, utan även för att nybörjare oftast kan spela 
direkt då noterna direkt anger var tonen är placerad på instrumentet. Eleven behöver inte i 
detta läge lära sig vad a-moll är, och i nästa led försöka hitta tonen ”a” på instrumentet. För att 
få med alla elever i musicerandet är det bra att sträva efter att undanröja så många hinder som 
möjligt för att göra det möjligt för dem att delta och snabbt få ett resultat. Här tangerar våra 
erfarenheter Wests (1992) resonemang om musikalisk helhet för nybörjare samt Rays (2004) 
uttryck ”starka musikupplevelser”. T.ex. reggaelåtar med längre melodiska baslinjer är svåra 
att tyda med vanlig notskrift för nybörjarelever, men genom att använda tabulatur förstår de 
direkt. Intervjuperson B talar om att endast de lärarstudenter som är förtrogna med tabulatur 
använder det under utbildningen.  
 

5.2.2. Trumspel 
 
Vi undrar varför det är vanligt att lärarna ofta väljer ut trumslagaren som den instrumentalist 
som ska lyssna sig till rätt version? Endast (5/27) lärare anger att de ”ofta” avänder 
slagverksstämmor. I orkester eller band är det fördelaktigt att få formen utskriven med några 
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förslag på kompmodeller och takter där ”fills” kan passa in. En trumstämma borde kunna 
spara tid, då man inte har så många lektionstillfällen under en termin. Den skulle även kunna 
hjälpa slagverkselever lära sig nya komp. De allra flesta elever vi haft i musikundervisningen  
förstår slagverksnoter med bastrumma, virvel och hi-hat. De ser snabbt skillnad på hi-hat, bas- 
och virveltrumman genom placeringen i notbladet. Intervjuperson B från 
musiklärarutbildningen menar att musiklärare känner sig obekväma med slagverksnoter och 
därför inte använder sig av dem. Internetsidan trumskolan (Jansson, 2007), vänder sig till de 
som vill lära sig mer om trumspel och ger förslag på kompmodeller i olika genrer på ett 
lättillgängligt sätt. Utskrift av trumstämmor sker enkelt direkt från hemsidan.  
 

5.2.3. Internet 
 
I enkäten ställdes frågan om musiklärare använder sångnoter och texter från internet. De flesta 
lärare svarar att de ”aldrig” eller ”ibland” använder sig av noter till arrangemang från internet. 
Kan det bero på att noterna på nätet inte är pedagogiskt utformade, att de är svåra att använda 
direkt till en klass, och att läraren ändå måste tillrättalägga dem och strukturera dem för att 
eleverna ska kunna tolka och sedan använda dem? Däremot svarade så gott som alla lärare att 
de ”ofta” eller ”ibland” hämtar sångtexter därifrån. Sångtexter och sångnoter är ett bra stöd 
för minnet, men vill man veta exakt hur låten ska sjungas måste man först höra originalet. Här 
finns det en gråzon för vad som är olagligt och inte. Exempelvis finns det personer som lägger 
upp scannade, upphovsrättsskyddade noter på sina hemsidor för nedladdning. Det är direkt 
olagligt. Andra personer har själva lyssnat och nedtecknat långa raptexter eller plankat ett 
häftigt solo på gitarr av AC/DC. Intressant är var gränsen går för användandet av texter och 
noter hämtade från internet. Helt klart är det en tillgång för musiklärarna. Förr i tiden innan 
internet fanns, fick lärarna sitta i timmar och försöka lyssna sig till vad sångarna sjöng eller 
rappade. Hur löses det här på ett lagligt sätt om lärare önskar att ladda ner 
undervisningsmaterial? Det finns en märklig motsägelse i att många lärare ”ofta” använder sig 
av internet för att hämta sångtexter men ”aldrig” eller ”ibland använder sig av den uppsjö av 
instrumentalnoter som ligger och väntar på nätet.  
 

5.2.4. Lärstilar 
 
Mycket forskning har gjorts om inlärning med hjälp av olika lärstilar (jfr. Dunn, 1990). Man 
vet idag att elever lär in på många olika sätt (jfr. Calissendorff, 2005, s.31). En elev som av 
olika anledningar väljer gehörsspel framför traditionella noter skulle kunna erbjudas ett 
alternativ - tabulatur - som en slags mellanväg, ett hjälpmedel för sitt musicerande. I vår 
studie framgår det att det finns nu aktiva lärare ute på fältet som inte har rätt förutsättningar 
för att göra musicerande tillgängligt för olika elever med olika inlärningssätt. Många anser att 
traditionella noter är det enda och rätta sättet. Intervjuperson B framhåller att traditionella 
noter är bra för de kan användas till alla typer av instrument. Hälften av lärarna i studien  
använder ”ibland” traditionella noter till elbas och gitarr, medan de flesta använder samma 
noteringssätt för piano och synt. Vad är det som gör att traditionella noter verkar lämpa sig 
bättre för piano och synt än bas och gitarr? Kan en förklaring vara att gitarren och basen har 
strängar med ett system som inte visar skalor på samma överskådliga sätt som tangenterna på 
piano eller synt gör? Att lära sig systemet att läsa och spela efter traditionella noter, tar 
förmodligen flera år för elever som är nybörjar på gitarr eller bas t.o.m. på gymnasienivå. 
Melodislingor eller riff i vanliga pop- och rocklåtar genom traditionella noter blir förmodligen 
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ett krångligare inlärningssätt än gehör eller tabulatur. Ska eleverna lära sig systemet att läsa 
noter först eller komma igång med musicerandet direkt?  
 

5.2.5. Gehör 
 
De flesta lärare (26/27) svarar att eleverna ”ibland” eller ”ofta” lär sig på gehör. Några lärare i 
studien framhöll gehörsspel och poängterade att gehörsträning kan utveckla elevers 
uppfinningsrikedom att finna nya sätt att utföra ett musikstycke. Det är ett sätt att få eleverna 
delaktiga, träna sitt gehör, bli medvetna om form, rytmer, melodislingor, riff, ackord och 
andra parametrar i arrangeringsprocessen. Om eleverna är skickliga lär de sig samtidigt som 
de plankar låten att spela olika kompmodeller och olika stilar. De utbildar sig själva i ett 
system som de kan använda själva i gruppspel när de slutat skolan. Men är det verkligen ett 
medvetet val lärarna gör för att eleverna ska förbättra sitt gehör och själv kunna ”planka” låtar 
så småningom, eller är det för att de saknar tid eller kompetens att förbereda pedagogiskt 
utformade elevstämmor? När man undervisar ungdomar i klass och lär ut på gehör, är det som 
lärare viktigt att känna till att man spenderar mycket av sin undervisningstid på instruktioner. 
Calissendorff (2005) tar upp problemet med att lärares tal upptar en stor del av lektionstiden, 
ibland ända upp till 70 procent. Är det proportionellt försvarbart då en musiklärare i många 
fall bara har tolv musiklektioner per termin med en klass? Intervjuperson B poängterar att 
elever aldrig ska behöva sitta och vänta på sin tur. Vidare berättar samma person att man på 
musikhögskolan mer och mer de sista åren försöker få sina musiklärarstudenter att inse att det 
inte bara är pop och rock de inriktar sig på. Gehörssituationen kan innebära lång väntan för 
elever, risk för tinnitus och mestadels stora samlingar med spel på endast akustiska gitarrer är 
några av anledningarna till varför intervjuperson B menar att kommande musiklärare ska 
undvika dessa genrer. Gullberg (2002) beskriver å andra sidan hur ungdomars självbild och 
personlighetsutveckling många gånger är knuten till genrer som förekommer i 
ickeinstitutionella miljöer. Även nationellt har starka argument framförts att låta den högre 
musikutbildningen inkludera populärmusikens olika genrer. Ericsson (2002) menar att det är 
viktigt för ungdomar att kunna spela det man lyssnar på. Fornäs (1996) hävdar att de 
musikgenrer som de flesta unga föredrar inte finns representerade i tillräcklig utsträckning: 
 

Å ena sidan verkar det absurt att de musikgenrer som de allra flesta unga människor föredrar är så helt 
frånvarande eller i alla fall underrepresenterade vid landets musikutbildningar likaväl som i andra 
statsunderstödda delar av musiklivet. För demokratins, legitimitetens och pedagogikens egen skull borde 
detta ändras, eftersom dels lärande brukar fungera bäst när det tar fasta på elevernas egna erfarenheter och 
intressen i mötet med det nya och okända, dels nyare forskning visar att populärmusiken (med rock och 
pop i centrum) äger minst lika stor komplexitet, relevans och värde som den traditionellt omhuldade 
västeuropeiska konstmusiktraditionen. (s.43) 

 
Vad är det då som gör att så många forskare och kunniga lärare i Sverige motsätter sig 
moderna genrer (jfr. Brändström,1996 och Sandberg, 2006)? Intervjuperson B hävdar: ”elever 
ska aldrig behöva sitta och vänta på sin tur. De ska vara delaktiga. Rock- och popensemble 
kräver små grupper på fem-sex personer annars blir ljudvolymen för hög (vilket betyder att 
alla andra elever får sitta och vänta)”. Gehörsundervisning anser även vi passar bäst i mindre 
grupper, om elever ska få hjälp av läraren i tillräcklig utsträckning. I en klassituation kan 
många yngre elever bli inaktiva då de inte är kapabla till att plocka ut olika stämmor och 
kompmodeller på gehör. För lång tid av lektionerna skulle då gå åt till att lyssna, prova och 
skriva istället för att spela. Vi anser däremot, till skillnad från intervjuperson B, att 
gehörsbaserade genrer som pop, rock, reggae, visor, disco, hårdrock, grunge etc. med fördel 
kan läras ut även i större grupper - med hjälp av rätt spelinstruktioner -  i både grundskola och 
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gymnasium. Med spelinstruktioner menar vi notation som lämpar sig för den aktuella genren - 
vilket kan vara en blandning av tabulatur, slagverksnoter, ackordanalys, tonslingor av 
tonnamn, rytmiska minnesramsor. Intervjuperson B menar att musicerande är ett hantverk, där 
man lär sig som ”lärling” av sin ”mästare”, men vi anser att både elever och lärare kan spara 
tid och snabbare nå resultat om de kan använda sig av väl fungerande spelinstruktioner. 
Svårigheter med arrangering av gehörsbaserad musik och delvis avsaknaden av läromedel 
med elevpedagogiskt utformade stämmor kan vara en anledning till varför gehörsspel är det 
vanligaste sättet att musicera på. Ferm (2004) hävdar att en av lärarens uppgifter är att 
transformera symbolanvändande. Presenterar läraren endast en ackordanalys samt sångtext, 
liknande Vispop (Hahne, 1982), ställer det större krav på läraren i undervisningssituationen, 
om målet är att få låten att låta stilenligt. Läraren måste då snabbt ”hitta på” rytmer och 
stämmor och dessutom sitta en betydligt längre stund vid varje instrumentalist för att visa det 
eleven ska spela om det inte står i noterna. Lärarnas kommunikativa kompetens och sociala 
interaktion med eleverna blir i det fallet avgörande då utförligare detaljer om rytmer, 
nyansering och sväng i musiken inte återfinns i notmaterialet.  
 

5.2.6. Arrangering 
 
Vi var intresserade av att undersöka om lärarna i studien arrangerar låtar på det sätt de lärt sig 
under utbildningen när de skriver för en vanlig klass. Majoriteten svarar endast ”ibland”. Vad 
är det som gör att det sätt man lärt sig arrangera på under utbildningen, inte verkar räcka till 
för att få elever att kunna musicera tillsammans? I diskussioner vi haft med andra lärare, och 
enligt enkätsvaren, framgår det att musiklärare i det verkliga livet tvingas uppfinna nya sätt 
för att kunna musicera i klass. Intervjuperson B säger att det tar lång tid innan studenterna 
börjar träna sina färdigheter i praktisk arrangering (att skriva ut arrangemang för elever). 
Intervjuperson A berättar att studenterna övar sig i att göra ”lead sheets”. 
Musiklärarstudenterna arrangerar och gör ”lika tecken” (simile) för kompmodeller, ackord, 
toner eller rytmer i hela arrangemanget. När det gäller användandet av tabulatur indikerar 
intervjusvaren att studenterna på musikhögskolan endast övar sig i att skriva ut kortare delar 
av arrangemang i tabulatur. Intervjuperson B förtydligar att de studenter som redan är 
bekväma med tabulatur använder sig av det noteringssättet. Det sparsamma användandet av 
tabulatur i utbildningen kan jämföras mot enkätsvaren där 21/27 lärare anger att de själva 
”aldrig” eller ”ibland” använder sig av tabulatur när de arrangerar. Utbildningens sätt att 
arrangera överensstämmer med KG Johanssons (1998, 2001) och Kvissbergs & Gotensjös 
arbetssätt med förslag på kompmodeller som instrumentalisten får utveckla och anpassa i 
resten av låten. En del lärare känner till och använder sig med glädje av spelböckerna men är 
samtidigt medvetna om att de flesta elever i år 6-9 inte kan använda sig av den korta 
information dessa läromedel erbjuder. Det förutsätter nämligen att utövarna har stor kunskap 
inom både musikstil, transponering samt förtrolighet med det egna instrumentet. Många 
elever musiklärare möter i olika stadier är nybörjare i ensemblespel, med olika förkunskaper 
och varierande spelvana. Yngre elever kan oftare känna sig motiverade att spela efter enkel 
ackordanalys och enkla arrangemang vilket passar deras förståelse. När eleverna blir äldre och 
mer tränade i samspel och lyssning borde arrangemangen utvecklas så att spelet blir 
progressivt. Eleven ska inte behöva sitta med instrumentet i famnen och fundera över rätt 
kompmodell för låten, utan ska kunna börja öva direkt. När läraren ”plankar”, borde stil, 
kompmodeller, ”sound”, dynamik, form, ”fills”, melodilinjer, stämmor och variationer vara 
parametrar som kan leda till ett mer avancerat musicerande. Ett blad med ackordanalys och 
text är oftast inte tillräckligt. Varje instrument bör ha en eller flera stämmor att välja på 
speciellt utformade för instrumentet och låten man spelar. Stämmorna bör vara i olika 
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svårighetsgrad. Vid syntspel används t.ex. en ackordsstämma och en stråkstämma och vid 
gitarrspel på motsvarande sätt en ackordsstämma och en stämma med melodislingor och riff. 
Visserligen är det ett mödosamt arbete man som musiklärare åtar sig med att nedteckna alla 
stämmor från början till slut, men man får, enligt vår samlade erfarenhet, oftast tillbaks all tid 
man lagt ned genom  motiverade elever och ett fungerande klassrumsspel. Lärare som av 
olika anledningar skriver alltför enkla arrangemang och undervisar mest på gehör kan 
rimligtvis inte ha samma möjlighet att uppnå samma resultat som de som har ett mer detaljerat 
undervisningsmaterial att tillgå. Med resultat menar vi den musikaliska helheten, hur det 
faktiskt låter när eleverna spelar tillsammans och vilken svårighetsgrad varje elev uppnår på 
det valda instrumentet. Om vi som lärare ställer krav på att det ska låta bra och ger varje 
individ ”lagom svåra” stämmor samt stöttar dem i deras övning, anser vi erfarenhetsmässigt 
att eleverna känner sig motiverade och ”överträffar sig själva”. Det kommer att låta bra. För 
att lärarna vet. För att de är förberedda. Det finns ett system där alla elever kan vara med och 
bidra med smått eller stort till den musikaliska helheten. För deras del, skulle det rimligtvis 
innebära ökad förståelse, bättre förutsättningar för övning och musicerande samt rikare 
musikupplevelser.  
 
Även om musikämnet sägs vara olikt andra ämnen i skolan - då det som intervjuperson B 
säger bygger på känslor empati och kommunikation - tror vi ändå att det skulle gå att kunna 
utgå från en viss mall som möter de olika inlärningssätt elever ofta har. Om inte grunderna 
(detaljerad information om instrumentet, grepp och positioner och låtens formdelar, spelsätt, 
kompmodeller som ger karaktär, sound mm) finns, vad ska man då kommunicera och vad ska 
man känna? Johansson (1996) beskriver hur musicerandet går till i minsta detalj, dessutom 
med notexempel, vilket är mycket intressant att ta del av. I all litteratur vi studerat inför den 
här uppsatsen är han en av få som verkligen ger tips, råd och delar med sig av sina egna 
erfarenheter. Om sådana ideer utformades redan 1996, varför har vi inte sett en snabbare och 
tydligare utveckling av arrangering och musicerande hos de aktiva musiklärare? Få lärare som 
deltagit i enkäten använder sig nämligen av liknande material. En av utbildarna i intervjun 
säger att ett eller flera pedagogiska material som kunde fungera var än man bodde i landet 
skulle vara svårt att ta fram, beroende på olikheter vid de olika regionernas utbildningar, men 
vilken högre utbildning saknar ändamålsenliga och aktuella läromedel förutom musiklärarna? 
I framtiden kommer man förhoppningsvis att kunna enas om metoder och läromedel i större 
utsträckning så att alla elever i landet får en likvärdig undervisning. Böcker som Johanssons 
The Real Rock Book och Kvissbergs & Gotensjös Get a Groove, med vissa tillägg, motsvarar 
bäst musiklärarnas önskemål (enligt punktlistan i 5.2.) för hur arrangering och musicerande i 
grundskola, gymnasium och på lärarutbildningarna kunde gå till. 
 

5.3. Det metodiska tomrummet 
 
I det tidigare exemplet om dirigenten som delar ut ackordanalys till en symfoniorkester för 
instuderingen av ett nytt verk, hur tror ni att de lyckas göra musik av stycket? Enkätsvaren 
från musiklärarna antyder att när lärare arrangerar musik för elever i klass, använder de sig 
(26/27) huvudsakligen av ackordanalys. Det är rimligt att anta att det – tillsammans med 
gehörsinlärning - är det vanligaste arbetssättet musiklärare använder i arrangering och 
musicerande i klassundervisning. Att endast tillhandahålla en ackordanalys som 
spelinstruktion kräver dock, enligt vår erfarenhet, för mycket av elever som är nybörjare. De 
måste då själva gissa hur musiken ska utföras - leta efter toner, skapa rytmer och 
kompmodeller för att få spelet att låta bra. Flera lärare i studien känner sig osäkra på hur de 
ska arrangera och få det att fungera i klass där vissa elever är skickliga och andra aldrig rört 
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vid ett instrument. Det stämmer väl överens Ericssons (2002) uppfattning att det saknas olika 
metodiska knep i undervisningen. Efter att ha granskat litteratur och läromedel, enkätsvar från 
aktiva musiklärare samt intervjusvar från musiklärarutbildningen konstaterar vi att det finns 
ett tomrum vad avser gemensamma undervisningsmetoder och läromedel inom arrangering 
och praktiskt musicerande i klassundervisning. NU-03 som gjordes i 48 skolor tilläts inte 
genomföra den praktiska dokumentationsdelen av studien som det var tänkt (det saknades 
tilstånd att filma elever under musiklektioner i skolan). Den information som nu saknas är en 
viktig pusselbit i utvärderingen, då den kunnat ge tydliga svar på hur det praktiskt går till när 
elever och lärare musicerar tillsammans i grundskolan - hur arrangering och musicerande går 
till i detalj. Utvärderingen beskriver nu endast ett antal skeenden av det praktiska 
musicerandet i en klassrumssituation:  
 

• lärarna visar material, eleverna övar i grupper och läraren går mellan rummen 
• eleverna övar ensamma eller i grupp (där läraren har tillfälle att hjälpa de som har det 

lite svårare) 
• det finns överkurser för dem som är lite duktigare 
• läraren kontrollerar att alla har gjort sina uppgifter 
• läraren går igenom hur låten är uppbyggd 
• eleverna tränar, man spelar in, lyssnar och kommenterar 
• man gör en orkester av klassen med avslutande konsert på vårterminen 
• man ger mer individuell undervisning på gitarr och keyboard 
• sånguppvärmning, sånger av alla slag så alla sjunger, kanon 
• spelträning stationsvis, eleverna övar in själva och visar upp 
• ibland ensemblespel 
• man pratar in begrepp och symboler medan man spelar 

 
Med videodokumentation och nedtecknande av observationerna skulle det ha varit möjligt att 
jämföra olika lärares sätt att förbereda lektioner, ta del av deras arrangemang och exempel på 
notering, analysera resultatet i musicerandet med eleverna, observera hur eleverna själva 
upplever sitt musicerande samt utröna vilka typer av arrangemang som fungerar i olika åldrar 
och i olika kunskapsnivåer. Wiklund (1995) belyser problemet med att forskning sällan ger 
detaljerade kunskaper när det gäller att finna de bästa metoderna för undervisning. Även Ferm 
(2004) skriver att det finns en risk att forskningen fjärmar sig från det didaktiska fältet och 
inte kan tillföra praktiken något. 
 
Musiklärare har ingen uttalad gemensam lära eller pedagogik. De har inte heller någon 
”Bibel” för klassrumsarrangering, eller gemensamma metoder som de lugnt kan vila i och 
arbeta utifrån. Exempelvis en lärare som har förkunskaperna cellospel och körledning i 
kyrkan, klarar den personen efter utbildningen att möta elevers önskemål om att få spela Red 
Hot Chillipeppers, med ”funkiga” rytmer, ”grungig” sång och avancerat ackordsspel? Om 
inte, hur känner personen i exemplet att han eller hon klarar av yrkesrollen? Många lärare i 
enkäten anger att de saknar en gemensam etablerad pedagogik eller enhetliga metoder och 
finner därför egna lösningar i klassrumsmusicerandet. När det gäller sätt att undervisa som 
inte berörts under utbildningen fördelas svaren (27/27) mellan ”ofta” och ”ibland”. Det 
framgår även av studien att det är skillnad mellan lärarutbildningar med olika inriktningar.  
Några lärare som använde läromedel under utbildningen hade utbildningen I/E kör med 
diplomerad körutbildning, folkhögskola, GG med I/E tillval sångpedagog, högskola i London, 
SMLU samt tvåämneslärare Ma/Mu. Svaren indikerar att lärare med annan utbildning inom 
musik än klasslärarutbildning har en tydligare, mer uttalad metodik. En färdigutbildad 
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rytmiklärare från musikhögskolan vi diskuterat detta med beskriver hur motsvarigheten till 
klassmetodik på rytmiklärarlinjen fungerar: ”Dalcrozemetoden är en undervisningsmetod som 
genomsyrar utbildningen. Vi använde oss av kompendier och annan litteratur med 
hänvisningar till Jaques-Dalcroze och sättet han lärde ut sin form av musikpedagogik. 
Metoden är flexibel och tillåter modernare tolkningar för att anpassas till dagens 
undervisning. Den ansvariga läraren i rytmik och metrik var själv utbildad av en elev till 
Dalcroze”. Det finns inte någon motsvarande förebild eller undervisningsmetod på 
musiklärarlinjen inom klassmetodik. Det finns heller inga läromedel som musiklärare kan få 
stöd av på motsvarande sätt. Ger då musiklärarutbildningen rätt förutsättningar för nutidens 
musiklärare? Rimligtvis borde fler musiklärare komma ut i sitt yrke och känna sig förberedda, 
säkra och motiverade. Studien visar nämligen att alla inte gör det. Något mer än hälften av 
lärarna (14/27) svarar att de aldrig använde något speciellt läromedel under 
musiklärarutbildningen. Åtta av tjugosju lärare svarar att de använde något läromedel 
”ibland”.  
 
Svaren pekar på att det just inom musiklärarutbildningen GG i musik saknas läromedel.  
De allra flesta lärarna (23/27) säger sig sakna ett eller flera läromedel. Lärarna (17/27) i 
undersökningen svarade att de “ibland” använder samma sätt att undervisa idag som de lärde 
sig under utbildningen på musikhögskolan. Mer än hälften av lärarna i enkäten säger sig sakna 
läromedel med bra klassrums-arr för grundskolan. En tredjedel av lärarna använder sig av 
andra knep för att få elever att förstå spelinstruktioner. I både undersökningen och i 
litteraturgenomgången finns det exempel på lärare som finner egna vägar för att få 
musicerandet att fungera när de kommer ut på arbetsplatsen. Eriksson (1996) saknade t.ex. 
olika metodiska möjligheter under sin utbildning till klasslärare i grundskola och gymnasium. 
Han menar att man förväntas skapa undervisningsmetoder i dagens undervisning - ”i 
verkligheten” – alltså de som saknats under utbildningstiden. Situationen beskriver han som 
”omtumlande”. Han efterlyser även diskussion utifrån egna erfarenheter samt reflektion i 
utbildningen. ”Det finns en pedagogik för varje människa” sade en av intervjupersonerna från 
musiklärarutbildningen. Så verkar också vara fallet, då ingen av ensembleledarna på 
musiklärarutbildningen känner till någon rikstäckande litteratur där man kunnat enas om 
metoder och strategier i hur man arrangerar för och musicerar med elever i grundskole- och 
gymnasieklasser. Detta tycker vi är typiskt för den rådande situationen för musiklärare idag.  
 
Om utbildningen, som en av de intervjuade ensembleledarna på en musikhögskola framhöll, 
utgör en del av grunden för lärarens kunskaper och färdigheter, och varje musiklärarstudent 
förutsätts utgå minst lika mycket från sig själv, vad händer då med de högskolestuderande 
som inte har lika bra ”kontakt med verkligheten”, och som inte har kapaciteten att utveckla 
sig själva? Förutsätts det redan i utbildningen att eleverna på musikhögskolan ska skapa egna 
metoder och utforma sin egen pedagogik för att vara rustade för den kommande komplexa 
yrkesrollen?  Det känns rimligt att musiklärarutbildningen skapar rätt förutsättningar för 
lärarstuderandes kunskapstillväxt, så att de i sin tur kan ge förutsättningar för elevernas 
inlärning. Det egna ansvaret i undervisningen riskerar annars att bli för stort, eftersom varje 
musiklärares bakgrund och kompetens ligger till grund för utformandet av lektioner och 
musicerande. I Musikläraren (nr 1, 2007) kommenteras situationen: 

 
Enligt NU-03 är lärare i musik ”levande läromedel” eller ”sin egen läroplan” och väljer inriktning och 
innehåll i undervisningen utifrån sin egen kompetens och sina intressen. 
Det är kanske dags att ändra på detta och enas kring både innehåll och utrustning? (s. 4)  
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Vidare tas det upp i samma artikel om ett läromedel i musikämnet bör finnas eller inte: 
 

Musiklärare har i långliga tider diskuterat att använda sig av en lärobok i musikundervisningen. 
Förespråkarna har bl.a. menat att en lärobok skulle kunna sörja för en likvärdighet i förhållande till 
centralt uppsatta mål och därmed bättre kunna hjälpa elever att förstå mål och betygskriterier i musik. En 
lärobok skulle också fungera som ett ”ansikte utåt” och kunna användas för att höja musikämnets status. 
Tvivlarna har menat att läroboken skulle reducera elevernas möjlighet att påverka innehållet i 
undervisningen alltför mycket. De tveksamma har tillika hävdat att det saknas pengar för inköp av 
läromedel. (s. 4 ) 

 
Åsikterna går isär huruvida ett gemensamt läromedel i musikämnet skulle underlätta för 
musiklärarna eller inte. Vår studie visar att en minoritet inte säger sig behöva något 
läromedel, men att de allra flesta lärare önskar nya material som stöd eller inspiration för 
undervisning i klass. Det finns en mängd förslag från lärarna själva på vad ett nytt läromedel 
skulle kunna innehålla, t.ex. teorianalys, historia, lektionstips, rytmikövningar, musikaler, 
historiska anekdoter från musikens värld, färdiga uppdaterade arrangemang med progression 
för olika elevnivåer, tips för att klara att anpassa undervisningen för olika elevgrupper, bra 
låtar för senare delen av grundskolan, moderna låtar som man kan få till på ett enkelt sätt i 
mellanstadiet och bra ”klassrums-arr”. Önskemål finns att utforma ett material där lärare 
kunde finna många olika tips på hur man kan arrangera för en klass där det finns elever på 
olika nivåer - drivna klassiska pianister, rockmusiker på trummor, bas och gitarr som spelar i 
band, elever som är totala nybörjare på samtliga bruksinstrument, samt elever som har svårt 
att uppfatta puls och olika rytmer.  
 
Om musiklärare inte kan enas om varken metoder eller läromedel, kan vi undra om inte 
många känner sig ensamma i sitt yrkesutövande, med allt ansvar det innebär. Alla 
musiklärare, oavsett bakgrund och kompetens, måste rimligtvis få rätt förutsättning att klara 
av arbetet – känna sig införlivade med ”musikundervisningens kärna”. Vi menar att det 
innebär att: uppnå musikalisk helhet i klassrummet, möta differentierade elevförkunskaper, 
använda effektiviserad notering för olika instrument (tabulatur, ackordanalys, traditionella 
noter, slagverksnoter), anskaffa  pedagogiskt färdiga elevstämmor, närma sig ungdomars 
musik, möta förändringar i musikämnet och få musikundervisningen att bli en arena för starka 
musikupplevelser. I ett elevperspektiv kan musikundervisningen upplevas olikvärdig. Inom 
samma ämne skulle i princip elever i en skola kunna ägna merparten av musiklektionerna åt 
att spela hårdrocksbas efter tabulatur och i en annan skola sitta i skolbänkar och lyssna på 
musikexempel inom västerländsk konstmusik samt sjunga koraler efter traditionella noter. Har 
inte eleverna, oavsett var de bor och vilka lärare de har, rätt till en likvärdig utbildning? Vi 
efterlyser fler djupsstudier och kvalitativ ämnesdidaktisk forskning inom praktiskt 
musicerande i klass som kan komma musiklärarutbildningen, aktiva musiklärare och inte 
minst eleverna tillgodo. 
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5.4. Ändamålsenliga läromedel 
 
Vi har i studien sökt efter läromedel som är anpassade för dagens klassrumsmusicerande med 
elever - både nybörjare och vana instrumentalister - på bruksinstrumenten. Vidare har vi 
konstruerat nya begrepp som hjälpmedel för att kunna granska huruvida läromedlen är 
ändamålsenliga: 
 

• elever kan uppleva musikalisk helhet  
• elevers differentierade förkunskaper möts  
• effektiv notering är när elever förstår spelinstruktioner och att den passar 

instrumenttypen  
• pedagogiskt utformade elevstämmor gör att elever kan spela låten från början till slut 

utan att delar utelämnas och de tvingas gissa vad de ska spela 
• musiklärares förutsättningar tillgodoses så att de själva kan förebilda på ett bra sätt  
• en frusen ideologi eller levande – när undervisningsmetoden är flexibel och tillåter 

modernare tolkningar för att kunna anpassas till dagens musikliv  
 
Nedan följer korta sammanfattningar av ett antal läromedel vi valt utifrån ett ämnesdidaktiskt 
perspektiv och kommentarer till desamma som baseras på egen empiri från det didaktiska 
fältet:  
 
När vi först kom i kontakt med The Real Rock Book  (Johansson, 1998) blev vi glatt 
överraskade att äntligen finna en bok med kompförslag till de fyra bruksinstrumenten till varje 
låt. Många notsamlingar som t.ex. Vispop (Hahne, 1982) ger mycket liten förklaring till hur 
en sång ska spelas om man inte hört den. Vi anser att man alltid bör lyssna till en pop- eller 
rocklåt för att kunna återge den genom att spela den. Det är stor risk att man annars missat 
något väsentligt som inte på ett enkelt sätt går att återge med traditionell notskrift. Hur ser 
notskriften ut i boken? En musiklärare eller en person som kan läsa noter kan definitivt förstå 
instruktionerna. Kan en elev i år 6-9 läsa instruktionerna? Ja, vissa notkunniga skulle nog 
kunna det med lite hjälp då stämmorna ofta är mycket synkoperade i just dessa stilar. De 
skulle nog behöva lära sig läsa noter något år innan de kunde ta till sig noterna och själva 
spela med. Slagverksnotering och enklare ackordanalys anser vi elever inte behöver öva in på 
samma sätt som traditionella noter. Det räcker att berätta vad som är vad en gång och de 
förstår. Traditionella noter är ett helt nytt språk som tar tid att lära sig. Tabulatur, däremot, 
upplever oftast inte elever svårt att förstå. Om man skriver om bas- och gitarrstämmorna i The 
Real Rock Books arrangemang till tabulatur, skulle fler elever kunna använda sig av 
instruktionerna och vara med och musicera. Arrangemangen är skrivna svängigt och stilenligt 
men något vi saknar är stråk, brass samt andra stämmor som ofta ”gör soundet”. Förmodligen 
skulle boken bli ännu mer omfattande och det kanske är skälet varför författaren valt att 
inrikta sig på grundkompet. Ett separat notblad för varje instrument skulle ha varit praktiskt 
att dela ut till elever. Elever spelar oftast bättre när de får sin egen stämma till sitt instrument 
och inte behöver se alla andras stämmor samtidigt. The Real Rock Book är en mycket bra bok 
för musiklärare som inspiration, men den möter ändå inte våra specifika önskemål om 
ändamålsenliga klassrumsarrangemang. 
 
Författarna till Get a Groove beskriver hur de försökt notera kända låtar så enkelt som möjligt 
utan att förändra karaktären på dem alltför mycket. När man spelar det som är skrivet så låter 
det bra. Författarna har valt ut svängiga basstämmor, trumkomp med ”fills”, viktiga 
spelstämmor för brass och stråkar för synt, vilket i vissa låtar är nödvändigt för att skapa rätt 
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”sound”. De har alltså inte nöjt sig med att endast notera med ackordanalys, vilket kunde ha 
resulterat i att en elbasist endast hade spelat rytmiserade grundtoner eller en syntspelare hade 
begränsat sitt spel till ”vanliga” ackord – istället för att använda den riviga brassinsats som i 
låten svarar sångstämman. Många andra notsamlingar noterar oftast endast ackordanalys samt 
melodi, vilket kan leda till att elevernas spel blir enkelt och ovarierat. I Get a Groove 
poängterar man vidare att noterna, speciellt när det gäller sång, skulle ge en alltför 
komplicerad notbild om de var utskrivna exakt som det ska låta. Man ska istället använda 
noterna som ett stöd för minnet och att istället lyssna på originalet för att ”få till ett sväng”.  
Elever som under år 6-9 undervisas i halvklass en gång i veckan klarar, enligt vår erfarenhet, 
av att spela låtar som är uppbyggda på detta sätt. Varje instrument ges status och 
musicerandet främjas av en varierad musikalisk notbild som sporrar eleverna till att spela 
svängigt och stilenligt. Noterna skulle, för att vara anpassade för dagens 
klassrumsmusicerande, kunna utvecklas på följande sätt: 
 

• Ackordanalysen separeras från sångtexten till egna blad, med fyra takter per rad och 
formen noterad i intro, vers, bridge, refräng, stick och outro istället för AABC. 

• Basstämman noteras på ett eller flera egna blad med rytmiseringar även i 
tabulaturstämman. När rytmiseringarna blir komplicerade i skrift kan man använda ett 
alternativt sätt att förmedla dem. Vi gör passande rytmiska ramsor av ord som biter sig 
fast i elevernas minnen. Vi noterar ramsorna direkt under tonenerna  i tabulaturen. 
Basstämman ska också vara noterad med med fyra takter per rad och formen noterad i 
intro, vers, bridge, refräng, stick samt outro. 

• Gitarrstämman eller stämmorna noteras på egna blad. Även här med rytmiseringarna i 
tabulaturstämman med fyra takter per rad och formen noterad i intro, vers, bridge, 
refräng, stick och outro. 

• Trumstämman fungerar, men ska vara på ett eget blad med fyra takter per rad och 
formen noterad i intro, vers, bridge, refräng, stick och outro. 

• Sångstämman behöver endast finnas i textform. De flesta försök att notera 
gehörsbaserad musik blir ändå mer eller mindre misslyckade. Man luras att sjunga 
stelt och omusikaliskt om man följer en notbild. Stämmor kan dock noteras i notskrift 
eller med tonnamn. 

 
Vi upplever inte att alla elever har nytta av att se traditionell notskrift. Den kräver en allt för 
lång instuderingstid. När vi ska musicera i klass är vi inte ute efter teoretisk förkovring utan 
att på kortast möjliga tid få eleverna att komma igång med samspelet. De blir nöjda och 
känner att de utvecklas. Alla tänkbara knep som gör att elever kan uppnå en musikalisk 
helhet, spela så det svänger, är att eftersträva. Instruktioner ska vara effektiva och 
lättförståeliga men inte lätta i det avseendet att de tar bort svårigheter som är viktiga för 
svänget och soundet. Visst är det viktigt att elever kan använda sig av musikaliska termer och 
teori, men vi menar att man kan skulle kunna jämföra spel på ett instrument med dans i det 
avseendet, att det är bättre att kunna dansa först och senare få lära sig stegens namn (Chasse´ 
och Pas de Bourree´), precis som att man först spelar svängigt på basen och sedan får veta att 
det man gjorde var överbundna åttondelstrioler. 
 
I Plej dånar musiken på DVD:n och man ser hur de spelar så att man får lust att lära sig. 
Väljer man lektion melodi berättar personerna på filmen att de kommer att lära ut allt 
grundligt. Den person som nyss spelat så häftigt låtsas att han aldrig spelat förut och ställer 
massor av frågor. Man önskar att det fanns en snabbare version att välja. Elever i grundskolan 
vill enligt vår erfarenhet ha ett snabbt tempo i inlärningen – att man hellre lägger lektionstid 
på egen övning än att lyssna till en lärare som lär ut allt minutiöst framför klassen. Vi 
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upplever att våra elever nöjer sig med ett smakprov av hur de ska spela de fyra instrumenten 
innan de börjar öva. Man visar t.ex. inte alla kompmodellerna under den allmänna 
genomgången, utan sparar detaljerna till den grupp som valt att spela gitarrstämman. DVD:n 
är välgjord, men skulle nog inte kunna användas som den är i ett klassrum. Det är den nog 
inte heller gjord för. En lärare kan däremot se den hemma och hitta mängder av komp och 
figurer att lära ut. Noterna kan hämtas från hemsidan vilket är praktiskt. Alla låtarna är 
komponerade i olika stilar så man lär sig behärska olika komp. Alla melodierna är okända.  
Kända riff som eleverna själva frågar efter, t.ex. gitarrstämman till Deep Purples Smoke on the 
water finns inte med. Rostvall & West (2001) beskriver hur många elever i kommunala 
musikskolan slutar efter en kort tid. Eleverna säger sig ha upplevt undervisningen som tråkig 
och långt ifrån de förväntningar de hade, men vissa berättar att man senare lärt sig spela i 
andra sammanhang. Så här säger elever i NU-03: ”Den musiken som jag gillar finns inte med 
på lektionerna. Det är alldeles för lite undervisning i modern musik. Att man borde hålla på 
med lite nyare musik också, inte bara klassisk som det för det mesta är” (s.128). 
 
Bandboken (Skoglund, 1988) är den mest kompletta musiklärarbok inriktad på musicerande vi 
funnit. Här hittar lärare och elever nästan allt de undrar över som t.ex. trummisens tabell, 
improvisationsskalor, grepptabeller över alla gitarrackord samt tips på svängiga basgångar. En 
musiklärare har stora krav på sig, hon förväntas behärska alla de fyra bruksinstrumenten mer 
eller mindre och ska kunna inspirera sina elever till att utveckla sitt spel. Det kan vara bra att 
ha en välskriven täckande bok att söka stöd i. Författarna beskriver i förordet hur boken kom 
till: 
  

Under alla år som vi jobbat med detta har vi haft svårt att hitta bra böcker till våra rock-cirklar. 
Våra erfarenheter av arbete med ungdomar som spelar rock har lärt oss vilka behov musikgrupperna har. 
Därför har vi tagit saken i egna händer och skrivit Bandboken för att täcka dessa behov. (I förord) 
 

Vad är anledningen till att så få läroböcker med inriktning på spel i klass på 
bruksinstrumenten finns att tillgå på marknaden? Vi se gärna att Bandboken står i varje 
musiksal där elever musicerar med bruksinstrument. Även här är exempel-låtarna okända.  
 
Konsten att skriva enkelt för unga instrumentalister (Jansson, 2006) är en lärobok i 
arrangering. Vilken målgrupp är det tänkt för? Är det ett allmänt redskap för arrangörer, eller 
tar det upp parametrar man bör känna till för att ha rätt förutsättningar att arrangera för yngre 
elever?  Elevernas olika bakgrund och förkunskaper kräver, enligt vår erfarenhet, andra sätt 
att presentera informationen, bl.a. genom pedagogiskt utformade elevstämmor och effektiv 
notering. Kan man arrangera på samma sätt för erfarna, yrkesutbildade jazzmusiker i ett 
storband som för de elever i år 6, som aldrig hållit i ett instrument och vars förkunskaper är att 
de möter musik genom radioprogrammens och internetsidornas hitlistor eller på fredagsdiscot 
på ungdomsgården? Elever har ofta helt andra referenser än yrkeskunniga musiker, teoretiker 
eller analytiker. Större delen forskare vi känner till inom detta område för intressanta och 
relevanta resonemang, men påfallande ofta utan lösningar på problem de finner. Många som 
skriver metodikböcker har en bra ansats, men kanske är för ”konstnärliga”, för ”proffsiga” i 
sina metoder (metoder som är ”över huvudet” på eleverna). Vem tar lärarnas och elevernas 
perspektiv? Vem möter ungdomarnas behov? Jansson beskriver arrangering för unga nedan: 
 

I arbetet med att utveckla din förmåga att arrangera för unga instrumentalister är det givetvis värdefullt 
om du har erfarenheter av att arrangera i andra sammanhang och om du kan en del om instrumentation. 
Om du dessutom har kunskaper i harmonilära och kontrapunkt är det en fördel. Ju bättre du behärskar de 
satstekniska grunderna, desto mer kan du ägna de specifika aspekter man måste beakta när man arrangerar 
för barn och ungdomar. (s. 3 ) 
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Vilka är då dessa specifika aspekter? Vår erfarenhet säger oss att resultatet för hur lektioner 
flyter på, hur eleverna förstår speluppgifter och därmed lyckas öva samt hur det faktiskt låter 
när vi musicerar tillsammans är direkt avhängigt på hur materialet presenteras. Här har 
författaren utelämnat information om noternas storlek, tabulatur och andra metodiska knep för 
att få de mer ovana eleverna att förstå notbilden. 
 
De läromedel vi granskat motsvarar till stor del de krav vi erfarenhetsmässigt anser behövs 
uppfyllas för att möjliggöra dagens klassrumsmusicerande. Inga läromedel använder dock 
pedagogiskt utformade elevstämmor, vilket vi anser är något som kan utvecklas för att bättre 
möta elevers förståelse. När det gäller musiklärarens förutsättningar – som berör både 
lektionsförberedelser och praktiskt musicerande med elever –  uppfattar vi de flesta läromedel 
som bra hjälpmedel, men som fortfarande kan förbättras i flera avseenden:  
 

  Get a Groove 
The Real  

Rock Book Bandboken Plej 
Konsten att 

 skriva enkelt 
 

Musikalisk 
helhet 

 
Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

 
Differentierade  

elevförkunskaper 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Nej 
 

 
Effektiv  
notering 

 
Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

 
Pedagogiskt  

utformade elevstämmor
 

Nej 
 

Nej 
 

Nej 
 

Nej 
 

Nej 
 

 
Musiklärares  

förutsättningar 
 
 

Förutsätter att läraren 
själv kan anpassa 

materialet 
efter elevernas 
kunskapsnivå 

 

Väl utformade 
kompförslag, men 
tabulatur saknas 

 
 

Okända låtar,  
som riskerar att 
uppfattas som 

”skolmusik” 

 

 

Ej anpassad för 
musicerande i 

klass. Långsamt 
inlärningstempo 

 

Förutsätter att 
läraren själv kan 

anpassa materialet
efter elevernas 
kunskapsnivå 

 

Frusen eller 
levande ideologi 

 
 

Levande 
 
 

Levande 
 

Levande Levande Levande 
   

    

 
Böckerna Get a Groove, The Real Rock Book och Bandboken är mycket bra exempel på 
böcker som vill främja samspel på bruksinstrumenten för elever i år 6-9, gymnasiet samt 
vuxna nybörjare. Get a Groove och Real Rock Book har dock fördelar då de lyckats arrangera 
och ge ut kända låtar. Vi tror att människor helst vill kunna spela något de själva känner igen 
och som andra också känner igen. Musikundervisning är enligt vår erfarenhet som med tavlor: 
Mona Lisa i Louvren blir man upprymd av att se – det ger inspiration och ett behov att själv få 
trycka på färgtuber och börja skapa. Författarna till dessa läromedel och DVD:n vill inspirera 
elever, musiklärare och andra till svängigt spel. Det framgår ändå tydligt av enkätsvaren att 
ingen av ovanstående läromedel används kontinuerligt av musiklärarna. Beror det på att de 
inte i tillräckligt stor utsträckning kommit i kontakt med läromedlen under utbildning eller 
yrkesliv, eller är det för att den egna, ”vanliga” musikpedagogiska praktiken inte ifrågasätts? 
Vi efterlyser därför läromedel i musiklärarutbildningen och till aktiva musiklärare på fältet.  
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5.5. Implikationer 
 
Det svenska fotbollslandslaget fick mycket kritik för en tid sedan, när laget i större 
utsträckning än tidigare bestod av individualister och ”stjärnor” utan känsla för lagspel. 
Spelare som var och en för sig hade sitt utmärkta spelsätt, men inte var villiga att samarbeta. 
Det ledde till att lagets resultat blev ojämnt och oberäkneligt. Om man skulle överföra det till 
situationen för musiklärare, som i mångt och mycket ”är sin egen läroplan”, kan man dra 
paralleller. Inte för att musiklärare skulle vara ”stjärnor”, men möjligtvis individualister, och 
liksom vi kände oss i vårt dagliga arbete med att utveckla metoder för klassrumsundervisning, 
utan känsla för ett större perspektiv? Vad kan man vinna genom att samarbeta med andra? I 
en föreläsning på Musikhögskolan i Örebro (Jorgensen, 2003) diskuterades det hur framtiden 
kommer att se ut för oss musiklärare. Den karismatiska föreläsaren gav oss ett underlag att 
arbeta med, där några av frågorna löd: 
 

• Vad ger musikundervisningen för resultat? 
• Har musikämnet något egenvärde? 
• Vad är vår viktigaste uppgift som musiklärare? 
• Vad är kärnan i undervisningen? 

 
Vi fastnade speciellt för den sista frågan och valde att fördjupa oss inom det ämnesområdet i 
vår studie. Enligt Kp 2000 utgör kärnan i undervisningen vokalt och instrumentalt 
musicerande. Vad kan vi då göra för att på bästa sätt förbereda oss på detta? Vi strävar efter 
att inspirera musiklärare att ”hoppa på tåget” och börja skriva (eller på annat sätt nå ut till 
andra) om sina erfarenheter som pedagoger, dela med sig av sina uppfattningar om 
yrkesrollen i dagsläget, beskriva hur de arbetar och jämföra och diskutera med andra 
musiklärare. Enkätsvaren tyder på att en del av lärarna är uppfinningsrika och vill utveckla 
musikämnet, men samtidigt samtidigt att det finns en del hinder i vägen. Det saknas 
professionalitet eller vetenskaplig kompetens. Många saknar dialog med kollegor eller något 
annat forum för diskussion. Många har helt enkelt inte tid. Det krävs också förstås mod att 
sticka fram hakan och säga att man har fungerande metoder, att man gör något bra. Vi 
efterlyser vi därför något slags reform, där eleverna och de aktiva musiklärarna sätts i 
centrum. I klassrummet, där det faktiska behovet och efterfrågan styr vilka metoder som bör 
komma fram, där tycker vi att ”slaget skall utkämpas”. Vem vet bäst hur det sjuka barnet mår, 
läkaren med sitt medicinska kunnande, forskaren med statistik och sannolikhet eller den 
ömma modern med sin starka instinkt, som burit barnet i sin mage och som haft det vid sitt 
bröst? Alltså, vi vill lyfta fram de ideer de aktiva musiklärarna på fältet faktiskt har, men som 
alltför sällan uppmärksammas. Eriksson (1996) ger sin vision om framtiden: ”Att fler 
pedagoger aktivt tar sig tid att beskriva sina erfarenheter och att alla deltar i en pedagogisk 
och metodisk dialog” (s.69). I NU-03 förs ett liknande resonemang: ”Ett kritiskt och 
analytiskt förhållande till utvärderingsmaterialet kan leda till ökade kunskaper och ge 
möjlighet att identifiera problem och svårigheter som finns i verksamheten och diskutera 
möjliga lösningar och framkomliga vägar för skolan” (s.15). Om man ska uppnå någon 
förändring som stödjer de aktiva musiklärarna på fältet, anser vi att det är viktigt att i 
forskning konkretisera hur olika moment går till praktiskt i undervisningen för att möjliggöra 
pedagogiska diskussioner. Eriksson (1992) framhåller vidare: 
  

Under min utbildning fördes tyvärr inte mycket diskussion om de egna erfarenheter och reflektioner som 
varje student hade gjort eller varit med om. Olika metodiska möjligheter presenterades sällan. Det är 
tydligen i verkligheten man lär sig. Tyvärr kan det bli en omtumlande erfarenhet. (s.9) 
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Om det nu idag finns ett omvänt förhållande med elever som ger beställningar på vad de vill 
spela och lärare som tillhandahåller spelinstruktioner och handleder - om eleverna i egentlig 
mening styr kunskapstillväxten hos lärare, borde inte eleverna då besöka utbildningarna på 
våra musikhögskolor, så att utbildningen får en bättre kontakt med verkligheten och inte 
utsätter nyutexaminerade musiklärare för någon ”verklighetschock” när de kommer ut i 
arbetslivet? 
 
Om man med ett läromedel avser pedagogiska hjälpmedel i klassundervisning, så finner vi i 
vår litteraturgranskning inga läromedel som är jämförbara med de fastlagda arbetsmoment 
eller innehåll som finns i andra skolämnen. En matematiklärare har flera olika kursböcker att 
välja mellan. De flesta läroböcker i ämnet är utformade på det sättet att elever kan välja att 
arbeta i ett lugnare tempo i t.ex. ”kanal 1” - eller med svårare tal i ”kanal 2” . NU-03 anger att 
det inte är brukligt att just musiklärare använder läromedel. Det vi istället finner är vår 
granskning, är exempel på hur pedagoger eller musiker arbetar i olika situationer i musiklivet. 
Metoderna är inte speciellt anpassade för klassrumsundervisning enligt de moderniserade 
villkoren, och i många fall inte tillräckligt anpassade för elevernas behov - om man har kravet 
att metoderna ska motsvara deras förståelse, egna musikintressen och förväntningar. Vi ser i 
litteraturgranskningen hur flera musikpedagoger och musiker ändå strävar efter att utveckla 
metoder, t.ex. att utforma stämmor för bruksinstrumenten i klassundervisning. Varför når då 
inte de aktiva musiklärarnas underlag i högre utsträckning de som skriver och sammanställer 
nya läromedel? 
 
Om det finns tillräckligt starka tendenser, t.ex. om de flesta musiklärare kan enas om att det 
saknas ett läromedel – kan det kallas intersubjektivitet och vara gångbart.  Resultaten i vår 
studie är inte tillräckligt generaliserbara för att konstatera att musiklärarna borde ha ett 
gemensamt läromedel, men vi uppfattar ändå att många i vår studie efterlyser det och de kan 
till och med ge förslag på vad ett sådant läromedel skulle innehålla: 
 

• Material med klingande exempel som inte är specifikt skapade för läromedlet. När de 
är tillrättalagda för att passa metodiken tappar man djup och relevans.  

• Färdiga uppdaterade arr med progression för olika elevnivåer. 
• Bra klassrums-arrangemang samt ett interaktivt läromedel. 
• Fler tips om hur man anpassar arr till varje grupp elever. 
• Bra låtar för senare delen av grundskolan arrangerat för bruksinstrumenten. 
• Tips på olika inlärningsmetoder för eleverna. 
• Sång-arr för år 7-9 i lämplig svårighetsnivå. 
• Lätta låtar utskrivna i grepp för gitarr och ackordinstrument, enkla brasstämmor på 

tab. 
• Moderna låtar som man kan få till på ett enkelt sätt på mellanstadiet. 
• Enkla låtar från olika årtionden för klassrummet. 
• En musik och samhälle bok med förslag och noter hur man kan göra musikhistoria 

levande och praktiskt. 
• Läromedel i musik som är aktuellt för 2000-talet. 
• Enkla musikaler att sätta upp. 
• Referens av olika nivåer musiktermer, ackordläggningar och teorianalys. 
• Sammanfattningar som är heltäckande och överskådliga. 
• Modernt utformad och fängslande teori och historia med många övningsuppgifter. 
• Roliga tips att göra med elever som avbrott under en lektion. 
• Något material att sätta i händerna på eleverna som de kan arbeta med när det är tyst. 
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• Böcker med exempel på kurs- och lektionsinnehåll, upplägg, inspiration samt förslag 
till olika övningar. 

• Tips och idéer innehållande rytmikövningar. 
• Konkreta tips på temaarbeten. 
• Fakta och praktiska övningar som följer läroplanen. 

 
Ett intressant exempel på hur något liknande gjorts tidigare belyses av Åke Isling (1992). Han 
beskriver hur 1946 års skolkommission bad 850 lärare i hela landet att dela med sig av 
pedagogiska rön av allehanda slag (s.122): 
 
 

En var sin egen forskare 
Nyfikenheten och påhittigheten var stor bland lärarna då det gällde att göra undervisningen 
rolig och intressant och därmed effektiv. Många experimenterade med nya metoder och 
hittade på hjälpmedel av olika slag. Gensvaret var stort och de flesta hade många tips att 
förmedla. Från folkskolläraren Folke Eurén i Grums i Värmland kom inte mindre än 18 
förslag gällande snart sagt allt inom skolans värld: 
 
Räknespelet Kulorna 
Småskolans byggspel 
Barnens byggspel 
Skrivrits räknetabeller 
Multiplikationstabellen Säker 
Sorttabell för skoltavlan 
Textningsribban Rapp 
Stor bokstavslåda 
Temperaturblad 
Barnens väderlekstabell 

Väderleksplansch 
Solen och klockan 
Brevkontakt skolan - hemmet 
Meddelande från skolan 
Konkret räkning 
Hembygdens historia 
Högmässa i skolan 
Mitt sparmål 

 
Ett annat mer aktuellt exempel är den inbjudan till konferenser för musiklärare vi fått i våra 
brevlådor på respektive arbetsplats. Ett aktuellt exempel på ett forum (som vi efterlyser ovan) 
för musiklärare, ”Framtidens musiklärare” - fördjupande temadagar arrangerade av IQPC och 
Lärarnas Riksförbund”. Vi blev glada att se att, det vi i studien märker ”ligger och gror” , 
faktiskt kan komma upp till ytan. Vi vill ta med de några av de områden som behandlas under 
temadagarna för att visa hur de på många sätt tangerar de resultat vi fått fram i studien och 
stödjer hur vi fört diskussionen: 
 

• Framtidens musiklärare – stärk och vidareutveckla din roll som musiklärare för ökad 
inspiration och kunskap som motsvarar framtidens krav 

 
• Framgångsrik musikundervisning genom nya spännande undervisningsformer samt 

konkreta metoder för hur lärare och elever arbetar mot samma mål 
 

• Så skapar du engagemang och ökad självkänsla hos eleverna genom pedagogiska 
verktyg samt verkningsfull ämnesintegrering 

 
• Hur skapar du egna verktyg för att sätta rättvisa betyg i ett kreativt ämne för enhetlig 

betygskvalitet mellan olika skolor och elever? 
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• Effektiv tidsplanering och undervisningsteknik – så väcker du glädje och kreativitet 
hos eleven trots tidsbrist 

 
• Hitta tillbaka till din arbetsglädje och drivkraft när stress och krav har tagit över i 

musikundervisningen 
 

• Vad skiljer framtidens musiklärare från idag? Nya möjligheter och krav samt 
musiklärarutbildningens förändringsprocess. 

 
• Ta del av innovativa sätt att lägga upp musikundervisningen – hur varierar du 

lektionsinnehållet? 
 
 
Sammanfattningsvis, vad kan då andra ha för nytta av vår studie? Vi tror att det kan finnas 
många implikationer: 
 
 

• att få aktiva musiklärare att känna sig mer delaktiga 
 

• att få institutioner på högskolan att bättre ta tillvara den enorma gemensamma kunskap 
aktiva musiklärare besitter och kan dra nytta av den i utvecklingen och utformandet av 
utbildningen 

 
• att musiklärarutbildningen får reda på hur examinerade lärare uppfattar sin yrkesroll 

 
• att studien kan bidra till det musikpedagogiska forskningsläget - att studien är mindre 

teoretisk, mer praktiskt inriktad 
 

• att vi bildar nya begrepp som i bästa fall kan läggas till ”kunskapsbanken” 
 

• att jämföra med internationell forskning, hur ser det ut i Sverige just nu jämfört med 
andra länder? 

 
• att höja ämnets status och professionalitet genom att etablera generaliserbara metoder 

 
• att ge underlag för de som planerar att skriva läromedel – vad ska det innehålla? 

 
• att musiklärarnas riksförbund (och andra) har haft angränsande artiklar  i 

”musikläraren” och kanske kan dra nytta av studien i informationsspridningen 
 

• att elever förhoppningsvis i framtiden kan känna tillförsikt att de får en likvärdig 
utbildning oavsett skola och musiklärare 

 
• att bidra till vad en fortbildning för musiklärare kunde innehålla 

 
 
Vi strävar först och främst i vår studie efter att skapa intresse för ämnesområdet, men även att 
uppmana aktiva musiklärare och ansvariga på musiklärarutbildningen att hitta gemensamma 
forum för ämnesdidaktisk diskussion och reflektion. Exempel på fortsatt forskning för vår del, 
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skulle kunna vara att utforma arrangemang för olika åldrar i olika svårighetsgrader anpassade 
för dagens klassundervisning. Intressant vore att diskutera med andra musiklärare hur man 
kan utveckla metoder i undervisningen som stärker lärarrollen. Vad ska en modern 
musiklärare kunna? Vidare hoppas vi att begreppsbildningen kan komma andra till nytta för 
att att skeenden i klassrumsundervisningen skall kunna förstås teoretiskt, tex: 
 
Eleverna bör känna musikalisk helhet. För att uppnå det måste alla differentierade 
elevförkunskaper tillgodoses. Det gör man möjligt genom effektiv notering och 
tillhandahållandet av pedagogiskt utformade elevstämmor. Läraren måste ha rätt 
förutsättningar för att klara detta arbete. Saknas förutsättningarna, riskerar musikundervisning 
idag att uppfattas som en frusen ideologi. 
 
Vi är medvetna om att bortfallet av antalet informanter i enkäten påverkar möjligheterna till 
säkra och tillförlitliga antaganden. Vi gör därför inga anspråk på att resultaten i vår studie ska 
vara generaliserbara, men vi hoppas att de kan ge fler ideer eller riktningar, skapa kategorier 
eller teman för en pedagogisk och metodisk dialog och därigenom utveckla musikämnet. 
 
Avslutningsvis vill vi ställa en till synes enkel fråga till alla pedagoger och forskare: Hur gör 
man för att få med alla elever i musicerandet? Den som kommer kunna svara på det borde få 
en egen byst i marmor, av sig själv, placerad i en glasmonter på Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. 
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