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Sammanfattning 
 
Uppsatsen utformades ur en problematisering kring vad som kännetecknar likvärdig 
musikundervisning i den svenska grundskolan. Funderingen om vad som är likvärdig 
undervisning uppkom då misstanken om en musikundervisning som många gånger baserats på 
musiklärarens egen musikaliska bakgrund och preferens väckts efter utbildningens 
verksamhetsförlagda undervisning. Misstanken fick stöd från den tidigare forskningen inom 
området som många gånger visade på en undervisning baserad på musiklärarens musikaliska 
preferenser. 
 
Genom intervjuer med tre musiklärare, alla undervisandes på högstadiet, och en enkätstudie 
besvarad av 32 musiklärare undersöktes huruvida musiklärarens musikaliska bakgrund och 
preferens skiner igenom i den egna klassrumsundervisningen. Resultaten visar att en 
övervägande del av de tillfrågade lärarna baserar sin ensemblespelsundervisning på sina egna 
musikaliska preferenser och den egna musikaliska bakgrunden. Det visade sig även att de 
lärare som hade en tydlig musikalisk bakgrund inom pop- och rockgenrer uttryckte ett behov 
av att känna sig trygg i sin undervisning, vilket resulterade i repertoar- och områdesval som 
låg nära de egna preferenserna. De lärare med annan bakgrund än den inom pop- och 
rockmusiken var de lärare i undersökningen som inte ansåg sig basera sin undervisning på den 
egna bakgrunden och preferensen och som inte upplevde ett behov av att känna en trygghet i 
det undervisade området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Musiklärare, musikalisk bakgrund, musikalisk utveckling, musikalisk preferens 
musikundervisning, didaktik 
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1. Inledning 
 
Då jag undervisat sex år i grundskolans senare årskurser blev mina olika perioder av 
verksamhetsförlagd undervisning (VFU) spännande tillfälligheter där jag fick komma ut och 
på nära håll uppleva andra musiklärares arbetssituationer. Det kom att bli ögonöppnande 
erfarenheter inför de enorma skillnaderna i musikundervisningen, vilka så ofta debatterats i de 
olika sociala medierna, nyheterna, och inte minst under utbildningen vid Kungliga 
Musikhögskolan (KMH). 
 
Vid varje VFU-period tilldelas man som student en skola och en handledare som arbetar som 
musiklärare på skolan. Som student auskulterar och assisterar du vid lektionerna och genom 
handledning leder du även musiklärarens olika klasser. Under mina VFU-perioder blev det för 
mig väldigt tydligt att det fanns avgörande skillnader kring hur mina handledare genomförde 
sin undervisning, vilka didaktiska val de gjorde och hur olika de tolkade kursplanens 
kunskapskrav. Detta trots att de undervisade samma årskurser efter samma läroplan och 
kursplan. 
 
Vid samtliga VFU-kurser reagerade jag också på att eleverna alltid tilldelades lärarvald 
repertoar. Vid ett enda tillfälle under mina VFU-perioder fick eleverna i en årskurs välja en låt 
som de sedan fick i uppgift att lära sig spela. Frånsett detta tillfälle tillfrågades aldrig eleverna 
om de hade några specifika önskemål för musikundervisningen. 
 
I de samtal som fördes med mina handledare fann jag att de alltid förklarade sina val av 
undervisningsmaterial och undervisningsområden med ett eget personligt tyckande kring hur 
viktigt de ansåg sina undervisningsval vara. Ibland togs kunskapskraven med som en 
förklaring till de olika valen, dock aldrig det centrala innehållet. Jag började fundera kring 
varför lärarna alltid verkade utgå ifrån sig själva i sin planering och sina ämnesval och jag 
började ifrågasätta om det överhuvudtaget finns någon för yrkeskåren gemensam ståndpunkt 
kring ämnet musik och dess genomförande. 
 
I läroplanens inledande kapitel står att skolans uppgift är att främja elevernas utveckling och 
lärande och även skapa livslång lust att lära, allt på demokratiska grunder. Det står vidare att 
”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (LGR 11, s. 8). Med de VFU-baserade 
observationer jag gjort angående de påtagliga skillnaderna i musikundervisningen började jag 
fundera på hur många elever som inte involveras i sin egen utbildning, hur många lärare som 
formar undervisningen efter sig själva och hur detta skapar olika förutsättningar för eleverna. 
Olika förutsättningar beroende på vilken lärare eleverna undervisas av. Vilket ansvar känner 
vi som musiklärare egentligen inför de undervisningsval vi gör och finns det något 
gemensamt ansvar angående våra val för att på så sätt närma oss en likvärdig undervisning? 
 
Skollagen föreskriver att all undervisning skall vara likvärdig, oavsett var i landet den bedrivs. 
Likvärdigheten behöver inte bestå i undervisning bedriven på exakt samma sätt men ska 
fastställa att elever, oavsett ort eller skola, ges samma möjlighet till lärande och utveckling 
(Skollagen, 2013, kap 1, § 9). 
 
Listan med tänkbara faktorer på varför musikundervisningen skiljer sig från lärare till lärare 
kan göras lång men det av skollagen givna uppdraget, att ge eleverna en likvärdig 
undervisning kvarstår. Därför undrar jag om Sveriges musiklärare någonsin kommer till stånd 
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med en likvärdig undervisning utan att först och främst se till sin egen yrkesprofessionalitet? 
Även om de av skolan givna ramarna såsom timplaner, kursplaner och klasstorlekar vore 
likvärdiga skulle det inte automatiskt skapa en likvärdig undervisning. 
 
Jag anser därför att lärare, parallellt med att begrunda och problematisera dessa ramar, även 
bör fundera över sig själva som lärare, vilka didaktiska val som görs och vad de själva 
värderar i undervisningen och varför. Pedagogikforskaren Johan Hattie skriver angående 
lärarens egen roll i undervisningen: 
 

Den enda orsak som det ligger i vår makt att påverka är vår egen undervisning och vårt 
förhållningssätt. (Hattie, 2013, s. 170) 
 

Lärarnas totala makt över lektionsinnehållet gjorde mig nyfiken på vad det är som påverkar 
musiklärarna i deras val av lektionsmaterial. Är det så att lärarna väljer arbetsområden 
närliggandes deras egna kompetenser och preferenser eller väljer de ämnesstoff efter 
kursplanen, oavsett huruvida dessa områden ligger inom deras egen komfortzon eller ej? Jag 
undrar vad det är som påverkar musiklärarnas didaktiska val och på bekostnad av vilka 
arbetsområden detta sker. 
 
Då denna uppsats behandlar ämnet hur musiklärarens musikaliska bakgrund skiner igenom i 
den egna klassrumsundervisningen har jag i kapitlet vetenskaplig utgångspunkt närmat mig 
musikundervisning och lärarens maktposition gällande didaktiska val från några olika 
perspektiv.  
 
Den första delen av kapitlet ägnas åt undervisningens innehåll, problematiseringen kring vad 
det är som gör något till ett pedagogiskt motiverat undervisningsinnehåll där bl.a. Wolfgang 
Klafkis tankar kring kritisk-konstruktiv didaktik redogörs för. 
 
För att föra in det musikpedagogiska perspektivet på ämnet diskuteras bl.a. Frede Nielsens 
tredimensionella grund av musikundervisningen samt Christer Bouvins kritiska syn på 
musikhögskolornas statusförhöjande syn på musikerrollen jämförelsevis med lärarrollen. 
 
Vidare berörs även musiklärarnas egen ämnesuppfattning och hur detta påverkar 
musikundervisningen. Inledningsvis redogörs för Bennet Reimers och David Elliots tankar 
kring musikfilosofisk- och musikpedagogisk filosofi, för att sedan leda oss vidare till Geir 
Johansens studier av norska musiklärares uppfattning av det egna ämnet. Även den nationella 
utvärderingen av svenska grundskolan (NU-03) omnämns för att återge utvärderingen av 
svenska musiklärarens planering och utförande av musikundervisningen. 
 
Utöver detta återfinns exempel på studier och avhandlingar där både det musikfilosofiska 
perspektivet med musiklärarens ämnesuppfattning i centrum såväl som den musikpedagogiska 
inringningen av uppsatsämnet exemplifieras och diskuteras. 
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2. Vetenskaplig utgångspunkt 
 
Då uppsatsen bl.a. problematiserar de didaktiska val musikläraren gör och vad dessa val 
baseras på, är det av största vikt att definiera ordet didaktik. Didaktik är en latinisering av 
grekiskan och översätts ofta som lära eller undervisning. Ordet används även för att benämna 
ett specifikt forsknings- och undervisningsområde och kan då tolkas som undervisningslära 
och undervisningens och inlärningen teori och praktik (hemsida: ne.se) 
 
2.1 Undervisningsinnehåll 
 
Didaktiskforskaren Wolfgang Klafki belyser begreppet didaktik genom att problematisera vad 
det egentligen är som gör innehållet i en kultur till ett pedagogiskt motiverat innehåll i skolans 
undervisning och inlärning. För att försöka bringa klarhet på området angående 
undervisningsinnehållet och dess relevans har Klafki myntat begreppet ”kritisk-konstruktiv 
didaktik”. Benämningen kritisk ska i detta fall beteckna ett kunskapsintresse orienterat mot 
barns förmåga till självbestämmande, medbestämmande och solidaritet medan ordet 
konstruktiv anspelar på intresset för handling, gestaltning och förändring inom 
undervisningen (Klafki, 1997, s. 220).  Till sin hjälp har han format åtta teser där han 
problematiserar undervisningsinnehållet ur olika perspektiv. 
 
I den förra tesen konstaterar Klafki att allt undervisningsinnehåll grundats i ett av någon fattat 
beslut (Klafki, 1997, 221).  Det kan t.ex. innebära att musikläraren själv valt att använda en 
viss låt i undervisningen därför att denne anser låten särskilt viktig för elevernas inlärning och 
fortsatta utveckling. Alternativt kan författarna till LGR 11 och det centrala innehållet tjäna 
som exempel på ett liknande beslut. I och med att Klafki menar att undervisningsinnehållet 
alltid formas efter någons beslut poängterar han i den andra tesen också vikten av att målet 
med undervisningen ifrågasätts och utvärderas. 
 

Om man accepterar de generella målprinciperna för självbestämmande, medbestämmande och 
solidaritet innebär det att inte heller konkreta pedagogiska målsättningar för undervisning och 
inlärning i skolan får bestå av dogmatiska regler eller av ett oreflekterat övertagande av traditioner. 
Undervisningens mål kräver didaktiskt rättfärdigande och måste få utsättas för kritik och 
förändringar. (Klafki, 1997, s. 222) 
 

Han fortsätter sedan att bl.a. ifrågasätta vilka förhållningssätt, förmågor, kunskaper och 
attityder eleverna behöver för att på bästa sätt förberedas inför mötet med den ovissa 
framtiden, rustad med de bästa av förmågor till självbestämmande, medbestämmande och 
solidaritet (Klafki, 1997, s. 222). Enligt den kritiskt konstruktiva didaktiken är relationen 
mellan undervisning och inlärning en interaktiv social process som ska ge eleverna 
pedagogiskt stöd för att öka möjligheterna till självständiga insikter. Detta för att på ett 
reflekterande sätt kunna delta i sin omgivning. (Klafki, 1997, s. 226) 
 
Pedagogikforskarna Ingrid Carlgren och Ference Marton för i sin bok Lärare av i morgon 
(2000) en diskussion kring vad lärarens egentliga uppdrag är. De diskuterar lärarens 
professionella objekt, lärandet, och hur detta måste anpassas efter både situationer och elever. 
De hävdar att en sådan typ av anpassning inte kan göras med fasta metodval utan förordar 
istället det flexibla förhållningssättet i lärandet likväl som i undervisningen. 
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För att kunna möta en mer varierad, mer förändrad verklighet måste eleverna möta mer varierade 
betingelser för lärande i skolan. För att kunna arrangera dylika betingelser när elevgrupperna blir allt 
mer heterogena och när kravet på att få med alla blir allt större, måste verksamheten i skolan variera 
mer, med hänsyn till skillnader mellan såväl situationer som elever. Detta kan inte åstadkommas 
med hjälp av fasta metodalternativ. Det förutsätter förmåga till flexibelt handlande med 
utgångspunkt i insikter i det professionella objektet. (Carlgren & Marton 2000, s. 25) 
 

Klafki menar, precis som Carlgren och Marton, att det måste finnas flexibilitet i 
undervisningen och att den framgångsrika undervisningen är den undervisning som ständigt 
utvärderas och ombeprövas.  
 
2.2 Det musikpedagogiska perspektivet 
 
Diskussionen kring musiklärarens professionella objekt och frågan kring vad som innefattar 
musiklärarens egentliga uppdrag är ständigt aktuell. En del av diskussionen tangerar 
musikundervisningens innehåll såsom t.ex. innehållets urval, innehållets bredd, möjlighet till 
praktisk verksamhet och undervisningens individanpassning.  Dessa aspekter av 
musikundervisningens innehåll leder även diskussionen vidare till huruvida det är möjligt att 
skapa en nationellt likvärdig musikundervisning, något som förordas i LGR 11. 
 
Den danske musikpedagogen Frede Nielsen (2010) menar att en varierad musikundervisning 
är vad som krävs för att undgå en musikundervisning endast baserad på musiklärarens egna 
erfarenheter och musikaliska preferenser, något som kan betraktas som motsatsen till 
likvärdig musikundervisning då undervisningen ter sig väldigt olika beroende på vem som 
undervisar.  Nielsen menar att musikundervisningen, innehållets urvalsprocess och 
repertoarval ska utgå ifrån tre grundpelare; nämligen en undervisning baserad på 
vetenskaplig-, hantverksmässig- och en konstnärlig aspekt. Detta för att kringgå en 
undervisning baserad enbart på lärarens musikaliska preferenser. Nielsen menar att lärarens 
musikaliska personlighet och karisma främst återspeglas i den hantverksmässiga och den 
konstnärliga aspekten av musikundervisningen. Han poängterar därför vikten av att 
tillsammans med dessa även grunda musikundervisningen på den vetenskapliga delen av 
ämnet och på det sättet avhjälpa en undervisning baserad på lärarens musikaliska personlighet 
och preferens, (Nielsen, 2012, s. 110) något som kan ses som en hjälp att närma sig en mer 
likvärdig musikundervisning.  
 
Christer Bouij, professor vid Örebro musikhögskola, diskuterar i sin avhandling ”Musik – 
mitt liv och kommande levebröd” (1998)  huruvida musiklärarutbildningen eventuellt bidrar 
till att skapa blivande musiklärare som värdesätter en musikeridentitet högre än en 
läraridentitet. Bouij menar att på grund av musikhögskolornas tilldelning av musikerrollen 
som den högsta och mest åtråvärda statusen på sina utbildningar blir de framtida 
musiklärarnas musicerande mer framträdande än deras undervisning. Han hävdar vidare att 
rollidentiteten som musiker lämnar litet eller inget utrymme alls för att utveckla en 
lärarrollsidentitet. På grund av denna bristande läraridentitet menar Bouij att det i vissa fall 
leder till en hos den blivande läraren pedagogisk grundsyn där musikundervisningen bygger 
på ett av läraren musikaliskt förebildande (Bouij, 1998, s. 340). Sett med Nielsens modell 
premierar alltså detta undervisningssätt den hantverksmässiga och konstnärliga delen av 
ämnet men utelämnar ofta den vetenskapliga delen, vilket enligt Nielsen allt för ofta leder till 
en undervisning baserad på lärarens musikaliska personlighet och preferens. 
 
Bouij belyser även en markant genusskillnad på området när han genom sin forskning hävdar 
att manliga musiklärare oftare prioriterar musikerrollen och utifrån den önskar utveckla sin 
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lärarkompetens, medan kvinnliga musiklärare i högre utsträckning önskar utveckla en lärarroll 
och utifrån den söker utveckla den musik de tror sig ha nytta av i sin undervisning (Bouij, 
1998, 340–341). Bouijs forskning visar alltså att musiklärare, oftare manliga, utvecklar sin 
lärarkompetens och pedagogiska syn utifrån en musikerroll, en musikerroll som kan antas ha 
skapats av de egna musikaliska erfarenheterna musikläraren bär med sig. 

 
2.3 Den egna ämnesuppfattningen 
 
Två stora musikpedagogiska filosofer som poängterat vikten av den för läraren egna 
ämnessynen är amerikanen Bennet Reimer och kanadensaren David Elliot.  
 
David Elliot använder sig av det han kallar för ”praxial philosophy”. Ordet praxial är taget 
från grekiskans praxis, vilket ofta översätts som gärning eller handling. Elliot använder ordet i 
syftet att musik ska förstås i relation till ämnets värde synliggjort i handling, såsom 
musikskapande och musiklyssnande (hemsida: David Elliot). Han förespråkar en 
musikfilosofi med utgångspunkt i bl.a. musicerandet och musiklyssnandet till skillnad från 
den amerikanske musikpedagogiske tänkaren Bennet Reimer som betonar en musikfilosofi 
framskriden ur ett tänkande kring vad musik är för något.  
 
Reimer menar att det knappast finns något annat ämne som är så aktivt och aktningsvärt i 
ålder, med en sådan vidspridd utövning men som samtidigt är så ifrågasättande inför det 
medfödda egenvärdet än musikämnet självt (Reimer, 1989, s. 3). På grund av detta menar 
Reimer att en musikpedagog behöver en för ämnet distinkt grundsyn. Han hävdar att det 
behövs två olika nivåer av en sådan grundsyn, nämligen en individuell filosofisk musiksyn, 
men även en mer yrkesgenerell bild. Den yrkesgenerella grundsynen bör innehålla 
formuleringar för centrala och samlade uppfattningar och synpunkter kring ämnet (Reimer, 
1989, s.3) Reimer hävdar vidare att till grund för den yrkesgenerella bilden bör det ligga ett 
grundläggande musikpedagogiskt tänkande. Denna musikpedagogiska filosofi måste växa 
fram ur en individuell musikfilosofi, alltså ett tänkande kring vad musik är för något och att 
den musikpedagogiska filosofin bör uttrycka musikpedagogikens varande och värde.(Reimer, 
1989, s.3) 
 
Reimer skiljer alltså på, och samtidigt poängterar vikten av ämnets egenvärde likväl som 
musikpedagogikens instrumentella värde. Till skillnad från Reimers syn på ämnets egenvärde 
fanns i Sverige en annan syn på musikämnet då det i den tidigare svenska läroplanen LPO 94 
förmedlades ett praktiskt nyttotänk kring musikundervisningen.  Där gavs musiken inte ett 
eget ämnesvärde utan skulle ses som en verksamhet som förutom den egna undervisningen 
även kunde stödja upp andra ämnen och icke-musikaliska aktiviteter.  
 

Musikämnet kan tjäna som konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen och för 
uppnående av skolans övergripande mål. (LPO 94, s. 43) 
 

Förenklat kan vi se Elliot som förespråkaren för den praktiska ämnessynen där musikläraren 
själv ses som den viktigaste tillgången, där processen värdesätts mer än produkten och där en 
utveckling av musikaliteten leder till en självinsikt, mognad och förnöjsamhet hos eleven 
(Elliot, 1995, s. 259–262). Reimer däremot menar att musikpedagogen bör värna om ämnets 
estetiska egenvärde och anser att målet för musikundervisningen är att hjälpa eleven att 
uppleva känslor, något han hävdar omöjligt för övriga skolämnen, vilket ska uppnås genom en 
förståelse för de formella aspekterna av musik. Trots sina olikheter poängterar både Reimer 
och Elliot vikten av att ha en för ämnet yrkesgenerell grundsyn men även att som musiklärare 
ha en egen individuell ämnesuppfattning. 
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I den svenska Nationella utvärderingen av grundskolan redogör musikpedagogerna Sandberg, 
Heiling och Modin för musiklärares syn på sitt eget ämne genom Geir Johansens studier på 
området (2005). Johansen, professor i musikpedagogik vid musikhögskolan i Oslo, utförde 
2003 en studie kring ett antal norska musiklärares syn på sitt undervisningsämne. I sin 
undersökning hävdar Johansen att lärares idéer påverkas väldigt lite av styrmedel, såsom t.ex. 
läroplan och kursplan. Han menar istället att en musiklärares ämnesuppfattning, det som i 
hans mening påverkar den egna undervisningen mest av allt, är en kombination av den egna 
musikaliska bakgrunden och erfarenheten, samt elevernas intressen (Sandberg, Heiling & 
Modin, 2005, s. 144–145). 
 
Johansens resultat att läroplanen inte spelar så stor roll i musiklärarens planering och 
utförande av ämnet, stöds även av den svenska Nationella Utvärderingen av Grundskolan 
(Sandberg, Heiling & Modin, 2005) där det påvisas att över 97 procent av lärarna utgår från 
egna undervisningsmål och att 86 procent använder egenproducerat arbetsmaterial (s. 61). Det 
framgår inte av undersökningen hur mycket av det egenproducerade arbetsmaterialet som 
återspeglar kursplanen respektive lärarens egna musikaliska preferenser. Dock bör det 
understrykas att det i samma rapport framgår att musiklärarna bl.a. bygger det 
populärmusikaliska lektionsinnehållet kring sina egna musikaliska erfarenheter. 
Undersökningen visar även att tre fjärdedelar av de tillfrågade lärarna inte planerar 
undervisningen tillsammans med sina elever (Sandberg, Heiling & Modin, 2005, s. 62). Att 
inte planera undervisningen tillsammans med eleverna strider direkt mot LGR 11 där det bl.a. 
står att undervisningen måste bedrivas på ett demokratiskt tillvägagångssätt där eleven ska ha 
möjlighet att delta i planering och utvärdering av undervisningen samt ges möjlighet till att 
välja teman, aktiviteter och ämnen. Detta för att öva eleverna i deras förmåga att ta ansvar och 
att få utöva inflytande, vilket kan ses som ett hjälpmedel för skolan i sin roll att förbereda 
aktiva samhällsmedborgare (LGR 11, s. 8). Även Klafki understryker vikten av elevernas 
involvering i undervisningen. Klafki hävdar att för att undervisningen ska vara till någon hjälp 
i en inlärningsprocess, måste mål och innehåll såväl som metoder och medier i allt större 
utsträckning planeras och motiveras i dialog med eleverna (Klafki, 1997, s.226). 
 
2.4 Musiklärarens repertoarval 
 
Musikpedagogen Marie Heléne Zimmerman Nilsson genomförde i sin avhandling 
”Musiklärares val av undervisningsinnehåll” observationer och intervjuer av musiklärare och 
deras undervisning. Hennes resultat visar på samma hantverksmässiga- och konstnärliga 
fokusering hos musikläraren som framkom i Bouijs studier. I Zimmerman Nilssons 
avhandling framgår att de musiklärare hon följde baserade sin undervisning på sina egna 
erfarenheter och preferenser. (Zimmerman Nilsson, 2009, s. 157) Zimmerman Nilssons 
undersökning visar alltså att den tredimensionella musikundervisningen förordat av Nielsen 
inte följts av lärarna som utgjorde grund för hennes studie. Hennes resultat visar istället att 
musiklärarna formar sin undervisning efter sina egna preferenser, erfarenheter och sin egen 
ämnesuppfattning. 
 
Eva Georgii-Hemming, även hon musikpedagog, tillhandahåller ett tydligt exempel angående 
hur musiklärarens tidigare erfarenheter påverkar undervisningen och de didaktiska val läraren 
gör. Hemming genomförde fem kvalitativa intervjuer med fem olika musiklärare för att 
försöka ta reda på om det finns någon koppling mellan musiklärarnas livserfarenhet och 
undervisning och deras syn på undervisningsämnet, något som tydliggörs nedan. 
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Repertoaren styrs av Klaras vilja att kunna och orka fortsätta med sitt yrke fram till pensionen och 
popmusik utelämnas även på grund av hennes eget svaga intresse för och få erfarenheter av musik 
inom detta område. (Georgii-Hemming, 2005, s. 206) 
 

Detta blir ett tydligt exempel på hur en lärare baserar sitt undervisningsval på egna 
erfarenheter och intressen. Som en kontrast till detta visar musikpedagogerna Claes Ericsson 
och Monica Lindgrens forskning att de lärare som valt sång- och ensemblespelsrepertoar utan 
elevernas inflytande baserat sina repertoarval på tre huvudsakliga kriterier (2010, s. 187).  Det 
första kriteriet de fann var att alla de låtar som användes vid sång och musicerande i deras 
observationer kunde kategoriseras in i rock och popgenrer, vilket tydligt går emot läroplanen 
som kräver en ” saklig och allsidig undervisning” (Lgr 11, kap 1, s. 8). 
 
Författarna hävdar vidare att det andra kriteriet är att låtarna är mellan 20 och 30 år gamla, 
vilket kanske skulle kunna bero på att låtarna använts av läraren många gånger och blivit det 
författarna kallar ”musikundervisningens evergreens” (Ericsson & Lindgren, 2010, s. 187), 
alltså väl beprövade och inövade av musikläraren. 
 
Det tredje kriteriet som författarna menar påverkar musiklärarnas repertoarval är att musiken 
ska vara spel- och sångvänlig. Repertoarvalen mellan de i studien observerade musiklärarna 
var oerhört likvärdig och författarna diskuterar huruvida det har skapats något som kan liknas 
en skolmusikrepertoar. (Ericsson & Lindgren, 2010, s. 187) 
 

Begreppet musik i skolan, som lanserades för ett antal år sen signalerade ett diskursivt brott, är 
på väg att återigen kunna betraktas som synonymt med skolmusik, nu artikulerad via element 
som äldre beprövade låtar, trallvänlig populärmusik och standardisering. (Ericsson & Lindgren, 
2010, s. 187) 
 

När lärare inte planerar lektionsinnehåll och undervisningsrepertoar tillsammans med eleverna 
skapas enligt Börje Stålhammar, professor i musikvetenskap, ett dilemma. Om repertoaren är 
lärarvald uppstår lätt situationen där det som lärarna anser tillhöra en modernare repertoar inte 
betraktas som så av eleverna. Stålhammar benämner detta fenomen som en kulturell 
dissonans, dvs. att eleverna uppfattar ämnet som overkligt och främmande i relation till sina 
egna erfarenheter (Stålhammar, 2004, s. 58).  
 
Liknande Börje Stålhammar problematiserar även musikpedagogen Bo Nilsson på vilket sätt 
populärmusiken skildras i klassrummet och om det är lärarens eller elevernas tolkning av 
begreppet populärmusik som ligger till grund för undervisningen. Nilsson menar att lärarna 
ofta verkar tro att klassrummet är en korrekt avspegling av populärkulturen trots att den 
egentligen är långt ifrån elevernas verklighet. (Nilsson, 2011, s. 95-96) Frågan blir alltså vad 
som är t.ex. populärmusik, lärarens erfarenhet eller elevernas uppfattning av området? 
 
Ericsson och Lindgren hävdar dock att lärarens valda repertoar, med utgångspunkt i egna 
preferenser och situationer liknande det som Stålhammar benämnt den kulturella dissonansen, 
inte endast behöver ses som ett problem i undervisningen. 
 

Rockmusikens historia betas av i kronologisk ordning med början i mitten av 1950-talet och 
tonvikten ligger på musik med utgångspunkt i lärarens preferens. Det är fullt möjligt att 
problematisera en sådan föreställning om elevers vardagskultur, men det bör även framhållas att 
dagens pluralitet beträffande preferens och identitetsbildning för att ett historiskt perspektiv 
ingalunda bör ses som irrelevant. (Ericsson & Lindgren, 2010, s. 182) 
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Ericsson och Lindgren menar alltså att den intertextualitet som råder inom musiken är en 
viktig aspekt som eleverna bör förstå och att den enkelt kan beskrivas genom t.ex. 
rockmusikens historia. Dock framhäver författarna att den ofta valda anglo-amerikanska rock- 
och popmusiken inte alltid är en vardagskultur bekant för alla elever, vilket i sin tur kan ses 
som ett hinder i undervisningen då elevernas vardagskultur ofta jämställs med just 
populärmusik (Ericsson & Lindgren, 2010, s. 182). Ericsson och Lindgrens undersökning går 
alltså att tolka som att det i en varierad undervisning inte behöver vara något problem om den 
kulturella dissonans Stålhammar varnar för dyker upp ibland om det är så att även andra 
genrer och stilar används i undervisningen. 

 
Den nationella utvärderingen av grundskolan tyder på att 97 procent av lärarna utgår från 
egna undervisningsmål samtidigt som studien visar att undervisningen inte ifrågasätts (2005).  
Kan det möjligen vara så att detta bidrar till den konstruerade skolmusikrepertoaren och de 
standardiserade låtarna Ericsson och Lindgren kastar ljus på? Läroplanen föreskriver att en 
kvalitativ utveckling av skolan bygger på en pedagogisk ledning och ett av lärarna 
professionellt ansvar, vilket i sin tur vilar på en verksamhet som ständigt omprövas och 
utvärderas (Lgr 11, kap. 1, s. 11). Skulle detta kunna stävja musikundervisningens evergreens 
och det egenproducerade undervisningsmaterial som 86 procent av lärarna använder enligt 
NU-03? Författarna till NU-03 hävdar bestämt att den erfarenhetsgrundade undervisningen 
som bedrivs av lärarna i deras undersökning, baserad på läroplanen, resulterat i att lärarna inte 
följer läroplanen för musikundervisningen i grundskolan (Sandberg, Heiling & Modin, 2005, 
s. 144–145). För att undgå en undervisning som utgår från läraren självt menar Carlgren och 
Marton att det behövs en insikt i det professionella objektet samtidigt som Reimer eftersöker 
en musikpedagogisk filosofi hos musiklärarna medan Nielsen förordar en musikpedagogisk 
syn vilandes på en vetenskaplig-, hantverksmässig- och konstnärlig utgångspunkt. Allt för att 
avhjälpa en undervisning endast baserad på musiklärarens egna ämnesuppfattning. 
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3. Syfte och problemformulering 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilka sätt musiklärarens egen musikaliska identitet 
avspeglar sig i klassrumsundervisningen. Jag undersöker därför hur musiklärarens egen 
musikaliska bakgrund och preferenser påverkar vilka didaktiska val som görs, vilka 
arbetsområden som premieras och vilka som eventuellt sållas bort och varför detta sker. 
 
4.  Metod, urval, tillvägagångssätt och tillförlitlighet 
 
I detta kapitel presenteras de metoder jag använt i min studie, urvalsprocessen, 
tillvägagångsättet samt undersökningens tillförlitlighet. 
 
På grund av uppsatsens begränsade omfång har jag valt att intervjua1 tre yrkesverksamma 
musiklärare samt genomföra en enkätundersökning2 innefattandes 32 yrkesverksamma 
musiklärare som undervisar grundskolans senare år. Intervjuerna är tänkta att vara mer 
djupgående kring hur de tre enskilda musiklärarna uppfattar att deras musikaliska bakgrund 
påverkar deras undervisning medan enkätundersökningen ska spegla en mer allmän bild av 
uppsatsämnet. Intervjuerna och enkätundersökningen har skett parallellt med varandra och har 
därför inte kunnat påverka varandra. 
 
4.1 Intervjuer 
 
Urval 
Två av de intervjuade musiklärarna har jag tidigare träffat på en lärarkonferens för ett antal år 
sedan. Den tredje musikläraren som intervjuats är en av mina tidigare VFU-handledare som 
undervisar i en annan kommun än de övriga två musiklärarna. 
 
Anders och Camilla undervisar vid två olika kommunala skolor och Beata vid en friskola. De 
intervjuade musiklärarna är alla mellan 30 och 35 år, där den knappa åldersskillnaden gör att 
resultaten kan jämföras på liknande grunder. Detta bl.a. då arbetslivserfarenheten mellan dem 
inte skiljer så många år, de har alla genomgått en liknande utbildning och de är alla uppvuxna 
under samma årtionde i Sverige. De har även upplevt samhällsutvecklingen och inte minst 
den revolutionerande tekniska utvecklingen vid samma skede i livet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Intervjufrågorna	  återfinns	  i	  sin	  helhet	  i	  uppsatsens	  slut.	  
	  
2	  Enkäten	  återfinns	  i	  sin	  helhet	  i	  uppsatsens	  slut.	  
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Tabell 1: Intervjuade musiklärare 
Namn Yrkeserfarenhet av 

högstadiet 
Musikalisk bakgrund 

Anders 6-7 år Trombon, bas, gitarr, 
trummor 
bandspel - pop och rock 
Livgardets 
dragontrumpetarkår 
 

Beata 4 år Sång, fiol, 
bandspel – hårdrock, 
folkmusik & världsmusik 

Camilla 7 månader Sång, Fiol, Piano, Gitarr 
bandspel – pop, rock & 
grunge 

 
Tillvägagångssätt  
Intervjuerna tog ca 40 minuter att genomföra. Anders intervju genomfördes på ett café,  
Beatas intervju gjordes på hennes arbetsplats och Camillas intervju genomfördes via skype. 
Det gjordes ljudupptagningar vid varje intervju och intervjuerna transkriberades sedan med 
hjälp av dessa. I valet av huvudfrågor utgick jag från uppsatsens syfte men även från de olika 
studier som redovisats i kapitlet vetenskaplig utgångspunkt för att på så sätt kunna se om 
resultaten från mina undersökningar överensstämmer med den tidigare forskningen jag läst.  
 
De intervjuade musiklärarna bifogade även en läsårsplanering för årskurs nio. Detta för att ge 
mig en uppfattning om hur mycket tid som ges de olika undervisningsområden som ingår i 
musikundervisningen, och framför allt för att se vilka ämnesområden musiklärarna valt ut till 
sin undervisning. Jag valde årskurs nio som utgångspunkt för läsårsplaneringen då man det 
sista året i grundskolan måste gå igenom ämnets alla kunskapskrav och på det sättet 
förhindrar risken för läsårsplaneringar där enbart vissa kunskapskrav återfinns. 
 
Tillförlitlighet  
I och med att det inte fanns någon personlig kännedom om intervjuobjekten var det relativt 
lätt att hålla intervjuerna på ett professionellt sätt. För att skapa en större tillförlitlighet var 
intervjuobjekten väldigt sparsamt informerade om uppsatsen innehåll och jag nämnde aldrig 
resultat jag stött på i min läsning av tidigare gjord forskning. Detta i ett försök att inte påverka 
deras svar åt något särskilt håll.  
 
Intervjuerna började med lite kortare enklare frågor kring utbildning, arbetsplats, 
yrkeserfarenhet och liknande frågor, detta för att få igång intervjun. I och med att intervjun 
fortlöpte försökte jag lämna mer och mer plats åt intervjuobjektet för att försöka skapa ett mer 
samtalsliknande klimat där jag endast hade några övergripande frågor att ställa, med några för 
mig själv föreslagna följdfrågor vilka användes vid behov. 
 
Med intervjumetoden kan jag inte vara säker på att informanterna bara svarat det de tror jag 
vill höra eller att de själva kanske inte är medvetna om på vilket sätt deras musikaliska 
bakgrund påverkar deras undervisning. Dock har jag i intervjuerna försökt vara neutral och 
inte tagit ställning till något de sagt, detta för att försöka förhindra att de ger de svar som de 
tror eftersöks. 
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Vid sammanställning av intervjuerna har jag till min bästa förmåga försökt vara neutral och 
inte låtit mina egna personliga åsikter om varken ämnet eller svaren få ta plats i intervju- och 
transkriberingsarbetet.  
 
4.2 Enkätundersökning 
 
Urval 
De 32 lärare som deltog i enkätundersökningen kontaktades via gruppen ”musiklärarna” som 
återfinns på facebook och består av över 900 musiklärare runt om i Sverige. En förfrågan om 
att delta i enkätundersökningen skickades ut till gruppen och de som ville delta anmälde sitt 
intresse. Det gemensamma för alla lärare som deltog i enkäten är att de är utbildade 
musiklärare, behöriga att undervisa grundskolans senare år och att de alla är yrkesverksamma 
i dagsläget. Kanske det kan kritiseras att enkäten besvarades av musiklärare som själva fick 
anmäla intresse att delta i enkäten, vilket skulle kunna ses som att en viss typ av lärare 
överrepresenterades i enkäten. D.v.s. att enkäten endast besvarades av engagerade lärare som 
gått med i ett digitalt forum där de dessutom är aktiva medlemmar och skriver egna, för yrket 
relaterade inlägg. Dock var det ett enkelt sätt att hitta yrkesverksamma musiklärare som 
kunde tänka sig att delta i enkätundersökningen. Enkäten besvarades på webbplatsen 
surveymonkey.com och samtliga enkätdeltagare fick ett mail3 med en direktlänk till enkäten. 
 
Tillvägagångssätt 
Enkäten skickades ut till de lärare som anmält intresse att göra den och svaren samlades in via 
webbplatsen Surveymonkey.com. När enkäten väl är besvarad och svaren skickats in går det 
inte att använda länken igen. 
 
Innan enkätundersökningen skickades ut genomfördes en testenkät där fyra musiklärare, alla 
undervisandes på högstadiet, svarade. På detta sätt fick jag en relativt god förståelse för vilka 
typer av svar mina frågor kunde resultera i samtidigt som jag fick en chans att gå igenom och 
modifiera de frågor jag märkte inte framkallade användbara svar. Denna testomgång gav mig 
också en möjlighet att se huruvida webbplatsens sammanställningsfunktion och 
analysfunktion av svaren fungerade i enlighet med de svar som lämnats. 
 
5. Analyser och Tolkningar 

5.1 Intervjuer 

Den egna musikaliska bakgrunden 
Alla de intervjuade musiklärarna började musicera vid tidig ålder. Anders på trombon medan 
både Beata och Camilla startade med fiol och piano. Under mellanstadieåren började Beata 
även intressera sig för folkmusik medan Camilla lärde sig att spela gitarr på egen hand. 
 
Under högstadieåren började Anders spela gitarr, bas och trummor där han mestadels ägnade 
sig åt pop- och rockmusik. Även Beata spelade trummor då hon fått upp ögonen för hårdrock, 
men hon fortsatte parallellt att utveckla sin sång. Under högstadiet började även Camilla spela 
i band och spelade då mest pop och rock men även en del grunge. Beata spelar idag i ett 
världsmusikband medan varken Camilla eller Anders musicerar vid sidan av jobbet i 
dagsläget. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Missivet	  återfinns	  som	  bilaga	  i	  uppsatsens	  slut	  
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Undervisningsmoment 
Samtliga musiklärare inkluderar eget skapande, ensemblespel, musikhistoria och sång i sin 
undervisning. Gemensamt för dem alla är att de anser spelandet vara det viktigaste momentet i 
undervisningen.  
 
Enligt deras egna redogörelser av undervisningsmomenten är Anders den enda av lärarna som 
tar upp musikteori och melodispel som undervisningsmoment. Beata berättar om det egna 
projektet hon kallar ”musikbranschen” där hon bl.a. tar upp upphovsrätt med eleverna. Hon 
vill genom det projektet visa eleverna olika vägar om man vill satsa på musiken men också 
för att påvisa musikämnets bredd för eleverna, att det kan handla om mer än att bara spela. 
Enligt deras egna redogörelser för vilka undervisningsmoment som ingår i undervisningen är 
Camilla den enda läraren som nämner musiklyssning som ett separat undervisningsmoment, 
men Anders nämner att de i samband med musikhistoriaundervisningen lyssnar mycket på 
olika genrer. 
 
Den egna undervisningen 
När jag ställer frågan vilka genrer som ingår i deras undervisning svarar alla tre musiklärare 
vid respektive intervju att de uteslutande använder sig av pop- och rockmusik vid 
ensemblespelsundervisningen. Samtliga intervjuade musiklärare förklarar detta val med att de 
uppfattar den musiken som lättspelad och därför mycket användbar i 
undervisningssituationen. Att de anser just pop- och rockmusik vara lättspelad musik är något 
de återkommer till flera gånger under sina intervjuer, vilket därför kan uppfattas som ett av de 
viktigaste kriterierna i de intervjuade lärarnas urvalsprocess kring repertoaren. 
 
Anders betonar dock att han även använder sig av jazz, blues och klassisk musik i sin 
undervisning, men då mest vid melodispel och i musikhistoriaundervisningen.  
Camilla nämner en afrikansk sång de sjungit i samband med rytmikundervisningen och vid 
musiklyssningen har hon introducerat eleverna för många olika genrer, dock endast genom 
lyssning. Beata använder även hon pop- och rockmusik till ensemblespelet men när vi tittar 
närmare på hennes läsårsplanering, som visar att de just jobbat med kletzmermusik och 
musikhistoria, utbrister hon plötsligt:  
 

Resten av terminen har det varit ensemble, och då är det ju populärmusik. (Beata, intervju) 
 
När jag frågar henne varför det verkar självklart med just populärmusik vid ensemblespelet 
svarar hon återigen att det är den musiken hon anser mest lättspelad och därför mest lämpad 
för eleverna att spela. 
 
Den egna musikaliska bakgrundens inverkan på undervisningen. 
Anders menar att hans egen musikaliska bakgrund i viss mån påverkar hans undervisning. På 
frågan om det är Anders egna musikaliska preferenser som styr repertoarvalen inom pop- och 
rockundervisningen eller om det endast är elevernas önskemål svarar han att han uppskattar 
att det till hälften är Anders egna val och till hälften elevernas önskemål som styr 
repertoarvalen. Han konstaterar att han lägger mycket tid och energi på pop- och 
rockgenrerna, vilka är de genrer han själv ägnat sig mest åt i sitt eget musicerande, och han 
tycker det är lätt att ibland glömma bort de andra genrerna.  
 
Även Beata håller med om att hennes bakgrund och preferenser påverkar hennes 
undervisning.  Hon menar att hennes elever antagligen får mer folkmusik och en bredare bild 
av världsmusik än andra elever då hon själv är så insatt i det eftersom hon utövar det 
professionellt vid sidan av sin undervisning. Hon säger: 
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Jag blir nästan ledsen på mig själv när jag ser att vi nästan bara kört det den här terminen (Beata, 
intervju) 

 
Både Beata och Anders tar upp hiphop/rap som ett moment de tycker är svårt att undervisa i, 
främst på grund av bristande egen erfarenhet av området. Beata har haft ett hiphopprojekt i 
årskurs åtta under flera års tid men aldrig upplevt att det blivit bra, något hon menar beror på 
henne själv 
 

Det har aldrig blivit bra och det handlar nog någonstans om att jag inte riktigt behärskar det, att 
min okunskap lyser igenom. Att de kan se att där står hon och gör något hon inte är så himla bra 
på, det tror jag i alla fall (Beata, intervju) 

 
Anders menar att hiphop är ett område som många av hans elever identifierar sig med men att 
han trots det valt att inte undervisa det. Istället återfinns det mer som ett frivilligt moment i 
undervisningen där de elever som vill kan få hjälp. Dock menar han att den hjälpen oftast 
består i att ta ut låtar eller hjälpa eleverna med bakgrundskomp så de kan lära sig att spela 
låtarna, men att det inte blir så mycket hjälp med själva rappandet. Han väljer alltså att inte 
undervisa hiphop på grund av sina bristande kunskaper i ämnet. Camilla däremot har inga 
problem att undervisa hiphop och hon ser det som en stor genre inom den afroamerikanska 
musiken, vilket är den genre hon själv brinner mest för och baserar sin undervisning på. 
 
Camilla menar att det är självklart att den egna bakgrunden påverkar undervisningen men 
ibland kanske på ett omedvetet sätt.  Hon tror att många musiklärare utgår från den egna 
bakgrunden och hon ställer sig själv frågan vad som annars skulle utgöra en grund för 
musikundervisningen. Camilla är den enda av de tre intervjuade lärarna som inte tar upp det 
centrala innehållet som grund för undervisningen, vilket kanske är därför att hon automatiskt 
tänker att alla musiklärare utgår från sin egen musikaliska bakgrund i planerandet av 
undervisningen istället för det centrala innehållet som de båda andra intervjuade musiklärarna 
tagit upp som grunden för deras undervisnings- och repertoarval. 
 
Angående den egna musikaliska bakgrundens påverkan säger Camilla:  
 

Jag tänker inte så mycket på det jag har i min bakgrund, det kommer naturligt, det är anledningen 
till att jag t.ex. inte lär mina elever att joddla eller jojka eller sjunger folkmusik med dem för att det 
inte finns hos mig. Jag har inte dom kunskaperna. Jag tänker på min utbildning, vi hade ju 
folkmusikensemble, allt från iransk folkmusik till svensk, men jag tror att eftersom jag brinner för 
den afroamerikanska musiken så blir det att jag väljer låtar som jag tycker passar även för mig att 
sjunga …”. 

 
Både Beata och Camilla fortsätter diskussionen kring att känna en trygghet i att undervisa 
arbetsområden man själv behärskar väl. Beata tror t.ex. inte att hon vågat använda sig av 
judisk musik om hon inte själv praktiserat det på fritiden och Camilla har aktivt valt bort 
folkmusiken eftersom hon menar att hennes ”okunskap” skulle tvinga henne att lägga ner 
många timmars arbete inför ett sådant arbetsområde, och hon skulle ändå känna att hon inte 
”hade koll”, något hon uttrycker som väldigt viktigt för henne. Hon menar att hon vill känna 
att hon behärskar alla undervisningsmoment väl så hon på det sättet kan känna sig tillfreds 
med sin egen arbetsinsats. Hon säger att hon inte vill låtsas att hon kan när hon egentligen inte 
kan. 
 
Då Beata har bott i både Tanzania och Sydafrika och talar swahili flytande känns det naturligt 
för henne att även lära eleverna sånger och rytmer därifrån. Utan egen erfarenhet av sådana 
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områden tror hon att det lätt kan bli så att man bara pratar om det, men inte vågar praktisera 
det i klassrummet. Beata återkommer ofta till temat att känna sig trygg i de moment hon går 
igenom och hon hävdar att undervisningen blir bättre då eftersom hon känner att hon lättare 
kan individanpassa undervisningen. Hon poängterar vikten av att känna en säkerhet i det 
undervisade materialet. 

 
Jag vill hellre vara den här läraren som vet och kan, än att jag gör något jag inte kan så bra men 
testar. Desto duktigare jag är på något ju mer påverkar det eleverna att de tycker det här är verkar 
ju verkligen kul (Beata, intervju) 

 
Till skillnad från Beata hävdar Camilla att hon inte väger in elevernas perspektiv i frågan. 
Hon tror inte att det skulle påverka undervisningen ur ett elevperspektiv om hon kände sig 
trygg i området eller ej, men att hon för sin egen skull inte skulle kunna vara nöjd med sin 
arbetsinsats om hon inte kände sig säker i det för undervisningen valda arbetsområdet. 
Liksom Beata väger även Camilla in elevernas motivation i diskussionen, dock skiljer sig 
deras uppfattning om det markant då Camilla ger exemplet med den bortvalda folkmusiken 
som ett medvetet val för att få med sig eleverna och skapa en lust inför musicerandet, något 
hon upplever lättare i arbetet med popmusik än med folkmusik. Beata däremot tar medvetet in 
de för eleverna annorlunda genrerna för att bredda elevernas kunskap och på det sättet försöka 
skapa en lust och motivation inför undervisningen.  Beata tror mer att lärarens kompetens i 
undervisningens alla moment motiverar eleverna medan Camilla fokuserar mer på genre-och 
områdesval för att motivera eleverna.  
 
Elevinflytande 
Anders, Beata och Camilla är öppna för elevernas önskemål gällande repertoarval. Beata har 
en önskelåda i klassrummet där eleverna har möjlighet att lägga lappar med 
repertoarönskemål. Av dessa väljer sedan Beata ut ca två låtar per termin. Hon poängterar att 
just denna låda är hennes sätt att använda sig av elevinflytande i sin undervisning. Inför 
ensemblespelsmomentet ber Anders eleverna om önskemål på låtar de vill lära sig spela och 
han sammanställer sedan ett tiotal av dessa som eleverna individuellt får välja mellan.  Både 
Beata, Anders och Camilla väljer ut låtarna på en basis att de ska vara sång- och spelvänliga, 
och Anders förenklar låtarna om det behövs, allt för att elevernas önskemål ska tillgodoses. 
 
Camilla ber inte om elevernas önskemål utan väljer istället ett antal låtar från pop- och 
rockgenrerna som eleverna sedan får välja mellan. Hon googlar gärna fram de mest spelade 
låtarna för tillfället, allt för att låtvalen ska kännas aktuella för eleverna. Hon poängterar faran 
i att som musiklärare tro att man har god insikt i ungdomarnas musikaliska preferenser, vilket 
resulterat i att hon tar inspiration från aktuella spellistor och topplistor i sina repertoarval. 
 
Utöver elevernas önskemål och spelvänliga tolkningar av låtarna nämner både Beata och 
Anders att de annars väljer ensemblespelslåtar för att de ska passa in i en viss kontext, t.ex. i 
musikhistoriaundervisningen eller i något större temaarbete.  
 
Lärarens uppdrag – att guida eller påverka? 
Både Anders och Beata nämner flera gånger under sina intervjuer att de ser det som deras 
uppdrag att bredda elevernas musiksyn och att de därför vill föra in så många olika 
musikgenrer som möjligt. 
 
Beata säger att hon funderar mycket kring hur musikundervisningen ska förhålla sig till 
elevernas egna intressen och var hennes roll som lärare kommer in i detta. Hon anser att 
hennes uppdrag som lärare är att få eleverna att utveckla nya förmågor och nya musikaliska 
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insikter och inte bara basera musikundervisningen efter det som redan är bekant för eleverna. 
Hon menar att det är en enkel utväg att endast låta eleverna spela låtar som de själva tycker 
om och hon undrar vad hennes roll som pedagog isfall går ut på, att endast lära eleverna att 
spela eller att faktiskt bredda deras musikaliska kunskapssyn? 
 
Med tanke på den kulturella dissonansen håller Anders med om att elevernas bild av pop- och 
rockmusik ofta inte överensstämmer med hans egen. Därför återkommer han flera gånger i 
intervjun till vikten av musikhistoriaundervisningen då han anser att det är där eleverna kan få 
genrekännedom och på det sättet få hjälp att bredda sina musikaliska vyer. Han säger att det är 
något som ofta mottas väldigt positivt av eleverna samtidigt som han ser att det ökar deras 
förståelse för musik och den stora bredd som ryms inom ämnet. 
 
Camilla däremot upplever inte någon krock mellan hennes och elevernas syn på pop- och 
rockmusik, vilket kanske beror på att hon tar hjälp av topplistor och liknande i sitt 
repertoarval. Hon menar att hon och eleverna inte pratar om vilken genre en viss låt tillhör när 
den ska användas i ett spel- eller sångsammanhang.  Hon ger exemplet att när eleverna sjöng 
den gamla soullåten ”Lean on Me” valde hon att inte benämna låten som en soullåt och 
spelade därför inte heller upp originalversionen av låten. Istället spelade hon låtversionen från 
tv-programmet ”Glee” då hon tyckte att den versionen förmedlade andra musikaliska kvalitéer 
och framför allt ansåg hon att den versionen skulle skapa större motivation hos eleverna än 
originalversionen. 
 
Både Anders och Beata uttrycker samma vilja till att bredda elevernas musikaliska vyer och 
kunskaper, men närmar sig alltså detta på två helt olika sätt. Anders använder sig av musik 
som eleverna känner till och många gånger har önskat själva för att senare, t.ex. i 
musikhistoriaundervisningen, introducera en för eleverna okänd originalversion. Man kan se 
det som att han utgår från elevernas kunskaper och bygger vidare och breddar dessa med hjälp 
av t.ex. musikhistoriaundervisningen. Beata använder sig också av elevernas önskemål i 
spelundervisningen men bygger inte vidare på repertoaren på samma sätt som Anders. Istället 
för att som Anders leda in arbetet i musikhistoriaundervisningen och t.ex. spela upp, för 
eleverna, okända originalversioner och på det sättet bredda elevernas förståelse för musiken 
planerar hon istället in större temaarbeten med fokus på t.ex. världsmusik. Detta för att 
utveckla och bredda elevernas kunskaper inom musikämnet. 
 
Beata utrycker en fundering kring huruvida hon som musiklärare påverkar vad eleverna 
lyssnar på för sorts musik. Hon tror att så är fallet, och hänvisar till det faktum att hon mer 
och mer under de senaste åren i sin undervisning gått mot det som hon kallar radiopop, alltså 
den populärmusik som spelas på radion då hon tycker det är en tacksam musik att använda i 
skolan eftersom hon anser den vara lättspelad. Att hon mer och mer gått över till just 
populärmusik i sin ensemblespelsrepertoar tror hon har påverkat elevernas musikaliska 
preferenser då hennes elever oftast föredrar just den musikstilen. Jag själv slås av tanken om 
det inte skulle kunna vara tvärtom, att hon mer och mer gått över till populärmusik i sin 
undervisning då det är det som eleverna lyssnar mest på och då antagligen är den musikstil 
som mottas mest positivt av eleverna. 
 
Anders pratar mycket om vikten av att eleverna bör ha en relation till musiken de ska spela. 
Han menar att det hjälper dem att musicera, att den väcker mer lust än om det bara är 
repertoar som valts och presenterats av honom. Dock understryker han att han själv inte 
behöver ha en relation till repertoarvalen. Urvalsprocessen för att hitta de låtar som eleverna 
har relationer till grundar sig i hans vilja till att använda sig av elevernas önskemål i 
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ensemblespelsundervisningen. Dock verkar inte den relationsstyrda aspekten vara så viktig 
när det kommer till hiphopområdet då han aktivt valt att inte undervisa det på grund av sin 
egen okunskap i området. Detta trots att många av hans elever känner en stark relation till just 
det området. 
  
Får läroplanen plats i kursplanen? 
Lust och motivation är ämnen de intervjuade musiklärarna ofta tangerar i sina intervjuer.  Att 
skapa lust och motivation och att kunna individanpassa är ju något som står i läroplanens 
första kapitel. På frågan om lärarna uppfattar det som svårt att få med sig dessa delar av 
läroplanen in i kursplanen, och framför allt in i sin undervisning poängterar Beata vikten av 
att undervisa i halvklass för att få en individanpassning som fungerar, både för de eleverna 
som behöver utmanas med svårare material och de elever som behöver extra stöd. 
 
Anders poängterar att det är en utmaning att inkorporera läroplanens tankar kring lust och 
motivation i undervisningen på grund av den knappa undervisningstiden. Han tycker det är 
svårt att skapa lust och motivation för eleverna med tanke på de många bedömningsmomenten 
som han upplever tar mycket plats i musikundervisningen, vilket även Camilla ser som en 
begränsning. Hon upplever att hon ibland stänger dörrar för eleverna då hon anser sig 
fokusera för mycket på kursplanen och för lite på eleven och dennes lust. Hon säger att: 
 

Lusten hos en elev kan ju vara att spela trummor och lusten för en annan elev bygger på att 
sjunga galet mycket. Det går ju inte om man har en timme i veckan om man har helklass, man 
hinner inte (Camilla, intervju)  

 
  Hon menar att undervisningen måste utgå från var eleverna befinner sig, både 
kunskapsmässigt och känslomässigt, men erkänner att hon själv ofta förbiser det. 
 

Ibland missar jag det för jag tänker kursplan och kunskapskrav och hur ska jag bedöma det här, 
och hinna det där…(Camilla, intervju) 

 
Både Anders, Beata och Camilla upplever yrket som stressigt och energikrävande. För att 
både hinna, orka med och känna en tillfredsställelse över den egna pedagogiska insatsen görs 
vissa prioriteringar i områdesval och repertoarval där vissa områden premieras och andra 
aktivt väljs bort. De upplever alla att lust och motivation hos eleverna är nyckeln till 
framgångsrik undervisning, dock skiljer sig deras försök att skapa, och sedan bibehålla, en för 
eleverna lustfylld undervisning avsevärt. Både Beata och Camilla diskuterar 
arbetslivserfarenheten som avgörande för undervisningen och dess kvalité. Camilla, som 
undervisat flera år på lågstadiet menar att hon på grund av sin korta erfarenhet av 
undervisning på högstadiet väljer bort områden och musikgenrer då hon inte anser sig ha 
varken erfarenhet av dem eller tid att studera in dem. Beata nämner i sin intervju att hon efter 
fyra års erfarenhet av undervisning på högstadiet äntligen känner en trygghet i sig själv som 
pedagog och i sin undervisning. Anders, som undervisat längst, gör inga antydningar om att 
han skulle känna sig mer trygg i sin egen undervisning nu än för några år sedan. Oavsett längd 
på arbetslivserfarenheten har de alla områden de ej känner sig bekväma att undervisa, vilka 
både Camilla och Anders aktivt väljer bort medan Beata försöker undervisa de områdena, 
men utan att känna att hon lyckas vidare väl. 
 
5.2 Enkäterna 

Av enkätens 32 svarande uppger samtliga att de använder sig av popmusik i sin 
ensemblespelsundervisning och 24 svaranden uppger att de använder sig av rockmusik i 
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ensemblespelsundervisningen. Av dessa 32 svaranden är det drygt hälften som uppger olika 
popartister som inspiration till deras eget musicerande under uppväxten. Samtliga av dessa 
lärare använder främst popmusik i ensemblespelsmomenten i sin undervisning. Vidare uppger 
ungefär en tredjedel att de använder sig av visor och blues i ensemblespelsundervisningen.  

 En femtedel av lärarna säger sig använda folkmusik i ensemblespelsundervisningen. Utöver 
dessa svarar två lärare att de arbetar med världsmusik, vilket eventuellt skulle kunna räknas in 
under folkmusikgenren. På frågan angående vilka genrer som ingår i musiklärarnas 
ensemblespelsundervisning fanns inga givna alternativ i enkäten.  Istället förde informanterna 
själva in sina svarsalternativ, vilket kan leda till att svaren eventuellt blir en individuell 
tolkningsfråga, t.ex. gällande vad som är folkmusik och vad som är att betrakta som 
världsmusik. Kanske det kan vara så att några lärare endast avser folkmusik som svensk eller 
nordisk folkmusik och därför använder sig av begreppet världsmusik för att visa på en 
internationell bredd i undervisningens områden. Det kan även tänkas att de två begreppen 
används synonymt ned varandra.  

Endast tre av de 32 svaranden uppger att de använder sig av konstmusi1k i sin 
ensemblespelsundervisning, detta trots att det centrala innehållet i kursplanen för musik 
föreskriver att konstmusik, folkmusik och populärmusik skall ingå i musikundervisningen i 
årskurserna 7-9 (Lgr 11, s 103).  Dock står inte att detta behöver ske i 
ensemblespelsundervisningen, vilket var fokus för frågan som besvarades. Detta kan alltså 
betyda att folkmusik- och konstmusikområdet studeras i något annat moment än 
ensemblespelsundervisning. 
 
Bakgrund och preferens påverkar 
Två tredjedelar av de tillfrågade lärarna anser att deras musikaliska preferenser och 
musikaliska bakgrund påverkar deras undervisning. Deras förklaringar till på vilket sätt 
musikalisk bakgrund och preferens påverkar går att dela in i underkategorierna: Musikalisk 
preferens, Trygghet i Undervisningen, Underlättande faktorer och Övrigt. Kategorierna 
konstruerades av mig, i syftet att lättare möjliggöra en för läsaren tydlig överblick över 
enkätsvaren angående på vilket sätt den egna musikaliska bakgrunden och preferensen 
påverkar den egna undervisningen.  
Musikalisk preferens Trygghet i 

undervisningen 
Underlättande 
faktorer                    

Övrigt 

Lärarna menar att det 
underlättar att tycka 
om de låtar man jobbar 
med i klassrummet. 
Detta för att kunna vara 
inspirerande, men 
också för att orka jobba 
med låtarna längre 
perioder.  
 
De upplever det 
roligare att undervisa 
repertoar de själva 
uppskattar.  

 

Lärarna uppfattar det 
som lättare att 
entusiasmera i 
områden man som 
lärare gillar och känner 
sig bekväm med.  
 
Att som lärare kunna 
känna sig så bekväm 
som möjligt för att 
kunna coacha och 
hjälpa eleverna.  
 
 

Belyser lärarnas åsikt 
att det är enklare att 
lära ut repertoar de 
själva känner sig 
bekväma med.  
 
De hävdar också att de 
har lättare att hitta 
material i de genrer de 
själva tycker om. 
 
Tidssparande för nya 
lärare att använda 
bekant material 

De med bred 
musikalisk bakgrund 
använder sig av 
detta för vidga 
elevernas 
musikaliska vyer. 
 
Att förhindra 
upprepandet av 
tidigare 
självupplevda 
negativa 
upplevelser inom 
den egna 
skolgången. 

Figur 1 – Bakgrund och preferens påverkar 
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I ett enkätsvar svarade en musiklärare att det antagligen var mer troligt att man som lärare 
väljer bekant material för att kunna vara bekväm i undervisningssituationen men att detta inte 
betyder att eleverna inte får allt som efterfrågas i kursplanen. 

 
Två tredjedelar av de tillfrågade lärarna hävdar att de väljer undervisningsrepertoar efter den 
egna preferensen. Vissa berättar öppet att de väljer bort genrer som konstmusik för att de själva 
inte uppskattar den typen av musik eller att de låter sina egna åsikter kring repertoaren styra: 
 

Jag har en rätt tydlig åsikt i frågan vad ”bra” musik är. Det är för det mesta den musik jag själv 
anser vara ”intelligent” (inte produkt typ Justin B och Kate Perry etc.) Därför försöker jag att 
minska andelen av den sortens låtar i klassrummet (enkätsvar) 
 

Bakgrund och preferens påverkar inte 
En tredjedel av de svarande anser inte att deras musikaliska preferens eller bakgrund påverkar 
deras undervisning. Deras svarskommentarer av detta kan delas in två underkategorier, 
Elevinflytande och Pedagogiska Mål, även dessa kategorier skapade mig. 
 

Elev Elevinflytande Pedagogiska mål 
 
Lärarna menar att ensemblespelet ska ske 
utifrån elevernas intressen och önskemål och 
att eleverna därför ha stor möjlighet att vara 
med och påverka repertoarval. 
 
Elevernas val väger tyngre än lärarens egna 
val och man vill gärna tillgodose elevernas 
önskemål och intressen. Variation i 
undervisningsrepertoar ges inom andra 
områden och moment. 

 
Lärarna anser det viktigare att repertoaren är 
passande i ett pedagogiskt syfte och att lärarens 
egna musikaliska preferens eller bakgrunden är 
irrelevant då målet är att få eleverna intresserade 
av att lära sig spela instrument 
 
Lärarna eftersträvar att eleverna ges en 
musikalisk bredd vilket gör att lärarna tvingas 
undervisa repertoar och områden de ej själva är 
intresserade av men finner relevanta för 
undervisningens mål. 

Figur 2: Bakgrund och preferens påverkar inte 
 
Vid enkätsvarens sammanställning blev det tydligt hur entydiga svar de lärare som ej ansåg 
sin musikaliska bakgrund och preferens påverka sin undervisning lämnat.  De två 
underkategorierna Elevinflytande och Pedagogiska mål genomsyrade allas svar, för sig eller 
tillsammans. Dock var inte enkätsvaren för de som anser sin undervisning påverkad av sin 
bakgrund och musikaliska preferens lika entydiga. Där blev det istället fyra underkategorier, 
varav en fick benämnas Övrigt då det fanns svarskommentarer som skilde sig mycket från de 
övriga kommentarerna och inte riktigt passade in någonstans. 
 
5.3 Läsårsplaneringar 
 
De intervjuade lärarna bidrog alla med en läsårsplanering för årskurs nio. Detta för att jag, 
utöver intervjuerna, skulle försöka se om det finns någon koppling mellan musiklärarnas egen 
musikaliska bakgrund och deras egen undervisning, då främst angående vilka arbetsområden 
som finns med i undervisningen, hur många veckor musiklärarna avsätter för de olika 
arbetsområden samt vilka arbetsområden som utelämnas.  
 
Anders och Beata undervisar årskurs nio hela året medan Camilla endast undervisar årskurs 
nio en termin men har då dubbelt så långa lektioner. Detta är värt att tänka på vid betraktandet 
av sammanställningen av läsårsplaneringarna då Camilla ibland har två olika moment samma 
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vecka, första hälften av lektionen ägnas åt t.ex. ensemblespel och andra hälften åt individuellt 
spel. Camilla har alltså endast angett 20 veckor där hon ej angett tid åt aktiviteter såsom t.ex. 
prao. Anders och Beata har lämnat in läsårsplaneringar men räknat in både lov, helgdagar och 
t.ex. praotider. De har även lämnat utrymme i sina läsårsplaneringar för att eventuellt kunna 
förlänga något arbetsområde om ett sådant behov skulle uppstå, något Camilla inte gjort.  
 
Nedan följer en sammanställning av läsårsplaneringarna för att lättare få en översikt över de 
olika planeringarna.  
 
Tabell 2: Läsårsplanering  
Arbetsområde Anders Beata Cecilia 

Ackordsspel 4-5 veckor 7 veckor, utspritt i 
perioder 

3 veckor  
 

Ensemblespel - 
trummor, bas och 
ackordspel kan ingå 

4-5 veckor 4-5 veckor 6 veckor 
 

Melodispel 3-4 veckor, 
obligatorisk men på 
frivilligt instrument 

2 veckor, frivillig 
aktivitet 

- 

Sång 4-5 veckor 6 veckor, utspritt i 
perioder 

4 veckor sång, 
6 veckor kompövning 
med tillhörande sång- 
görs samtidigt som 
ensemblespel 
 

Musikhistoria 5 veckor 5 veckor - 

Eget skapande 4-5 veckor 4-5 veckor 6 veckor 

Rytmik - 
 

- 4 veckor kombinerat 
med andra moment 

Övrigt   Musik i samhället 
1 vecka 

 
5.4 Tolkning av enkäter och intervjuer 

 
I samklang med enkätundersökningen visar även intervjuerna på en 
ensemblespelsundervisning baserad på populärmusik. De intervjuade musiklärarna har alla en 
bakgrund inom pop- och rockmusik.  I enkätundersökningen framkom även där att mer än 
hälften av de tillfrågade musiklärarna nämnde just popmusik som en av de genrer som varit en 
av de största inspirationskällorna under deras uppväxt.   

 
Gemensamt för alla de intervjuade musiklärarna och två tredjedelar av enkätundersökningens 
svarande är att de anser att den musikaliska bakgrunden och preferensen påverkar deras 
undervisning.  Både intervjuerna och enkätresultaten visar att de tillfrågade lärarna uppfattar 
det som lättare att entusiasmera eleverna i arbetsområden och repertoar de själva känner sig 
bekanta med. Precis som Anders och Beata nämner det som sin uppgift att vidga elevernas 
musikaliska vyer anser även de lärare som i enkäten uttryckt att deras bakgrund och preferens 
påverkar deras undervisning detsamma. Samma svarsdeltagare från enkäten lägger även stor 
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vikt vid att själva uppskatta den valda ensemblespelsrepertoaren. De menar att undervisningen 
blir roligare och att de många upprepningar som sker av en viss låt i samband med t.ex. 
ensemblespel underlättas om de själva tycker om repertoaren som används. 
 
5.5  Tolkning av läsårsplaneringar 
 
Med tanke på att de intervjuade lärarna alla åberopade musicerandet som det mest centrala i 
deras undervisning överensstämmer det väl med deras läsårsplaneringar för årskurs nio där 
musicerandet, om än i olika former, ges mest utrymme. Ingen av de tillfrågade lärarna har vigt 
någon tid alls åt någon musikteori. Trots att Anders nämnde musikteori i sin intervju står det 
inte med i läsårsplaneringen för årskurs nio. Det är intressant att se att Beata, som med en 
tydlig sångbakgrund sammanlagt viger hela nio veckor åt sångmomentet där eleverna får 
möjlighet att jobba med sin sång. Det är inte obligatoriskt att ägna sig åt sången alla nio 
veckor men möjligheten finns, inplanerad i läsårsplanering, att ägna alla dessa veckor åt detta 
om eleven så önskar. Camilla som är den enda läraren som anger sång som sitt 
huvudinstrument viger mycket tid åt sång i sin planering. Under en termin, med dubbelpass, 
får eleverna möjlighet att ägna sig åt sång i tio veckor. Fyra av de veckorna är vigda åt olika 
sångmoment, där det även ingår sånglyssning och föreläsningar om bröstklang, huvudklang, 
röstomfång och målbrottet, något hon är ensam om att viga tid åt i läsårsplaneringen.  Det är 
tydligt att hennes egen sångbakgrund formar hennes undervisning så till vida att hon ägnar så 
pass mycket tid åt sången. Camilla är den enda av de tre lärarna som inte har någon 
musikhistoria eller något melodispel representerat i sin läsårsplanering för årskurs nio, vilka 
båda finns med i det centrala innehållet i kursplanen för musik. 
 
Anders som i sin intervju tog upp att det ibland känns svårt att skapa lust och motivation hos 
eleverna på grund av de många olika bedömningstillfällen som ingår i musikundervisningen 
är den lärare som har en mest jämn utdelning av läsårets veckor. Han avsätter inte mer tid för 
vissa områden utan samtliga arbetsområden ges fyra-fem veckor, med undantag för 
melodispel som får någon vecka mindre tid än övriga moment. 
 
6. Slutsatser 

 
Bland undersökningens enkätsvaren blev det tydligt att det för många lärare var viktigt att 
tycka om musiken som används i undervisningen, främst för att kunna entusiasmera eleverna. 
Detta var även något som Anders, Beata och Camilla poängterade i sina intervjuer. De 
förklarade på detta sätt varför vissa arbetsområden premierades och andra valdes bort, allt för 
att som lärare kunna känna sig bekväma i sin egen undervisning för att i sin tur på bästa sätt 
kunna entusiasmera eleverna. Genom enkätsvaren och intervjuerna blev det också tydligt att 
det ofta var lärarnas egen motivation, inte elevernas motivation, som var ett av de främsta 
urvalskriterierna i de repertoar- och områdesval som gjordes. 
 
Vidare visade det sig i både enkätsvaren och intervjuerna att den musikgenre som används vid 
ensemblespel oftast är populärmusik. Trots att två av de intervjuade musiklärarna ansåg sitt 
musikläraruppdrag bestå i att vidga elevernas musikaliska vyer undervisade de endast pop- 
och rockmusik vid ensemblespelsmomenten. Hur påverkar det egentligen elevernas 
kunskapsinhämtning och förståelse för musik? 
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7. Diskussion 
 
Precis som musikpedagogen Robert Schenk (2000) anser jag att det är det praktiska arbetet i 
klassrummet som är det som eleverna tar fasta på, kommer ihåg och får möjlighet att utveckla 
och fördjupa sina kunskaper inom. Med det menar jag att det är de musikstilar som eleverna 
praktiskt får utöva och spela som de utvecklar och fördjupar sina kunskaper i. De musikstilar 
och kunskaper som musikläraren endast föreläser om kommer inte att befästas lika väl hos 
eleverna. Att därför i sin ensemblespelsundervisning endast ägna sig åt populärmusik och att 
de övriga musikstilar består av teoretisk karaktär är, enligt mig, inte att ge eleverna samma 
chans till att på ett djupare sätt få en förståelse för musiken och praktiskt lära sig att spela den 
istället för att bara matas med kunskaper om den.  
 

Oavsett vad vi säger när allt kommer omkring är det vad vi gör, och hur vi gör det som är det starkaste 
budskapet i vår undervisning… Eleverna kommer alltid att påverkas mer av våra egentliga attityder till 
olika typer av musik och till musikaliska framträdande (Schenk, 2000, s. 39). 
 

Det faktum att många lärare, i både enkätsvaren och intervjuerna, hävdar att de hellre 
undviker vissa arbetsområden på grund av sin egen okunskap inom området än att utmana sig 
själva och försöka undervisa området visar på ett selektivt innehållsurval gjort av läraren, ett 
urval baserat på egna preferenser och kunskaper. Det faktum att vissa områden och 
repertoarer aldrig ryms i vissa klassrum sänder också självklart budskap till eleverna. 
Eleverna har naturligtvis ingen insikt i att det är på grund av lärarens osäkerhet inför området 
som denne valt bort det från undervisningen. Istället kanske detta tolkas av eleverna som att 
området inte är viktigt, relevant eller ok att ta upp i klassrummet. Anders nämnde flera gånger 
i sin intervju att det är viktigt för honom att eleverna har en relation till repertoaren. Att då 
välja bort ett ämne som hiphop, vilket var det område Anders medvetet valde bort trots att 
genren enligt honom själv var väldigt viktig för många av hans elever, skulle eventuellt kunna 
skapa en kulturell dissonans mellan Anders och hans elever. Anders tillgodoser elevernas 
pop- och rockönskemål och anser att detta är att möta eleverna i deras populärkultur när det 
kanske egentligen är hiphopen som ligger eleverna närmast och är den genre som bäst 
representerar deras vardagskultur. Bortfallet av hiphop i klassrummet i relation till den 
premierade populärmusiken skulle kunna vara en typ av den felaktiga populärkulturella 
avspegling Bo Nilsson menar sker i många klassrum runt om i Sverige (Nilsson, 2011, s 95–
96). En avspegling baserad på lärarens många gånger felaktiga uppfattning om vad som 
innefattar elevernas populärkultur och då lätt skapar den kulturella dissonans Börje 
Stålhammar varnar för (Stålhammar, 2004, s. 58).  

Det är inte att förglömma att populärmusik tydligt omnämns i kursplanens centrala innehåll 
och att populärmusik därför självklart ska ingå i musikundervisningen. Dock verkar det som 
att oavsett huruvida musikläraren använder sig av populärmusik med förevändningen att följa 
kursplanens centrala innehåll eller om läraren använder sig av populärmusik för att på det 
sättet tillämpa elevinflytande i sin undervisning, har det ändå visat sig genom enkät- och 
intervjusvaren samt den tidigare forskningen att musiken ändå baseras på lärarens selektiva 
urval, t.ex. gällande den egna preferensen och av låtens spel- och trallvänlighet.   

Om man som musiklärare hävdar att man genom användandet av populärmusik följer det 
centrala innehållet bör det även innebära att folkmusik och konstmusik, som båda omnämns 
tillsammans med populärmusik i det centrala innehållet, också används i undervisningen. 
Detta är något som tyvärr inte stämmer vid sammanställningen av mina enkät- och 
intervjusvar gällande ensemblespelsundervisningen i grundskolan. Då måste detta innebära att 
konstmusik och folkmusik används i andra undervisningssammanhang än i spelsammanhang 
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och jag anser då inte att eleverna ges samma förutsättningar att fördjupa sig inom t.ex. 
folkmusik och konstmusik jämfört med t.ex. populärmusiken som de får möjlighet att utöva 
praktiskt i samklang med andra. 

Robert Schenk hävdar i sin bok Spelrum att det är ett privilegium att vara musiklärare, 
samtidigt som det innefattar ett stort ansvar (Schenk, 2000, s. 15). Enligt mig består detta 
ansvar till stor del av att erbjuda en musikundervisning baserad på relevant innehåll taget från 
det centrala innehållet, anpassat efter elevernas kunskapsnivå likväl som individuella behov 
och svårigheter. Innan uppsatsskrivningen funderade jag mycket kring vad som egentligen var 
relevant undervisningsinnehåll i musikundervisningen i relation till det centrala innehållet. 
Efter uppsatsskrivningen har jag insett att det är just detta som skapar de många 
diskussionerna kring likvärdig musikundervisning i Sverige idag. Undervisningsmaterial, 
repertoarval och områdesval är många gånger utvalda i samklang med lärarens musikaliska 
bakgrund och preferens och det som då är relevant för en lärare kan alltså vara irrelevant för 
en annan. Likaså, det som är relevant för läraren kan tyvärr vara totalt irrelevant för eleverna. 
Dock kan jag genom mina intervjuer och enkäter utröna två tydliga spår i lärarnas 
urvalsprocess, nämligen elevernas motivation kontra lärarnas motivation, där den senare 
bygger på en undervisning baserad på egna preferenser medan den tidigare inte använder sig 
av lärarens musikaliska bakgrund eller preferens i urvalsprocessen.  
 
Relativt många lärare uppgav i enkäten att de upplevde det viktigt att de själva tyckte om 
repertoaren de valde till sin ensemblespelsundervisning. Anledningarna, bl.a. för att orka stå 
ut med att höra låten om och om igen, att det var lättare att entusiasmera eleverna och att 
undervisningen blev roligare, bygger alla på att förhöja lärarens egen motivation för 
undervisningen. Omvänt visar de andra svaren att lärarnas urvalsprocess uppstår ur en vilja att 
främja elevernas motivation och lust till musikämnet. De vill, genom att tillgodose elevernas 
repertoarönskemål, göra undervisningen mer lustfylld för eleverna samt öka deras motivation 
till att vilja lära sig spela de olika instrumenten.   
 
Varför är det lättare att entusiasmera eleverna i grundskolans musikundervisning om man 
själv tycker om den valda repertoaren? Utsöndrar vi någon form av ovilja inför det obekanta 
som eleverna eventuellt skulle märka av, eller är det så som Christer Bouij skriver, att 
musikhögskolornas premierande av en musikerroll framför en läraridentitet lämnar litet 
utrymme för utvecklingen av lärarrollsidentiteten? (Bouij, 1998, s. 340) Kan denna 
outvecklade lärarrollsidentitet skapa en känsla av otillräcklighet i både den handledande rollen 
som pedagog och i den förebildande rollen som musiker och därför resultatera i didaktiska val 
gjorda på basis av den egna musikaliska preferensen, med förevändningen att det på detta sätt 
är lättare att entusiasmera eleverna? Jag undrar om det är så att övriga lärare i grundskolan i 
samma utsträckning som musiklärarna väljer ämnesinnehåll efter vad de själva tycker är roligt 
och intressant eller om det kan vara så att musikämnet oftare anses vara ett ämne där det är 
mer legitimt att innehållet baseras på lärarens egna preferenser än i andra ämnen?  

Reimer menar att det inte finns något annat ämne som ständigt ifrågasätter det egna 
ämnesvärdet på samma sätt som musikämnet. (Reimer, 1989, s. 3) Kan det vara så att 
musikämnets ständiga ifrågasättande av sig själv skapat en oklarhet över musikämnet, dess 
innehåll och hur innehållet på bästa sätt ska användas i undervisningen? Kan det vara så att 
denna oklarhet möjliggör för musikläraren att i det egna ämnet oftare arbeta utifrån de egna 
preferenserna än vad andra lärare gör? Om ämnet inte känns självklart kanske inte heller 
ämnesinnehållet betraktas som självklart, vilket i sin tur skulle kunna vara en av 
förklaringarna till den svenska nationella utvärderingens resultat där det påvisas att över 97 
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procent av lärarna utgår från egna undervisningsmål. (Sandberg, Heiling & Modin, 2005) 

Precis som Nielsen efterfrågar en musikpedagogisk syn vilandes på en jämlik fördelning 
mellan den vetenskapliga-, hantverksmässiga-, och konstnärliga aspekten av 
musikundervisningen tror jag även att en balans mellan den egna musikaliska 
ämnesuppfattningen och den generella yrkessynen krävs för att skapa en balanserad 
undervisning vilandes på andra aspekter än endast den egna musikaliska preferensen. Med 
andra ord, en undervisning som inte enbart bygger på den egna uppfattningen om ämnet och 
dess innehåll men inte heller en undervisning som helt och hållet bygger på den generella 
ämnessynen. Jag tror att en kombination, och balans, mellan dessa två är att föredra för att 
uppnå en till innehållet varierande och kreativ musikundervisning. 

Personligen anser jag att vår roll som lärare innebär att möta eleverna och att vara närvarande 
i det mötet, där närvarande för mig innebär att i den mån det går tillgodose elevernas 
önskemål i samklang med det innehåll som förespråkas i det centrala innehållet, med en 
svårighetsgrad anpassad efter elevens kunskapsnivå. Vi har ett ansvar att se till att eleverna får 
en saklig och allsidig undervisning (Lgr 11, kap 1, s. 8) och att vi ska uppnå detta genom att 
följa kursplanen och använda våra kunskaper, både de välbefästa och de lite mindre 
beprövade kunskaperna.  Det är för mig en gåta varför det verkar vara så viktigt med en 
överordnad lärarroll som kan allt och sedan ska förmedla dessa kunskaper till eleverna. Varför 
inte våga lära tillsammans med eleverna i vissa arbetsområden, eller rent av våga använda sig 
av elevernas kunskaper? Jag tror inte att vi som lärare någonsin blir fullärda, så varför låtsas 
som det? 
 
Att endast tillgodose elevernas önskemål är självklart inte likvärdigt med att ge dem en 
allsidig undervisning, men att anse att endast repertoar- och områdesval baserat på egna 
preferenser är god grund nog för en allsidig undervisning bör ifrågasättas. Inte minst för att 
göra debatten kring likvärdig undervisning rättvisa. 
 

Det gäller att kunna förmedla mellan å ena sidan elevernas aktuella intressen och erfarenheter, deras 
samtida problem såsom de framstår i deras livsvärld (vardagsvärld), och å andra sidan de 
övergripande perspektiven om de växandes kommande samhälleliga och individuella uppgifter och 
möjligheter. Försöket att lösa detta didaktiska problem endast genom ’elevorientering’ är 
vilseledande, precis på samma sätt som det är fel att fastställa undervisningens tema endast ur den 
fostrande generationens synvinkel (Klafki, 1997, s. 222). 

Med stöd av enkät- och intervjuresultaten, den tidigare redovisade forskningen av bl.a. 
Ericsson och Lindgren samt Stålhammars benämning av kulturell dissonans anser jag det 
svårt att erbjuda eleverna en saklig och allsidig undervisning om repertoar- och områdesvalen 
endast baserats på egna preferenser. I sådana fall verkar det som om begreppet allsidig 
undervisning inte behöver innefatta det som undervisande lärare inte anser vara tillräckligt 
lättspelat, tillräckligt bra eller tillräckligt intelligent musik. Att som i intervjuerna och i många 
av enkätsvaren hävda att låtens sång- och trallvänlighet är ett kriterium för huruvida elevernas 
önskemål går att tillgodose är att göra ett urval i viss mån baserat på pedagogiska aspekter, 
men att hävda att viss musik inte är tillräckligt intelligent känns oroväckande. Självklart kan 
även det intelligenta urvalsargumentet föras fram som ett pedagogiskt urval, men i grund och 
botten bygger det på lärarens uppfattning och definition av ordet intelligent i ett musikaliskt 
sammanhang samt vilken typ av musik läraren uppfattar som intelligent musik. 
 
De som i enkäten uppgett att de har en bakgrund inom konstmusiken anser sig inte stödja sig 
på sin musikaliska bakgrund eller preferens och nämner aldrig att det eventuellt skulle skapa 
en större trygghetskänsla i deras undervisning. De som har en bakgrund inom populärmusiken 
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uttryckte tydligt i sina enkätsvar att de upplevde det viktigt att tycka om den valda 
undervisningsrepertoaren. Hur kommer det sig? Är det så att de som har en bakgrund inom 
t.ex. konstmusiken har en viss distans till undervisningsinnehållet och ser sitt eget 
musicerande, både till innehåll och form, som avlägset den egna undervisningen? Eller är det 
så att de har känt sig obekanta med många av de genrer som ska undervisas och själva behövt 
lära sig dessa kompstilar och speltekniker, säkerligen både under sin musiklärarutbildning och 
i förberedande syfte inför den egna undervisningen och lägger kanske därför inte lika stor vikt 
vid att känna sig bekväm i undervisningsrepertoaren? Kan det istället vara så att de som har 
en bakgrund inom pop- och rockmusik relaterar mer personligt till den musiken? Att de oftare 
känner ett behov av att känna sig trygg i sin undervisning och därför oftast förlitar sig på den 
musiken i sin undervisning? En bakgrund som t.ex. klassiskt skolad musiker borde kanske 
upplevas som mer begränsande i klassrumskontexten och generellt leda till större osäkerhet 
inför genrer som t.ex. pop, rock, RnB och hiphop, men så verkar inte fallet vara i uppsatsens 
enkät- och intervjusvar. Hur kommer det sig? 

7.1 Slutord 

Under arbetets gång har det varit intressant och lärorikt att konstant kunna reflektera över 
uppsatsens innehåll genom att lyfta in det i min egen undervisning. Jag har kunnat reflektera 
över de val jag själv gör som lärare och rannsaka min egen undervisning därefter. Dock 
lämnar uppsatsen många obesvarade funderingar som kunde vara föremål för andra studier. 
Det hade varit intressant att göra om enkätundersökningen på nytt, denna gång med fler 
svaranden för att eventuellt kunna få en mer generell överblick över ämnet.  Vidare finner jag 
det väldigt intressant att enkätundersökningens svar visar att musiklärarnas behov av att känna 
sig trygga i sina områdes- och repertoarval verkar skilja sig åt beroende på om musikläraren 
själv har sin skolning inom konstmusiken eller inom pop- och rockmusiken. Varför är det så 
och hur det blivit så skulle vara en mycket intressant frågeställning att arbeta vidare utifrån. 
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Bilaga 1 – Missiv 
 
 
Diskussionen kring likvärdig undervisning är ständigt aktuell. Listan på tänkbara faktorer på 
varför musikundervisningen skiljer sig från skola till skola kan göras lång men jag ämnar 
undersöka om en del av svaret kring likvärdig undervisning ändå inte återfinns hos läraren 
självt. Jag ämnar därför undersöka på vilket sätt musiklärarens egen bakgrund avspeglar sig i 
dennes klassrumsundervisning. Jag vill se om det finns någon koppling mellan musiklärarens 
egen musikaliska bakgrund och musikaliska preferenser och de didaktiska val som görs till 
klassrumsundervisningen, vilka arbetsområden som premieras och vilka som eventuellt 
hoppas över. Därför är just ditt svar oerhört viktigt för mig.  
 
För att komma till enkäten, klicka på länken nedan.  
https://sv.surveymonkey.com/s.aspx  
 
Tack för att du tar dig tid att svara på dessa frågor!  
 
 
Om du av någon anledning erhållit detta meddelande men inte tackat ja att ingå i studien ber 
jag dig vänligen bortse från detta  
https://sv.surveymonkey.com/optout.aspx 
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Bilaga 2  Enkät 
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Bilaga 3  Intervjufrågor 
 

1. Vilka åldrar undervisar du för närvarande och hur länge har du totalt  
           undervisat de åldrarna? 

 
2. Procentuellt sett, hur stor är din tjänst? 

 
3. Har du hel/halvklass? 

 
4. Hur påverkar det din undervisning? 

 
5. Beskriv din egen musikaliska utveckling under din uppväxt, (t.ex.        
           instrumentval, genrer, lektionsstyrd undervisning eller autodidakt osv) 

 
6.  Musicerar du i något officiellt/professionellt sammanhang på din fritid   
            idag? Om ja, utveckla. 

 
7. Vilka genrer ingår i din undervisning? 

 
8. Vilka moment (generellt) ingår i din undervisning 

 
9. Vilka av dessa är det viktigaste centrala? Motivera varför du tycker så 

 
10. Finns det arbetsområden du skulle vilja arbeta med i klassrummet men inte  
           gör? Varför? Vad skulle krävas för att du skulle kunna arbeta med de   
           områdena? 

 
11. Hur väljer du undervisningsmaterial/repertoar till spel- och  
           sångmomenten i din undervisning? (Elevers önskemål, egna preferenser,      
           återanvänt material, topplistor) 
 
12. På vilket sätt anser du att din egen musikaliska bakgrund påverkar din    
           klassrumsundervisning? (positivt, negativt, genreval, premiering av  
           arbetsområden samt bortval av olika områden) 

 
13.  Anser du att dina egna musikaliska preferenser påverkar ditt val av       
            repertoar som du använder i din undervisning? Om ja, på vilket sätt, låtval,    
            genreval, områdesval?  

 
14.     Vad utgår du ifrån när du planerar ett arbetsområde? Läroplan, kursplan,      
           centralt innehåll, kunskapskrav, eget intresse? 
 
15.    Hur individanpassar du musikundervisningen?  

       Anser du det svårt att få med individanpassning, skapa lust och motivation,  
       att se alla från deras individuella behov, alltså kort och gott att få plats med  
       läroplanen i kursplanen? 
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