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Inledning och bakgrund 

Inledning 
Jag har studerat musik sedan sex års ålder. Utöver privatlektioner för olika lärare 
har jag studerat på de flesta utbildningsnivåer inom musik som finns i Sverige. 
Kulturskola, musiklinje på högstadiet, estetiskt program på gymnasiet, musiklinje 
på folkhögskola och snart två olika utbildningar på musikhögskola. Så länge jag 
kan minnas har jag velat bli musiker och därför sökt mig till dessa utbildningar. Jag 
anser mig ha en god inblick i svensk musikutbildning på flera nivåer. 

Jag har haft förmånen att studera för en av de bästa gitarrlärare jag känner till under 
min gymnasietid. Hans undervisning har inspirerat mig och bidragit till 
frågeställningen för detta arbete som tillägnas honom. 

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare, Ralf Sandberg. 

Bakgrund och problematisering 
Som gitarrelev på gymnasiet, under verksamhetsförlagd utbildning på 
musiklärarprogrammet samt under min egen tid som gitarrlärare har jag inte träffat 
på ett läromedel avsett för kurserna Instrument eller sång 1, 2 och 3 och dess 
motsvarighet i tidigare läroplan. Jag har inte heller mött en gitarrlärare som arbetar 
med ett samlat material i form av ett läromedel avsett för kurserna Instrument eller 
sång 1, 2 och 3. 

Under min lärarutbildning med tillhörande verksamhetsförlagd utbildnings har jag 
mestadels varit på kulturskolor och på estetiska program på gymnasieskolor. Jag 
har jag slagits av hur många goda gitarrlärare som funnits på de skolor jag varit 
men också att det funnits gitarrlärare som saknat engagemang för sitt yrke av olika 
anledningar. Vidare har jag funderat över i vilken grad det påverkar/påverkat 
elevers utbildning inom instrumentet. De gitarrlärare jag mött har haft stor frihet att 
lägga upp undervisningen och att skapa sitt eget undervisningsmaterial. Min 
erfarenhet har varit att det är upp till den enskilda läraren vad som undervisas i 
kursen och vad som förväntas av eleven trots att det finns styrdokument och 
betygskriterier att följa. En fördom om musik som ett ”slappt” ämne kan därför 
komma att bekräftas. Det har funnits gitarrlärare som varit utmärkta pedagoger och 
goda förebilder, vilka bedrivit undervisning väl förankrad i styrdokument och 
betygskriterier samt varit inspirerande och kreativa musiker. Det har funnits 
gitarrlärare som inte förbereder sina lektioner eller har en övergripande plan för 
vad en elev ska lära sig i kursen. Jag gissar att många som tagit gitarrlektioner kan 
känna igen situationen då en gitarrlärare kommer på något i stunden, av varierande 
kvalité och nedtecknar det, vilket utgör materialet för lektionen. 

För att återkoppla till min egen dröm om att bli musiker, så anser jag att den senare 
pedagogiken sviker den elev vars mål/dröm är att bli musiker. Det estetiska 
programmet med inriktning musik ska ge behörighet att söka till en musikhögskola. 
Många sökande till musikhögskolorna i Sverige går också mellan ett och fyra år på 
folkhögskola innan man kommer in på en musikhögskola. Detta höjer 
kunskapsnivån för att komma in på musikhögskola. Det befriar inte 
gymnasieskolan från att ge de förutsättningar som krävs för att komma in. 
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De medel som finns för att göra olika skolors undervisning likvärdig är 
styrdokument. Om dessa är väl utformade kan gitarrlärare utifrån dem undervisa så 
att alla kriterier tillgodoses och undervisningen blir likvärdig för alla elever. 

Jag har funderat mycket över på vilket sätt lärare kan få stöd för att minska 
godtyckligheten i gitarrundervisningen och därmed bidra till en likvärdig 
utbildning. 

Syfte 
Mitt grundläggande syfte är att undersöka hur förutsättningarna ser ut för att skapa 
en kvalitativt likvärdig undervisning i enskild undervisning i gitarr på estetiska 
programmet. 

Frågeställningar 
• Finns det läromedel avsedda för Instrument eller sång 1, 2 och 3?
• Hur är gitarrlärares inställning till läromedel?
• Vad beror inställningarna på?
• Finns behov av läromedel avsedda speciellt för gitarrkurserna och skulle

det gagna elev och lärare?
• Vad bör ett läromedel i Instrument eller sång 1, 2 och 3 innehålla för att

tillgodose kunskapskraven och för att elever ska erhålla kunskap och
färdigheter för att komma in på högre utbildning i musik.

Definitioner av centrala begrepp 
Estetiska programmet inriktning musik 
Estetiska programmet med inriktning musik är ett högskoleförberedande program
med inriktning mot musikämnet. Elever ska efter examen ha grundläggande 
kunskaper för högskolestudier inom de konstnärliga, humanistiska och 
samhällsvetenskapliga områdena.1 

Läromedel 
Definitionen av läromedel är ett hjälpmedel i lärande och kunskapsförmedling och 
används traditionellt om material som används som stöd i undervisningen, till 
exempel läroböcker. Idag infattar begreppet även digitala verktyg för att inhämta 
och bearbeta fakta samt tillverka text och material med hjälp av IKT (Informations- 
och kommunikationsteknik).2 

I läroplanen från 1980 avses läromedel som sådant som hjälper läraren och eleven 
att uppnå målen för kursen.3 Med utgångspunkt från dessa definitioner kan alltså 

1 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011. Västerås: Edita. 
2 Nationalencyklopedien www.ne.se/laromedel Hämtad: 2014-04-28 
3 Skolverket (2006) Rapport 284. Läromedlens roll i undervisningen. Stockholm: 
Skolverket. 
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läromedelsbegreppet tolkas brett vilket är avsikten i denna uppsats. Läromedel 
definieras här som både traditionella material så som läroböcker men även digitala 
verktyg som datorprogram. 

Med uttrycket specifikt läromedel avses i uppsatsen ett läromedel som i huvudsak 
täcker in de viktiga delarna i en kurs och inte ett läromedel där valda delar används 
och som snarare fungerar som komplement till annat material. 

Undervisningsmaterial 
Med undervisningsmaterial avses all form av material som kan användas för 
inlärning. Detta är alltså ett mindre akademiskt alternativ till läromedel. 

Gitarr 
När jag använder begreppet gitarr utan vidare förklaring i denna uppsats avses 
elgitarr eller akustisk gitarr inom populärkulturell tradition. Vanliga exempel på 
genrer inom denna tradition är jazz, rock, pop, soul, funk och singer/songwriter. 
Begreppet avser inte klassisk gitarr.  

Gitarrlärare 
Begreppet gitarrlärare avser en lärare med musiklärarexamen som undervisar i 
gitarr och elgitarr i kursen Instrument eller sång 1, 2 och 3 på estetiska 
programmet. Begreppet avser inte lärare inom klassisk gitarr. 

Instrument eller sång 1, 2 och 3 
Instrument eller sång 1, 2 och 3 är tre av de kurser som ingår i musikämnet på 
estetiska gymnasiet, i vilka individuell undervisning sker på elevens 
huvudinstrument eller biinstrument.4 

I denna uppsats används begreppet för att beskriva den kurs eller de kurser i vilka 
undervisningen sker i elgitarr och akustisk gitarr inom populärkulturella genrer. 
Begreppet innefattar i denna uppsats inte klassisk gitarr. 

Styrdokument 
Med styrdokument avses alla skrivelserna som styr, definierar och vägleder 
lärarens undervisning och bedömning av eleven i gymnasieskolan. Dessa beskrivs 
mer ingående i nästa avsnitt. 

Kunskapskrav 
Kunskapskrav är de kriterier som beskrivs för varje kurs i ämnesplanen för varje 
övergripande ämne och därmed utgör betygskriterier för en kurs. 

Dokument och lagar som styr undervisningen i 
gymnasieskolan 
Skollagen 
Nuvarande skollag (2010:800) trädde i kraft hösten 2011 och innehåller generella 
bestämmelser för de olika skolformerna. I kapitel 15-17 regleras gymnasieskolan. 

4 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-
program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=mus&tos=gy Hämtad: 2014-01-06. 



7 

Begreppet används i uppsatsen alltså för att beskriva de lagar som styr de olika 
skolformerna.5 

Gymnasieförordningen 
Gymnasieförordningen konkretiserar skollagens bestämmelser om gymnasieskolan 
och bestäms av regeringen.6 

Läroplan 
Läroplanen sätter upp mål och riktlinjer för arbetet inom de frivilliga skolformerna 
samt beskriver verksamheternas värdegrund och mål. Även läroplanen bestäms av 
regeringen.7 

Examensmål 
Examensmål finns för alla nationella gymnasieprogram. Dessa anger mål för 
programmet, de inriktningar som finns inom programmet samt mål för 
gymnasiearbetet och styr därigenom utbildningen och gymnasiearbetets utformning 
och innehåll. Examensmålen bestäms av regeringen efter förslag från Skolverket8. 

Ämnesplan 
Ämnesplaner beskriver de kurser som ingår i ett ämne. Regeringen beslutar om de 
gymnasiegemensamma ämnena och Skolverket om de övriga ämnena9. 

 

Kort historisk bakgrund 
 

Estetiska programmets utveckling 

1970 infördes Lgy70 och 1971 startade man på prov tvååriga musiklinjer på fem 
gymnasieskolor i Sverige. Dessa blev mycket populära och man utökade antalet 
utbildningar i landet till 18. I ett senare skede utökades utbildningen till tre år 
istället för två då många kompletterade sin utbildning med studier vid folkhögskola 
för att komma in på musikhögskola.10 
Ämnet elgitarr infördes som under samma tid vid musikhögskolorna efter OMUS-
reformen 1978. Efter beslutet om att utforma en ny gymnasieskola 1991 kom den 
nya läroplanen Lpf94 år 1994. Alla program blev treåriga och gav behörighet till 
högskolan.11  
Dagens estetiska program startade efter att den nya skollagen och läroplanen Gy 
2011 trädde i kraft 2011. 

 

 

 
5 Skolverket (2011) 
6 Skolverket (2011) 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Hägerhed (2007) Det estetiska programmet är studieförberedande, men 
förbereder det för studier på musikhögskolan? Examensarbete: KMH Stockholm. 
11 Ibid. 
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Läromedel 

Ser man lite bakåt historiskt sett så har läromedel varit ett sätt för den svenska 
staten att styra och kontrollera kunskapsförmedlingens innehåll och organisation i 
skolan.12 Från 1800-talets mitt fram till 1990-talet har statliga organ haft till uppgift 
att granska och godkänna läromedel. Under 1980-talet skedde en uppluckring av 
denna roll och från och med 1990-talets början har statens reglering av läromedel 
upphört. 

Den nya skollagen trädde i kraft hösten 2011. Enligt uppgift från skolverkets 
upplysningstjänst är läromedel av olika slag inte något som idag regleras i 
skolförfattningarna. Frågan om vilka läromedel som används och dess kvalitet är 
upptill såväl lärare och rektorer att diskutera för varje skola.  

Lärare är alltså idag direkt ansvariga för kvalitetssäkringen av läromedel för sin 
undervisning. Lärarutbildningen är således indirekt ansvarig genom att man 
utbildar lärare till att granska läromedel och medvetandegöra dem om att ingen 
annan än läraren själv gör denna granskning.13 

Vad säger styrdokumenten och skollagen? 
Styrdokumenten säger ingenting om läromedel. Det finns heller inga skillnader 
mellan olika ämnen vad gäller tillämpning av läromedel som kan härledas till 
styrdokumenten. Däremot slår Skollagen (2010:800) fast att all undervisning ska 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.14 
Skollagen föreskriver också att utbildningen inom varje skolform ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Denna likvärdighet regleras genom de 
nationella målen och innebär inte att utformningen av undervisningen ska ske på 
samma sätt överallt eller att resurser ska delas exakt lika utan att elevernas olika 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå ska tas hänsyn till.15 Skollagen fastslår 
även att de högskoleförberedande programmen ska utgöra grund för fortsatt 
utbildning på högskolenivå. 

  

 
12 Skolverket (2006) Rapport 285. I enlighet med skolans värdegrund? Stockholm: 
Skolverket. 
13 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-
valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-1.181769 Hämtad: 2014-01-05. 
14 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K1 
Hämtad: 2014-01-05. 
15 Skolverket (2011). 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som knyter an till mitt syfte och mina 
frågeställningar. Jag delar in forskningen i forskning om undervisningsprocesser, 
formellt och informellt lärande och rocktraditionen. Avslutningsvis beskriver jag 
forskningens relevans för min studie. 

Undervisningsprocesser 
Anna-Lena Rostvall och Tore Wests avhandling Interaktion och 
kunskapsutveckling – en studie av frivillig musikundervisning 2001 behandlar 
frågeställningar kring hur lärare och elever interagerar i instrumentalundervisning 
inom musik och kulturskolor samt studieförbund. Studien går ut på observationer 
av instrumentallektioner och innehåller även analys av de läromedel som används. 
I studien fastslås att läromedel i hög grad påverkar undervisningens innehåll och 
form. Att analysera hur urvalet av läromedel sker och på vilka grunder kan således 
göra det möjligt att utveckla nya läromedel samt anpassa befintliga läromedel efter 
elevers- och lärares behov.16 

Rostwall & West påvisar med hjälp av tidigare forskning att läromedel i 
instrumentalspel ofta är mycket likartade i uppläggning och innehåll/repertoar och 
ofta fokuserar på notbild snarare än gehör och improvisation. Vidare konstateras att 
instrumentallärare i liten utsträckning förebildar musikaliskt. En stor del av 
lektionstiden utgörs av lärarens instruktioner och fokus ligger på tekniska 
utförandeaspekter. Ytterligare en intressant aspekt som lyfts är att 
instrumentallärare i stor utsträckning skapade definitioner av ”bra undervisning” 
utifrån sina egna erfarenheter som elever. Om lärarna under sin utbildning fick 
hjälp att bearbeta sin egen erfarenhetsmässiga förståelse av undervisning använde 
de mer genomtänkta strategier.17 

Ovanstående belyser att läromedel spelar en avgörande roll för hur undervisningen 
tar sin form. Läromedel är ofta likartade och lärare tenderar att återskapa en 
undervisningssituation som de själva fostrats i. 

Formellt och informellt lärande 
I Anna-Karin Gullbergs doktorsavhandling Skolvägen eller garagevägen – studier 
av musikalisk socialisation, 2002 kartläggs skillnader mellan de sätt på vilka olika 
musikstilar lärs ut/lärs in. Jämförelsen sker mellan musikhögskoleensembler och 
samtida rockgrupper samt undersöker relationen mellan institutionella och icke 
institutionella miljöer. 

Gullberg hänvisar till tidig musikundervisning på exempelvis kommunala 
musikskolan och fastslår att mindre formella musikaliska sammanhang kan bidra 
till en mer avslappnad syn på prestation och egenvärde. Inom gehörsbaserade 
 
16 Rostvall A-L & West T. (2001) Interaktion och kunskapsutveckling – en studie 
av frivillig musikundervisning. Stockholm: KMH Förlaget. 
17 Ibid. 
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musikformer lär man sig i större utsträckning att lyssna och härma medan man 
inom institutioner ofta fixerar undervisningen vid notbild och den expressiva 
gestaltningen kommer i andra hand. Gullberg beskriver även antagningsprocessen 
till musiklärarprogrammet på Musikhögskolor. Denna utgörs av teoretiska och 
praktiska prov och kräver en förutbildning och introduktion i de institutionella 
koderna.18 Vidare jämförs den institutionella musikvärlden med socialisation och 
lärprocesser inom rockmusik. Här lyfts andra kreativa processer exempelvis 
muntliga och gehörsbaserade förlopp, kollektiv kreativitet, olika teknologier och en 
önskan att skapa egen identitet. 

Hur hänger då denna forskning ihop med mitt syfte? 
Elgitarr är ett instrument som är starkt förknippat med rocktraditionen och som sent 
introducerats vid institutioner som Musikhögskolor och kulturskolor historiskt sett. 
Inlärningen har anpassats till traditionell musikundervisning men 
musikundervisningen har också anpassats till instrumentet. Det är en ung 
undervisningstradition med unga läromedel. Givet dessa faktorer kan det vara 
intressant att fråga sig om det finns konflikter, problem eller fördelar med 
läromedel för instrumentet som går att härleda till dess karaktär och tradition. 

Rocktraditionen 
I Tobias Grim och Fredrik Lydéns examensarbete Elgitarrundervisningens 
dilemman, 2006 är en av frågeställningarna: ”Hur finner vi bra läromedel för 
elgitarr att använda i vår framtida lärargärning?” Uppsatsens material utgörs av 
intervjuer med fyra aktiva gitarrpedagoger på gymnasie- resp. musikhögskolenivå 
samt en analys av befintliga läromedel.  

De tillfrågade pedagogerna beskrev i intervjuer vad de tyckte om marknadens 
utbud av gitarrskolor och hur de använde sig av dem. Endast en av pedagogerna 
ansåg att det befintliga materialet täckte hans behov i undervisningen. De övriga 
ansåg att det existerande materialet inte räckte till vilket gjorde att de även 
utformade eget material.19 

Detta examensarbete bekräftar en bild av ett ämne som starkt påverkas av lärarens 
inflytande över undervisningsmaterialet och att det enligt dem inte finns läromedel 
som täcker deras behov. Det pekar på att det är nödvändigt att utforma eget 
material. 

Likvärdighet och förberedelse för musikhögskola 
I sitt examensarbete från 2007 undersöker Susanne Hägerhed relationen mellan 
undervisningen i ämnet Gehör och musiklära på estetiska programmet och den nivå 
som krävs i antagningsproven till musikhögskolan. I inledningen ställer hon sig 
också frågan om likvärdigheten på olika gymnasieskolor. 

 
18 Gullberg A-K. (2002) Skolvägen eller garagevägen – studier av musikalisk 
socialisation Luleå: Universitetstryckeriet. 
19 Lydén F. & Grim T. (2006) Elgitarrundervisningens dilemman Examensarbete: 
Göteborg: Göteborgs Universitet. 
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Hägerheds slutsats är att det finns förutsättningar för stora skillnader i nivån på 
undervisningen i Gehör och musiklära på olika estetiska program. Lärare i ämnet 
uppfattar kurserna snarare som grundläggande teorikurser än direkt förberedande 
för antagningsprov till musikhögskola. 
Utifrån sin studie ser Hägerhed begränsade förutsättningar för likvärdighet mellan 
olika skolor då lärares tolkningar av ämnets relevans för vidare studier kan variera. 
Det saknas dessutom en dialog mellan gymnasieskolan och musikhögskolorna 
vilket skulle kunna leda till mer riktade insatser för att göra kurserna på gymnasiet 
förberedande för antagningsprov till musikhögskola.20 

Forskningens relevans för min studie 
Rostwall & West visar att läromedel spelar en avgörande roll för hur 
undervisningen tar sin form. Detta är en grundläggande förutsättning för att 
överhuvudtaget undersöka likvärdighet i förhållande till läromedel. Att läromedel 
ofta är likartade och att lärare tenderar att återskapa en undervisningssituation som 
de själva fostrats i är viktigt att ha med som jämförelse i tolkningen av mina 
resultat och öppnar för att det kan finnas problem med att skapa en likvärdig 
undervisning på olika skolor. 

Gullbergs forskning är relevant för min studie då det ämne jag undersöker till stor 
del har en informell inlärningstradition som ibland står i kontrast till den formella 
undervisningen på institutioner. Denna aspekt är också viktig att ha med i 
tolkningen av mina resultat.  

Grim och Lydéns examensarbete bekräftar återigen lärarens starka position och 
tolkningsföreträde. Den självklara inställningen att göra egna läromedel och 
avsaknaden av befintliga läromedel som täcker lärarnas behov är intressanta för 
min undersökning. 

Hägerheds studie visar att det finns en godtycklighet inom Gehör och musiklära på 
estetiska gymnasiet beroende på lärarens inställning till ämnet och i viss mån vilja 
att undervisa med syftet att eleverna ska klara musikhögskolans antagningsprov. 
Trots att denna studie behandlar ett helt annat ämne kan paralleller dras till 
gitarrämnet då de båda ingår i estetiska programmet musik. Inom båda ämnena 
behöver man göra antagningsprov för att antas till högre utbildning inom musik.   

Kort sagt ger ovanstående forskning en grund för att motivera mina 
frågeställningar kring mitt grundläggande syfte, att undersöka hur förutsättningarna 
ser ut för att skapa en kvalitativt likvärdig undervisning i gitarr på estetiska 
gymnasiet. 

 

 

  

 
20 Hägerhed (2007) Det estetiska programmet är studieförberedande, men 
förbereder det för studier på musikhögskolan? Examensarbete. Stockholm: Kungl. 
Musikhögskolan. 
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Metod 

Förstudie 
Jag valde att göra en förstudie för att undersöka hur marknaden ser ut i fråga om 
utgivna läromedel specifikt avsedda för Instrument eller sång 1, 2 och 3. Eftersom 
detta inte är huvudundersökningen i denna uppsats har jag begränsat mig till ett 
antal arbetssätt för att få en generell bild av utbudet av det efterfrågade läromedlet. 

En utgångspunkt var att studera styrdokumenten för att klargöra om läromedel på 
regleras i dem. Jag kontaktade även Skolverkets upplysningstjänst för att försäkra 
mig om att mina slutsatser var riktiga. Likaså kontaktade jag fyra förlag som är 
stora läromedelsproducenter för gymnasieskolan och bad dem undersöka om 
eftersökt material fanns i deras kataloger. Följande förlag kontaktades via telefon 
och mail: Liber, Studentlitteratur, Natur och kultur, och Gleerups. 

Eftersom regler och styrdokument pekar mot huvudman och den undervisande 
läraren frågade jag om gitarrlärarna i min undersökning kände till läromedel för 
efterfrågade kurser. Min utgångspunkt var att yrkesaktiva lärare borde vara insatta i 
utbudet. 

Slutligen studerade jag tidigare uppsatser i ämnet för att se om de beskrev ett 
läromedel utformat för Instrument eller sång 1, 2 och 3. 

Kvalitativ metod 
Till skillnad från en statistik eller kvantitativ ansats så valde jag att använda en 
kvalitativ ansats för att skapa en djupare förståelse av området. En statistisk ansats 
hade kunnat ge svar på undersökningens frågor men resultaten och tolkningen av 
dessa skulle vara svårare att tolka och därför generalisera. Personliga intervjuer 
söker kvalitativ kunskap och har inte kvantifiering som målsättning. 

Intervjusituationen ger möjlighet till följdfrågor och förtydliganden för både 
intervjuaren och den intervjuade och därmed skapas förutsättningar för att mer 
djuplodande kunna undersöka ämnet och hitta nyansskillnader i svaren. 21 En 
kvalitativ ansats är alltså att föredra i denna studie. Intervjuerna genomfördes per 
telefon. 

Etiska överväganden 
Vetenskapliga rådets fyra forskningsetiska22 principer har beaktats – 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Intervjupersonerna har i enlighet med informationskravet blivit informerade om sin 
uppgift i projektet och villkoren för deras deltagande. De har fått veta att deras 
deltagande är frivilligt och kan avbrytas. 

 
21 Kvale S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
22 Vetenskapliga rådet 2002. 
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Jag som intervjuare har inhämtat deltagarnas samtycke till att delta, 
samtyckeskravet. 

De intervjuade tillförsäkrades full konfidentialitet. 
Nyttjandekravet innebär att intervjupersonerna inte får utsättas för otillbörlig 
påtryckning eller påverkan. Det bör heller inte finnas ett beroendeförhållande 
mellan intervjuare och intervjuperson. 

Urval 
För att få en uppfattning av om det är skillnad i attityder mellan gitarrlärare som 
undervisat lång tid respektive kort tid valde jag att intervjua:  

• två gitarrlärare som arbetat längre än 30 år på två olika kommunala 
gymnasier och 

• två lärare som arbetat tre respektive sju år på friskolor och kommunala 
gymnasier 

Urvalet bestod av manliga gitarrlärare som jag hade kännedom om sedan tidigare, 
vilket ökade sannolikheten att de skulle ställa upp. Min önskan var att åtminstone 
en av intervjupersonerna skulle vara en kvinna men jag hade inte kännedom om 
någon yrkesverksam kvinnlig gitarrlärare på estetiska programmet på gymnasiet. 

Studiens kvalitet 
Det material som använts för undersökningen i denna studie är ett avgränsat urval 
av gitarrlärare. Tidigare har nämnts att studiens ansats inte är att vara statistisk 
säkerställd utan istället vara kvalitativt säkerställd. De fyra intervjupersonerna 
valdes på grundvalar av tillgänglighet, förkunskap om deras arbetstid men inte om 
deras åsikter eller pedagogiska ställningstaganden samt för att spegla olika nivåer 
att yrkeserfarenhet. Beträffande studiens kvalitet kan man säga att man skulle 
kunna intervjua fler antal pedagoger samt med större spridning könsmässigt. 
Samtidigt finns som tidigare nämnt en poäng i att hålla urvalet mindre för att 
istället kunna djupdyka än mer i varje frågeställning. Man kan således se både 
kritiskt och positivt på det material som använts i studien. En kvalitativ 
undersökning med intervjuer ger ingen statistisk generaliserbarhet,23 men givet rätt 
urval av intervjupersoner relativt ämnet, så bör den kunskap som studien ger utgöra 
stark grund för att uttala sig om fenomenet i fråga. 

Metodmässigt tillvägagångssätt 
Undersökningen genomfördes under hösten 2013. Första kontakten med 
intervjupersonerna togs via telefon och sociala medier för att ta reda på om de ville 
delta. Samtliga kontaktade ville delta. 
Intervjuerna skedde per telefon och frågorna var formulerade på förhand. De 
intervjuade fick samma frågor. 
Jag dokumenterade svaren och erbjöd samtliga intervjupersoner att få svaren 
upplästa för att godkänna dem. 
 
23 Holme & Solvang (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 
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Presentation av intervjupersonerna 
Här följer en presentation av de fyra intervjupersonerna, här namngivna Anders, 
Björn, Calle och Dick. 

Anders 
Anders är 56 år gammal och är yrkesverksam sedan 1980 det vill säga 34 år. 
Anders arbetar som gitarrlärare på det estetiska programmet på ett kommunalt 
gymnasium i Göteborg. Hans utbildningsbakgrund består av 
musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i Göteborg 1979-1983. 

Björn 
Björn är 35 år gammal och yrkesverksam sedan 2006 det vill säga 7 år. Han arbetar 
som gitarrlärare på det estetiska programmet på ett kommunalt gymnasium i 
Skövde. Hans utbildningsbakgrund består av musiklärarprogrammet vid Högskolan 
för scen och musik i Göteborg 2001-2007. 

Calle 
Calle är 27 år gammal och yrkesverksam sedan 3 år tillbaka. Han är gitarrlärare på 
det estetiska gymnasiet på ett fristående gymnasium i Stockholm. Hans 
utbildningsbakgrund består av musikerprogrammet samt pedagogisk påbyggnad 
2006-2010 vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 

Dick 
Dick är 61 år gammal och yrkesverksam sedan 1975 det vill säga 39 år. Han 
arbetar som gitarrlärare på det estetiska programmet på ett kommunalt gymnasium 
i Stockholm. Hans utbildningsbakgrund består av musiklärarutbildningen vid 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 
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Resultat 

Resultat av förstudien 
Liksom jag beskrivit i uppsatsens inledande kapitel regleras användningen eller 
utbudet av läromedel inte överhuvudtaget i de styrdokument som finns för 
gymnasieskolan. Det finns inget i dessa som kan härleda till en institution eller ett 
register. 

Liber, Studentlitteratur, Natur och kultur, och Gleerups, fyra förlag som ger ut 
läromedel för gymnasiet har enligt uppgift via telefon och mail inga läromedel i 
ämnet Instrument eller sång 1, 2 och 3. 
De intervjuade gitarrlärarnas kännedom om läromedel i kursen redovisas i 
intervjuresultaten. 

I tidigare forskning nämns många olika läromedel för undervisning i gitarr på olika 
nivåer. Dock nämns inget läromedel specifikt avsett för Instrument eller sång 1, 2 
och 3. 

Resultat av intervjuerna 
Här följer en sammanställning av resultatet av de utförda telefonintervjuerna. Det 
innebär en redovisning av intervjupersonernas svar på de frågor som presenteras 
texten men som även återfinns i Bilaga 1. Transkriptionerna av intervjuerna i sin 
helhet finns i författarens ägo och ingår inte i denna uppsats på grund av 
utrymmesskäl och integritetshänsyn. 

Efter att ha läst igenom de nedskrivna intervjuerna ett antal gånger har jag 
sammanställt dessa som kortare berättelser. Jag försöker att hålla mig till det 
direkta innehållet och återger så nära som möjligt vad de intervjuade säger, här och 
var inflikade med några talande citat. Jag rubricerar redovisningen enligt de 
intervjufrågor som ställdes. 

 

Använder du ett samlat undervisningsmaterial eller läromedel i din undervisning? 

Jag ville ta reda på vad för slags läromedel gitarrlärarna använde sig av i sin 
undervisning. Framförallt ville jag klargöra om de använde sig av ett samlat 
material för kursen Instrument eller sång 1, 2 och 3. 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de inte använde ett specifikt läromedel i sin 
undervisning. 

Gitarrläraren Anders uppgav att han alltid gjort sitt eget läromedel utifrån olika 
källor. ”Jag funderar ständigt över nytt material och datorn har verkligen 
exploderat de senaste åren”. 
Anders såg detta som självklart och poängterade vikten av att utveckla eget 
material och dela kollegor emellan. 

Björn uppgav att han gjorde sitt eget läromedel utifrån olika källor och material. 
Han sa spontant att han funderat mycket över detta och att det hade varit skönt att 
ha ett läromedel att hålla sig till. 

Calle uppgav att han gjorde sitt eget läromedel men att det fanns direktiv och 
gemensamma tankar kring detta från hans arbetsplats som påverkade hans material. 
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Vid intervjun med Dick framkom att han skapade sitt eget läromedel utifrån valda 
delar av böcker och läromedel samt eget material. Han använde vissa källor som 
han ständigt återkom till men letade även ständigt nya. 

Samtliga lärare gjorde alltså sitt eget läromedel med inspiration från många olika 
källor. Ingen uppgav att de någonsin använt ett specifikt läromedel för kursen 
Instrument eller sång 1, 2 och 3 eller för kursens motsvarighet i tidigare läroplaner. 

 

Är du nöjd med det? 
Jag ville undersöka om lärarna var nöjda med hur de genomförde och utformade 
sin undervisning. Närmre ville jag veta om de var nöjda med att inte undervisa 
utifrån ett samlat specifikt läromedel för kursen. 

Anders och Dick sade sig vara nöjda med att bedriva undervisning utan ett 
specifikt läromedel. De hade ett väl utarbetat arbetssätt som de trivdes med och 
verkade snarast förvånade över frågan. 

Calle uppgav sig vara nöjd med sin undervisning men medgav att han hade försökt 
hitta ett specifikt läromedel utan att lyckas. Han talade om den uppsjö av 
exempelvis amerikansk musiklitteratur av god kvalité som existerar men som ofta 
är mycket omfattande inom ett litet område och därmed inte täcker in helheten som 
en gymnasiekurs behöver. 

Björn uppgav att han inte var helt nöjd med att undervisa utan ett specifikt 
läromedel. Han var inte heller missnöjd utan poängterade fördelar med den fria 
rollen som gitarrlärare och att undervisningen blev individanpassad. Han påpekade 
att ett specifikt läromedel skulle göra hans planering enklare och att det skulle bli 
tydligare för eleven vad kursen innehöll. 

På denna fråga fanns en tydlig skillnad mellan de lärare som arbetat över 30 år 
inom yrket och de lärare som arbetat kortare än 10 år. De yngre lärarna uttryckte en 
positivare attityd gentemot läromedel då en av dem uppgav att han försökt hitta ett 
läromedel och den andre uppgav att ett specifikt läromedel skulle göra hans arbete 
enklare. 

 

Undervisar du i enlighet med kunskapskraven och läroplanen? 

För att förstå mer om gitarrlärarnas attityder frågade jag om deras förhållande till 
kunskapskraven och läroplanen. 

Anders uppgav att han undervisade i enlighet med kunskapskraven och läroplanen. 
Han medgav dock svårigheter att tolka kunskapskraven och påpekade att hösten 
2013 var första terminen med de nya kunskapskraven. 

Calle uppgav att han undervisade i enlighet med kunskapskraven och läroplanen 
men att han tyckte att det var svårt att få med allt. Han påpekade att de fokuserade 
väldigt mycket på notläsning. 

Dick uppgav att han undervisade i enlighet med kunskapskraven och läroplanen 
med tillägget ”jag försöker”. Han ansåg att kunskapskraven i viss mån var omöjliga 
att följa. 

Björn uppgav att han inte ansåg sig undervisa i enlighet med kunskapskraven och 
läroplanen med motiveringen att det var svårt, nästintill omöjligt att göra det och 
samtidigt få undervisningen relevant. 
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”Kunskapskraven är otydliga. Jag har försökt bena ut vad orden betyder men jag 
gräver snarare ner mig i formuleringar och hittar inte ut”. 
Slutligen sa han att han ville sluta skämmas för att han inte helt höll sig till 
betygskriterierna. 

Även på denna fråga fanns en skillnad mellan de äldre och de yngre gitarrlärarna. 
En av de yngre uppgav att han inte ansåg sig undervisa i enlighet med 
kunskapskraven och läroplanen. Samtliga lärare påpekade brister i kunskapskraven 
och svårigheter att tolka dem. 

 

Får du med alla delar av kunskapskraven? 

Följande fråga ställdes för att fördjupa mig i gitarrlärarnas attityder till 
kunskapskraven, i tidigare läroplaner kallade betygskriterier. 

Anders uppgav att han fick med alla delar av kunskapskraven men att han inte lät 
dem styra hans undervisning. Han pekade på problem med den stora tonvikten på 
notläsning. 

Calle uppgav att han försökte sitt bästa att få med alla kriteriedelar men att han 
ansåg dem vara svårtolkade.  

Både Björn och Dick uppgav att de inte fick med alla delar av kunskapskraven. 
Dick motiverade detta med följande: 
”de är skrivna så det blir larvigt, de vet inte vad de håller på med”. 

Återigen uppgav samtliga gitarrlärare stora brister i förhållandet mellan 
betygskriterierna och den faktiska undervisningen i ämnet. Endast en lärare uppgav 
att han fick med alla kriteriedelar. 

 

Känner du till ett specifikt läromedel i kurserna Instrument eller sång 1, 2 eller 3? 

Vidare ville jag veta om gitarrlärarna kände till läromedel för de kurser de 
undervisade i. 

Samtliga gitarrlärare uppgav att de hade goda insikter i de läromedel för som finns 
för gitarrämnet och gav tydliga exempel på dessa. Alla bekräftade att det finns en 
oerhörd mängd material som kan användas i undervisningen. Däremot kände ingen 
av dem till ett specifikt läromedel konstruerat för angivna kurser. De verkade 
närmast förvånade över frågan, som om det var en självklarhet att ett sådant 
material inte fanns. Anders påpekade återigen att läroplanen är väldigt ny men att 
han inte heller känner till ett läromedel för de tidigare motsvarigheterna till de 
angivna kurserna. 

 

Om	  det	  inte	  finns	  specifika	  läromedel	  eller	  undervisningsmaterial,	  är	  det	  ett	  
problem?	  

Samtliga gitarrlärare uppgav att det kunde finnas problem med avsaknaden av 
specifika läromedel. 
Anders påpekade att enskilda lärare får tolkningsföreträde.  

”Det finns idioter till lärare”. Han menade att läraren har hög status och bestämmer 
det faktiska innehållet i lektionerna vilket skulle kunna öppna för godtycke. 

Calle trodde att det kunde öppna för godtycklighet beroende på vilken enskild 
lärare som undervisade och var den enskilda lärare lade ambitionsnivån. 
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Dick tyckte att det största problemet var att betygssättningen kunde bli olika på 
olika skolor och att detta var svårt att kontrollera. 

Björn som redan lyft problem med kunskapskrav och undervisning svarade kort att 
han såg problem med avsaknaden av läromedel. 

Samtliga lärare medgav alltså att det kan uppstå en godtycklighet i bedömningen 
och undervisningen i gitarrämnet. Det problem som lyftes var den enskilda 
lärarens/skolans starka inflytande över vad som lärs ut och över betygssättningen.  

 

Skulle du vara hjälpt av att ha ett? 

Anders uppgav att han inte skulle vara hjälpt av ett specifikt läromedel. ”Jag skulle 
läsa det men inte använda det”. Han påpekade att han läste allt material han blev 
presenterad för och att han alltid lärde sig något av det. Han påpekade att idén med 
små grupper och individuella lektioner är att kunna skräddarsy kurser för eleverna 
vilket gjorde att han inte trodde på ett samlat specifikt läromedel i gitarrkurserna. 

Björn uppgav att han skulle vara mycket hjälpt av ett specifikt läromedel om det 
var välgjort. 

Calle sa att han troligtvis skulle vara hjälpt av ett specifikt läromedel, särskilt i 
förhållande till de elever som saknade motivation och drivkraft i ämnet. 

Dick uppgav att han endast skulle vara hjälpt av ett specifikt läromedel i 
betygssättningssyfte men uttryckte inte en positiv attityd till det i övrigt. 

De två gitarrlärare som undervisat mindre än 10 år uppgav att de skulle vara hjälpta 
av ett specifikt läromedel för gitarrämnet. De två gitarrlärare som undervisat längre 
än 30 år var inte intresserade av ett specifikt läromedel i ämnet men en av dem 
menade att han skulle använda det om han var tvungen. 

 

Om undervisningsmaterial/läromedel ska tillverkas, vad bör det innehålla? 
-för att tillgodose kunskapskraven 
-för att eleven ska få kunskap och färdigheter att komma in på högre utbildning 
Den sista frågan i intervjun ställdes för att ge gitarrlärarna möjlighet att delge sin 
uppfattning om vad som är viktigt i gitarrundervisningen utifrån styrdokumenten 
samt tala fritt om ämnet och därigenom eventuellt lyfta sådant som inte finns i 
styrdokumenten. 

Anders lyfte fram visackord, treklanger och pentaskalor som viktiga beståndsdelar 
i den första gitarrkursen. Han lyfte fram sound, närvaro och rytm som något som 
borde få mer plats i styrdokument och i själva kursen. 

Björn tyckte att de viktigaste delarna var timing, rytm och gehör och att dessa 
borde lyftas fram betydligt mer i kurskraven. 

Calle tyckte att det utöver rent hantverksmässiga delar som skalor och ackord var 
viktigt att lära ut olika stilar, hur man kompar och spelar inom olika genrer och 
stilar. 

Dick ansåg sig inte kunna svara på frågan fullt ut då han menade att det var en 
alldeles för omfattande fråga. Dock lyfte han kännedom om alla toner på 
greppbrädan, timing, repertoar, sound, rytm som viktiga beståndsdelar. 
Vidare uttryckte han stark kritik mot förhållandet mellan styrdokumenten och den 
verkligheten. Han menade att betygssättning är mer abstrakt i musik än i andra 
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ämnen. Han jämförde med att sätta betyg i ämnet meditation, som faktiskt har 
förekommit som kurs, där högsta betyget alltså skulle kräva att studenten uppnådde 
nirvana med samma slags kunskapskrav som i musikämnet. Han poängterade också 
att de betyg man får på estetiska programmet i musik enbart spelar roll om man vill 
bli ett annat yrke än just musiker. För att komma in på Musikhögskolan krävs 
enbart godkänt i dessa kurser samt spelprov vilket också är verkligheten när man 
söker arbete som musiker. Däremot gör betygen skillnad om man exempelvis vill 
bli jurist efter att ha avslutat estetiska programmet på gymnasiet. 

De delar som gitarrlärarna lyfte fram som viktigast om ett undervisningsmaterial 
skulle tillverkas var följande: ackord, treklanger, skalor, kännedom om 
greppbrädans toner, sound, närvaro, timing, rytm, gehör, komp i olika genrer och 
repertoar. 

Resultatsammanfattning 
Följande slutsatser kan dras utifrån resultaten: 

• I förstudien förekom inget läromedel avsett för gitarr inom kursen 
Instrument eller sång 1, 2 och 3 på gymnasiets estetiska program. 

• De tillfrågade gitarrlärarna skapar sitt eget läromedel och använder sig av 
många olika källor. 

• Yrkesverksamma gitarrlärares inställning till läromedel i 
gitarrundervisningen är varierande. De gitarrlärare som arbetat kortare än 
10 år uttrycker i högre grad svårigheter i arbetet och är öppnare för 
diskussioner om läromedel. De gitarrlärare som arbetat längre än 30 år är i 
högre grad nöjda med sin undervisning och uttrycker få problem med sin 
undervisning och relation till läromedel. 

• Samtliga gitarrlärare uttrycker stark kritik mot rådande betygskriterier och 
menar att dessa är oförenliga med undervisningens realitet. 

• Vad gäller behovet av ett läromedel för den angivna kursen i gitarr går 
attityderna isär mellan de gitarrlärare som varit verksamma längre än 30 år 
och de som varit verksamma mindre än 10 år. De gitarrlärare som varit 
yrkesverksamma länge avfärdar ett sådant läromedel medan de som varit 
verksamma kortare tid välkomnar ett läromedel. 
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Diskussion 

Mitt grundläggande syfte i studien har varit att undersöka hur förutsättningarna ser 
ut för att skapa en kvalitativt likvärdig undervisning i enskild undervisning i gitarr 
på estetiska programmet. I studien ställdes några vägledande forskningsfrågor som 
jag nu kommer att diskutera gentemot mina resultat i studien och jämföra dessa 
med tidigare forskning. Jag ställer upp diskussionen efter mina forskningsfrågor.  

 

Finns det läromedel avsedda för Instrument eller sång 1, 2 och 3? 

Utifrån min undersökning och min förförståelse inom ämnet kan jag dra slutsatsen 
att det finns en mängd läromedel och undervisningsmaterial avsedda för gitarr och 
elgitarr. Utan att överdriva skulle man kunna drista sig till att säga att det finns en 
djungel av material för att tillgodogöra sig kunskap om att spela gitarr. Gitarr har 
under en lång tid dominerat populärmusiken och det finns en tradition av att lära 
sig spela gitarr i både formella och informella sammanhang. Internets uppkomst 
har också bidragit till en stor ökning av instruktionsvideos och material som sprids 
världen över. Däremot kan man inte utifrån min undersökning dra slutsatsen att det 
existerar läromedel för gitarr i kursen Instrument 1, 2 och 3. Dock är denna kurs en 
del av den nya läroplanen från 2011 som blivit gällande från och med hösten 2013. 
Men varken förstudien, intervjuerna eller tidigare forskning pekar mot att det skulle 
ha funnits läromedel för motsvarigheten till denna kurs i tidigare läroplaner. 
Studien gör snarare gällande att normen för gitarrlärare på gymnasiet består i att 
tillverka sitt eget undervisningsmaterial samt att plocka material från flera olika 
källor. 

Rostwall & Wests forskning från 2001 visar att instrumentalundervisning har en 
stark tradition och att lärare i stor utsträckning definierar och återskapar 
undervisning efter deras egen fostran.24 Tidigare forskning vilket bekräftar alltså 
min bild av gitarrämnet som starkt traditionsbunden. Det verkar som om man 
återskapar samma undervisning som man själv upplevt som elev. Fördelen med den 
obundna rollen i förhållande till läromedel i den ideala situationen är 
individualiseringen av undervisningen och möjligheten att tillgodose varje elevs 
behov och kunskapsluckor. Läraren tvingas också att återuppfinna sin undervisning 
och ständigt uppdatera sig inom sitt gebit. 
Problemet med densamma skulle kunna vara att det öppnar för godtycklighet 
beroende på den lärare som undervisar. Under bristfälliga omständigheter skulle 
alltså en lärare kunna undervisa helt fritt utan att det testas kunskapskrav och 
styrdokument. Detta är tyvärr en erfarenhet jag gjort på vissa skolor. 

En tanke som slår mig är att alla lärare sitter för sig själva och konstruerar sida 
efter sida med läromedel. Den kunskap som ska förmedlas är densamma men 
mycket arbete läggs på att konstruera unika material. Självfallet finns det ett utbyte 
kollegor emellan men likväl sker all planering individuellt. I samtal med 
studiekamrater och bekanta som arbetat en kort tid som gitarrlärare har jag märkt 

 
24 Rostvall A-L & West T. (2001) Interaktion och kunskapsutveckling – en studie 
av frivillig musikundervisning. Stockholm: KMH Förlaget. 
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en positiv attityd till strukturerade material att arbeta utifrån. Skulle det kunna vara 
en fördel för oerfarna lärare att ha ett material att ”hålla sig i”?  

Gullbergs forskning belyser skillnaderna mellan formellt och informellt lärande 
och tar till exempel upp olika processer som är vanliga inom dessa. Exempel på 
formellt lärande är Musikhögskolor och exempel på informellt lärande är 
rockgrupper.25 Gitarrundervisning som är ett ungt skolämne med stark koppling till 
den informella musiksammanhang exempelvis rockvärlden har en egen tradition 
vad gäller undervisning och läromedel. 

I jämförelse med andra ämnen ter sig instrumentundervisning annorlunda. Att 
föreställa sig en mattekurs på gymnasiet utan ett läromedel skulle få de flesta att 
reagera. En fördel med ett strukturerat material är att det är tydligt vad som ingår i 
kursen och hur terminens planering ser ut. En vanlig fördom om musik är att det är 
ämne som liksom inte går at ta på, att det är flummigt och konstnärligt. Att det inte 
går att undervisa som andra ämnen och att det måste få vara friare. Jag håller till 
viss del med om dessa påståenden vad gäller musikens natur som för mig ibland ter 
sig smått magisk och oförklarlig. Detta är dock ingen motsättning gentemot musik 
som skolämne. Och skulle det vara det så skulle musiken överhuvudtaget inte höra 
hemma i skolan. 

Slutligen utgår mitt intresse i denna fråga främst ifrån elevens perspektiv. Jag har 
träffat gitarrelever i årskurs tre på estetiska programmet inriktning musik som 
saknat de mest basala kunskaperna i att spela gitarr. Om detta beror på avsaknaden 
av läromedel låter jag vara osagt. Men jag frågar mig om det skulle kunna 
underlätta för både lärare och elever. 

 

Hur är gitarrlärares inställning till läromedel och vad beror den på? 
Gitarrlärarna i min undersökning visar en varierande inställning till läromedel inom 
gitarrämnet. De arbetar alla utifrån liknande arbetssätt, de gör sitt eget material 
och, som en av lärarna beskriver det, ”skräddarsyr varje kurs för den enskilda 
eleven”. Ibland används samma material till flera elever. Lydén & Grims uppsats 
från 2006 bekräftar att gitarrlärare anser det självklart och nödvändigt att utforma 
eget material.26 

Det finns en tydlig skillnad mellan lärarna jag intervjuat. De äldre, erfarna lärarna 
är mer självsäkra och nöjda med sin undervisning. De är nöjda med sitt arbetssätt 
och ser få problem med det. Vid frågor om specifika läromedel uppfattar de dem 
snarare som begränsande av deras undervisning än som en tillgång. 
De yngre, mindre erfarna lärarna visar i mycket större utsträckning en positiv 
attityd till idén om ett specifikt läromedel. De är i större utsträckning självkritiska 
angående sin egen undervisning och kan identifiera fler problem i sitt arbete. 

Det låter rimligt att lärare som arbetat en längre tid och trivs med sitt yrke känner 
sig mer bekväm och självsäker i sin metod och sitt arbetssätt. I denna undersökning 
handlar det dessutom om betydligt yngre lärare med kortare avstånd bakom sig 

 
25 Gullberg A-K. (2002) Skolvägen eller garagevägen – studier av musikalisk 
socialisation Luleå: Universitetstryckeriet. 
26 Lydén F. & Grim T. (2006) Elgitarrundervisningens dilemman Examensarbete: 
Göteborg: Göteborgs Universitet. 
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gentemot utbildningen. Den lärare som arbetat längst har varit yrkesverksam 
motsvarande tre hela karriärer som den som arbetat kortast tid. Den tydliga 
skillnaden i inställning får mig att fundera över en rad olika faktorer utöver många 
år inom yrket som kan påverka. 

Gitarr som gymnasieämne är ett mycket ungt. Det är mycket möjligt att de äldre 
lärarna i min undersökning varit bland de första som överhuvudtaget undervisat i 
ämnet. Att ha varit med att utveckla undervisningen och skapa en slags standard 
föreställer jag mig leder till en stolthet över sitt yrke och ett engagemang. 
Utbildningen till musiklärare har varierat mycket över tid, speciellt de senaste åren. 
Idag diskuteras läraryrkets status, låga lönelägen och bristen på lärare. Om man 
skulle utgå ifrån att dessa problem var mindre när de äldre lärarna gick sin 
utbildning kanske svaren till deras attityder även finns att finna där. Under de år jag 
och de yngre lärarna i min undersökning studerat vid musikhögskolor har stora 
reformer gjorts som grundas i politiska beslut och visioner. Dels de nya 
läroplanerna för all skolverksamhet men dessutom har man vid flera tillfällen 
ändrat lärarutbildningen. Tilläggas ska också den enorma utveckling som skett på 
IT-området under de senaste 20 åren. Att ens föreställa sig vad som skulle komma 
att kallas läromedel idag på den tiden var nog omöjligt. 

Utifrån dessa generella påståenden går inte att dra några slutsatser kring lärarnas 
inställning till läromedel. Men utgår man ifrån att den hänger ihop med den 
generella inställningen till yrket och inlärning kan det kanske finnas förklaringar att 
finna hos två lärare som börjar arbeta med ett helt nytt ämne under 70 och 80-talet 
då läraryrket har högre status och utbildningen inte genomgått snabba reformer 
som resultat av politiska beslut. Att ställa dem i kontrast till två lärare utbildade på 
2000-talet som upplever yrkets status som lägre, en utbildning i ständig förändring 
som kritiseras av många verksamma samt ett växande informationssamhälle och en 
förändrad kunskapssyn väcker tankar hos mig. 

 

Finns behov av läromedel avsedda speciellt för gitarrkurserna och skulle det 
gagna elev och lärare? 

Rostvall och Wests forskning visar att läromedel i hög grad påverkar 
undervisningens innehåll och form samt att mönster återskapas från lärarens 
tidigare erfarenheter.27 Mot bakgrund av detta skulle man kunna påstå att det är 
mycket viktigt att utforma särskilda läromedel avsedda för gitarrkurserna just för 
att undvika godtycklighet och att ofördelaktiga mönster återskapas. 

I de intervjuer jag gjort finns delade meningar om behovet av ett samlat specifikt 
läromedel för de kurser jag åsyftar. De äldre lärarna är inte intresserade av det 
medan de yngre lärarna i större utsträckning ser fördelar med det. 

 
27 Rostvall & West (2001) Interaktion och kunskapsutveckling – en studie av 
frivillig musikundervisning. Stockholm: KMH Förlaget. 
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Susanne Hägerheds examensarbete visar på en variation i lärares inställning till 
kopplingen mellan gymnasiets kurser och förberedelse för musikhögskola. Hon ser 
begränsade förutsättningar för likvärdighet mellan olika skolor.28 

Fördelar med ett samlat läromedel i gitarrkurserna skulle kunna vara att läraren 
sparar förberedelsetid förutsatt att materialet är väl utformat och motsvarar 
kunskapskraven. Läraren skulle även kunna ha en planering och mall att hålla sig 
till vilket det finns lärare som efterfrågar. Det skulle också fungera som en garanti 
för en likvärdighet i undervisningens innehåll om flera skolor använde samma 
material som utgångspunkt. Det skulle alltså minska godtycklighet beroende på 
vilken lärare som undervisade. Vad gäller elever skulle det vara tydligt från början 
av en kurs vad den innehöll. I det ideala sammanhanget skulle eleven försäkras om 
att förutsättningarna för att studera vidare på musikhögskola fanns, dock förutsatt 
att elever presterade själv i form av övning.  

Nackdelar med ett material skulle kunna vara en likriktning och avsaknad av den 
variation och rikedom som individuell planering ger. Jag tror att det går att 
konstruera ett läromedel för Instrument eller sång 1, 2 och 3 i gitarr som kan gagna 
både elev och lärare. Jag tror att ett sådant material varken skulle inkräkta på 
lärarens yrkesroll och kreativitet som pedagog eller vara till nackdel för eleven. 

 

Vad bör ett läromedel i Instrument eller sång 1, 2 och 3 innehålla för att 
tillgodose kunskapskraven och för att elever ska erhålla kunskap och 
färdigheter för att komma in på högre utbildning i musik? 

På denna intervjufråga svarade lärarna likartat. De lyfte fram typiska färdigheter 
och hantverksmässiga delar av hur man spelar gitarr men även delar som är svåra 
att teoretisera exempelvis timing och rytmkänsla. Vad som intresserar mig med 
denna fråga är hur likartad lärarna svarade. För mig öppnar detta ännu mer för 
tankar om ett gemensamt material.  

Det framstår för mig som om många lärare har liknande syn på ämnet, liknande 
värderingar och idéer men ändå sitter var för sig och konstruerar egna övningar och 
material. Jag anser inte att min fråga varit tillräckligt välformulerad och 
genomtänkt för att besvaras i min studie. Jag anser frågan delvis obesvarad men 
tycker att den öppnar för vidare undersökningar. 

  

 
28 Hägerhed S. (2007) Det estetiska programmet är studieförberedande, men 
förbereder det för studier på musikhögskolan? Examensarbete. Stockholm: Kungl. 
Musikhögskolan. 
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Slutliga reflektioner 
Går det att skapa en kvalitativt likvärdig undervisning i gitarr på estetiska 
gymnasiet eller i något ämne överhuvudtaget? Och går det att skapa det ultimata 
läromedlet för en särskild kurs, till exempel i ett instrument som gitarr? 

Min spontana reflektion är att detta känns omöjligt, att beskrivningen av 
likvärdighet i skollagen och läroplanen snarare är visionära mål än realistiska. 
Undervisning som är så individuellt anpassad och härleds ur styrdokument men går 
hela vägen från dessa till skolor ute i landet via lärare med deras personliga 
erfarenheter, utbildning och syn på ämnet till eleven kan omöjligt bli densamma 
som på en annan skola med en annan lärare. I nästa skede frågar jag mig om denna 
likvärdighet är önskvärd. Gällande musik och gitarrspel som kunskap är det enligt 
mig sekundärt då musik mer än ett skolämne är en kraft och konstform. Men då 
visioner och mål finns i styrdokument och musik är inrättat som skolämne är det 
vår absoluta plikt som lärare att i största möjliga mån försöka leva upp till dem. 

Jag skulle kunna diskutera musik utifrån ett rent filosofiskt perspektiv och fråga 
mig om ämnets karaktär är för föränderlig för att ha den sortens kunskapskrav som 
finns i gymnasieskolan. Jag skulle också kunna ifrågasätta behovet av ett 
högskoleförberedande gymnasieprogram i musik då en mycket stor del av de mest 
yrkesverksamma inte utbildat sig vid musikskola. Jag skulle kunna analysera vad 
som är viktigt med musik och fråga mig om en skola kan undervisa ”konstnärligt”? 
Jag väljer ändå att inte göra detta. Faktum kvarstår att utbildningssystemet ser ut 
som det gör. Gymnasieskolan är en institution med regler och styrdokument som 
ska följas. Att ifrågasätta dessa skulle kräva en helt annan studie.  

Min åsikt förblir att det enda som kan betygsättas i gymnasieskolan är prestationer 
av rent hantverksmässig karaktär då jag anser det omöjligt att sätta betyg på den 
konstnärliga nivån i elevers prestationer. Alltså bör betygskriterier och 
undervisning utgå ifrån detta. Dock är jag övertygad om att det konstnärliga 
perspektivet finns med i stor utsträckning i estetisk undervisning. Jag vill dra 
paralleller till det intervjupersonen Dick sade i sista intervjufrågan. Han belyste att 
enda gången du har användning för ett betyg högre än godkänt i musikkurserna på 
estetiska gymnasiet är om du vill studera något annat än musik på högskola eller 
universitet. Det faktum att du kan gå ut gymnasiet med högsta betyg i alla estetiska 
kurser och ändå inte komma in på musikhögskola men däremot komma in på 
juristprogrammet medan en person med lägsta betyg i alla kurser kan komma in på 
musikhögskola gör att jag frågar mig om betyg överhuvudtaget hör hemma i 
musikämnet. 

Slutligen tror jag att det skulle finnas en vinst i att i viss mån göra en kartläggning 
av aktuella läromedel för gymnasieskolans kurser. Eftersom inga register finns är 
man hänvisad till sökmotorer på internet och olika läromedelsproducenters 
hemsidor och kontaktvägar. Återigen handlar min åsikt om att underlätta för 
läraren snarare än att styra och inkräkta på undervisningen. 
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Vidare forskning 
Det finns många tidigare studier om läromedel inom flera ämnen. Just inom 
gitarrämnet tror jag att man skulle gå vidare och undersöka förutsättningarna för 
specifika läromedel ytterligare.  

De negativa inställningar till kunskapskraven för de olika gitarrkurserna som jag 
mötte hos intervjupersonerna i min undersökning har gjort mig nyfiken på lärares 
förhållande till styrdokumenten i skolan. Jag skulle vilja se forskning på just lärares 
attityder till styrdokument och kunskapskrav och hur detta påverkar 
undervisningen och skolan i stort. 

Min begränsade studie mot bakgrund av tidigare forskning öppnar även för 
ytterligare forskning som utreder om kunskapskraven på estetiska gymnasiet finner 
motsvarighet inom musikhögskolornas antagningsprov. Detta borde vara av 
intresse för samtliga berörda utbildningsinstitutioner. 
Det vore även spännande att göra en jämförande studie över vilka som kommer in 
på musikhögskolorna och vad de har för utbildningsbakgrund. Man skulle kunna se 
vilka skolor som i störst mån utbildar blivande musikhögskoleelever och vilka 
förutbildningar som lyckades bäst förbereda sina elever för vidare studier. Man 
skulle kunna tänka sig både enkätundersökningar men även intervjuer med ett 
större antal elever. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor	  

	  

Stad	  

Ålder	  

Kön	  

Utbildningsbakgrund	  

	  

Använder	  du	  ett	  specifikt	  undervisningsmaterial/läromedel	  i	  kurserna	  
Instrument	  eller	  sång	  1,	  2	  och	  3?	  

Är	  du	  nöjd	  med	  det?	  

Undervisar	  du	  i	  enlighet	  med	  kunskapskraven	  och	  läroplanen?	  

Får	  du	  med	  alla	  delar	  av	  kunskapskraven?	  

Känner	  du	  till	  ett	  specifikt	  läromedel	  i	  kurserna	  Instrument	  eller	  sång	  1,	  2	  och	  
3?	  

Om	  det	  inte	  finns	  specifika	  läromedel	  eller	  undervisningsmaterial,	  är	  det	  ett	  
problem?	  

Skulle	  du	  vara	  hjälpt	  av	  att	  ha	  ett?	  

Om	  ett	  undervisningsmaterial/läromedel	  ska	  tillverkas,	  vad	  bör	  det	  innehålla?	  
-‐	  för	  att	  tillgodose	  kunskapskraven	  
-‐	  för	  att	  eleven	  ska	  få	  kunskap	  och	  färdigheter	  att	  komma	  in	  på	  högre	  
utbildning	  

Övriga	  synpunkter.	  
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