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Författare: Elin Johansson 

Titel: ”Betoningen är ju på populärmusik”. En uppsats om musiklärares låtval till sin klass-
undervisning. 
 
Title in English: “But the main focus is on popular music”. A thesis about music teachers’ 
choices of music in class education. 
 
 
Studiens syfte är att synliggöra hur musiklärare tänker när de väljer musik till sin klass-
undervisning i år 7-9. En viktig aspekt som behandlas är populärmusikens plats och betydelse 
i musikundervisningen. Studien tar också upp hur lärarna motiverar sina låtval.  
 
 
Studien är baserad på fyra kvalitativa intervjuer med musiklärare som undervisar i år 7-9. 
Dessa fyra bor inom samma regionala område i mellersta Sverige och arbetar på olika skolor i 
olika städer. Lärarnas arbetssituationer ser olika ut då de arbetar på skolor med varierande 
elevunderlag. En av lärarna arbetar på en skola med stor etnisk mångfald, två av lärarna 
arbetar på skolor där de flesta eleverna har svensk etnisk bakgrund och en lärare arbetar på en 
skola med religiös inriktning.   
 
 
Studien visar att populärmusik är en självklar del av musikundervisningen och att musiklärare 
har flera motiveringar till varför den är bra att använda. Exempelvis anses den motivera 
eleverna och den är också lättanvänd och lättspelad. Annan musik som folkmusik och 
världsmusik spelas inte särskilt mycket i klassrummen utan lärarna använder den mest till att 
lyssna på och analysera. Lärarna väljer ofta låtar som går att anpassa efter färdighetsnivå där 
det viktigaste är att de svagaste eleverna ska kunna hänga med. Texten i låtarna utgör en 
viktig aspekt vilket gör att många låtar väljs bort av lärarna på grund av texten och ibland 
utgör texten en grund för diskussioner i klassrummet om värderingar. Svårigheter i att tolka 
genrebegreppet utifrån kursplanen i musik är ett problem som diskuteras i uppsatsen. 
 
 
Ämnesord: genre, kultur, musikundervisning, grundskola. 
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INLEDNING	  
 
 
Snart är det dags för mig att komma ut i musikläraryrket. När jag står här och knackar på 
dörren till yrkeslivet börjar frågorna hopa sig och tankarna vandra iväg. Något som jag ofta 
återkommit till är hur viktig populärmusiken verkar vara för många lärare och elever och hur 
mycket den spelas i musikundervisningen i skolan. Hur kommer det sig att jag nästan bara 
hört pop/rocklåtar på alla mina praktiker under min utbildning? 
 
 
Hur tänker egentligen lärare när de gör sina låtval till lektionerna? Vad ligger bakom valen? 
Dessa är frågor jag funderat på i samband med att jag läst i den nya kursplanen i musik som 
kom ut 2011 och sett att det samtidigt står skrivet om genrebredd och musik från andra 
kulturer. Var dessa genrer och all musik från världens hörn egentligen är har jag då i mitt 
stilla sinne undrat. 
 
 
Jag vill i detta arbete undersöka dessa bakomliggande tankesätt och se hur musiklärare 
resonerar om sina låtval. Framför allt vill jag titta på deras inställning till populärmusik. Hur 
ser den ut? Vilka fördelar ser de med att använda den i undervisningen? Min förhoppning 
ligger i att vissa tendenser kommer att bli synliga och att arbetet kommer öppna upp för 
fortsatta tankar om populärmusikens plats i skolans musikundervisning. 
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Problemområde	  
Dagens samhälle genomsyras av musik. Vi har tillgång till den i smartphones, surfplattor, 
internet mm, listan kan göras lång. Den musik som hörs och syns mest är populärmusiken. 
När populärmusiken började höras i början på 1900-talet höjdes kulturanalytikers röster om 
att allas vår musiksmak så småningom skulle komma att förflackas då populärmusiken mass-
producerades och mer eller mindre tvingade människan att lyssna på den och tycka om den 
(Ericsson & Lindgren 2011, s. 13ff). Det gjordes stora ansträngningar om att “god” kultur 
dvs. högkultur, skulle spridas till alla samhällsskikt med fokus på nedre medelklass och 
arbetarklass men detta verkade inte fungera. Istället var den stora massan mer intresserad av 
populärmusik som då räknades som lågkultur. Det utvecklade sig till en livlig diskussion 
huruvida det går att benämna något som hög- respektive lågkultur och om vilket samband det 
finns mellan status och musik (Bouij under utgivning, s. 79f). Rösterna tonades ner under 
andra halvan av 1900-talet och läget har idag ändrats till att statusen på populärmusiken har 
höjts i samhället (Ericsson & Lindgren 2011, s. 13ff). Samtidigt har det funnits en motsättning 
mellan skolans moral och “det populära” under denna tid då skolkultur inte riktigt tycks ha 
accepterat populärmusikens intåg i klassrummet (Sandberg 2006, s. 36 & 52). 
 
Musikläraren i dagens mångkulturella klassrum i grundskolan har många aspekter att fundera 
över när denne väljer låtar till sin undervisning. Först och främst ska kursplanen följas, i detta 
fall för grundskolan, och i den finns bland annat detta skrivet: 
 

Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska 
erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om 
och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras (Skolverket 2011b). 

 
Här målas en bild upp av att musikläraren har ett musikaliskt ansvar att bredda elevers 
lyssnande och spelande till att innefatta sådan musik som de inte är vana vid. Det har visat sig 
i tidigare forskning att detta mål är underordnat andra mål i kursplanen och får komma i andra 
hand. Lärarna tycker att genrebredd med musik från olika kulturer är underordnat upplevelsen 
av musiken och att det ska vara roligt (Georgii-Hemming 2005, s. 295ff). Det framkommer 
också i NU-03, Den nationella utvärderingen i musik, att det finns brister i genrebredd, 
“anmärkningsvärt är kanske att en dryg tredjedel av lärarna uppger att eleverna sällan eller 
aldrig får träna sig på att känna igen musik från olika kulturer och historiska tider” 
(Skolverket 2005 s. 65). I kursplanen står också skrivet under syftet med musik: ”spela och 
sjunga i olika musikaliska former och genrer” vilket visar att spel och sång mer eller mindre 
ska ske i olika genrer (Skolverket 2011b, s. 1). Vad som däremot menas med genrer är lite 
mer oklart och kan tolkas olika. 
 
I den aktuella kursplanen nämns ord som: “genre” samt ”kulturella och historiska samman-
hang”. Ordet kultur eller varianter på ordet nämns tolv gånger i kursplanen i musik, varav 
hälften av gångerna inom kunskapskraven, ordet genre eller variationer på det nämns fjorton 
gånger varav sex gånger inom kunskapskraven. Jag vill hävda att det här ligger ett fokus på 
att lärare har ett uppdrag att tänka brett när det gäller genrer och musik från olika kulturer. 
Mina förutfattade meningar säger mig att inte alla musiklärare arbetar aktivt med genrebredd 
och olika musikkulturer i sin undervisning, i alla fall inte genrebredd utanför genrerna som 
kan räknas som populärmusik. 
 
En annan sak som kursplanen tar upp är identitetsskapandet, att musikämnet är med i elevens 
identitetsskapande. 
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Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och 
betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala 
gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling (Skolverket 2011b). 

 
Detta kan ses i ljuset av musikval på lektionerna, både som motivering och identifiering för 
elevernas del. Om eleverna känner att de gillar musiken som spelas kan de stärkas i sin 
utveckling och om de känner att de inte kan identifiera sig med musiken kanske de inte kan 
utveckla sin identitet på samma sätt. Under musikens sammanhang och funktion ska det 
arbetas med detta kriterium: ”Musikens funktion för att markera identitet och grupp-
tillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön”. Alltså finns här ett samband 
mellan val av musik och hur det påverkar utövarna av musiken och detta ska synliggöras i 
klassrummet (Skolverket 2011b). 
 
Jag kommer i detta arbete att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer för att belysa vad 
fyra musiklärare som arbetar i år 7-9 tänker om låtval till sin klassrumsundervisning. För att 
inte styra deras svar kommer inte frågor om specifikt genre och kultur i samma fråga att vara i 
fokus, utan de kommer att mer fritt få berätta och associera kring sina val av låtar i under-
visningen. Anledningen till det är att det inte står uttryckligen i kursplanen i musik att olika 
genrer också måste vara olika kulturers musik, utan den tolkningen har jag gjort utifrån 
tidigare forskning som NU-03, kursplanen och kommentarmaterialet i musik. Det kommer 
också visa sig att det är andra saker som styr lärarnas låtval förutom de jag först hade i åtanke. 
Kursplanen visar nämligen på många möjligheter att fokusera på olika saker i musik-
undervisningen och eftersom yrket som musiklärare många gånger är ett ensamarbete är det 
upp till varje musiklärare att göra dessa prioriteringar. 
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Syfte 
 
 
Studiens syfte är att synliggöra hur musiklärare tänker när de väljer musik till sin klass-
undervisning i år 7-9.  
 
 
 

Frågeställningar	  
	  
• Vilka faktorer ligger bakom musiklärares låtval till klassundervisning i grundskolans senare 

år? 
 
• Hur motiverar musiklärare sina låtval i klassundervisningen i grundskolans senare år? 
 
 
• Vilken är den dominerande genren i musikundervisningen i grundskolans senare år? 
 
 
 

Avgränsningar	  
 
I denna studie ska jag undersöka musiklärares tankar om val av musik till sin klass-
undervisning men däremot är det inte av intresse att ta reda på specifika låtar som används i 
musikundervisningen, även om sådana kommer att dyka upp. Studien vill heller inte ta reda 
på musiklärares fysiska förutsättningar så som klassrum, klasstorlek, ekonomiska förut-
sättningar och inte heller betyg eller bedömning. Denna studie har inte haft ett genus-
perspektiv och diskussionen om huruvida pop/ rockmusiken och då främst rock är manligt 
kodifierad stannar utanför i detta sammanhang.  
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BAKGRUND	  OCH	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
 
I detta kapitel finns en litteraturgenomgång med relevant information inför tolkningen och 
förståelsen av studien. I början av varje avsnitt finns en kort sammanfattning där jag sam-
manfattat det som kommer tas upp i det avsnitt som följer. 
 

Populärmusik,	  världsmusik	  och	  folkmusik	  
I detta avsnitt har jag delat in musiken i tre kategorier: populärmusik, världsmusik och 
folkmusik och förklarar kort vad som utmärker respektive musikkategori. Den klassiska 
indelningen sedan 200 år tillbaka i folkmusik, konstmusik och populärmusik frångås här av 
flera anledningar. En av orsakerna är att jag vill undersöka begreppet ”musik från olika 
kulturer” som är en formulering som återkommer i kursplanen i musik och som kan hamna 
under kategorierna folkmusik och världsmusik (Skolverket, 2011b). En annan orsak är att till 
exempel konstmusiken inte är i fokus är att den redan har en självklar plats i undervisningen 
som inte ifrågasätts sedan långt tillbaka. Mitt fokus ligger istället på lärares syn på 
genrebegreppet och vad olika sorters musik kan vara, alltså som populärmusik, folkmusik och 
världsmusik snarare än den västerländska konstmusiken (jfr Lilliestam 2009, s. 25). 
 
Populärmusik  
Populärmusik är ett begrepp som använts sedan början till mitten av 1800-talet om musik i 
mer lättillgängliga former. Termen har mer och mer kommit att förknippas med 
massproduktion och ekonomi. Det har att göra med 1800-talets industrialisering och 
urbanisering som skapade förutsättningar för massproduktion och massdistribution genom 
nya kanaler som exempelvis caféer, restauranger och danslokaler, detta främst mot slutet av 
1800-talet. Samtidigt som populärmusiken växte i popularitet skapades en växande klyfta 
mellan populärmusik och konstmusik som handlade om vilken musik som var värd mer i en 
estetisk synvinkel. Populärmusiken har urskilts från konstmusik och folkmusik och har länge 
fått stå för en ”lägre” musiksmak. 1970-talet innebar en förändring då populärmusiken gjorde 
sitt inträde i musikutbildning och kulturpolitik (Björnberg, 2013). 
 
Det finns ingen direkt entydig definition av populärmusik. Att säga att den är ”populär” bara 
för att den gillas av den stora massan säger egentligen inget om musiken i sig. Gemene man 
använder heller inte denna term om till exempel en rocklåt, utan kallar den för just rock. De 
genreindelningar som redan finns inom populärmusiken är mer användbara i vardagen för 
vanliga människor. Att definiera populärmusik handlar också om att säga vad den inte är, den 
är inte konstmusik. Dessa två termer skapar varandra, definierar varandra och utesluter 
varandra, de är varandras motsatser. Vem det är som definierar vilken typ av musik som ska 
räknas som populärmusik spelar också roll och i detta fall är det de kulturellt ledande skikten 
som skiljer ut viss musik som just populärmusik i debatter och diskussioner. Denna indelning 
av musiken har också skett i en viss tid, ett visst sammanhang och av vissa människor, vilket 
påverkar utfallet (Lilliestam 2009, s. 27f). 
	  
Världsmusik  
Världsmusik är ett samlingsnamn som används inom musikbranschen som är tämligen 
etablerat och har skapats efter det engelska begreppet world music. Det kom till 1987 när 
brittiska skivbolags- och mediemänniskor kom överens om ett gemensamt namn på den 
musik från andra utomeuropeiska länder som börjat höras på festivalscener i Europa och på 
europeiska skivbolag (Tiderman 2002, s. 22f). Termen är ganska omstridd men är som sagt 
befäst. Termen syftar på framförallt två olika sorters musik. Den ena är grovt förenklat all 
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musik som inte är västerländsk vilket betyder att kristna sånger ställs bredvid indisk 
filmmusik, tibetansk munksång eller muslimska böneutropare. Den andra syftar på “den 
musik som uppstår när musiker spelar musik från olika kulturer samtidigt och en kulturell 
blandmusik uppstår” (Tiderman 2002, s. 23). Musikerna behöver dock inte vara från olika 
länder, det finns exempel på västerländska musiker som spelar världsmusik. Dock handlar 
benämningen världsmusik ofta om vad musiken inte är, dvs. den är inte jazz eller konstmusik. 
Benämningen säger egentligen inte så mycket om hur musiken egentligen låter. En förutfattad 
mening kan vara att västerländska lyssnare tror att musiken är starkt kopplad till det land den 
kommer ifrån och att alla lyssnar på den typen av musik där. Så behöver dock inte vara fallet, 
ibland tas musiken bättre emot i ett annat land med andra lyssnare och lyssnarna där hemma 
vill hellre höra annan musik som mer går åt populärmusik (Tiderman 2002, s. 22ff). ”[E]n del 
vägrar att ta ordet världsmusik i sin mun. Det signalerar västerländsk kulturhegemoni och 
kulturimperialism (även använt med de bästa föresatser) och anses förringa både musikstilar 
och ursprungskulturer i onödan” (s. 28). Det anses bättre att försöka kalla musiken vid dess 
rätta namn som salsa eller soukous. 
 
Folkmusik	  
Folkmusiktermen i Sverige står oftast för den akustiska traditionsmusik som kommer från 
vilket land som helst. Det kan vara spelmän från Orsa eller baka-pygméer. Internationellt sett 
står termen folk music för musikarvet av vissångare, trubadurer och singer-songwriters efter 
artister som Bob Dylan, Pete Seeger och Woody Guthrie (Tiderman 2002, s. 27). Historien 
bakom begreppen folkmusik och folkvisa är att de myntandes av en tysk filosof Johann 
Gottfried Herder på 1770-talet (Lillestam 2009, s 25). Denna tid var en tid av förändring och 
samhällsutveckling och det började uppstå oro över att det gamla skulle förloras och med det 
menades de gamla sagor, visor och danser som förts vidare från generation till generation utan 
att ha nedtecknats. Dessa började då samlas in och skrivas ner i noter och böcker och kallas 
för folksagor, folkvisor, folkdanser och folkmusik. Den musik som dokumenterades var 
allmogens musik, folkflertalets musik som traderats vidare från generation till generation. Det 
fanns en inbyggd förädlingsprocess som tanke i detta då musiken hela tiden ändrades och 
förbättrades vid olika framträdanden. Betydelser av begreppet folkmusik har varierat genom 
tiderna från “de breda folklagrens musik” till “nationell musik”. Folkmusik idag kan ses som 
att rockmusiken eller dansbandsmusiken borde vara den nya tidens folkmusik, men kanske är 
det mer rimligt att betrakta den som det gamla bondesamhällets musik som förts vidare via 
spelmanslag och på så sätt fortsätter sin förädlingsprocess in i dagens moderna samhälle 
(Lilliestam 2009, s. 25).    
 

Vad	  lärare	  tror	  att	  elever	  vill	  spela	  
I detta avsnitt utgår jag från forskning om vad lärare tror att elever vill spela och hur de tänker 
kring detta. Av litteraturen framgår att den musik som spelas på musiklektionerna i många fall 
avgörs av läraren, antingen genom att läraren själv väljer låtar eller genom att läraren 
godkänner de låtar som eleverna önskar. Läraren blir på så sätt mer eller mindre styrande när 
det gäller vilka låtar som får ingå i undervisningen och även lärarens egna uppfattningar om 
musik spelar roll. I denna del är det mycket hänvisning till litteratur som rör gymnasieelever, 
men det kan ses som relevant att ta upp det ändå för det finns många likheter mellan 
grundskolans senare år och gymnasiet i hur musikundervisningen är utformad i till exempel 
kurser i ensemblespel och i hur lärarna tänker.  
 
I Eva Georgii-Hemmings avhandling (2005) om fem musiklärare på gymnasiet framkommer 
det att trots att en av lärarna har sin grund i flera genrer låter han ändå pop och rock vara de 
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största genrerna i undervisningen. Han verkar kluven i detta men låter det ändå vara så att 
elevernas önskemål är det som styr starkast vilket resulterar i den genrefördelningen. Faktum 
är att fyra av de fem intervjuade lärarna använder sig övervägande av populärmusik i sin 
undervisning (s. 285). Det förekom i denna studie således inom Estetisk verksamhet på 
gymnasiet mest musik inom pop- och rockgenren vilket nog kan ses som ett generellt drag 
som gäller på fler skolor runt om i Sverige (s. 295). Även Maria Karlsson (2002, s. 202) visar 
i sin avhandling att det finns stora brister i genrebredd i kursen Ensemble 1, där de elever som 
innan gymnasiet nästan bara spelat pop/rock även under gymnasietiden får fortsätta med det 
utan att lärarna gör en insats för att bredda deras repertoar.  
 
Innehållet styrs mycket av att eleverna själva får välja låtar, eller välja ur ett urval låtar som 
lärarna redan gjort. Att som lärare välja att inte ta hänsyn till elevers önskemål om låtar i sin 
undervisning kan ses på flera sätt. Ett sätt som Karlsson och Karlsson (2009, s. 35) lyfter fram 
är att det kan vara till en fördel eftersom i en klassituation tycker säkert inte alla elever om 
samma låtar och detta är starkt kopplat till musik och identitet. Om då vissa av eleverna får 
igenom sina önskemål d.v.s. får sin identitet bekräftad och andra inte, kan detta möta 
motstånd hos dem som blev nekade denna bekräftelse. 
 
Anledningarna till den starkt överrepresenterade populärmusiken på de skolor som ingår i 
Georgii-Hemmings studie (2005) varierar dock något, det kan till exempel vara pedagogiska 
fördelar, elevinflytande, demokrati och elevutvecklande fördelar. På en av skolorna vill 
läraren att musiken ska vara så autentisk som möjligt, därför blir genren snäv och dom-
inerande eftersom det är lättast att få det att låta som “på riktigt” om de spelar populärmusik 
istället för annan musik (Georgii-Hemming 2005, s. 168 & 204). I det nuvarande kommentar-
materialet till kursplanen i musik står det skrivet: “Kursplanen eftersträvar att skapa så 
verklighetstrogna musicerandesituationer som möjligt, det vill säga så som musiklivet kan se 
ut utanför skolan” (Skolverket 2011a, s. 13). Även eleverna efterfrågar i NU-03, Nationella 
utvärderingen i musik, ”ett praktiskt musikutövande som är ‘på riktigt’, som i sitt innehåll 
liknar den musik som finns i musiklivet utanför skolan” (Skolverket 2005, s. 151). Denna 
rapport är visserligen lite till åren, men den synen kan fortfarande vara gällande. 
 
Att spela pop och rock på de klassiska pop- och rockinstrumenten har varit vanligt under en 
lång tid av grundskoleepoken. Den klassiska sättningen: trummor, elbas, elgitarr och synt bär 
med sig en förutfattad mening om att de är ”pop- och rockinstrument” och när det spelas 
musik på dessa instrument blir det populärmusik. När musik av vilket slag det än må vara 
flyttar in i klassrummet så är det lätt att den uppfattas som någon slags ”skolmusik”. Det kan 
bero på hur den tas emot av eleverna och läraren och vilket sound det resulterar i, men också 
hur eleverna kan identifiera sig med resultatet (Ericsson & Lindgren 2011, s. 14). 
 
Det verkar också finnas en förutfattad mening bland lärare att de tror att eleverna endast vill 
spela och lyssna på populärmusik. Elever som är mer intresserade av annan musik hamnar då 
i skymundan. När ungdomars intresse antas vara homogent hamnar automatiskt de elever som 
har andra musiksmaker utanför i den aktuella kontexten (Holmberg 2010, s. 192). 
 
 

Lärares	  möte	  med	  elever	  och	  lärares	  egna	  förutsättningar	  och	  intressen	  
Följande avsnitt kommer enligt litteraturen att behandla lärarnas egna spelmässiga erfaren-
heter och deras egna intressen för musik. Den musik som läraren känner sig mest bekväm 
med och själv tycker om speglas i dennes undervisning. Lärandet ses också som ett möte 
mellan lärare och elever, utan möte, inga nya infallsvinklar. Skolan är en plats där detta möte 
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sker och så under bestämda former, den är en slags institution. Skolan har förutom ämnes-
kunskaperna ett demokratiskt och pedagogiskt arbete att utföra. Fostransaspekten är heller 
icke att förglömma, lärarens uppdrag är mångfasetterat och det är i detta möte som allt sker. 
Musik och känslor sätts ofta ihop och likaså musik och identitet. I detta avsnitt tas upp vad 
som har med detta möte mellan lärare och elever att göra. 
 
Skolan är en plats där det råder ett visst maktförhållande mellan lärare och elever, och således 
även när det kommer till skillnader mellan elevers musik och skolans musik. Att få en balans 
mellan musik som korresponderar och samtidigt står i konflikt med elevers musiksmak är en 
utmaning. Det kanske handlar om rädslor hos läraren men det kanske egentligen är lärarens 
musiksyn och vad den tror att eleverna uppfattar när de får höra ny musik som spelar roll 
(Brändström 2006, s. 153). Musik och känslor möts i undervisningen och kan vara en känslo-
sam upplevelse, därför är det viktigt att ta hänsyn till olika elevers emotionella statusar i 
musikundervisningen (Georgii-Hemming 2005, s. 208).  
 
Vi bygger vår identitet kring musik och det är ett av skolans stora dilemman att på ett kons-
truktivt sätt få in populärmusiken i skolan utan att samtidigt tappa förtroende hos eleverna när 
skolan använder elevernas musik (Skolverket 2011a, s. 6). Det gäller att inte inkräkta på 
elevernas identitetsskapande. Eleverna kan till exempel tycka att det inte låter som på riktigt 
eller att läraren försöker vara ”inne” när den tar in nya låtar i undervisningen som kanske 
eleverna ändå tycker är gamla för de lyssnades på igår, inte idag. Om skolan inte lyckas med 
att ta in populärmusik utan att det går fel så tappar den ytterligare i status gentemot 
populärmusiken och eleverna tappar sitt förtroende för skolan (Sernhede 2006, s. 13f). “Visa 
respekt och gör inte skolan till en fritidsgård” råder Ove Sernhede i en tidningsartikel av 
Richter (2013) som handlar om populärkultur, “elever respekterar inte lärare för hur hippa de 
är”. Han menar att “den pedagogiska processen måste utgå från ett gemensamt sökande där 
man tar eleven på allvar” (Richter, 2013). Musik har förutom starka känslor och identitets-
utveckling stor betydelse när det kommer till upplevelser av existentiell art och kroppsliga 
uttryck (Nilsson 2011, s. 88). Skolan måste då bli en plats där de livsavgörande frågorna ställs 
och tas på allvar för att elever ska kunna utvecklas (Sernhede 2006, s. 14). 
 
Ungdomar har i takt med att musiken blivit allt mer lättillgänglig via olika tekniker varit 
snabba att ta till sig dessa och därefter byggt sin identitet med influenser från musikvärlden. 
Exempel på dessa tekniker är smartphones, läsplattor och tjänster som tillhandahåller gratis 
lyssnade på musik via internet som till exempel Spotify och Youtube; och då främst med det 
som benämns som ungdomskulturers musik (Skolverket 2005 s. 14, Sandberg 2006 s. 35 & 
52). I kursplanen står det skrivet att “Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och 
fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter” (Skolverket 2011b, s. 1). I kommen-
tarmaterialet till musikämnet lyfter Skolverket (2011a, s. 6f) fram att eftersom musik har en 
så nära koppling till elevers identitetssökande kan det leda till att förväntningar på ämnet 
väcks om att skolan ska tillvarata elevers tidigare erfarenheter. Detta möte mellan 
mediemusiken och skolkulturen kan ses på ett visst sätt, säger Sandberg (2006, s. 35) för att 
förstå de förutsättningar som dagens musikundervisning har att ta hänsyn till. Detta kan ses på 
ett positivt sätt som en tillgång, men också ses som att det innebär en del problem och medför 
diskussion kring både innehållet i undervisningen och inriktningen på ämnet. Vidare säger 
Skolverket att:  
 

Genom att vissa musikkulturer blir dominerande, till exempel medieburen populärkultur, 
standardiseras dock smak och preferenser lätt. Barn och ungdomar kan förmodas vara en grupp 
som i hög grad kommer i kontakt med den typen av musik. Kursplanen får därför en viktig 
funktion genom att lyfta fram ett reflexivt förhållningssätt till musik (Skolverket 2011a, s. 9). 
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Att få fördjupade perspektiv på musik, som att den förekommer i en viss historisk och 
kulturell kontext med diverse förutsättningar, beskrivs i kommentarmaterialet (Skolverket 
2011a, s. 9) som viktigt, eftersom eleverna av sig själva troligtvis inte kommer att komma i 
kontakt med annan musik eller ta reda på historierna om hur musiken har uppkommit. 
 
Fyra av de fem lärarna i Georgii-Hemmings studie (2005) problematiserar inte det snäva 
genreurval som de förmedlar till sina elever. Bland annat säger en lärare att populärmusik är 
det han kan bäst och tycker att han inom populärmusiken förmedlar vissa genrer ändå (s. 223 
& s. 286). Den enda läraren som väjer bort popmusik gör det för att hon har ett svagt intresse 
för det själv och känner att hon inte har tillräckliga spelmässiga erfarenheter för att undervisa 
i det (s. 206). Samma lärare berättar att hon inte fick spela elgitarr eller popmusik under sin 
utbildning och att detta ännu idag är till en nackdel för henne då hon känner att hon inte kan 
det tillräckligt bra och därför inte använder det i sin undervisning så mycket (s. 176). 

	  
Tid	  som	  ramfaktor	  
I detta avsnitt presenteras forskning som lyfter fram tid som en ramfaktor. Det finns många 
ramfaktorer som styr en musiklärares vardag på många sätt men den ramfaktor som är mycket 
påtaglig och ständigt upplevs som bristande är lektionstiden. Den påverkar lärare och elever 
varje vecka, varje lektionstillfälle, det är den som de alla har att rätta sig efter. 
 
I Karlssons och Karlssons (2009, s. 30f) uppsats framkommer att musiklärarna upplever tid 
som en bristvara och att detta i sin tur påverkar genrebredden på spelrepertoaren. Ämnet 
musik har helt enkelt för lite tid till förfogande för att hinna med att spela flera genrer. Dock 
gjordes denna studie då den föregående kursplanen gällde, men tankarna kan föras över till 
den aktuella kursplanen då det finns liknande kriterier angående genrebredd. Tidfördelningen 
är även den densamma i den aktuella i jämförelse med den förra.  
 
De musikaliska aspekterna blir underordnade tidsaspekten i många sammanhang, ofta ses det 
som viktigt att hinna klart i tid, om det finns tid över gör vi det andra. Detta sker ofta i 
gymnasieskolans undervisning men paralleller går att dra till grundskolan senare år 
(Zimmerman Nilsson 2009, s. 93f). Musiklärare hinner inte alltid det som de vill, med i snitt 
endast 40 min per vecka och en halv till en hel klass som ska in och ut och plocka fram 
instrument och sedan bedömas blir det tydligt att tiden är en viktig begränsande faktor i detta 
sammanhang. Beroende på förutsättningar får varje lärare göra en avvägning i vad de hinner 
med utifrån sina fysiska förutsättningar (Påhlsson 2011, s. 91f & s. 103). 
 

	  
	   	  



	  

	   10	  

TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  
 

Vad	  menas	  med	  genre	  och	  kultur?	  
Genrebegreppet kan tolkas på flera sätt, men vad står det för egentligen? Inga klara svar finns 
på den frågan men här tas flera aspekter upp. Kultur är ett begrepp med många innebörder, 
här tas tre centrala synsätt upp. Dessutom tar jag upp skolkultur och även hiphopkulturen som 
en tolkningsgrund inför resultat och diskussion. 
 
Genre	  
Människan vill kategorisera, vi sorterar in allt vi möter och ser, så fort vi träffar en ny män-
niska får vi ganska snabbt en bild av vem vi tror att denna person är. Detta gäller också 
musik. När vi hör en ny låt exempelvis ett nytt stycke musik, vill vi sortera in det i en genre, 
vi letar och bestämmer oss så småningom för vad vi tycker att det låter som. Detta handlar om 
att bringa ordning i kaos och är en djupt mänsklig aktivitet. Därför är genrer väldigt praktiska 
för oss människor, det blir lättare att hitta det som efterfrågas och det blir lättare för oss att 
förstå musik. Denna kategorisering är dock långt ifrån värderingsfri, det ligger en hel del 
tankar, känslor och associationer i olika riktningar bakom detta kategoriserande (Lilliestam 
2009, s. 201ff). 
 
Genrer kan också stå för mer än en musikstil, det finns andra saker runt omkring musikstilen 
som vi associerar till dess beteckning. Även namnen på band inom olika genrer avslöjar lite 
om vilken genre de tillhör. Klädstilar, frisyrer, smink, logotyper, teman på skivomslag, listan 
kan göras lång över det som symboliserar en genre. Framförandet på scenen är väldigt 
varierat inom olika genrer. Genrer representerar också olika ideologier och ställnings-
taganden, samma låt framförd av en vissångare och ett dansband får inte samma innebörd vid 
framträdandet (Lilliestam 2009, s. 52ff & s. 62ff). 
 
Genrerna gör också en resa i betydelser. Precis när en ny genre uppstår kan det vara relativt 
klart och tydligt vad den står för och hur den låter, men ganska snart tar den fart och delar sig 
i olika grenar på samma träd (Lilliestam 2009, s. 204ff). Karlsson och Karlsson (2009) visar 
att tolkningen av begreppet genre kan innebära ett problem i skolan när det kommer till 
kunskapskraven i kursplanen. Vi tolkar inte alltid på samma sätt vad ordet står för och därmed 
tolkas kursplanens användning av begreppet olika av olika lärare. Vissa tolkar det som att det 
räcker med genrer inom populärmusik som pop, rock, punk, dansband, visa medan andra 
tolkar det annorlunda (Karlsson & Karlsson, 2009 s. 33). 
 
Kultur	  
Kultur kan ses på flera sätt och här presenteras tre centrala synsätt.  
 
“För det första kan man med kultur avse: ‘de sköna konsterna’ eller de estetiska konstarterna, 
alltså musik, bildkonst, litteratur, dans, film, teater etc.” (Lilliestam 2009, s. 49). Detta är det 
smalaste synsättet av dessa tre och det är det som kulturprogram på tv och radio ofta berör, 
även kulturpolitiken och liknande använder sig av detta synsätt. Kulturliv är också ett centralt 
begrepp inom detta synsätt. 
 
Det andra synsättet är ett antropologiskt kulturbegrepp som innebär att det talas om en svensk 
eller amerikansk kultur. Det kan då grovt översättas till livsstil eller sätt att leva. Ofta har 
denna kultur mer eller mindre blivit osynlig för dem som lever i den, den är vardag och en 
norm som de följer utan att tänka så mycket på det (Lilliestam 2009, s. 49). 
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Det tredje synsättet är en semiotisk definition av kulturbegreppet. Semiotik är läran om 
tecknens betydelser. Detta handlar alltså om hur människor tänker, tolkar, handlar och 
kommunicerar med och om varandra. Vi märker ofta dessa oskrivna regler när vi möter en 
annan kultur där hälsningen går till på ett annat sätt än vi är vana, eller när vi kommer hem 
igen efter en resa och ett citat från en för dig okänd person är på allas läppar. Symboler i 
kläder och uttryck kan vara subtila och lätt förbises av dem som inte är insatta. Är skosnörena 
vita eller röda på Doktor Martens-kängorna? Är byxan instoppad eller utanför? Detta var en 
tydlig markering i mitten av 1990-talets Göteborg huruvida du var rasist eller “höger” med 
det ena alternativet och antirasist eller “vänster” med det andra alternativet (Lilliestam 2009, 
s. 49ff).  
 
Dock är begreppet kultur mer komplicerat än vad som nyss kanske angetts, det finns många 
gråzoner och vad som egentligen håller samman en kultur går inte riktigt att svara på, i alla 
fall inte så att det stämmer in till 100 %. Kulturer är nämligen inte stabila och oföränderliga, 
de genomgår en ständig förändringsprocess: “Det finns inga ’rena’ kulturer, i betydelsen att 
de är stabila och opåverkade av tidens gång och impulser från andra kulturer” (s. 59). Kulturer 
är heller inte logiska och inrutade i något slags system, de är motsägelsefulla och impulsiva, 
precis som människor (Lilliestam 2009, s. 57ff). 
 

Skolkultur	  
Skolan är en slags institution, en plats där det finns vissa normer och riktlinjer att följa, 
osynliga regler som styr (Berg, 2001). Det går att se det som att det är en viss sorts kultur, en 
skolkultur som innehåller flera kulturer i sig. Detta fenomen är dock abstrakt och svårt att 
sätta ord på vilket visas i att olika forskare namnger detta fenomen på olika sätt. Alla som 
arbetar inom skolan och vistas där är visserligen delvis medvetna om det, men det är 
fortfarande ett svårgreppat fenomen. Icke desto mindre finns dessa kulturer närvarande på 
lektionerna, i lärarrummen, på utvecklingssamtalen etc. De kan uttrycka sig i talesätt, regler 
för hur man uppför sig, begränsningar för vad som ses som bra idéer och handlingar, men 
även ha med arbetsmiljön och arbetsorganisationen att göra. Skolkulturer är dock inte 
likadana på alla skolor, den lokala platsen och de personer som arbetar där styr en hel del av 
hur det ser ut på en viss skola. Oftast finns det en dominerande kultur bland flera och det är 
den som representeras av skolans reella makthavare, de informella ledarna i lärarkollegiet 
(Berg, 2001). 
 

Hiphopkulturen	  
Hiphop är mer än en musikstil, det är ett ställningstagande. Adam Tensta skriver i ett förord 
till Planet Hiphop ”På precis samma sätt som punken blev vingarna för föregående gene-
rations utanförskap och frustration, så blev hiphoppen vingarna för denna” (Sernhede & 
Söderman 2011, s. 6). Ordet hiphop användes för första gången i början på 1980-talet i en 
intervju av Mikael Holman som ville synliggöra den lokala hiphopkulturen från södra Bronx. 
Kulturen hade dock uppstått ett decennium tidigare i socialt nedrustade områden i New York 
City (Sernhede & Söderman 2011, s. 7).  
 
Hiphop är tvärestetiskt; den innehåller förutom musiken också breakdance, klädstilar och 
graffiti (Sernhede & Söderman 2011, kap 1). “Även om det finns vissa gemensamma yttre 
attribut är hiphop långt ifrån en entydig eller homogen kultur, den ser högst olika ut i olika 
delar av välden” (Sernhede, 2002 s. 166). Hiphop har anammats av socialt utsatta grupper 
världen över och musiken (framför de andra uttrycksformerna) fungerar som en samman-
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hållande länk. Den berättar historier om utsatthet och tar politisk ställning. I hiphop lånas och 
stjäls det respektlöst, det tillhör genren. Äktheten i musiken handlar istället om det personliga 
uttrycket: “Det krav på ‘äkthet’ som finns i kulturen är knutet till de enskilda utövarnas 
uppriktighet mot sig själva” (Sernhede, 2002 s. 151).  
 
Överhuvudtaget är det svårt att sätta ord på mycket som har med hiphop att göra på grund av 
dess komplexitet: motsatspar som underground/kommersiell, äkta/oäkta, samt party/politik är 
ständigt aktuella diskussionsämnen (Sernhede & Söderman, 2011). Flera underkategorier av 
hiphop har uppstått som exempelvis old school, new school och gangsterrappen. 
Gangsterrappen (även kallad västkustrapp) uppstod som en motpol till den ”politiskt 
korrekta” redan existerande rappen. Den förskönade också användningen av droger och 
användningen av vapen och förespråkade våld mot polisen och var ibland kvinnoförnedrande. 
”Denna variant av hiphop utlöste moralpanik i USA och krav på förbud och censur restes” 
(Sernhede & Söderman 2011, s. 20). Detta resulterade senare i bland annat dödskalle-
märkning på cd-skivor. En lång motsättning har sedan gangsterrappen först lanserades funnits 
mellan gangsterrappen (västkustrappen) och de andra kategorierna av rapp (östkustrapp) och 
denna motsättning är välkänd för alla som är insatta i hiphopgenren (Sernhede & Söderman 
2011, kap 1).  
 
 

Fyra	  perspektiv	  på	  populärmusik	  i	  skolan	  
När det talas om populärmusik i skolan finns det flera sätt att se på saken och olika röster höjs 
i denna debatt. Några av dessa röster kan sägas representera vissa perspektiv. Här har jag valt 
ut fyra av dem som jag tycker är heltäckande för denna studie, dessa är enligt Ericsson & 
Lindgrens (2011) indelning. 
 
Pedagogiskt	  perspektiv	  
Det pedagogiska perspektivet bygger på att elevers musik är i fokus, det framhäver 
populärmusiken som motivationsskapande för eleverna (Ericsson & Lindgren 2011, s. 17). 
Speciellt inom kulturskolan, som är en frivillig skolform, förs populärmusik som 
motivationsargumentet fram för att motivera elever att vilja fortsätta spela (Holmberg 2010, 
s. 184). Det har också att göra med att lärarkompetens kopplas till en förmåga att kunna höja 
elevers motivation. Det ger också legitimitet till ämnet då elevinflytandet blir större, vilket ses 
som en fördel. Det informella lärandet tycks också öka och ses som något positivt i 
sammanhanget, lärandet effektiviseras (Ericsson & Lindgren 2011 s. 17; Richter 2013). 
 
Radikalt	  pedagogiskt	  perspektiv	  
Detta perspektiv vill inte förutsättningslöst anamma populärmusiken men inte heller hålla sig 
distanserad till den. Istället för att överföra populärmusik till en skolkontext ska det råda ett 
öppet klassrumsklimat där yttrandefrihet råder. Det ska föras diskussioner där sanningar som 
tas förgivet ifrågasätts och musiken ses som ett redskap för just detta. Fostransperspektivet 
som skolan har inbyggt i sitt uppdrag gör att detta blir möjligt. Allt detta ska då ske med en 
pedagogisk inramning (Ericsson & Lindgren 2011, s. 18). 
 
Kulturteoretiskt	  perspektiv	  
Detta perspektiv förespråkar en viss skepsis mot att utan förbehåll integrera populärmusik och 
då främst pop- och rockmusik i undervisningen. Anledningen är att det blir ett pedagog-
iseringsproblem, det blir svårt att integrera musiken i skolan utan att göra våld på densamma. 
Våldet skulle i detta sammanhang beskrivas som ”att en institutionalisering, formalisering och 
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byråkratisering skulle göra våld på en kulturaktivitet som förutsätts bäst komma till sin rätt 
som mera organiskt och spontant iscensatt” (Ericsson & Lindgren 2011, s. 17). Att skolan står 
för reproducering av kunskap och har en målinriktning lyfts fram som negativt. Detta per-
spektiv lyfter också fram att det är viktigt för ungdomar att ha olika sfärer att orientera sig 
mellan. Om gränserna mellan dessa sfärer suddas ut skulle det i sin tur innebära ett social-
iseringsproblem för ungdomarna (Ericsson & Lindgren 2011, s. 16f). 
 
Postmodernt	  perspektiv	  
Detta perspektiv förespråkar förändring och ser det som att allt hela tiden är i rörelse. Först 
uppstår en mot- eller subkultur och vartefter tiden går förändras den, den blandas med andra 
strömningar och den genomgår en transformation. Detta gör att ungdomar blir bekanta med 
musikstilar som de annars kanske inte skulle lyssna på. Genrer blandas och nya hybridformer 
uppstår, detta ses som positivt genom att de tillför något nytt och annorlunda. Att försöka 
bevara genrer som de alltid varit ses som förlegat (Ericsson & Lindgren 2011, s. 17f). 
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METOD	  
 
 
Detta avsnitt kommer att beskriva studiens genomförande. Först beskrivs förberedelsefasen 
med urval och metodologiska överväganden. Sedan kommer tolkningsprocessen att beskrivas 
och slutligen finns en transkriptionsnyckel att tillgå. 
 

Förberedelsefas	  
Arbetet inleddes med att ett problemområde urskildes och ett urval av arbetssätt och 
respondenter gjordes. Problemområdet i studien handlar om populärmusikens varande i 
grundskolan och hur lärare tänker när de väljer ut låtar till sin undervisning. Arbetssättet som 
bäst svarade mot studiens syfte och frågeställningar var kvalitativ forskningsintervju. 
Observation valdes härmed bort då den endast skulle visa på vilken musik som användes i 
klassrummen och detta inte hade med studiens syfte att göra. Dessutom är studiens syfte inte 
att ta reda på vilken musik som spelas utan den vill mer gå in på djupet till tanken bakom 
låtarna, vilket endast kunde uppnås genom kvalitativ forskningsintervju. 
	  
Urval	  
Min avsikt gällande urvalet var att få fyra musiklärare som arbetar i klass i år 7-9. Dessa 
skulle dessutom helst vara musiklärare som undervisat i minst fem år i klass för att de skulle 
ha erfarenhet av klassundervisning och inte vara helt nya på fältet. Arbetet med att hitta 
respondenter inleddes först med kontakt via mail där jag kort berättade att jag skulle skriva en 
uppsats på avancerad nivå och ville intervjua lärare som arbetar på högstadiet. Inledningsvis 
mailade jag ett tiotal olika lärare i samma regionala område som slumpvis valdes ut från 
kommunernas olika hemsidor. Senare skickade jag ut ytterligare ett tiotal förfrågningar då 
flera lärare inte svarade på första mailet. Flera tackade också nej då jag skickade en 
påminnelse där jag även skrev att jag var glad om de tackade nej så att jag kunde lägga min 
tid på att hitta nya respondenter istället för att invänta svar från någon som ändå inte kunde. 
Ganska snart efter det påminnande mailet och andra omgången med nya mail fick jag svar av 
fyra stycken. Vi bestämde tid och plats för intervjuerna och de genomfördes under loppet av 
två veckor. Inget genusperspektiv har funnits i urvalet av respondenter. 
 

Intervjun 
	  
Kvalitativ	  forskningsintervju	  
“Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera. Själva ordet ‘kvalitativ’ står ju för kvalite-
ter, det vill säga egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen” (Repstad 2007, s. 13f). 
Att göra en kvalitativ studie handlar med andra ord om att hitta de egenskaper som finns hos 
ett fenomen. “Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
fenomen” (Patel & Davidson 2003, s. 78). Eftersom denna studie handlar om hur respon-
denterna tänker om sina låtval passade detta arbetssätt väldigt bra. Dessutom används en 
induktiv ansats i studien vilket innebar att en öppenhet inför vad studien kommer att visa 
fanns (Patel & Davidson 2003, s. 24f). Det betydde också att jag innan intervjuerna 
genomfördes inte skrev bakgrundskapitlet eftersom innehållet där skulle komma att styras av 
vad som blev synligt i intervjuerna. Jag ville ha en så öppen ansats som möjligt för vad som 
skulle komma fram i samtalen. Risken med detta arbetssätt är dock att forskaren inte innan 
vet vilken räckvidd studien kommer att få. Men under studiens gång så växte även en 
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deduktiv ansats fram då jag fann några olika perspektiv som jag kunde använda i min tolkning 
av resultatet (Patel & Davidson 2003). 
 
Intervjufrågorna var standardiserade på det sättet att jag försökte ställa dem på samma sätt vid 
alla intervjuer. Att intervjuerna dessutom genomfördes inom en kort tidsperiod gjorde att jag 
kom ihåg dem relativt bra, vilket hjälpte mig på denna punkt. Däremot var ordningen på 
frågorna lite varierande då jag anpassade dem efter vad som kom upp i samtalet. Struktur-
eringen var därför låg då respondenterna hade fritt utrymme att svara på frågorna, detta för att 
få ut så mycket som möjligt i varje svar som kom upp i stunden (Patel & Davidson 2003 
s. 71ff). 
 
Etiska	  ställningstaganden	  
I enlighet med etiska aspekter som denna uppsats förhåller sig till lät jag respondenterna få 
veta, innan intervjuerna startade, att de kommer vara anonyma i uppsatsen (Vetenskapsrådet, 
u.å). Därför har de medverkande fått fingerade namn och var de utbildade sig och var de 
arbetar nu står också osagt. De ljudupptagningar som gjordes godkändes först av alla 
medverkande och jag informerade dem att endast jag och möjligtvis min handledare skulle 
komma att lyssna på dem. De fungerade som ett stöd för minnet och för att sedan tran-
skriberas i sin helhet. 
 

Tolkningsprocessen	  
Insamlandet och läsandet av böcker och texter i ämnet tog sedan vid. Efter att bakgrunden 
skrivits så framkom de teoretiska utgångspunkter jag sedan använt mig av. De valdes ut och 
användes eftersom de var heltäckande och gav en god tolkningsgrund att stå på. Intervjuerna 
transkriberades enligt ett något förenklat sätt, med stöd i Kvales sätt att skriva ut intervjuer 
(Kvale & Brinkmann 2009 s. 193ff). Jag skrev därefter ut intervjuerna på färgade papper, en 
färg per respondent, för att sedan läsa igenom dem och tolka vad som sagts. Vartefter text-
massan växte så blev de kategorier jag utskilt i tolkningsprocessen allt tydligare. De fyra 
perspektiv som jag använde med en deduktiv ansats lyfte arbetet ytterligare en nivå. Dock är 
en uppsats på denna nivå inte en avhandling utan måste begränsas i sin omfattning, så de fyra 
perspektiven fick ett begränsat utrymme i studien. 
  
 
Transkriptionsnyckel	  
När en intervju ska skrivas ut sker egentligen en transformation, texten ändras från talad till 
skriven (Kvale & Brinkmann 2009, s. 194). I mitt fall har jag använt mig av dessa tecken som 
hjälp för läsaren i citat: 
 
 
[ ]  Ord har satts in så att sammanhanget blir tydligt för läsaren 
[---]   Flera ord har uteslutits ur ett citat 
[...]  Anger att det är en paus i talet 
kursiv text  Anger att de orden betonas 
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RESULTAT 
	  

Resultatpresentation	  
I detta avsnitt görs en presentation av resultatet och varje respondent presenteras först kort 
med utbildning och nuvarande skola och sedan lite mer ingående där deras tankar får komma 
fram om deras låtval. Anledningen till denna uppdelning är att jag ser en vinning i att de 
presenteras var för sig för att få en större förståelse för hur de tänker och varför de gör de val 
de gör. 
 
	  
Anton är i 40-årsåldern och är utbildad GG- (grundskola/gymnasium) och IE- 
(instrument/ensemble) lärare. Han började först på IE men under utbildningens gång läste han 
också till GG-kurser för att få en bredare utbildning. Han gick på folkhögskola ett år innan 
musikhögskolan. Efter sin examen har sedan dess arbetat på samma grundskola. Skolan han 
arbetar på har elevgrupper som är relativt homogena med nästan uteslutande svensk etnisk 
bakgrund. 
 
Peter är i 30-årsåldern och är utbildad GG- (grundskola/gymnasium) lärare. Efter sin examen 
har han arbetat i klass på grundskola, först på varierande skolor men sedan några år tillbaka 
har han varit på samma skolor. Skolorna han arbetar på har elevgrupper som är relativt 
homogena med nästan uteslutande svensk etnisk bakgrund. 
 
Ina är i 30-årsåldern och är utbildad klasslärare mot senare år och gymnasiet i musik på B-
nivå (instrumentinriktning). Hon gick direkt från musikestetgymnasium till musikhögskolan. 
Efter hon tog examen har hon arbetat på två olika grundskolor, den senaste har hon arbetat på 
sedan några år tillbaka. Skolan hon arbetar på har en religiös inriktning och elevgrupperna är 
relativt homogena med nästan uteslutande svensk etnisk bakgrund. 
 
Fred är i 30-årsåldern och är utbildad klasslärare mot senare år och gymnasiet i musik på B-
nivå (instrumentinriktning). Innan dess gick han på en folkhögskola. Efter sin examen har han 
arbetat inom särskolan som musiklärare, mest med enskilda elever och efter det har han 
arbetat i klass på samma grundskola som han är nu. Han har även eget företag vid sidan av sitt 
musikläraryrke. Skolan Fred arbetar på har elevgrupper som är heterogena med varierande 
etniska bakgrunder. 
 
 
	  
	  
Anton	  
Anton har arbetat som musiklärare i tretton år. Han spelar nästan uteslutande populärmusik, 
pop och rock, på sina lektioner. Han talar mycket om vikten av att “få klassbandet att rulla”, 
för honom är det viktigt att få musicera mycket tillsammans på lektionerna.  
 
De spelmässiga fördelarna med populärmusiken tycker han är många exempelvis är det lätt att 
få alla elever delaktiga, vilket han ser som mycket viktigt. Ingen elev får sitta och titta på 
under lektionstid utan de ska vara aktiverade. Elevers delaktighet ser han som mycket viktig 
och nämner att kunskapskraven ska uppnås och detta går inte om låten är för svår. Han menar 
att om eleverna utsätts för en allt för svår låt ger de lätt upp och vill inte spela, vilket gör att 
de inte uppnår kunskapskraven. Eller så försöker de spela men det blir inte ens med 
någorlunda flyt, viket gör att de har svårt att nå upp till ett E. Det går ofta att förenkla låtarna 
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genom att plocka bort några ackord. Han vill att de ska känna att de kan spela och kommer 
klara av det som krävs av dem: “Jag vill ha med alla, alla elever ska kunna fixa det här”. Han 
tycker om att använda många instrument när de spelar som två gitarr, två basar, två keyboard 
och två trumset, sedan ett antal rytminstrument. Han är medveten om att när han förenklar 
låtar kanske det inte blir optimalt för de mest drivna eleverna som redan kan mycket, men han 
säger att det är charmen med att ha en klass, att han har ytterligheterna. 
 
Han säger också att populärmusiken är lättillgänglig på flera sätt: dels är den lättillgänglig för 
eleverna då de lyssnar ofta på den, känner igen den och kan relatera till den och dels är den 
lätt att spela och snabbt få igång ett klingande resultat med. Han är väl medveten om vad han 
tycker att populärmusiken signalerar till eleverna och det är ”det kommersiella” som han 
kallar det. Han för också diskussioner kring detta med eleverna, bland annat när 
Melodifestivalen och Eurovision Song Contest är aktuella på TV och radio.  
 
De nackdelar han ser med att använda sig mest av populärmusik i skolan är att de andra 
genrerna som folkmusik, konstmusik och världsmusik kommer i skymundan, men i samma 
mening säger han att dessa också är svåra att just spela.  
 
 

Det som kan vara negativt, eller det som kanske är mindre bra är att om det blir väldigt mycket 
sådant [populärmusik] så hamnar ju det andra i bakgrunden [...] det är svårt att spela folkmusik och 
få ett sväng kring det, så att det verkligen låter bra och att det är roligt för eleverna också. Den 
klassiska biten är ju svårt att få till på popmusiken, kan jag tycka i alla fall, att få det klassiskt då 
tänker jag på konstmusik.  

 
Han ställer också en fråga när vi pratar om de positiva fördelarna med populärmusik: “Sen 
kan man ju vända på det, jaha, men ska de inte få vidga sina vyer och få se något annat också? 
Jo, men självklart gör vi det också men betoningen är ju på populärmusik”. 
 
Anledningar till att Anton inte använder sig av musik baserat på andra instrument än den 
klassiska pop/rocksättningen är för att de inte finns tillgängliga i klassrummet och för att han 
känner att han inte kan lära ut detta på ett bra sätt. Det intressanta är att detta är nästan det 
första han nämner, att det vore kul med blåsinstrument och att få spela någon annan musik på 
lektionerna än pop och rock, men pekar då samtidigt på att de instrumenten inte finns i 
klassrummet och att det nog ser likadant ut i de flesta andra klassrum i Sverige. 
 
För det mesta väljer Anton ut låtar till sin undervisning, han ser det som att han presenterar ett 
smörgåsbord för eleverna och att de sedan får välja vad de vill ha från det urval han har gjort. 
Då har han gått igenom låtarna innan och bedömt att de fungerar bra att spela i klass. Ibland 
har han låtit eleverna få välja låtar men det har inte slutat så bra tycker han. Eleverna har då 
kommit med låtar som är för svåra för dem att spela även om han förenklar dem och då har de 
blivit besvikna för att de skulle få välja och till slut inte fick göra det. Därför tycker han det är 
bäst att han själv väljer ut låtar innan de spelas på lektionerna. Dessutom får eleverna oftast 
välja av de låtar som han har valt ut vilket han ser som ett visst inflytande. 
 
Saker som avgör när Anton väljer ut låtar är bland annat tonarten, ofta anpassar han så att den 
passar att spela på gitarr men kanske inte är optimal att sjunga i. Med anpassning menar han 
till exempel att han inte vill ha med barréackord.  
 
Texten är också en viktig aspekt för Anton. “Texten ska vara rumsren. Det ska vara en okej 
text, det ska inte vara en massa svordomar och könsord eller sådana saker, då faller den på en 
gång”. Även om eleverna lyssnar på låtar med texter som innehåller detta hemma ska det inte 



	  

	   18	  

komma från skolan tycker han. Anton tänker även på vad texten skickar för signaler till 
eleverna. Han väljer bort många låtar på grund av textens betydelse. 
 
 

Jag har många gånger tänkt att jag vill använda, nu är jag inte ett jättestort fan av Magnus Uggla, 
men han har otroligt många bra melodier i sina låtar [---] Han har så snygga melodier, men han har 
ju skitdumma texter, för att fungera i klass om jag uttrycker mig så.  

 
 
Ibland väljer han bort låtar som han har tröttnat på, han vill inte stå där år efter år med samma 
låtar om och om igen, det är lite tråkigt tycker han, han vill få någon input eller stimulans för 
sig själv också och det får han emepelvis genom att välja nya låtar.  
 
 
Peter	  
Peter har arbetat som musiklärare i klass i nio år, varav sju år på samma skolor som han är nu. 
Peter använder sig nästan uteslutande av populärmusik på sina lektioner, i alla fall när det 
handlar om att spela instrument. De vanligaste genrerna är pop och rock. 
 
Han tycker att det är enklast att använda sig av populärmusik då han ser att det går snabbare 
för eleverna att lära sig då de redan känner till och lyssnar på musiken hemifrån. Han ser det 
som att de redan har hoppat över ett par steg i inlärningskedjan. De kan snabbare börja spela 
tillsammans var och en på sin nivå, han ger exempel på pianospel då eleven exempelvis kan 
spela endast grundtoner istället för hela ackord. Självklart, säger han i samma mening, tar han 
med andra genrer också men han tycker inte att det står tydligt i den aktuella kursplanen.  
 

Det står ju inte lika uttryckligt tycker jag i nya, Lgr11 mot vad det gjorde förut. Det står att man 
ska kunna känna till lite grann från olika genrer, men det kan ju vara mellan rock och punk, så det 
är ju ändå på något vis inom samma spann. 

 
När eleverna känner till låtarna sedan tidigare kan de rätta sig själva, de hör att de spelar fel. 
Om de däremot ska spela något som de inte har en aning om hur det låter innan brukar Peter 
rikta in undervisningen mer på sång och färre instrument. Han tycker att det är en fördel att 
eleverna känner sig hemma i populärmusiken och att det kanske samtidigt är en lathet från 
hans sida att han använder sig av det för att det är den musiken han också gillar. Peter säger 
också att det är den musiken han får intrycket av att de vill spela, att det önskemålet kommer 
ifrån eleverna, men att det också kanske kommer ifrån honom själv i slutändan eftersom det är 
han som bestämmer spelrepertoaren till största delen.  
 

Intervjuare: Den genre som du använder dig mest av i klassrummet, alltså populärmusik, har du 
tänkt på vad den signalerar till eleverna? 
Peter: Eh, nej... Nej det kan jag inte påstå... Tänker du på något speciellt då..? Det gör du säkert, 
men det kan du ju inte säga… 
Intervjuare: … 
Peter: Ja, det skulle väl kunna vara så att det är det här ni ska lyssna på, det är det här ni ska tycka 
om..! Men jag vet inte om det är något problem egentligen… jag ser det mer som att det 
önskemålet kommer från dom... Fast det kommer från mig från början. Jag bestämmer vad vi ska 
göra och så... Jag har inte något riktigt bra svar där... 
 

Han säger också att det är svårt att spela någon konstmusik på lektionerna och om de gör det 
blir det i någon slags ”poptappning”.  
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Det kan man ju göra, men då gör man det som en poplåt, det fungerar inte att ställa ut ett partitur 
och slå in och hoppas på att de spelar. Spelar man något äldre då, någon 1700-talslåt så blir den 
ju i någon form av poptappning. 

 
För Peter är populärmusik den musik som finns på topplistorna på Spotify, den musik som går 
på radio och TV. Han tycker att det även inkluderar hiphop och dansband och är således en 
ganska bred musikstil. Men samtidigt menar han att det ändå finns en förutfattad mening om 
att det ska låta på ett visst sätt och ha en viss instrumentsättning. När de spelar breddar han 
sitt spann något ifrån enbart den populärmusik som är populär nu, då han även brukar ta med 
låtar från 60-talet och framåt då de arbetar med rockmusikhistoria.  
 
Han nämner också kursplanens mål och att den styr till att det ofta blir populärmusik. 
 

I och med nya läroplanen Lgr 11 så står det ju att man ska kunna spela ackordspel, kunna delta i 
ackordspel och dom instrument som oftast finns att tillgå då i en musiksal är ju gitarr och piano 
och då hamnar man genast lite automatiskt där i popsvängen, popmusiken.  

 
När Peter väljer ut låtar till undervisningen tycker han att det viktigaste är att även om låtarna 
går att förenkla ska de framförallt gå att försvåra. Eftersom kunskapsnivån skiljer sig med 
“hästlängder” ska de gå att förenkla för att sedan försvåras vartefter nivån höjs i gruppen.  
 
Peter tycker att det är svårt att tillgodose alla kriterier han har till en passande låt, han har 
ganska många sådana. Han väljer ofta låtar som går i en vampgång med tre till fyra ackord 
genom hela låten så att eleverna inte behöver tänka på om det är vers eller refräng, då kan de 
hålla ackordrundan i minnet och ägna sig åt att vara med i musiken istället. Han brukar också 
tänka på vilken tonart låten går i så att den går att spela och sjunga i, men säger samtidigt att 
sången blir underordnad och svår att få till eftersom det är väldigt varierande röstlägen på 
högstadiet. När det kommer till gitarrspel brukar han se till att det inte är några barréackord i 
låten. Han vill att låten ska ha en stark melodi: “Låtar som har en stark melodi, åt 
schlagerhållet, alltså som man nästan kan sjunga innan man hört dom. De brukar vara lättare, 
för eleverna lär sig dom lättare. Kan de sjunga en sång har de mycket lättare att lära sig 
ackord”. De förenklingar han brukar göra handlar om att spela rakt istället för shuffle, skippa 
synkoper och förenkla ackorden.  
 
En anledning Peter ger till att han väljer bort låtar är om han själv har spelat den väldigt 
mycket med flera klasser tills att han har tröttnat på den.  
 

Jag tror att jag har rekordet på Rock around the clock, 60 gånger per dag har jag spelat den, eller 
en gång spelade jag den 63 gånger tror jag, jag hade tre klasser som spelade den. Spelar man den 
63 gånger på torsdagen så tar man ju inte den på fredagen igen. 

 
En annan anledning han anger är om melodin har ett stort omfång, då brukar han välja bort 
den låten. Han väljer även bort låtar med grova texter.  
 
När det kommer önskemål från elever om låtar brukar Peter försöka att tillgodose dem om de 
är inom rimliga gränser, men det är inte alltid det fungerar. De elever som är mer självgående 
brukar få välja låtar och sitta och öva på dem själva. Men om det kommer elever med en lägre 
nivå och en låt som han inte hört tidigare tar det mycket tid i anspråk vilket gör att han tycker 
att det blir svårt att genomföra. Han brukar låta niorna ha ett projekt där de själva väljer låtar, 
men säger samtidigt att vissa har jättesvårt för att välja när de får helt fria händer.  
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Peter säger att han inte använder sig särskilt mycket av världsmusik, möjligtvis samba om det 
skulle räknas till världsmusikgenren. Främsta skälet han anger är sin egen okunskap på 
området. Det handlar om att han inte känner till eller har spelat det själv särskilt mycket. Han 
tror dock att eleverna skulle tycka att det vore kul. 

	  
Ina	  
Ina har arbetat som klasslärare i sex och ett halvt år varav de senaste fem och halva åren på 
den skola hon är nu. Hon har dock varit föräldraledig två gånger under denna tid. De genrer 
som Ina mest spelar på lektionerna är pop och rock men hon integrerar all världens musik i 
sin undervisning och låter eleverna spela lite av detta. Hon brukar försöka hitta ”urtypiska” 
exempel på låtar från olika världsdelar både att lyssna på och ibland spela. 
 
Hon tycker att det är lättast att få med sig eleverna snabbt när de spelar musik som de redan 
känner till men säger samtidigt att hon vill bjuda på något annat också, musikupplevelsen är 
viktig för henne. När de spelar populärmusik upplever hon att det blir mindre protester hos 
eleverna och att de snabbare kan komma till det som de är ute efter rent spelmässigt. “Det är 
lättare att komma till ett musikaliskt resultat om man inte måste förklara en genre som de inte 
känner till innan man börjar”. Hon ser det som en balansgång att både få med musik som 
eleverna känner till och lyssnar på och sådan musik som de inte hört och ger dem en annan 
upplevelse. Hon vill få eleverna engagerade och att de ska få en musikupplevelse. 
 
Ina säger att det är en ständig diskussion om värderingar och vad för signaler låtarna sänder, 
speciellt ny och relativt ny musik med tillhörande musikvideos. Diskussionerna förs kring 
kulturen runt om musiken, sexualitet och hur artisterna framställer sig. Texterna är viktiga för 
Ina och hon brukar nästan alltid lyssna igenom dem noga innan hon använder låten i 
undervisningen. Ibland missar hon någon textrad som hon sedan märker inte var så lämplig, 
då brukar hon ta upp det till diskussion i klassen. 
 
Anledningarna till att hon använder populärmusik mest i sin undervisning är många. En 
anledning handlar om kursplanen och elevens fortsatta musicerande efter skolans slut: 
 

Ett av syftena i musikämnet är ju att de ska kunna uttrycka sig och kommunicera med musik och 
att de ska kunna använda de kunskaperna som de lärt sig i musikämnet för att spela tillsammans 
med andra senare. Och mycket av de sammanhang som de kommer att möta när de slutar sedan 
handlar ju om populärmusik.   

 
Hon säger samtidigt att alla musikaliska sammanhang senare i deras liv såklart inte kommer 
att handla om populärmusik, men de flesta kommer nog att göra det. Ina tycker också att hon 
som lärare är färgad av sin egen bakgrund, vad hon själv gillar. Hon säger att förmedlingen av 
en ny låt är viktig. “[Sen] väljer jag ju det som jag gillar också för att jag tror att jag 
undervisar bättre om jag kan musiken [---] att den sitter i ryggmärgen på mig så jag inte blir 
osäker”. Hon säger att om hon inte visar att hon själv gillar musiken “är man ju lite rökt från 
början, känns det som”.  
 
De musikaliska fördelarna med populärmusik i en undervisningssituation är enligt Ina att den 
ofta är uppbyggd på rundgångar, fyra ackord som går runt i versen och sen kanske några 
andra ackord i refrängen. Trumkompet är enkelt, och det går snabbt att komma in i ett 
”groove” och lägga på element för element. Hon utgår ofta från gitarren när hon bestämmer 
tonart på låtarna. Att låten har en enkel melodi tycker hon också är viktigt. Det som blir 
negativt i sammanhanget är att harmoniken ofta blir väldigt enkel, det blir ett snävt urval av 
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låtar eftersom hon väljer bland de populära låtarna, sedan sållar bort de med opassande text 
och sedan väljer ut dem som hon själv gillar. Hon upplever att låtarna ofta liknar varandra. 
Ofta är det speltekniska kriterier som styr när hon väljer ut låtar, det handlar om att komma 
till ett resultat i spel och kunna få med alla elever så att de uppnår kunskapskraven.  
 

Det blir lätt att det blir tekniska saker som styr vilken låt jag väljer när det handlar om matte 
liksom, att komma till resultat i ensemblespel. Sen väljer jag på andra grunder om man istället 
ska visa på genrer eller olika kulturer eller så. Då måste man ju tänka annorlunda såklart. Men 
när det är ensemblespel som är det huvudsakliga målet då blir det lätt att jag väljer utifrån 
ackord, tonläge, rytmer, vilka komp det är, vilken struktur det är på låten och sådär. 

 
Ina skulle önska att hon kunde ta med låtar som var lite mer avancerade för att sporra de 
elever som kommit längre, men det faller på att hon inte alls får med sig de svagare eleverna 
och de inte alls uppnår några kunskapskrav då. Hon tycker att det är tråkigt, men hon anser att 
hon måste låta det få gå före istället för att sporra de mer drivna eleverna. 
 
Populärmusik för Ina är den musik som syns och hörs i radio och tv, “mediamusik”. Det är 
också den musik som är populär just nu. Samtidigt säger hon att det är ett oerhört stort 
begrepp som innefattar många olika smaker, tycken och egentligen innesluter flera genrer. 
 
Ina läste en kurs som var en resa till Gambia och hon säger att den har påverkat henne i att 
våga använda musik från olika kulturer i sin undervisning. Hon brukar lära ut några trum-
rytmer och enkla melodier från olika delar av världen, hon integrerar på så vis annan musik i 
sin musikundervisning än enbart populärmusik. 
 
 
Fred	  
Fred har arbetat som musiklärare i klass i fyra år och innan det ett halvår på en särskola där 
han mest hade enskilda elever. Fred spelar nästan uteslutande modern hiphop och r’n’b under 
sin klassundervisning. Detta säger han är för att det är det som hans elever gillar och lyssnar 
på själva, samtidigt säger han att rock är uteslutet, att det inte alls fungerar på hans skola. Det 
är viktigt att låtarna är moderna och innehåller rap. 
 
De fördelar han ser med att använda de genrer han använder är att han tycker att han får bättre 
gensvar hos eleverna. Han upplever att det blir lättare när de ska spela om de känner igen 
låten. Det är oftast låtar som ”fastnar i huvudet” och när eleverna känner igen dem tycker de 
att det är roligt.  
 
Fred har i perioder låtit eleverna välja låtar men nu har han en pärm med låtar som de får välja 
ur och som han uppdaterar kontinuerligt. Pärmen innehåller runt tio låtar som är relativt 
moderna. Han brukar försöka kolla igenom musikvideos till låtar innan han använder dem, 
detta för att eleverna har tillgång till datorer i musiksalarna och brukar titta på låtarna där som 
introduktion innan de själva ska spela. Han tycker det är viktigt att texten är respektabel, att 
den inte är allt för grov och att budskapet i låten inte är dåligt på något sätt.  
 

Intervjuare: Finns det låtar du medvetet väljer bort? 
Fred: Ja, det gör det ju. 
Intervjuare: Och varför då? 
Fred: Ja, men då är det utifrån texter eller budskap, på nåt sätt, eller videos kan det också vara. 
[---] 
Intervjuare: Finns det låtval du ångrat? 
Fred: Ja. 
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[Fred nämner Miley Cyrus låt Wrecking ball som exempel, i musikvideon är hon naken, i texten 
framgår inte detta] 
Fred: Jag hade inte sett [videon] den innan. Låten är ju ganska lätt att spela och så, den kan ju 
funka. Men (skrattar till) videon är ju ganska grov ändå. Framför allt här, det är många som är 
muslimer också och dom kanske är lite strängare än på andra skolor också, med vad man tittar 
på. 

 
Han säger att ofta kan hiphoplåtar ha texter som är drogliberala eller förespråkar våld mot 
polisen och är kvinnoförnedrande. Detta vill han hålla utanför skolans väggar.  
 

Han [Ken Ring] har ju jättebra låtar alltså, många. Men det finns ju massa som är dåligt också om 
man säger så. Då märkte jag att eleverna dom lyssnar ju [på det]. [---] Det finns ju låtar som är 
kvinnoförnedrande och som är väldigt drogliberala. Allt möjligt finns det om man kollar.   

 
När Fred väljer ut låtar tänker han mycket på svårighetsgraden, den måste vara rätt för den 
elevgrupp han ska undervisa. Han tycker att sången är viktig också men ibland har han märkt 
att låtarna blivit lite svåra att sjunga, men det har fungerat hyfsat i alla fall. Han brukar titta på 
ackordföljden och använder ofta låtar med ungefär fyra ackord som går runt. Det är ganska 
vanligt inom dessa genrer så det brukar inte vara ett problem att hitta. Han använder sig 
nästan alltid av orginaltonarten på låtarna om den går bra att sjunga i, men om de riktar in sig 
på gitarrspel kanske han ändrar tonart. Fördelen med att använda orginaltonarten är att 
eleverna ofta redan är vana att sjunga i den tonarten, de har ställt in sina röster redan innan. 
 
Populärmusik för Fred är den musik som den stora allmänheten lyssnar på, det som är inne 
just nu och som går på radion. Han tycker att den musik han spelar på sina lektioner ingår i 
populärmusik.  
 
En koppling som Fred sett i sin undervisning är att svaga elever som är avogt inställda till 
skolan i sin tur ofta brinner för hiphopmusik. Detta är inte bara en gång utan ofta som han sett 
detta. Därför har han valt att tona ner “hiphopbiten” i undervisningen på sistone, för han vill 
inte bidra till detta. Han säger att det har med identitetsskapandet att göra. ”Det finns ju 
mycket identitet i det här också”. 
 

Ofta blir det så att de här killarna och tjejerna som inte tar skolan på allvar och liksom är lite på 
gränsen [att få E]. Det är oftast de som är mest brinnande för hiphop. Jag har märkt att det ändå är 
väldigt genrebetonat. Så därför har jag tonat ner det lite, jag försöker få in dom på lite annat också. 
[---] Det kan ju va bra grejer att känna identitet, men oftast blir identiteten tyvärr negativ tycker jag 
på nåt sätt. Det är ju sällan de får bättre resultat i skolan, snarare tvärtom. 

 
Han har märkt att elevernas identitetsskapande påverkas i en negativ riktning om de lyssnar 
mer på hiphop. Låtarna innehåller mycket om klasskillnader, det tycker han är bra, men 
samtidigt förmedlar texterna något mer som har en negativ påverkan på elevernas identitets-
skapande.  
 
Fred använder inte folkmusik eller världsmusik när eleverna ska spela, de brukar endast få 
lyssna på dessa musikstilar. Han säger att tiden inte räcker till, möjligtvis i den musikprofil 
han har. Eftersom detta ligger utanför denna studies syfte frågade jag inte mer om detta.  
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Resultatanalys	  
I detta avsnitt har jag delat in respondenternas utsagor i sju kategorier som jag urskilt, detta 
för att få en överblick över de största bakomliggande orsakerna till deras val. Jag använder 
mig också av bakgrundslitteraturen och sedan de teoretiska utgångspunkterna för att koppla 
samman med resultatet som kommit fram i intervjuerna. 
 
Pop-‐	  och	  rockinstrumentens	  plats	  i	  klassrummet	  
Alla respondenter nämner de instrument som finns tillgängliga i klassrummen, d.v.s. gitarr, 
keyboard/piano, bas och trumset som delvis styrande för undervisningsinnehållet. Det blir 
således oftast den sättningen på låtarna då dessa instrument finns tillgängliga i klassrummen, 
vilket i sin tur resulterar i att låtarna ofta hamnar inom populärmusikgenren. Precis som 
Ericsson och Lindgren (2011) skriver styr denna självklara och vanliga instrumentsättning 
innehållet på lektionerna till att bli någon slags ”skolmusik” på de instrument som oftast 
används inom populärmusiken. Frågan är dock om det bara går att spela populärmusik på den 
typen av instrument? Är det så att det har blivit till en sanning som behöver utmanas? Spelas 
det musik med denna instrumentsättning så spelas det då automatiskt populärmusik? Precis 
som Peter säger ”så kanske det blir i någon slags poptappning”. 
 
Kursplanen i musik (Skolverket 2011b) kan också ses som styrande när det gäller vilka 
instrument som ska finnas i klassrummet.  Den anger att eleverna ska kunna melodispel, 
ackordspel, spela en basslinga och en slagverksstämma, visserligen behöver inte detta betyda 
att det ska vara just den sättningen, men det kanske tolkas som den enklaste och mest 
passande sättningen av de flesta musiklärare? De läser elbas när det står basslinga, de läser 
gitarr och piano när det står ackordspel osv.  
 

Ur Kunskapskraven för betyget E: Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och 
slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då 
ackord med visst flyt (Skolverket 2011b). 

 
Det intressanta i sammanhanget är att i kommentarmaterialet till musik står det uttryckligen 
varför dessa instrument inte har benämnts vid sina korrekta namn i kursplanen, detta för att 
inte styra in tankarna på en viss genre (Skolverket 2011a, s. 12). Hur blev det då så att dessa 
instrument hamnade i nästan alla musikklassrum runt om i Sverige och att de i sin tur styr 
låtvalen till musiklektionerna, när tanken från början var den motsatta? Detta visar på ett sätt 
att populärmusiken idag kanske har en så självklar plats i klassrummet att den inte ifrågasätts 
alls. Det går också att se det som att det finns en oskriven regel, en diskurs i att läsa och tolka 
kursplanen på ett visst sätt musiklärare emellan som går förlorat om de inte samtidigt läser i 
kommentarmaterialet. De läser det som står skrivet i kursplanen men tolkar på ett gemensamt 
sätt. På studiedagar, forum på internet och i andra sammanhang träffas lärare och utbyter 
erfarenheter och tolkningar och på detta sätt befästs denna diskurs i tolkning av kursplanen i 
musik. Dock är kommentarmaterialet ett relativt nytt påfund och kanske var tanken att denna 
tolkningsdiskurs som förmodligen har funnits ett tag så småningom skulle brytas?  
 
Tolkningen	  av	  kursplanen	  
Denna gemensamma tolkningsdiskurs gällande instrumenten, går också att uttyda i studien 
när det gäller tolkning av genrebegreppet. Det verkar som att alla respondenterna har en 
liknande syn när det gäller tolkning av begreppet genre i kursplanen. Om respondenterna 
sedan fullt ut håller med om denna tolkning är jag mer tveksam till då de flesta verkade ovana 
att resonera om genrebegreppet. Många av respondenterna tyckte att det var svårt att svara på 
vissa frågor och fick tänka till en stund innan de kunde ge något svar som de var nöjda med. 
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Respondenterna tolkar in pop, rock, hiphop, modern r’n’b, dansband, schlager, punk mm. 
inom populärmusik. Alla respondenter i undersökningen säger att populärmusik är ett brett 
och vagt begrepp som innefattar all musik som syns och hörs i media och som många 
människor lyssnar på och gillar. Samtidigt säger de att den musik som de spelar på sina 
lektioner ofta blir väldigt likartad, det kan vara samma tonarter, samma rundgångar, samma 
trumkomp mm. Det blir en utslätad variant av musikgenrerna. Kanske till och med en slags 
”skolmusik” som jag nämnde innan (jfr Ericsson & Lindgren 2011).  
 
Det är intressant att respondenterna alla verkar ha en gemensam tolkning av ordet genre, att 
det är accepterat att bara spela och sjunga genrer inom populärmusiken fast det uttrycks på 
många ställen i kursplanen i musik att musiken även ska komma från olika kulturer. Genre 
och kultur hör således ihop i min tolkning och det uttrycks en önskan om variation av olika 
sorters musik i kursplanen och kommentarmaterialet som inte bara har att göra med genrer 
utan genre och kultur. Jag vill hävda att genrer inom populärmusik inte har så mycket att göra 
med musik från olika kulturer. Det finns alltså en tolkning här som gör att lärarna accepterar 
ett snävare genrebegrepp än vad som är möjligt att använda sig av (jfr Skolverket 2011b & 
Skolverket 2011a). Det framkom som exempel i NU-03 att lärarna ofta inte låter eleverna få 
träna sig i genrebredd. 
 
Här kommer också ett synsätt på kultur in, vad menas med det egentligen? Är Sverige en 
kultur och USA en annan som det antropologiska kulturbegreppet säger (jfr Lillestam 2009)? 
I så fall kanske de lyckas att få ihop begreppen ”genre” och ”kultur”, men om man tar ett steg 
tillbaka och ser den västerländska kulturen som en gemensam kultur håller inte resonemanget. 
Jag tror att tolkningarna hör ihop. Om en lärare har en viss genresyn är den nog nära den 
kultursyn som samme lärare har. Peter visar ett tydligt exempel på detta då han inte tycker att 
det står så tydligt i kursplanen i musik att det ska vara musik från olika genrer (se blockcitat 
på s. 17). Detta är oerhört intressant och visar på att tolkningen av kursplanen är högst 
individuell. 
 
Att	  välja	  låtar	  
Alla mina respondenter tycker att den genre som dominerar deras klassrum ligger inom 
populärmusik. Alla utom Fred säger att de nästan uteslutande arbetar med pop och rock, 
medan Fred mest använder hiphop och modern r‘n’b. Den främsta anledningen de ger är att 
det kommer från eleverna, att eleverna vill spela denna typ av musik. Dock finns en mot-
sägelse här eftersom alla lärare i studien mer eller mindre själva styr musikvalet. Eleverna får 
komma med önskemål ibland när det passar hos åtminstone två av respondenterna, men 
varken Anton, Fred eller Ina arbetar särskilt mycket med elevvalda låtar. Det är endast Peter 
som ibland har ett projekt där de får välja låtar själva. Han upplever då att det bland inte går 
så bra för eleverna att välja låtar, de har en tendens att välja för svåra låtar för att de ska kunna 
spela dem själva. Ofta slutar det med att han får gå in och hjälpa dem att välja låtar med 
lagom svårighetsgrad. I övrigt är det han som för det mesta väljer låtar. Anton försökte i 
början av sin karriär att låta eleverna välja låtar själva, men övergav tillslut denna idé då han 
ofta fick ”köra över” elevernas val då de hade en tendens att välja för svåra låtar. 
 
Här finns tendenser att lärarna motiverar sina låtval med hjälp av vad de tror att eleverna 
tycker om och vill spela. De hävdar således att eleverna mest gillar den typen av musik och 
därför använder de den mest på lektionerna (jfr Georgii-Hemming, 2005). De säger samtidigt 
att det är de själva som lärare som avgör vilka låtar som får vara med i undervisningen. 
Resonemanget går alltså runt och klappar sig själv på ryggen, motiverar sig självt. Holmberg 
(2010) visar att det finns en förutfattad mening bland musiklärare att elever vill spela populär-
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musik framför annan musik och faran med att ha detta synsätt är att de elever som vill spela 
annan musik hamnar i skymundan. I ljuset av Holmbergs (2010) ord kan det ses som att alla 
elevers röster inte blir hörda, de som inte gillar populärmusik glöms bort. Istället klumpas 
eleverna ihop till en homogen massa som förutsätts ha samma smak och tycke. Denna massa 
används sedan som utgångspunkt när lärarna väljer låtar till undervisningen, detta i god tro att 
det är den musiken som eleverna vill spela och tycker om. 
 
Det går också att vända på resonemanget och se de fördelar som finns med att lärare väljer 
låtar istället för att elever väljer musik. Karlsson och Karlsson (2009) visar att då det ofta i 
musikundervisning handlar om identitetsskapande blir det i förlängningen också en rättvise-
aspekt för eleverna. Om vissa elevers önskemål går igenom hos läraren och andras inte, även 
de outtalade tysta önskemålen, blir vissa elever bekräftade i sitt identitetsskapande och andra 
inte. I förlängningen kan detta alltså skapa större konsekvenser än vad ett enkelt önskemål i 
sig gör. Alltså finns det två sidor av myntet ”elevinflytande”, den ena är att eleverna blir 
motiverade, bekräftade, intresserade och rättvist behandlade och motsatsen; att vissa elever 
inte blir bekräftade, rättvist behandlade och att det i sin tur har en negativ effekt på deras 
identitetsskapande då deras låtar inte väljs.  
 
Igenkänningens	  fördelar	  och	  nackdelar	  
Den andra stora anledning respondenterna ger till att de använder sig av populärmusik i så 
stor utsträckning, förutom att eleverna gillar det, är att det är lättspelat och lättinlärt hos 
eleverna. Undervisningen “tjänar på” att eleverna känner till låten innan de ska spela den, då 
är redan en del av jobbet avklarat. Alla respondenterna talar om att det blir lättare på något 
sätt, dels att få med sig eleverna, dels att det går snabbare att börja spela tillsammans och få 
igång ett “groove”, ett “gung”, ett “tåg som rullar”. De tycker sig också se att eleverna 
förväntar sig en viss typ av musik på musiklektionerna, de upplever att det blir mindre 
motstånd och klagomål från eleverna om musiken är modern och något som de känner igen. 
Detta liknar mycket den sanning som tas för given om att populärmusik har en självklar plats 
i klassrummet, både för lärare och elever. Frågan är om populärmusiken inte ifrågasätts för att 
den har blivit så pass standardiserad i klassrummet och att gilla? Media signalerar att man ska 
lyssna på den, skolan signalerar detsamma, eleverna kanske inte ens tänker på att det finns ett 
val, att det finns annan musik att spela och lyssna på?  
 
Lärares	  personliga	  musiksmak	  
I närhet till elevers tycken och smak finns också lärares tycken och smak. Det framkommer i 
alla intervjuer att lärarna själva tycker om den musik som spelas på lektionerna. De säger 
också att populärmusiken är “deras musik” lika mycket som elevernas. Det är den musik de 
känner sig hemma med och själva delvis lyssnar på. Detta kan ha att göra med vad de själva 
fick höra i skolan, under sin utbildning och nu själva för vidare till sina elever.   
 
Det är bara en av de fyra respondenterna som spelar andra genrer än populärmusik på sina 
lektioner. De andra respondenterna lyssnar och analyserar musiken med sina elever på 
lektionerna. Alla respondenter säger också att de känner att de har otillräckliga kunskaper 
inom till exempel folkmusik och världsmusik. Svensk folkmusik berör respondenterna ibland 
eller skulle i alla fall kunna tänka sig att spela den på lektionerna, men det är inte mycket 
enligt dem själva. Både tidsbrist och otillräckliga kunskaper hos dem själva lyfter de fram 
som bakomliggande faktorer samt att det skulle vara för svårt för eleverna att spela. Om vi här 
återvänder till kursplanen i musik igen står det under syftet med musik: ”spela och sjunga i 
olika musikaliska former och genrer” (Skolverket 2011b). Om detta genrebegrepp även tolkas 
som ”musik från olika kulturer” går det att se som att lärarna frångår ett av grundsyftena med 
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musik, eleverna får inte spela musik från andra genrer än inom populärmusik. Detta gäller 
givetvis bara om ett vidgat genrebegrepp som går utanför populärmusikens genrer finns, 
vilket lärarna i denna studie inte visar så tydligt att de har, med undantag av Ina. 
 
Ina har gjort en musikresa till Gambia under sin utbildning och tror att den gav henne mod att 
våga ta in annan musik i sitt klassrum. Hon har även läst kurser i rytmik och tycker sig se att 
de som läst det ämnet är mer öppna för att ta in världsmusik i sina klassrum. Varför det är så 
kan hon inte riktigt svara på men att hon sett det hos sina kurskamrater är tydligt. 
 
Trots att respondenterna inte spelar världsmusik på musiklektionerna tror de dock att eleverna 
skulle tycka att det vore kul att spela annan musik på musiklektionerna, alla nämner de det 
som en möjlighet. Hindret verkar i alla fall inte ligga i elevernas möjliga eller omöjliga vilja 
att ta emot musiken. Att de nämner att de tror att eleverna skulle tycka att det vore kul tolkar 
jag som att de skulle vilja testa, men kanske inte känner att de har tid till det. Framförallt tid 
att lära sig spela musiken själva och även tid att planera arbetet med det. Kanske kräver det ett 
annat arbetssätt än de är vana vid, kanske kräver det instrument de inte har? Hur som helst 
måste de ta sig över ett slags hinder och i denna studie har dessa lärare inte gjort det ännu.  
 
Låtpresentation	  
Att låtarna som spelas på lektionerna ska presenteras på ett bra sätt med engagemang tar Ina 
upp som viktigt: “man måste ju visa att man själv gillar musiken, annars är man rökt från 
början känns det som [...] om man visar dom från början att det här ska vi göra, men det är 
inte särskilt kul [...] det går ju inte så bra”. Enligt denna respondent så visar det att hur en 
lärare presenterar en låt är viktigt. Detta tas även upp av Karlsson och Karlsson (2009, s. 32 & 
35) när de refererar till ett fokusgruppsamtal bland musiklärare där det också framkommer att 
presentationen av låtar är viktig, det är inte lika viktigt vem som valt låten eller vilken låt det 
är. Detta är intressant, för här framgår det att låten i sig inte är särskilt viktig när det kommer 
till klassrumssituationen, utan det handlar om hur väl läraren presenterar låten, dvs. hur väl 
förtrogen läraren är med musiken, hur intresserad denne är, hur engagerad denne är osv. 
Kanske är det här det brister, i att lärarna inte känner att de hanterar någon annan musik lika 
bra som populärmusiken? Dock visar Georgii-Hemming (2005) att lärare som är väl förtrogna 
med andra genrer också väljer bort dessa i undervisningssammanhang för att de fokuserar på 
andra delar i kursplanen. I mitt stilla sinne undrar jag då vem det är som kan, vill och ska 
använda världsmusik i sin undervisning om inte ens de som kan det bra använder sig av det? 
 
Textens	  betydelse	  i	  skolkulturen	  
När låtar ska spelas och framförallt sjungas i klassrummen gör sig textens betydelse synlig. 
Att texten spelar roll är tydligt hos respondenterna, alla nämner den på något sätt, att den i alla 
fall inte får gå emot skolans värdegrund. Alla utom Peter lyssnar alltid igenom texten på låten 
innan de spelar den på lektionen och Fred och Ina brukar även titta på den tillhörande 
musikvideon på Youtube.  
 
Ina ser det som viktigt vad låtens budskap sänder för signaler och brukar ofta diskutera detta 
med eleverna. Hon säger att hon inte kan rensa bort allt som hon inte håller med om utan kan 
istället komma in på diskussioner kring sexualitet och hur artisterna framställer sig i musik-
videos. Peter och Fred sållar bara om texterna är väldigt grova och säger ord rakt ut och är till 
exempel drogliberala eller kvinnoförnedrande. Här har vi alltså ett brett spann av “sållning” 
från det direkt opassande till det något mer subtila.  
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Detta att texten verkar spela så stor roll kan ses i ljuset av begreppet skolkultur (jfr Berg 
2001). Skolans uppdrag innehåller en värdegrund som ska förmedlas till eleverna och skolan i 
sig har ett uppfostrande drag. Att lärarna därför lägger stor vikt vid textens budskap i klass-
rummet har att göra med dessa skolkulturer, skolan ska inte förmedla “dåliga” värderingar till 
eleverna. Trots att eleverna lyssnar på musiken hemma vilket ofta är ett argument som förs 
fram av respondenterna, ska det inte komma från skolan. Detta är alla respondenter överens 
om. Det kan också vara ett av de perspektiv som fördes fram i bakgrundskapitlet, det radikala 
pedagogiska perspektivet som gör sig synligt. Mer om det nedan. 
 
 
Populärmusiken	  i	  skolan	  sett	  ur	  de	  olika	  perspektiven	  
 

Pedagogiskt	  perspektiv	  
Det perspektiv som är absolut starkast och tydligast hos respondenterna är det pedagogiska 
perspektivet (jfr Ericsson & Lindgren 2011). Alla respondenterna lyfter fram att de tror att 
populärmusiken är den musik som eleverna mest lyssnar på och tycker mest om. Att de själva 
skulle ha frågat alla elever om detta verkar orimligt men att de starkaste rösterna höjs i 
klassrummet är nog en självklarhet. Frågan i detta fall är hur de elever som inte gillar denna 
typ av musik upplever undervisningen? Vågar de höras? Vågar och vill de visa att de inte 
gillar musiken? Eller ser de det som självklart att det är den musiken som ska spelas i skolan? 
Det vore intressant att veta om lärarna tillsammans med eleverna någonsin reflekterar över 
populärmusikens till synes självklara plats i klassrummet.  
 
Respondenterna ser också de praktiskt pedagogiska fördelarna med populärmusik i under-
visningen. Den är lättspelad och därmed lätt att undervisa i. Den är lätt att förenkla så att alla 
elever hänger med och kan spela på sin nivå, det är viktigt för alla respondenter att få med alla 
elever så att de klarar kunskapskraven. Populärmusiken är också flexibel, den går att försvåra 
vartefter nivån höjs i klassrummet och det framhålls som en stor fördel.  
 

Radikalt	  pedagogiskt	  perspektiv	  
Den lärare som i viss mån ger uttryck för radikalt pedagogiskt perspektiv i sin undervisning är 
Ina (jfr Ericsson & Lindgren 2011). Hon använder musiken till att hela tiden föra en 
diskussion om låttexter och vad artisterna förmedlar. Det verkar som att hon har öronen öppna 
för vad låtarnas texter förmedlar och tycker att det är viktigt att eleverna resonerar och 
diskuterar kring detta också. Hon är inte sen att erkänna sina “misstag” om hon missat en rad i 
texten som hon inte tycker är passande för eleverna, utan då hanterar hon det genom att genast 
ta upp det till diskussion. Samtidigt som denna diskussion hålls levande i klassrummet verkar 
det redan ha skett en censur av låttexter innan de fått träda in i klassrummet från första början. 
Ina verkar vara en lärare som väljer ut låtar på grund av texten och liksom Anton väljer hon 
också bort låtar av samma anledning. Anton ger Magnus Ugglas texter, som självklart kan 
tolkas ur flera perspektiv, som ett exempel på musik han väljer bort av textmässiga skäl. Om 
enbart svordomar och könsord skulle vara styrande skulle inte Magnus Ugglas texter väljas 
bort, utan här väljs de bort för de mer subtila budskap de sänder.  
 
Den lärare som minst verkar välja bort låtar på grund av texten är Peter, han säger att det bara 
hänt en gång. Här finns således ett brett spektrum i texttolkning och problematisering av 
populärmusiks textbetydelse i klassrummet. Vi har nästan två ytterligheter där den ena rensar 
mycket och den andra nästan inte alls. Möjligen är det så att Peter som nästan inte rensar alls 
har en mindre problematiserad syn på textens betydelse, han kanske inte tänker på det eller så 
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tycker han inte att det är viktigt. Av intervjun är detta svårt att uttyda, men han verkar inte ha 
några direkta svar på om det finns någon problematik med att använda populärmusik i skolan, 
vilket kan vara ett tecken på att han inte tänker i de banorna.  
 
Motsatsen till Peters mindre problematiserade syn på användningen av populärmusik i under-
visningen står Ina och till viss del Anton för. De ser en problematik i tolkningen av texten, det 
som orden säger mer än orden i sig själv. Båda säger de att de på något sätt vill stå för, eller i 
alla fall känna att de kan acceptera textens betydelse, även om de inte fullt ut kan hålla med 
om vad alla texter förmedlar till eleverna, då skulle nästan inga låtar passera deras urval. Båda 
pratar om skolan som helhet och vad den ska och bör förmedla till eleverna. 
 

Kulturteoretiskt	  perspektiv	  
Detta perspektiv får ta plats om betydelsen av det tänjs en aning. De negativa aspekter som 
lärarna nämner med populärmusik i skolan är att det blir lite ensidigt och att inte tillräckligt 
med tid läggs på andra musikstilar. Men ingen av respondenterna verkar se något egentligt 
problem med populärmusikens plats i skolan ur ett större perspektiv.  
 
De problem som går att uttyda är att det bara är en viss typ av musik som blir norm att spela 
och gilla. Samtidigt som denna musik premieras, negligeras då all annan musik. Den blir inte 
lika viktig och får inte tillräckligt hög ”status” för att komma in i musiksalen. En av 
respondenterna nämner detta tankesätt, men samtidigt låter han inte helt övertygad när han 
säger det, vilket jag tolkar som att han nog bara säger det för han tror att jag vill höra det eller 
för att han tänker högt. Det är Peter som säger att mängden populärmusik i undervisningen 
signalerar att det är den musiken som eleverna ska gilla, samtidigt som han säger att det inte 
är ett problem och att önskemålet kommer från eleverna själva, fast egentligen från honom 
från första början. Han går på så sätt runt i sitt eget resonemang och avslutar med att säga att 
han inte har något bra svar. Denna sekvens är väldigt intressant och visar att han kanske inte 
tänkt i dessa banor förut. 
 
Det går också att se det kulturteoretiska perspektivet i Freds uttalande om hiphop och 
identitetsskapande. När hiphoppen träder in i klassrummen motiveras den enligt det pedagog-
iska perspektivet, men det blir också ett problem när det kommer till elevers socialisering. 
Fred märkte att hiphoppen hade en negativ inverkan på elevernas identitetsskapande då de 
anammade de förhållningssätt som kom fram i texterna, detta trots att de värsta texterna 
rensades bort i undervisningen. De lyssnade dock på de negativa texterna hemma och det 
bidrog såklart också. Fred har då valt att minska ner på hiphoppen i undervisningen och 
försöker få in eleverna på annan musik istället, detta för att främja deras identitetsskapande, 
eller i alla fall hindra det negativa identitetsskapandet. Att endast hiphop skulle ha denna 
påverkan på eleverna är inte att se som en sanning. Andra genrer påverkar såklart också men 
det har inte blivit lika tydligt i denna studie. Kanske har det att göra med att populärmusikens 
genrer i övrigt är så självklara att deras identitetsskapande betydelse inte tas i beaktning? 
 
Diskussionen kan också här tas upp med skolkulturer och vad som händer när hiphopkulturen 
träder in i klassrummet. Enligt Lilliestam (2009) bär en genre på mer än det som finns i 
musiken. Just hiphop har mycket mer i sin genre än enbart musiken. Enligt ett semiotiskt 
synsätt på hiphop som en musikkultur handlar det då om till exempel klasstillhörighet och 
människosyn (jfr Sernhede & Söderman 2011). Detta bär hiphopmusiken med sig och det 
påverkar utövarna och lyssnarna på flera sätt. Fred gör också ett ställningstagande i att han 
väljer bort hiphoppen mer och mer, han vill inte vara bidragande till detta negativa 
identitetsskapande som han ser tillhör hiphopgenren och som han har sett hos sina elever. Det 
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finns också ett samband här med kursplanen i musik och Fred visar att han tar ett pedagogiskt 
ansvar för musikens identitetsskapande funktion i sitt klassrum.  
 

Postmodernt	  perspektiv	  
Detta perspektiv blir inte så synligt i denna undersökning, kanske för att det mer handlar om 
en allmän syn på musik och inte har så mycket med undervisning att göra. Dock går det att se 
ur ett historiskt perspektiv att skolan numera använder sig av populärmusik vilket den inte 
gjorde längre tillbaka i tiden. Detta hade inte varit möjligt då synen på populärmusik var ”låg” 
och sågs som förflackande (jfr Bouij, under utgivning). På så sätt har detta perspektiv fått 
slagkraft hos de flesta musiklärare och även på musikutbildningar, denna musik har blivit 
accepterad som musik som går att använda i skolan. Det har till och med gått så långt att 
populärmusiken numera är mycket vanlig att använda i musikundervisningen, det argumentet 
har stärkts i denna studie. Det är den musik som har en självklar plats i klassrummet och som 
inte ifrågasätts. 
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DISKUSSION	  
 
 
Studiens syfte har varit att synliggöra hur musiklärare tänker när de väljer musik till sin klass-
undervisning i år 7-9. Detta för att svara på frågeställningarna: Vilka faktorer ligger bakom 
musiklärares låtval till klassundervisning i grundskolans senare år?	  Hur motiverar musiklärare 
sina låtval i klassundervisningen i grundskolans senare år?	  Vilken är den dominerande genren 
i musikundervisningen i grundskolans senare år? I denna diskussion lyfts vissa aspekter fram 
från resultatanalysen och utvecklas vidare. Det ord som satt sin prägel på arbetet och också 
fått vara med i titeln är populärmusik, ett begrepp som kan ses på olika sätt. Populärmusiken 
må vara enkel att spela och den kan motivera eleverna, men den motiveras också samtidigt av 
lärarna på många sätt. De verkar se den som lösningen för att både motivera eleverna, få dem 
att lära sig snabbt och själva kunna förmedla bra musikupplevelser. Men detta för med sig en 
del tankar som är värda att fundera över, tankar som har med kursplanen, lärares uppdrag och 
mötet med elever att göra.	  
 
 

Populärmusikens	  självklara	  plats	  i	  klassrummet,	  en	  skolkultur?	  
Att populärmusik är här för att stanna är ingen nyhet, att den har en självklar plats i skolan 
kanske mer är ett faktum. Men vad innebär detta egentligen? I kursplanen (Skolverket 2011b) 
finns tydliga formuleringar som beskriver genrebredd och musik från olika kulturer, att elever 
ska utmanas och deras musikkännedom breddas. Uppnås detta i musikundervisningen i år 7-9 
eller får eleverna mest bygga på sin kunskap om det de redan känner till? Det verkar som att 
genrebredden blir underordnad när det kommer till spel på instrument. Eleverna får mest 
lyssna och analysera istället för att spela andra typer av musik än populärmusik. Det är synd, 
för det finns även “enkel” musik från andra kulturer som kan hittas i folkmusik- och världs-
musikgenren och det går även att spela den typen av musik på de ”vanliga” instrumenten som 
finns i klassrummet. 
 
Det går också att se populärmusikens självklara del i dagens musikundervisning i ljuset av att 
det har blivit skolkultur att använda sig av den. För att skolkulturer ska kunna utvecklas och 
förändras måste de sättas under lupp och granskas och ses för det som de är (jfr Berg 2001 
kap 5). En diskussion ska då föras om dessa skolkulturer för att de hela tiden ska kunna 
förbättras. Många musiklärare arbetar idag ensamma som musiklärare på sin skola och har 
inte andra musiklärare i sina arbetslag, därför kan de av organisationsskäl inte föra denna dis-
kussion med kollegor i sitt dagliga arbetsliv. Med dagens närhet till internet och olika forum 
kan förstås lärare hitta andra kollegor att samtala med detta om, men det sker i så fall av eget 
intresse och säkerligen inte inom arbetstiden. Denna studie har inte haft arbetslagens 
betydelse i fokus utan kan endast belysa hur fyra enskilda musiklärare tänker när de väljer 
sina låtar. Det som är intressant är att de verkar tänka på ungefär samma sätt, eller i många 
fall väldigt liknande sätt. Den gemensamma nämnare som de har är sina utbildningar vid olika 
musikhögskolor. Kanske kan det tänkas att det vid dessa institutioner förmedlas någon slags 
skolkulturmusik som de sedan traderar vidare till sina elever? Eftersom de ofta inte kan föra 
denna ifrågasättande diskussion med kollegor använder de sig av den musik de känner sig 
bekväma med och själva har med sig via sin utbildning och för den i sin tur vidare till sina 
egna elever. 
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Behöver	  lärarutbildningen	  bredda	  sin	  repertoar?	  
Det argument som blev tydligt till varför lärarna i studien inte använder sig särskilt mycket av 
genrerna folkmusik och världsmusik i sin undervisning var okunskap om detsamma. För att 
kunna genomföra denna typ av undervisning behövs därför fortbildning i världsmusik säger 
Anton. Kanske behöver då musikhögskolornas lärarprogram tänka om? Fler inslag av världs-
musik behövs således för att lärarna som sedan kommer ut och undervisar ska våga använda 
och känna att de behärskar musiken i fråga. Ina beskriver att hennes musikkurs som var en 
resa till Gambia öppnade hennes sinne för att våga spela exempelvis ”afrikansk” musik i sitt 
klassrum, men även musik från andra kulturer. Hon säger också att de rytmikkurser hon läst 
hjälpt henne och hennes kurskamrater att våga använda annan typ av musik än populärmusik i 
sin undervisning. Kanske finns här vägar att gå? Men det behövs fler pionjärer och fler som 
vågar och vill för att en förändring ska till. 
 

Gemensam	  tolkning	  av	  kursplanen	  –	  en	  utopi?	  
Kursplanen (Skolverket 2011b) är grunden som all musikundervisning byggs på. Alla musik-
lärare rekommenderas dessutom att läsa kommentarmaterialet (Skolverket 2011a) som ska 
tolka och förtydliga det som står däri. Dock verkar inte det hjälpa så mycket när det gäller 
tolkningen av ordet genre och att komma fram till en gemensam tolkning. Det verkar som att 
det hänger på hur den enskilda läraren tolkar hur kursplanen använder sig av genrebegreppet. 
Detta blev extra tydligt när en av respondenterna tyckte att det inte står tydligt i kursplanen att 
det ska vara genrebredd, detta trots att det nämns fjorton gånger. Kanske har musiklärare med 
sig en viss tolkning från sin utbildning eller också finns det en gemensam tolkningsdiskurs 
musiklärare emellan. Människor i samhället är också vana vid att genrebestämma musik (jfr 
Lilliestam 2009) och tar ofta ord som pop, indie, rock, punk osv. i sin mun. Vi kanske nöjer 
oss där, nöjer oss att med tänka att dessa är olika genrer. Och visst är det så, det är ingen 
tvekan om saken, men när ordet ”genre” nämns tillsammans med ”musik från olika kulturer” 
kanske inte dessa genrer inom populärmusiken åsyftas, utan ett något mer brett perspektiv. 
 
Den främsta svårigheten för musiklärare kanske handlar om utrymmet i tid som genrebredden 
ska få ta. Det är många moment som ska hinnas med i undervisningen och musikämnet har en 
relativt snäv tid att genomföra detta på, kanske får då genrebredden vika undan för andra delar 
som lärare tolkar som mer viktiga. Så verkar det i alla fall vara i denna studie. Så fort frågan 
om genrebredd (läs folkmusik, världsmusik) kom på tal pratades det direkt om tidsåtgång. Det 
är självklart att det tar tid att lära sig något nytt och då kanske det är lätt att prioritera bort det 
och välja en enklare tolkning av ordet genre. Då ”slipper man” lägga tid på att lära sig en ny 
genre och anamma ett nytt utlärningssätt som passar dessa genrer. 
 
 

Hiphoppens	  betydelse	  vid	  identitetsskapande	  
Att hiphoppen bär med sig en viss kulturell betydelse i en semiotisk tolkning av kultur-
begreppet är tydligt i det här fallet hos en av respondenterna, Fred. Det blir även tydligt att 
han inte tycker att det hör ihop med skolans kultur och därför väljer att tona ner hiphoppens 
plats i klassrummet. Skolkulturen bär med sig en fostrandeaspekt och hiphoppens negativa 
identitetsskapande får inte plats inom denna skolkultur. Istället strider den mot många av 
skolans värderingar. 
 
Det är intressant att Fred har upptäckt detta fenomen i sin undervisning och även att han 
aktivt tagit ställning till det och vill förändra dess negativa verkningar. Det är viktigt att 
ungdomar får skapa sin identitet och det är viktigt att vuxna finns där att vägleda och stödja, 
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säger han bland annat. Det är dock synd att en hel genre i Freds fall får stå för det som bara 
vissa hiphopartister står för. Att den aktivt väljs bort av läraren för att vissa artister och deras 
texter inte passar in i skolans sammanhang. Visserligen kanske inte ungdomarna är medvetna 
om dessa skillnader artister emellan och inte heller medvetna om att det finns mycket olika 
sorters hiphopmusik och olika texter. Att göra som Fred och välja ut vissa låtar som har texter 
som passar är en väg att gå och förhoppningsvis få eleverna att se att genren är bredare och 
mer innehållsrik än de kanske känner till. 
 
Ur ett postmodernt perspektiv förändras musiken hela tiden, genrer genomgår en ständig 
förändring och om några år så kommer inte hiphoppen att vara densamma som den är nu. 
Kanske ändras dess budskap, kanske inte. Kanske kan hiphoppen ta en självklar plats i klass-
rummet och även vara positiv för elevernas identitetsskapande. Det återstår att se. 
  

Avlutande	  reflektion,	  metoddiskussion	  och	  vidare	  forskning	  
Denna studie har väckt frågan kring tolkningen av begreppen ”genre” och ”musik från olika 
kulturer”, ord och benämningar som nämns i kursplanen i musik. Det skulle vara intressant att 
gå in på djupet och se hur musiklärare tolkar dessa begrepp och om det finns en slags diskurs 
i tolkning av kursplanen. Tendenser har blivit synliga men att arbeta djupare med detta vore 
väldigt intressant.  
 
Hiphoppens betydelse vid identitetsskapande har också kommit fram som ett intressant 
sidospår. Det ligger mycket ansvar på en musiklärares axlar om denne, förutom att lära ut 
musik, också ska vara en del i elevers identitetsskapande. Både ett ansvar och en möjlighet. 
Att forska vidare på detta vore också intressant. 
 
I denna studie har en induktiv ansats använts som sedan också blev en deduktiv, det skedde 
således två parallella tolkningar av resultatet. Att genomföra kvalitativ forskning med 
intervjuer har varit mycket intressant och givande, men också svårt. När man sitter där med 
inspelningen och den nedskrivna texten kan man förundras över hur mycket som sägs med 
kroppsspråket och inte i ord. Det går inte på förhand att veta vad som kommer att komma 
fram och hur det sedan ska tolkas. Saker upptäcks längs vägen och nya sätt att se på saken 
uppstår. Mest har det varit spännande att först få ta del av respondenternas tankar, sedan sitta 
och fundera över dem själv och till slut ta in vad andra forskare på området har upptäckt. Det 
har varit som att bygga ett pussel där alla bitar ännu inte är på plats, och pusslets storlek ännu 
är oförutsägbart. 
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Bilaga	  1	  
 
 
Intervjufrågor 
	  
Vad spelar ni för musik på musiklektionerna? 
 
Hur går det till när du väljer ut låtarna? 
 
Om du skulle analysera dina låtval, vad tycker du är utmärkande? 
 
 
På vilka grunder väljer du ut dina låtar? Vad ligger bakom låtvalen? (Praktiska saker, egen 
erfarenhet, eget tyckande?) 
 
Om du reflekterar över dina låtval, vad brukar komma upp då? 
 
 
Finns det låtar du medvetet väljer bort? Varför? (praktiskt, filosofiskt, djupare plan.) 
 
Finns det låtar du skulle vilja välja, men inte gör det av olika anledningar? Vilka anledningar i 
så fall? 
 
Finns det låtval du ångrat? Varför? 
 
 
Vilken typ av musikgenre använder du dig mest av i klassrummet? Varför tror du det är så? 
 
Den genre som du använder mest i klassrummet, har du tänkt på vad den signalerar till 
eleverna? 
 
 
(När de nämner pop/rock osv.) 
 
 
Om jag säger populärmusik, är det en bredare benämning? 
 
Populärmusik, vad tänker du om detta begrepp? 
 
Skulle du säga att du använder dig av populärmusik i din undervisning? Varför? 
 
(Om inte, varför väljer du bort det?) 
 
Vad ser du för positiva fördelar med att använda populärmusik i skolan? 
 
Ser du någon problematik i att använda populärmusik i skolan? 
 
Med tanke på elevers olika bakgrunder och förutsättningar, tänker du på det när du väljer dina 
låtar? 
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Bilaga	  2	  
	  
Utdrag	  ur	  kursplanen	  i	  musik	  år	  7-‐9	  

	  (med understrykningar som berör denna uppsats) 

MUSIK 
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och 
känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika 
funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i 
människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid 
förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. 
Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. 

Syfte 
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det 
möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att 
lyssna till musik. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och 
kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och 
symboler i olika musikaliska former och sammanhang. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör 
det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. 
Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att 
sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 
Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska 
erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper 
om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang. 

Centralt innehåll 

I årskurs 7-9 

Musicerande och musikskapande 
• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska 

uttryck. 
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• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer. 
• Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med 

röst och instrument. 
• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. 
• Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras. 

Musikens verktyg 
• Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till 

hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas. 
• Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer. 
• Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter. 
• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som 

byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 
instrumentation. 

• Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation. 
• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. 

Musikens sammanhang och funktioner 
• Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens 

funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet 
och kön. 

• Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. 
• Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en 

symfoniorkester eller i ett rockband. 
• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt 

betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. 
 

Kunskapskrav 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven 
kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt 
ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i 
viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som 
sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre 
med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att 
bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av 
röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska 
byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom 
kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån 
samspelar. 

Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag 
som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra enkla och till viss del 
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underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och 
historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning 
urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt 
med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras 
funktion i olika sammanhang. 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. 
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming 
samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven 
anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad 
uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något 
instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven 
kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 
instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska 
byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form 
och karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så 
att de olika uttrycken relativt väl samspelar. 

Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag 
som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan 
föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och 
vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan 
eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika 
genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och 
instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven 
kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt 
ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med 
gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad 
uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något 
instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då 
bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 
instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska 
byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk 
stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika 
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uttrycken väl samspelar. 

Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag 
som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och 
historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning 
urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt 
med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras 
funktion i olika sammanhang. 

 
 


