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SAMMANFATTNING 
Titel: Genrebredd, jaha vad betyder det då? 

En intervjustudie om genrebredd på estetiska program med uttalad genreinriktning 

 

Title: Genre diversity, well what does that mean?  

An interview studie of genre diversity within arts programs which has a specific genre-

specialization 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur musiklärare som arbetar vid gymnasier med 

uttalade genreinriktningar ser på genrebredd. Detta har gjorts genom kvalitativa 

gruppintervjuer vid två skolor med olika inriktning, en mot klassisk musik och en mot soul 

och rockmusik. Resultatet visar att det uppstår oklarheter när det kommer till att definiera 

begreppen genre, genrebredd, stil och epok, vilket påverkar undervisningen. Informanterna på 

båda skolorna beskriver hur de arbetar med flera olika musikaliska kategorier, men att 

beskriva huruvida de är genrebreda är svårt. Vår undersökning visar att det går att 

generalisera och se vissa gemensamma mönster kring hur begreppen definieras och nyttjas. 

Varken från informanternas, vår eller Skolverkets sida finns någon entydig definition. Hur en 

lärare väljer att se på genrebredd, som en mångfald av genrer eller att ha bred kunskap inom 

ett musikaliskt område, påverkar hur de tolkar läroplan och ämnesplanernas krav och 

därigenom även till viss mån hur deras undervisning ser ut. För att analysera den inhämtade 

informationen har vi utgått från en institutionell teori. 
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INLEDNING 
Under musiklärarutbildningen har vi praktiserat på flera olika skolor, sammanlagt tolv 

stycken. Under observationer och i ljuset av våra erfarenheter, har vi reflekterat över hur 

undervisningen generellt saknar genrebredd. Vår uppfattning är att pop och rock är de genrer 

som dominerar, detta trots att det i Läroplanen för gymnasiet, Lgy11 (Skolverket, 2011a), står 

att eleverna ska ges möjlighet till genrebreddning. Därför väcktes vårt intresse för hur lärare 

ser på genrebredd och hur de arbetar med det på estetiska programmet på gymnasiet.  

 

Intresset för genrebredd och ensemblespel är stort hos oss båda, då vi ofta varit engagerade i 

fler genrer än en. Klassisk musik var huvudinriktningen på sånglinjen som Hanna valde att 

delta i efter studenten och samtidigt var hon sångerska i ett coverband. Erik har mest varit 

verksam inom rock-, hårdrock-, och popgenrerna men har även sjungit i kyrkokör. Vi 

träffades i samband med Musikhögskolestudierna. Hanna studerar med inriktning klasslärare 

och klassisk sång och Erik klasslärare och el-gitarr. Under en ensemblespelsvecka under vår 

första termin insåg vi att vi hade gemensamma intressen för en specifik genre, nämligen 

symfonisk metal. Sedan dess har vi samarbetat över genregränser och spelat ihop i ensembler.  

 

Vi är överens om att våra erfarenheter inom olika genrer kommer kunna berika vårt sätt att 

undervisa och vara en styrka i vårt arbete som musiklärare både i klass och individuell 

undervisning. Vi menar att lärare med en musikalisk bredd och kunskaper om många olika 

genrer och stilar har möjlighet att uppfylla läroplanens mål med musikundervisningen. Något 

vi ganska snart upptäckte när vi började diskutera genrer och genrebredd är att det är begrepp 

som kan vara svåra att avgränsa definitionsmässigt. Vi upplever att det inte finns något 

absolut rätt tillvägagångssätt att kategorisera musik och definiera genrer. Vad skiljer rock från 

hårdrock? Vem bestämmer huruvida fusion är jazz, rock eller både och? Vad ligger i 

begreppet klassisk barockmusik? Samtliga av dessa frågor är öppna för tolkning och 

diskussion, men finns det ett rätt svar? Detta är intressant då begreppen är tolkningsbara, vi 

kommer att försöka definiera begreppen utifrån olika källor och sen jämföra det med hur våra 

informanter väljer att definiera begreppen. Detta för att försöka skapa en komplett bild av den 

komplexitet som är förenade med begreppen. Vi är intresserade av hur lärare tolkar de 

begrepp som faktiskt finns med i styrdokumenten; vad är genrer, stil, epok och vad är 

genrebredd? Utifrån deras tolkningar är det vidare intressant undersöka hur de arbetar med 

dessa i sin ensembleundervisning.  

 

Vi ska snart ut i arbetslivet och vi kommer troligen få uppleva situationer där diskussioner om 

genre och genrebredd är i fokus. Därför upplever vi att en undersökning av detta slag är 

relevant både för oss men även för andra musiklärare. Vi hoppas kunna få fler att reflektera 

kring hur begreppen tolkas och används. Vad lägger vi i definitionen av vissa begrepp och hur 

påverkar det vår undervisning? 
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Eftersom begreppet genrebredd upprepade gånger förekommer i de styrdokument som lärare 

på estetiska program har att förhålla sig till, funderar vi på hur de konkret arbetar med detta. I 

gymnasieskolans ämnesplan för musik nämns genre och andra relaterade begrepp i olika 

delar, såsom syftesbeskrivning, centralt innehåll och kunskapskraven. Nedan följer några 

exempel: 

 

 Ämnets syfte: “Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och 

stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning”(Skolverket, 2011b s.1). 

 Ensemble med körsång - Centralt innehåll: “Konstnärlighet och genrer i olika tider 

och kulturer. Stildrag och kännetecken” (Skolverket, 2011b s.10). 

 Ensemble med körsång - Kunskapskrav: “följer [...] genrespecifika krav” (Skolverket, 

2011b s.11). 

 Ensemble 2 - Centralt innehåll: “Grundläggande improvisation inom valda 

ensembleformer och genrer.” (Skolverket, 2011b s.8).  

 Ensemble 2 - Centralt innehåll: “... kunskap om stildrag och repertoar inom valda 

ensembleformer och genrer” (Skolverket, 2011b s.8).  
 

Varje lärare har möjlighet att tolka innebörden i styrdokumenten på sitt eget sätt vilket vi tror 

kan innebära en problematik då innebörden av begreppen genre, genrebredd, stil och epok kan 

tolkas olika. Exempelvis kan en lärare anse att rock och pop är två olika genrer, medan en 

annan anser att de tillhör en och samma genre. En tredje person kanske anser att grunge, 

hårdrock och heavy metal är olika genrer inom rocken, medan den första anser är alla en del 

av genren rock. När dessa lärare ska utforma sin undervisning efter samma styrdokument 

riskerar undervisningen att bli väldigt olika. Genrebredd kan därigenom tolkas på olika sätt av 

alla lärare och det är synen på vad begreppet innebär som ligger till grund för hur 

undervisningen utformas. Innebär genrebredd en mångfald av genrer eller är det att ha bred 

kunskap inom ett musikaliskt område?  

 

Några tidigare studier som gjorts på genrebredd inom gymnasieskolan pekar på att den 

repertoar som dominerar den gymnasiala musikundervisningen rör sig inom rock-, och 

popmusik (Janfalk, 2011; Carlsson, 2008; Georgii-Hemming & Westvall, 2010). Idag finns 

gymnasieutbildningar inriktat specifikt mot bland annat rock, jazz eller klassisk musik för 

elever med ett intresse av genren i fråga. Oavsett vilken genre man är intresserad av kan man 

ställa sig frågan huruvida musikundervisningen är tillräckligt bred eller ej. Därför är vi 

intresserade av hur lärare som arbetar vid gymnasium med en uttalad genreinriktning ser på 

genrer, hur de tolkar kraven i styrdokumenten, och hur det avspeglas i deras arbete. Dessutom 

kan det uppstå problem när lärare tolkar styrdokumenten olika. Därför anser vi det vara extra 

viktigt att ta upp frågan om genrebredd till diskussion; hur ser vi på det här som arbetslag och 

hur ser jag som enskild musiklärare på det?Då det tidigare forskats kring gymnasielärares syn 

på genrebredd och hur de arbetar med det på estetiska programmet, är vi nyfikna på hur 

skolor som har en uttalad genreinriktning arbetar med detta då de har att förhålla sig till 

samma ämnesplaner. 
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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur musiklärare som arbetar vid gymnasier med 

uttalade genreinriktningar ser på genrebredd. Vi utgår från följande frågeställningar: 

 Hur arbetar lärarna? Vilket utrymme får arbetet med genrebredd i lärarnas 

undervisning? 

 Hur tolkar lärarna styrdokumenten? 

 Vilken betydelse lägger lärarna i begreppet genrebredd? 
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BEGREPPSDEFINITIONER 
För att kunna gå vidare med vår undersökning krävs att vi försöker definiera några 

musikaliska begrepp som återkommer i undersökningen, nämligen genre, genrebredd, stil och 

epok. Eftersom begreppen är tolkningsbara och används i olika kontexter får de olika 

funktion. I följande avsnitt kommer vi definiera begreppen med hjälp av olika 

musikvetenskapliga källor. 

 

Genre 
Nationalencyklopedin definierar begreppet genre som ”en typ av konstnärlig framställning 

med vissa gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer” (Hallberg, 2014). Även det 

internationella musikuppslagsverket The New Grove (Tyrrell, Sadie & Grove, 2001), 

beskriver begreppet genre genom att hävda att det kräver en gemensam överenskommelse, 

konvention, av en klass, typ eller kategori för att kunna definieras som genre. Sohlmans 

musiklexikon (Åstrand, 1975) menar att termen genre används “vid försök att systematisera 

de olika uttrycksformer under vilka de olika konstarterna framträder” (Åstrand, 1975 s.95). I 

musikaliska sammanhang beskrivs hur begreppet genre delar in olika typer av musik baserat 

på olika typer av kriterier (Åstrand, 1975).  

 

Genrebredd 
Begreppet genrebredd är svårt att definiera. Om ordet delas upp kan genre definieras som i 

avsnittet ovan och bredd kan definieras som ett ord som kan “omfatta en förhållandevis stor 

mängd (typer av) företeelser bland de möjliga” (Nationalencyklopedin, Bredd, 2014). Karl 

Asp (2013) har gjort en studie med ensemblelärare i gymnasieskolan och där beskriver en av 

hans informanter genrebredd: “Genrebredd kan vara olika saker, man kan ju ha genrebredd 

inom jazzmusiken” (Asp, 2013 s.51). Vi tolkar begreppet genrebredd som att det kan ha två 

huvudsakliga innebörder, antingen, precis som Asps informant är inne på, att det kan finnas 

genrebredd inom en given genre eller så syftar innebörden av begreppet till en mångfald av 

genrer.  

 

Stil 
I Nationalencyklopedins beskrivning av begreppet genre används ordet stildrag. Ordet 

förekommer även i ämnesplanerna när genrebredd nämns och därför är det viktigt att 

definiera begreppet stil. 

 
En stil kan känneteckna en viss tid (t.ex. barock), genre (t.ex. ballad), gruppering (t.ex. 

Halmstadgruppen) eller enskild konstutövare, ibland också ett enskilt verk. Stil kan sägas stå för 

ett intryck som uppstår av det sätt på vilket ett visst innehåll uttrycks eller en form gestaltas. 

(Sandström & Cassirer, 2014). 

 

Termen stil inom musiksammanhang uppträder för första gången under 1600-talet för att 

betona olika musikaliska kategorier, genrer, tekniker och satstyper. Ordet stil användes då för 

att betona skillnader mellan den äldre musiktraditionen och den lite nyare. Även senare 

användes begreppet för att klassificera musik med utgångspunkt i ändamål, 

personlighetstyper, geografisk miljö osv. Under 1700-talet delades musik in i stilar som 

kyrkostil, kammarstil eller teaterstil, vilket idag är något vi snarare skulle se som olika sorters 

musikuppföranden snarare än musikstilar. Begreppet kopplades under 1800-talet till 

musikhistorien och dess utveckling och delades upp olika beroende på musikerns tekniska 

förmåga, dess estetiska uttryck eller sociala sammanhang (Åstrand, 1975). 
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Stilbegreppet används idag för att göra skillnad mellan olika grupper av musik, en 

differentiering. I ett sammanhang med västerländsk konstmusik har stilar delats upp efter 

följande musiktermer: tonalitet, harmonik, rytm, melodik, form, klangfärg och tematik, för att 

räkna upp några (Åstrand, 1975). Begreppet stil används snarare för att peka på relationen till 

andra stilar än att beskriva egenskaper för en ensam stil. Det pekar på gemensamma 

kännetecken inom stilgrupper varigenom dessa kan ställas i relation till andra grupper av stilar 

(Tyrrell, Sadie & Grove, 2001). 

 

Epok 

Begreppet epok definieras i Nationalencyklopedin som en “avgörande tidpunkt, vändpunkt; 

utgångspunkt för tideräkning, geologisk tidsenhet närmast under period och närmast över 

ålder” (Sundquist, 2014). Även Svenska Akademiens Ordlista (2006) beskriver begreppet 

som ett skede, en tidsålder eller vändpunkt. Det som skiljer begreppet epok från stil, genre 

och genrebredd är att det avser en tidsbestämd period med början och slut. I 

musiksammanhang pratar vi om 50-tals musik eller barockmusik, alltså epoker som 

kategoriserar musik (Lilliestam, 2009), därför spelar denna term också en viktig roll när 

genrebredd ska diskuteras.  
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt har vi valt att beskriva den bakgrund och tidigare forskning som vi anser 

vara relevant för vår undersökning. Vi har här valt att fokusera på begreppet genrebredd, hur 

det uppkom i styrdokumenten och hur det förändrats genom tiderna. Även problematik kring 

kategorisering av musik och hur begreppen används kommer lyftas i detta avsnitt. 

 

Historiskt perspektiv – styrdokumentens syn på genre 
Under 50 och 60-talet skedde stora förändringar inom musiken. En stark tonårskultur växte 

fram vilket kom att påverka hur arbetet med musikämnet såg ut i skolan, speciellt när det kom 

till innehållet och val av instrument. De klassiska instrumenten ersattes allteftersom med el-

förstärkta instrument och nya musikstilar blev ett naturligt innehåll i undervisningen 

(Stålhammar, 1995). I läroplanen för grundskolan från 1969, presenteras vikten av att väga in 

musik från ungdomarnas vardag och blanda upp den med klassisk musik som varit aktuell i 

tidigare läroplaner.  

 
Vid valet av repertoar måste låraren[sic!] tillse, att kompositionerna till längd och karaktär är väl 

avpassade efter elevernas mognad och mottaglighet. Lyssnarsituationerna utformas så att 

eleverna upplever de spelade verken som aktuella och angelägna. Stor vikt bör därför läggas vid 

olika slags musik från vår egen tid. Ungdomens egen musiksmak bör därvid beaktas. 

Musikhistoriska kommentarer bör förekomma sparsamt och aldrig bli självändamål. Studierna 

inriktas i stället på själva musikstycket, form, instrument, ensembletyp, utförande etc. 

(Skolöverstyrelsen, 1969 s.148)  

 

Detta var enligt Stålhammar första gången genrebredd presenterades i styrdokumenten 

(Stålhammar, 1995). Det uppstod en problematik då skolans tradition av klassisk musik, 

egentligen västerländsk konstmusik, blev utmanad av tonårskulturen och den nya 

populärmusik som blev aktuell att ta hänsyn till via styrdokumenten, i musikundervisningen. 

Styrdokumenten ställde därigenom krav på genrebredd redan i Lgr 69 och Lgy 70 (Zandén, 

2010). Musiklärarna som undervisade i grundskolan hade en utbildning som var inriktad mot 

den västerländska konstmusiken i första hand, vilket begränsade deras möjligheter att 

undervisa i populärmusik. Detta fick till följd att musiklärarutbildningen förändrades och blev 

bredare, så att musiklärare skulle ha de kunskaper och den kompetens som krävdes för att 

undervisa enligt läroplanen när de var examinerade. Stråkinstrument tappade sin självklara 

centrala position i utbildningen och istället ansågs det att klasslärare skulle kunna 

ackompanjera på både piano och gitarr, vilket gjorde gitarren jämbördig med pianot. I 

läroplanen som kom ut 1980, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980), fanns uttalat att det var 

“viktigt att alla ämnen skulle ha en förankring i verklighet och nutid, samt ses som en del i ett 

större tidsmässigt förlopp” (Stålhammar, 1995 s.59). Hänsyn skulle tas till elevernas intressen 

men samtidigt skulle kunskaper ges som eleverna “behöver på sikt för att kunna fungera i 

samhället i övrigt” (Stålhammar, 1995 s.59). Zandén (2010) beskriver att det blev viktigare 

för lärare att kunna hantera en större genrebredd i och med Lgr 80.  

 
De tre första läroplanerna betonar den formande, skolande aspekten av undervisningen. Lpo 94 

däremot tonar ner skolningen till förmån för handledning och är öppen för alla genrer. I såväl 

Lgr 80 som Lpo 94 betonas att musikaliska begrepp är viktiga för att eleverna ska kunna göra 

musikaliska ställningstaganden, men grunderna för sådana estetiska bedömningar berörs inte i 

läroplanstexterna. (Zandén, 2010 s.7) 

 

Enligt Lpo 94 skulle undervisningen tillgodose varje elevs förutsättningar och behov vilket 

innebar att läraren behövde vara öppen för olika vägar att nå målet. Ungdomars musikaliska 

identitet blev en viktig aspekt i musikämnet. Musikämnet skulle ge möjlighet till 
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specialisering och personlig musikalisk utveckling och för att kunna genomföra detta 

behövdes en gemensam baskunskap i ämnet. Musiken ansågs vara ett verktyg för att eleverna 

bättre skulle kunna uttrycka sig och förstå sin omvärld. Den tradition av musikundervisning 

som fanns i tidigare läroplaner finns inte längre kvar och musikundervisningen förändras från 

”skolmusik” till ”musik i skolan” (Stålhammar, 1995). Därför beskrevs Lpo 94 ha en öppen 

genresyn och genrebreddning skulle ske via elevernas initiativ. När läroplanen reviderades år 

2000, står följande om genrer under rubriken mål att sträva mot: eleven “utvecklar sitt 

musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och genrer, sin förmåga 

att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och respekt för andra människors 

musikpreferenser” (Skolverket, 2008 s.45). 

 

2011 kom en ny läroplan för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011c), och en ny läroplan för 

gymnasiet, Lgy11 (Skolverket, 2011a). Synen på att individens behov ska ligga till grund för 

undervisningen finns kvar och i ämnesplanen för musik i Lgy11 står att läsa: “Genom att 

studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till 

genrebreddning” (Skolverket, 2011a s.1). Ytterligare innehåll i Lgy11 som behandlar genre 

och genrebredd har vi beskrivit i detta arbete under rubriken Problemområde (se sidan 2). 

 

Genreindelning 
Lilliestam beskriver att det är problematiskt att kategorisera musik då “det pågår en ständig 

diskussion, präglad av tidens värderingar och synsätt, om vilken musik som ska räknas till 

vad” (Lilliestam, 2009 s.26). Att tid förändrar innebörden av olika genrebeteckningar, är 

något även Stålhammar (1995) diskuterar. Stålhammar ger ett konkret exempel på detta ur 

musikhistorien genom att beskriva hur ungdomskulturen som växte fram under 60-talet 

utvecklade nya uppfattningar om musikstilar och smak. “Begreppen är skapade vid en viss tid 

och på en viss plats, utifrån ett visst perspektiv och syfte” (Lilliestam, 2009 s.28), vilket 

påverkar hur begreppen definieras. Genre-begreppen måste ses i relation till hela det 

musikaliska fältet som förändras hela tiden vilket gör att även innebörden av begreppen och 

hur vi väljer att kategorisera musik, är i ständig förändring och rörelse (Lilliestam, 2009). 

 

Det finns en mängd olika grunder man kan kategorisera musik på. Några exempel på detta är 

tidsepok, till exempel barock, geografiskt ursprung, till exempel Gothenburg Sound, eller 

vilken funktion musiken har, till exempel vaggvisa. Ett exempel Lilliestam (2009) tar upp är 

Roxettes It must have been love, som dels är en svensk poplåt, men också filmmusik när den 

spelas i filmen Pretty Woman. Samma musik kan alltså beroende på sammanhang ges olika 

beteckningar. Utöver tidigare nämnda kategoriseringsmetoder kan även musikens 

instrumentering och karaktär (sound) vara en grund att kategorisera musik utifrån. “Många 

tycks mena att rock är en råare musik med distade gitarrer, medan pop är mjukare och mera 

melodiös” (Lilliestam, 2009 s. 206). Orden “råare” och “mjukare” är tolkningsbara begrepp 

och kan därför betyda nästan allt och inget, det beror på vad man associerar det till. 

Beteckningar för musik är aldrig värderingsfria, utan associeras alltid till tidigare erfarenheter 

och förkunskaper. Korta och enkla definitioner av olika genrer går helt enkelt inte att göra 

(Lilliestam, 2009). 

 
Hur man kategoriserar är i hög grad beroende av vilket förhållande man har till musiken. 

Generellt gäller att ju närmare man är musiken och ju större betydelse den har för en, desto 

finare grader av kategorisering kan man urskilja [...] Finindelningen av heavy metal i olika 

subgenrer (thrash, black, death, doom, rap, nu etc. metal) behärskas bara av dem som är riktigt 

nära musiken, medan metal-musik för utomstående framstår som svårbegriplig och omöjlig att 

kategorisera (Lilliestam, 2009 s. 201-202). 
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Lilliestam beskriver ovan ytterligare en anledning till att genreindelningarna blir olika för 

varje individ, förhållandet till musiken påverkar hur vi kategoriserar den. 
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TEORETISKA OCH BEGREPPSLIGA PERSPEKTIV 
För att förstå hur olika grupper av musiklärare resonerar kring gemensamma begrepp utifrån 

olika perspektiv och positioner behövde vi en teori som förklarar hur olika grupper där 

människor delar uppfattningar och handlingsmönster uppstår. Vi menar att en teori som 

förklarar institutioner kan vara hjälpsam för oss i detta avseende.  
 

Den institutionella teorin 
Människor handlar i sociala mönster och vi spelar olika roller beroende på i vilket 

sammanhang vi befinner oss. Ibland är vi föräldrar, ibland lärare, ibland passagerare på en 

buss osv. Det sociala sammanhanget innehåller oskrivna regler för hur vi ska bete oss 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Ett arbetslag är en social grupp där människor arbetar ihop 

och bildar gemensamma vanor och tankemönster, detta kallas för en institution och syftar på 

ett gemensamt handlande snarare än hur varje individ väljer att handla. Gemensamma 

handlingar samt outtalade normer och värderingar är det som formar en institution och det 

uppstår även ett gemensamt språk, ett gemensamt sätt att tala inom institutionen. Detta styr 

vårt sätt att uppfatta och tolka handlingar i en viss social praktik (Kempe & West, 2010). 

 
Institutioner kan alltså förstås som en social sammanhållande ram, där gemensamma tankestilar 

och handlingsmönster utvecklas, legitimeras, reproduceras och bevaras över tid. Inom 

institutioners ramar skapas begreppsliga system och språkliga uttryckssätt (diskurser) som utgör 

gemensamma sätt att uppleva, benämna och tolka tillvaron. Inom institutionen delar deltagarna 

synsätt och värderingar (Kempe & West, 2010 s.148). 

 

Institutioner är något som uppstår mellan deltagare i en grupp när det skapas gemensamma 

vanor, rutiner och fasta tankemönster. Människors sociala behov av ömsesidighet i 

interaktioner och en samhörighet är det som gör att institutioner uppkommer (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). 

 

Inom institutionen kan institutionella värdeskalor uppstå. Handlingar kan värderas i relation 

till tidigare handlingar eller beroende på personers olika sociala roller inom institutionen. 

Detta innebär att likvärdiga handlingar kan värderas olika beroende på vilken grupp eller 

individ som utför dem eller i vilket sammanhang de utförs. Det är den sociala inramningen 

och sammanhanget som påverkar hur handlingen värderas, och värdet ligger i de yttre faktorer 

som kan legitimera handlingen. Ett exempel kan vara att i musiksammanhang ofta välja att 

värdera musiker efter de skolor de gått på eller vilka lärare de studerat för. Inom institutionen 

blir dessa värderingar självklara, och behöver inte motiveras eller värderas språkligt, utan är 

något självklart inom varje institution. “Vi vet vad som räknas som ett adekvat och rationellt 

beteende i en viss situation: istället för att behöva fatta beslut i varje stund så gör vi som man 

alltid har gjort” (Kempe & West, 2010 s.148). Institutioner minskar därigenom antalet 

medvetna val vi behöver göra i olika situationer. 
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METOD 
I följande avsnitt redogör vi för vilken metod vi använt oss av, hur undersökningen 

genomförts och hur vi gjort ett urval när det kommer till informanter. 

 

Val av metod 
Tidigt i uppsatsarbetet stod det klart för oss att vi ville samla in information från lärare på 

olika skolor. De tekniker som används för denna typ av datainsamling kan delas in i två olika 

metoder, kvantitativ och kvalitativ. Metoderna skiljer sig åt i hur data genereras, bearbetas 

och analyseras (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Kvantitativa metoder fokuserar på mätbarhet, alltså data som kan kvantifieras i någon mening. 

De frågor som ställs har ofta fasta svarsalternativ, detta gör att insamlad data kan passas in i 

tabeller eller diagram för att sedan presenteras i form av procentsatser eller siffror. Frågorna 

har en hög grad av standardisering och är ofta högstrukturerade, exempelvis i enkätform. 

Först när all data samlats in kan den börja analyseras, och slutsatser kan sedan dras utifrån 

statistiken (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Kvalitativa metoder fokuserar i stället på att samla in material genom frågor med en lägre 

grad av standardisering och strukturering, exempelvis genom intervjuer. De frågor som ställs 

är öppnare och lämnar mer utrymme för informanten att ge personligare och utförligare svar.  

Metoden utgår oftare från verbala analyser eller ett insamlat textmaterial (Patel & Davidsson, 

2011). 

 

Vi valde att göra en halvstrukturerad livsvärldsintervju (Kvale, 2009), vilket ligger inom 

ramen för kvalitativ forskning. Utifrån vår frågeställning upplevde vi att intervjuer var den 

bästa metoden för att få en så klar bild av musiklärares perspektiv som möjligt. Detta då vi 

både ville få inblick i hur informanterna uppfattade undervisningen på sina skolor, men även 

försöka förstå hur genre och relaterade begrepp tolkades av lärarna. Vi ville göra våra 

intervjuer i gruppform där informanterna fick möjlighet att diskutera med varandra under 

intervjuns gång då vi ville ta del av tankegångarna som våra frågor och ämnen satte igång 

(Patel & Davidsson, 2011). Ytterligare en anledning till valet av gruppintervju som metod var 

att vår frågeställning rör skolor med uttalad genreinriktning, och vi ville få en så klar bild av 

undervisningen vid varje skola som möjligt. Även om vi kunnat genomföra enskilda 

intervjuer med flera lärare på varje skola och på så sätt få ett starkt underlag så bedömde vi 

detta som för tidskrävande, gruppintervjuer var mer effektivt. Vi valde att utforma en 

övergripande intervjuguide, samt en intervjuguide (Se BILAGA 1) att följa vid själva 

intervjuerna som stöd. Vi gjorde ljudinspelningar av intervjuerna och transkriberade sedan 

materialet. Materialet sorterades genom att relevanta citat från informanterna delades in i tre 

olika teman; begreppsdefinitioner, undervisningen samt styrdokument. Dessa låg sedan till 

grund för underrubrikerna i resultatpresentationen. Därefter analyserades citaten utifrån det 

institutionella perspektivet presenterat på sidan 12. 

 

Gruppintervjuer som metod, kan skapa en trygghet för informanterna då de har varandra att 

förhålla sig till, men något att ta i beaktning vid genomförandet av gruppintervjuer är att 

minoritetsuppfattningar kan hållas inne om det inte finns en trygghet inom gruppen (Repstad, 

2007). I vår undersökning är samtliga deltagare kollegor som är förhållandevis jämbördiga i 

status och det finns redan ett inarbetat samspel mellan deltagarna, därför ansåg vi att 

gruppintervjuer skulle passa de grupper vi var intresserade av att intervjua. Repstad (2007) tar 

även upp att dominerande personer kan utgöra en felkälla för resultatet och att ibland kan 
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individuella intervjuer ge en mer trygg miljö för vissa informanter. Trots detta valde vi ändå 

att använda oss av gruppintervjuer då vi ville följa diskussioner mellan lärarna.  

 

Studiens genomförande 

Vi kontaktade ett antal gymnasieskolor med uttalad genreinriktning via mail där vi frågade 

om de var intresserade att medverka i vår undersökning. I mailet presenterade vi kort studiens 

syfte och att vi var intresserade av att genomföra gruppintervjuer med musiklärare. 

Gruppintervjuerna spelades in och transkriberades innan analysarbetet påbörjades. Vi skapade 

ett intervjumanus som vi utgick ifrån under intervjuerna (Se Bilaga 1). Bearbetningen av 

materialet utfördes genom att vi sorterade fram relevanta svar från intervjuerna och valde att 

dela upp dem i följande teman: begreppsdefinition, undervisningen och styrdokument. Vi 

analyserade svaren genom att dra paralleller till det vi presenterat under bakgrund och tidigare 

forskning, begreppsdefinition samt ur det institutionella perspektivet. 

 

Urval 
Något vi snabbt insåg var att urvalet var begränsat. Genom vår frågeställning hade vi redan 

uteslutit skolor som inte uttalat fokuserade på vissa genrer, vilket lämnade kvar ett fåtal i vår 

geografiska närhet. I urvalet av skolor har vi eftersträvat att undersöka skolor med olika 

genreinriktningar. Därför har vi utfört intervjuer på två olika skolor i Mellansverige, en med 

klassisk inriktning och en med inriktning mot rock och soul. Vid båda intervjutillfällena 

bestod informantgruppen av tre lärare. 

 

Forskningsetiska aspekter 
I samband med att vi kontaktade de deltagande skolorna presenterade vi undersökningens 

syfte, alltså vad vi ville undersöka och varför vi var intresserade av att besöka just dessa 

skolor. Vid intervjutillfällena förklarade vi för samtliga deltagare att deras medverkan i 

intervjun och uppsatsen var helt frivillig. Om de inte längre ville vara med, eller om de skulle 

ångra sig under intervjuns gång kunde de när som helst avbryta sin medverkan eller låta bli att 

svara på frågor utan att ange någon orsak. Vi informerade deltagarna om att deras svar och 

personuppgifter skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet, och att deras svar inte 

kommer användas till något annat än denna studie. Därför kommer skolor och informanter 

inte att namnges, utan identifieras med hjälp av bokstäver och siffror. Utifrån detta anser vi att 

Vetenskapsrådets fyra övergripande etikregler:  

 

 Informationskravet: forskaren ska informera respondenterna om syftet med 

forskningen. 

 Samtyckeskravet: respondenterna själva bestämmer själva över sitt deltagande i 

forskningen och kan när som helst avbryta sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet: Respondenterna skall inte kunna identifieras i 

undersökningen och obehöriga skall ej kunna ta del av deras personuppgifter. 

 Nyttjandekravet: Uppgifterna från undersökningen endast får användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011) 
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RESULTATPRESENTATION 
Nedan kommer vi presentera de resultat vi fått fram genom våra två gruppintervjuer. Skolan 

med en uttalad genreinriktning mot västerländsk konstmusik, klassisk musik, kommer 

benämnas som skola A, medan skolan med rock & soul-inriktning kommer benämnas som 

skola B. Vi har valt att numrera informanterna i en slumpmässig ordning för att skydda deras 

identitet. 

 

Skola A 
Skola A ligger i mellansverige är en skola som har tre inriktingar: klassisk, folkmusik och 

jazz. Skolan har riksintag och eleverna väljer en av inriktningarna som den enda att få 

undervisning i, skolan riktar sig till elever som vill specialisera sig på en vald genre. Varje 

linje har sina egna lärare med specialkunskaper inom vald genre. De tre informanter som 

deltar i vår studie arbetar vid den klassiska inriktningen och undervisar i sina respektive 

instrument samt ensemble. 

 

Begreppsdefinition 

En lärare på skola A har följande att säga om genre som begrepp: 

 
A1: Man ska komma ihåg att rent essentiellt om man jämför till exempelvis nutida musik som 

kanske baseras på tonserier eller något i den stilen med en förtonal kyrkosång från 1500-talet så 

för det första så skiljer det 500 år emellan dom framställs och den kulturella kontext där dom har 

kommit fram är totalt olika. Så skillnaderna mellan dom två sakerna är oerhört mycket större än 

vad det är mellan ett hårdrockband och en blockflöjtskvartett idag. Därför att det kommer ifrån 

ungefär samma kulturella kontext, från samma tid och så vidare. Som så ofta när man diskuterar 

begreppsliga frågor så är det svårt att vara objektiv därför att man säger musik... och sen så ja, 

vad menar man? Man menar väldigt många olika saker, man säger klassisk musik, men vad 

menar man? 

 

A1 säger också att “begreppet musik inrymmer ju många olika underindelningar så att säga, 

och det är därför man har ordet genre antar jag. För att särskilja dem på något sätt”. När vi 

ställer frågan “Vad är genre för något?” svarade A3 snabbt: “Musikstil”. När samma 

informant senare skulle förklara stil beskrevs det som ett begrepp som handlade om hur man 

“kan interpretera genre själv” och att stil är ett sätt att utföra någonting. A1 beskriver vidare 

skillnaden mellan genre och stil på följande vis:  

 
A1: Man kan väl säga att det är två begrepp. Begreppet stil är mycket mera precist. Musik är mer 

omfattande och sen har vi genre och sen har vi stil. Asså det finns ju till exempel, klassisk musik 

kan ju sägas vara en genre, men det finns ju många olika stilarter inom den klassiska musiken. 

Det finns nutida, det finns barock, det finns romantisk musik, det finns alla möjliga stilar. 

 

Undervisningen 

När vi frågar om vilka genrer och stilar de arbetar med i sin undervisning svarar A2 snabbt att 

när det gäller stil, “allt ifrån barock till hur modernt som helst faktiskt”. Informanterna 

berättar att på skolan finns det tre genreinriktningar: klassisk musik, jazz och folkmusik. 

Läraren A1 säger “och för mig är det tre olika genrer”. Dock lägger de stor vikt vid att 

förklara att undervisningen vid varje inriktning fokuserar på sin egen genre, men att det 

förekommer en del crossover på elevernas initiativ. Informanterna ger ett exempel på vad 

crossover är genom att berätta om en folkmusiktävling där eleverna på den klassiska 

inriktningen deltog tillsammans med folkmusikeleverna och vann. Detta är dock ingenting 

som lärarna engagerar sig i, då det inte är en del av undervisningen.  
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När gruppen diskuterar vad genrebredd innebär och vilka tankar de har kring begreppet svarar 

gruppen att frågan är komplicerad, och att det beror på hur begreppet tolkas. 

 
A2: När ni frågade, började jag tänka på det [genrebredd], men jag har inget svar. Jag skulle ta 

en dictionary och leta upp det här… Vad är definitionen av genre? Jag vet inte. 

 
A1: Det är ju sådär med alla sådana där begrepp att man kan inte riktigt veta alltid vad som 

menas där... det är också så att klassisk musik [...] innehåller väldigt många olika stilarter. Hade 

vi varit en del av de här som säger att det innehöll många olika genrer kan vi ju säga att nutida 

musik är en genre, och tolvtonsmusik kanske en annan genre, eller gregoriansk sång en annan 

genre, och opera en annan genre och så vidare.  

A2: Ja då har vi absolut jätte-genrebredd! 

A1: Då har vi en fruktansvärd genrebredd. 

A3: Ja. 

A2: Vi täcker alla epoker! 

 

Utifrån det perspektiv som A1 lyfter ovan är samtliga i gruppen överens om att skolans 

undervisning är mycket bred inom den klassiska genren, i alla fall med utgångspunkt ur ett 

perspektiv där genrebredd innebär bredd inom en genre. På frågan om huruvida lärarna 

upplever undervisningen på skolan som genrebred svarar de så här:  

 
A1: ... vi har genrebredd på den här skolan i den meningen att vi har flera olika genrer, men 

genrebredd kan ju också betyda att man är genrebred som utövare, som musiker och då hanterar 

man många… alla dom här olika… vi har ingen elev som går både på jazz och klassiskt till 

exempel. Vi har ingen elev som går både på folkmusik och jazz utan det beror på vad man menar 

alltså genrebredd… man kan ju mena olika saker och det beror ju på vilket perspektiv man tittar 

på. 

 

Lärarna betonar att crossoverarbete är viktigt för utvecklande av bredd men att det inte är 

något som skolan erbjuder i sin undervisning. A1 säger: “… så har vi genrer men vi 

undervisar inte genrebrett.” 

 

Gruppen lyfter positiva aspekter av “att ha trampat i andra genrer” och uttrycker “att 

influenser från de andra genrerna gynnar eleverna så att de utvecklas bättre”, men betonar att 

“genrebredd förekommer inte på det sättet här [...]”. A1 motiverar detta med genom att 

förklara att “ska man klara av att bli antagen till en musikerutbildning på en musikhögskola 

då måste man specialisera sig väldigt tidigt.” 

 

Styrdokument 

Med utgångspunkt i ämnesplanen i musik frågade vi hur gruppen uppfattade följande lydelse 

ur avsnittet ämnets syfte: “Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och 

stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning” (Skolverket 2011b s.1).  

 
A1: Ja, så det är väl så att dom här styrdokumenten tar inte hänsyn till att det finns 

spetsutbildningar eller att det finns olika typer av utan det är väl också, och då är vi ju tillbaka 

[på] ett väldigt brett synsätt på begreppet musik, liksom att det är ett styrdokument som är 

framtaget för estetiska, och vi tillhör ju estetiska programmet också, det gör vi. Så att, det är väl 

nånting som är viktigare för kanske andra elevgrupper än dom som går här. Kanske man ska 

jobba med flera olika om man ska jobba i en kommunal musikskola och och då kanske det kan 

vara lämpligt och ha den den breddningen men vi tillhandahåller inte särskilt mycket 

undervisning som handlar om den, därför det är inte möjligt. Styrdokumentet gäller alla 

gymnasieskolor såklart men det tillämpas ju på lite olika sätt. Låt oss säga att vi skulle ta mera 

fasta på den där formuleringen som du läste upp, då kanske vi skulle bli tvungna att stryka 

nånting annat som skulle försvåra för våra elever att komma in på en musikerutbildning och då 

känns det som det blivit fel någonstans.  
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Informanten uttrycker utöver detta att “det finns sånt som är viktigare än genrebredd”, och 

menar att styrdokumenten för gymnasieskolan inte tar hänsyn till spetsutbildningar. A2 

nämner att första gången som informanten kom i kontakt med styrdokumentskraven var i 

samband med betygssättning, själva undervisningen fokuserar på elevernas personliga 

utveckling för att nå sina individuella mål. “... elever som kommer hit är sämre förberedda än 

vad de som kom hit för 15- 20 år sen [...] och därför är behovet av specialisering och 

individuell coaching större än någonsin. Så det är det vi håller på med”. Fokus ligger på 

elevens individuella utveckling vilket anses viktigare än arbetet med genrebredd. 

 

Skola B 
Skola B ligger i en större stad i mellansverige och erbjuder inriktning mot rock och soul. De 

tre informanter som deltar i vår undersökning är alla utbildade sångpedagoger och undervisar 

i individuell sång samt ensemble.  

 

Begreppsdefinition 

Två lärare på skola B hade följande att säga om genre som begrepp: 
B1: ... jag tycker man säger stil och genre, [att det] känns liksom att det har lite samma begrepp. 

B2: Mm. 

B1: Men egentligen så känns det som att genre är större. Eller smalare… jag vet inte… ja... [...] 

för rockmusiken är ju en genre men inom rock finns det ju jättemycket, jag menar 50-tals rock, 

det är ju också en genre.. 

B2: Mm. 

B1: Det känns det ju som att det är, och 70-tals rock. 

M: Ja… 

B1: Eller är det stilen inom genren? 

M: Eller är det en epok? 

B2: Mm. 

B1: Ja just det!  

B2: Ja precis. 

 

B1 säger också att genrebredd är någonting som diskuteras och pratas mycket om på skolan, 

men att begreppen och eventuella definitioner av dessa inte är något som man pratar om lika 

ofta. När gruppen pratar om skolan och hur deras undervisning ser ut används olika begrepp 

ibland för att beskriva samma sak. B1 säger till exempel att “jag ser det på genrebredd att man 

ha koll på lite country, lite olika stilar...“, vilket de andra gruppdeltagarna håller med om. 

Följande citat beskriver detta vidare: 
 

B1: Jag tycker också att det är lite svårt, för jag har tänkt på det där också, nu när jag visste att ni 

skulle komma så funderade jag på det, men alltså genre och stil vad är det för skillnad med det? 

Eftersom vi har olika stilar inom rockmusiken, men det kanske inte är olika genrer vi gör då? 

Eller jag vet inte... 

 

Undervisningen 

Gruppen fick sedan beskriva sin syn på vad genrebredd innebär och de drog snabbt paralleller 

till sin skolas uttalade genreinriktning. 

 
B2: I och med att vi har slagit ihop utbildningarna rock och soul så känns det nästan som att vi 

har breddat oss liksom, öppnat upp lite mer för genrer. 
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B1: Vi jobbar ju ändå… mycket inom rock och soul-genren. det är ju ja, det är ju det, man 

kanske jobbar med rock till exempel eller metal men det blir ju liksom ändå inom rock och soul 

det känns ju ändå som att det är så brett. Pop blir det ju också mycket. Reggae har vi ju gjort, det 

hade vi inte i år men… Det är lite olika från år till år och vem som jobbar ihop också, vi försöker 

ju hela tiden utveckla vårt arbete, alltså hur vi jobbar med det här. vi gjorde ju så i början [av 

första klass] då började vi med, precis som de gör på [en annan skola], dom börjar alltid med 50- 

och 60-tal, 70-tal, 80-tal… 

 

Lärarna säger att de även arbetat med jazz, musikal, country, olika sorters pop-, och rock, 

visor, folkmusik, traditionellt material såsom luciasånger, psalmer vid avslutning och så 

vidare. Även om de “nischar sig till rock och soul” så uppstår en bredd inom genrerna och den 

faktiska undervisningen. Eleverna ges möjlighet att påverka valet av genrer i undervisningen 

till viss mån och att innehållet då blir ”efter deras musiksmak”, vilket ofta hamnar inom 

ramen för popmusik. Lärarna berättar att de gör “en årsplanering från början så man ser, okej 

där jobbar vi med det och där… så att man vet vad man gör så man får in alla delarna från 

betygskriterierna”. 

 

Lärarna tar upprepade gånger upp ämnesplaner och kursplaner som verksamheten förhåller 

sig till. B1 säger att “genrespecifika drag, skriver de om mycket, tycker jag.” När lärarna 

diskuterar kring styrdokumentens avsnitt där genrebredd behandlas uppkommer en diskussion 

kring soundet, alltså hur musiken låter, och att det spelar roll för olika genrer.  

 
B2: Ja om man tänker ett countryprojekt jämfört med ett bluesprojekt eller sådär, då kanske det 

handla om att ha en känsla för tajming, att ha en känsla för liksom hur man ska använda rösten 

eller för att det ska, liksom anpassa sig till den genren man jobbar med. Kan man sjunga med sin 

värsta metalröst när vi jobbar med blues eller? Har man känslan? 

B1: Men man lär sig ju hela tiden, försöker man ju att man ska följa sin, inom stilens ramar på 

något vis, sen är det ju också väldigt riktigt i betygskriterierna att man gör det på ett personligt, 

med ett personligt uttryck.  

 

Vidare beskriver de hur det krävs en viss känsla för genren som man arbetar med. B2 säger att 

det är viktigt att ha koll på vilken tajming eller vilka skalor som är stilenliga och B1 fyller i 

med att fraseringen också kan vara avgörande beroende på vilken genre det gäller. Enligt 

gruppen spelar även sättning och instrumentering in på soundet, och därmed hur stilenligt 

något låter. B1 beskriver att när de arbetar med en genre kan de till exempel analysera “vad 

har de för gitarr-sound här, vad har de liksom, ja lite specifikt för de olika genrerna”. 

 

Styrdokument 

När gruppen får frågan om hur de ser på genrebreddsuppdraget i ämnesplanen, “Genom att 

studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till 

genrebreddning” (Skolverket 2011b s.1), svarar de att lydelsen är svår att tolka.  

 
B3: Alltså det jag tänker det är så här, har dom tänkt på, tänker dom på afro-amerikanska, räcker 

det med de afro-amerikanska genrerna eller tänker dom att man ska liksom… 

B1: Kanske klassiskt… 

B3: Vad är deras önskemål? Ska man gå ända till klassiskt eller ska vi sjunga liksom, sång ända 

från stenåldern liksom när dom håller på med sån här vinare och liksom spela på trumma, jag vet 

inte, nu skämtar jag väl egentligen... 

B1: Ja men det är... 

B3: Ja men ska, hur mycket? ska vi sjunga gregorianska sånger eller? Vad vill dom 

[Skolverket]?  

 



16 

Lärarna på skola B anser att det finns tydliga krav på genrebredd i styrdokumenten, därför 

försöker lärarna arbeta med så mycket bredd de kan. Genom att till exempel arbeta med 

material som ligger mellan soul och rock anser de sig uppfylla kraven.  

 

B1 säger “ jag tror att man mår bra som musiker, att få lite bredd”, men lyfter även att det kan 

vara bra att specialisera sig för att kunna bli riktigt bra inom sin genre. Även B3 fyller i: “Men 

vi hade iallafall en elev, som var väldigt, väldigt nischad, och inte vet jag hur mycket hon tog 

till sig av vår genrebredd [...] och hon har ju kommit hur långt som helst”. B3 fortsätter 

beskriva vikten av bredd: “Hur som helst är hon sjukt musikalisk och nånstans har hon ju fått 

det ifrån och det kan man inte, det tror inte jag man klarar om man har bara en enda musikstil, 

på nåt sätt”. B2 säger att det kan finnas en poäng i att prova på andra genrer och stilar än den 

eleven initialt fastnat för: 

 
B2: det kan ju vara lite olika, vissa är ju väldigt nischade och, har fastnat för en genre eller en 

typ av musikstil, men om man får möjligheten att bredda sig så kanske det också liksom i 

slutändan… man liksom kokar ihop det där… till att jamen det här är ju vad jag vill hålla på 

med, nu har jag provat det där och det där och det där och det där och det här. Eller att man till 

och med hittar en ny liksom, åh jazz, vad kul, liksom. 

 

B2 påpekar dock även att målet med verksamheten inte är att vara någon “artistskola”, vilket 

de andra informanterna håller med om. “Ensembleämnet bygger ju så mycket på samspel och 

lyhördhet och att kunna liksom… vara flexibel som musikant, på något vis... så att nej jag 

tänker nog att den där bredden är positiv”. 

 

RESULTATANALYS 
En del av den institutionella teorin beskriver hur deltagarna i en institution, som i det här 

fallet är den intervjuade lärargruppen, delar ett gemensamt tankemönster och därigenom även 

åsikter (Kempe & West 2010). Vid båda gruppintervjuerna märks det tydligt att de är vana att 

arbeta ihop då de konsekvent instämmer i det som sägs, trots att de stundtals ger uttryck för 

olika åsikter. Ett tydligt exempel på detta var när vi bad skola A förklara vad begreppet genre 

innebar. A3 svarade då snabbt att genre innebar “musikstil”, men efter en stunds diskussion 

kring begreppen genre och stil i förhållande till varandra svarade A1 att genre och stil är två 

begrepp, varav stil är mer precist. Vid detta tillfälle protesterade inte A3 utan lät samtalet flyta 

vidare utan diskussion. Institutionsperspektivet blir även tydligt när samma grupp diskuterar 

vad genrebredd egentligen innebär. A1 säger att genrebredd kan innebära att det till exempel 

inom klassisk musik finns en mångfald av stilarter men att de kanske också kan benämnas 

som genrer och att det skulle göra deras utbildning genrebred även fast de medvetet valt att 

specialisera sig på enbart klassisk musik. A1s resonemang gjorde att de andra informanterna, 

som inte uttryckt denna åsikt tidigare, kom att hålla med A1 och menade att skolan i så fall så 

var "jätte-genrebreda!". Även i intervjun med skola B blir det institutionella perspektivet 

tydligt när de ofta drar paralleller till sin egen verksamhet. De betonar att de ofta diskuterar 

genrebredd när det kommer till innehållet i undervisningen men att de sällan diskuterar 

begreppens innebörd. Det finns en trygghet i det ömsesidiga (Kempe & West 2010), att 

beröra något de har gemensamt. Under intervjun återkom informanterna frekvent till skolan 

och hur undervisningen bedrevs.  

 

Även om lärarna på båda skolorna hade en gemensam bild av hur pass genrebred deras 

undervisning var fanns det ingen gemensam definition av vad genre och genrebredd faktiskt 

betyder. Skola A sade sig fokusera på sina genreinriktningar, men även att beroende på 

definition kunde de vara väldigt genrebreda då de arbetade med allt från “barock till hur 
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modernt som helst”. Detta är ett typexempel på vad Lilliestam (2009) skriver om. Gruppen 

kategoriserar den musik som utövas på skolan utifrån flera kriterier samtidigt, till exempel 

utifrån sättning, till exempel en blockflöjtskvartett, och tidsepok, till exempel barock, vilket 

blir ett problem. Om man utgår från att barock och blockflöjtskvartett är helt separata genrer 

kan det hävdas att undervisningen är genrebred, men då de faktiskt inte utesluter varandra blir 

det svårare att hävda detta. Utifrån Tyrrell, Sadie & Groves (2001) definition av genre kan vi 

konstatera att Skola A arbetar med ett antal olika kategorier konstruerade utifrån olika 

kriterier, och därmed uppnår en bredd i sitt arbete. Detta trots att de själva initialt inte ser på 

sin undervisning som särskilt bred.  

 

På skola B målas det upp en tydlig bild av en genrebred undervisning, men även i den här 

gruppens diskussioner blandas kategoriseringskriterier såsom epok, till exempel 50-talsrock, 

och funktion, till exempel julmusik, med genrer som rock och pop (Lilliestam, 2009). Att 

genrebegreppet upplevs som mångfacetterat blir mycket tydligt och de kommer inte riktigt 

fram till någon konkret definition av genre och stil. Lärarna på skola B nämner också att 

sound och känsla är faktorer som spelar roll, alltså att genre är en sorts karaktär som handlar 

om hur musiken låter. Saker som tajming, frasering och instrumentering påverkar soundet, 

och bidrar på så sätt till att karaktärisera genrer och stilar såsom blues och metal. 

 

Trots skillnaden i de båda utbildningarnas fokus finns liknande mönster i synen på begreppen 

genre och stil. Båda skolorna ger uttryck för att begreppen är mångfacetterade och har svårt 

att enas om dess exakta betydelser, men uttryckte också tydliga åsikter om hur pass genrebred 

deras undervisning var. Intervjugrupperna hade inga problem att diskutera kring genrer 

genom att utgå från sin egen verksamhet, men när vi bad dem definiera begreppet så upplevde 

vi att båda grupperna tyckte detta var svårt. Detta kan bero på att begreppens betydelse inte är 

något som diskuteras i lika stor utsträckning som verksamhetens utformning, vilket B1 även 

nämner under intervjun. En anledning till detta kan ur ett institutionellt perspektiv vara att 

gruppen har gemensamma vanor och tankemönster, samt att det finns ett gemensamt sätt att 

tala om olika fenomen (Kempe & West, 2010). Därför används begreppen frekvent utan att 

deras betydelse ifrågasätts eller problematiseras. Samtliga deltagare var överens om att genrer 

i någon mening innebär kategorier av musik, vilket det finns stöd för i både Tyrrell, Sadie & 

Grove (2001) och Åstrand (1975). Informanterna hade dock svårt att formulera hur begreppen 

genre och stil skiljer sig åt. Ett exempel på detta är när A1 inledningsvis nämner barock som 

ett exempel på en stil men senare under intervjun jämför barock med jazz, som tidigare 

benämnts som en genre. Även informanterna på skola B har svårt att skilja på begreppen, 

framförallt finns en förvirring kring huruvida epoker kan vara genrer och/eller stilar. 
 

 

När A1 menar att det finns en mångfald inom olika genrer syftar informanten på det vi har 

valt att benämna som bredd inom en viss genre. Skolorna skiljer sig åt i synen på vad 

genrebredd innebär, skola A lutar mer åt att genrebredd kan innebära bredd inom en viss 

genre och ger exempel på en mångfald av stilarter inom sin uttalade genreinriktning. Skola B 

däremot lutar mer åt att genrebredd innebär en mångfald av genrer och beskriver att de arbetat 

med allt från jazz, musikal och reggae trots deras uttalade genreinriktning mot rock och soul. 

Inom den klassiska inriktning skola A har beskriver de sig arbeta med allt från barock till 

nutida konstmusik, och detta är ett bra exempel på hur begreppet genrebredd kan tolkas. Är 

barock en genre, stil eller epok? Tolkningen påverkar huruvida de ser undervisningen som 

genrebred samt hur de väljer att förhålla sig till styrdokumenten. Detta är något Lillestam 

(2009) lyfter och menar att det är lättare att kategorisera musik ju närmare man är och ju mer 

den betyder för en. Därför kan vi se att lärarna vid skola A ser flera möjliga kategoriseringar 
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inom den klassiska musiken. När det kommer till hur skola B arbetar med rock kommer 

underindelningar som 50, 60 och 70-tal och metal upp vilket är inom områden som ligger 

närmare dem och betyder mer för dem. Därför kan de enkelt dela in rock i fler kategorier, på 

samma sätt som skola A enkelt kan kategorisera klassisk musik. Våra informanter kan 

stundtals ge ett splittrat intryck och tvetydiga svar när de uppmanas att definiera begreppet, 

men när de talar om undervisningen på sina respektive skolor presenteras en mångfald av 

kategorier i undervisningen. Om man istället menar att innebörden av begreppet genrebredd 

innebär en mångfald av genrer skulle olika stilar och epoker inte benämnas som genrebredd 

utan snarare som en specialisering inom en vald genre. 

 

En medvetenhet om de styrdokument som undervisningen har att förhålla sig till framkom 

återkommande under intervjun med skola B. Även om de visar på en svårighet med att 

beskriva vad genrebredd innebär är de väl medvetna om vikten av att presentera en bredd för 

eleverna. De betonar att arbetet med genrebredd är något de tar hänsyn till när de lägger sin 

årsplanering för att uppnå så stor bredd som möjligt. Skola A däremot menar att 

styrdokumenten inte är anpassade för spetsutbildningar, och att om de skulle ta fasta på 

lydelsen “Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska 

eleverna ges möjlighet till genrebreddning” (Skolverket, 2011b s.1) kanske detta skulle ha en 

negativ inverkan på elevernas chanser att komma in på en musikerutbildning. Detta då skola 

A medvetet fokuserar på elevernas behov av specialisering snarare än kraven på genrebredd. 

 

Sammanfattande analys 
Vi kan konstatera att skola B anser sig arbeta medvetet med genrebredd i sin undervisning 

medan skola A snarare prioriterar sin specialisering inom klassisk musik framför bredd. Trots 

detta påvisar Skola A tydligt en bredd inom sin uttalade genreinriktning. Båda skolorna ansåg 

att specialisering var något positivt om eleverna ville nå långt och göra karriär som musiker. 

Skola B menade också att influenser från olika genrer kunde vara nyttigt att ha kunskap om 

innan eleverna valde att specialisera sig och även för att vara säker på inom vilken genre de 

ville vara verksamma. Däremot ansåg skola A att ju tidigare en elev specialiserar sig, desto 

mer kunde den utvecklas och därmed få bättre förutsättningar att göra karriär. Här skiljer sig 

gruppernas syn markant, då skola A anser sig vara spetsinriktade och därför lägger 

genrebredd åt sidan medan skola B lägger vikt vid att erbjuda sina elever genrebredd. Deras 

syn på vikten av genrebredd påverkar utformningen av respektive skolas undervisning. 

Prioriterar skolan och lärarna specialisering framför genrebredd kommer undervisningen vara 

bred inom en vald genre istället för bred genom en mångfald av genrer. 
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DISKUSSION 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur musiklärare som arbetar vid gymnasier med 

uttalade genreinriktningar ser på genrebredd. 

 

Huruvida undervisningen faktiskt är bred eller ej beror på hur man väljer att definiera de 

genrer som arbetas med som smala eller breda i sig själva. Lilliestam (2009) beskriver att det 

är lättare att se bredd inom en genre ju närmare den genren man är. En klassisk musiker skulle 

alltså lättare kunna se undervisningen vid skola A som bred då den befinner sig närmare 

musiken i fråga, men det spelar även roll hur personen ser på genrebredd; som en mångfald av 

genrer eller bredd inom en viss genre. Är en person av uppfattningen att genrebredd innebär 

mångfald av genrer och definierar klassisk musik som en enskild genre skulle Skola A inte 

anses som genrebreda i sin undervisning. Om man i stället uppfattar genrebredd som bredd 

inom en viss genre, exempelvis klassisk musik, kan man definitivt säga att skola A uppvisar 

en stor genrebredd. Oavsett hur man väljer att definiera genrebredd så visar Skola B på stor 

variation inom en viss genre men även en mångfald av genrer i sin undervisning. Vi upplever 

att båda skolorna uppvisar en mångfald av musikaliska kategorier i sin undervisning men 

huruvida de är genrebreda är upp till betraktaren.  

 

Musiklärares syn på genrebredd påverkar undervisningen, och även om det råder oklarheter 

kring begreppens betydelser, spelar detta mindre roll då det viktiga är huruvida lärarna anser 

genrebredd vara en viktig faktor i musikundervisningen. Alla estetiska gymnasieutbildningar 

utgår från samma styrdokument, och dessa ställer krav på att undervisningen ska utformas så 

att eleverna ges möjlighet till genrebreddning. Här uppstår ett tolkningsutrymme, vilket 

lämnar plats åt den tidigare nämnda begreppsförvirringen. Hur lärarna väljer att se på 

begreppet genrebredd, och hur de utifrån det tolkar styrdokumenten påverkar deras 

undervisning. De skolor som ingått i vår undersökning har en uttalad genreinriktning men de 

utgår från samma styrdokument som alla andra estetiska program i Sverige. En tanke som 

uppstod tidigt i uppsatsarbetet var att det möjligen fanns ett motsatsförhållande mellan 

genrebredd och specialisering. Måste undervisningen vara det ena eller det andra, eller går det 

att förena genrebredd med en specialisering mot en viss genre? Enbart skola A lyfter åsikten 

att styrdokumenten inte är anpassade för spetsinriktade skolor som ett uppenbart problem, 

men lyckas ändå visa upp en mängd musikaliska kategorier i sin utbildning.  

 

Ända sedan ungdomskulturen växte fram under 50- och 60-talen har genrebredd varit aktuellt 

på ett eller annat sätt i grundskolans läroplaner (Stålhammar 1995). Även i Lgy11, vilket är 

läroplanen som de intervjuade skolorna använder sig av idag, finns genrebredd representerat 

(Skolverket 2011a). Samtidigt förändras genre-, och stilbegreppen över tid (Lilliestam, 2009; 

Stålhammar, 1995), så de begrepp som var självklara för tio år sedan har fått nya betydelser 

idag. På så vis får vi en större förståelse för den begreppsförvirring som våra informanter ger 

uttryck för.  
 

Eftersom begreppen är tolkningsbara väcker det frågan om Skolverkets ambition har varit att 

ge utrymme för olika tolkningar av styrdokumenten, beroende på gymnasiets inriktning och 

eventuell specialisering. Enligt ämnesplanen i musik för gymnasiet skall undervisningen 

behandla “musik från olika tider, kulturer och stilarter” (Skolverket, 2011b s.1), vilket ska ge 

eleverna genrebreddning. Genom detta presenterar Skolverket sin definition av vad 

genrebredd är, alltså en kombination av faktorerna tid, kultur och stil. Utan att precisera vad 

en genre är kan det vara svårt att tala om genrebredd, men Skolverkets formulering gör att 

budskapet till viss del når fram. Genom att hävda att genrebredd innebär en mångfald av stilar 

och inte av genrer avslöjar Skolverket hur de ser på relationen mellan genre och stil och vad 
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som skiljer dem åt rent begreppsligt. Det går att tolka lydelsen som att genrebredd går att 

uppnå genom att studera olika stilar och tidsperioder inom en viss musikalisk genre. Eftersom 

kraven om genrebredd i undervisningen är formulerade som ovan nämnt, skapas en möjlighet 

för estetiska program med uttalad genreinriktning att kunna arbeta enbart med sin 

specialisering och samtidigt hävda att de är genrebreda inom sin inriktning.  

 

I början av uppsatsarbetet förstod vi inte hur stor vikt tydliggörandet av genre, genrebredd, 

stil och epok, som begrepp, skulle ha för vårt resultat. När vi själva behövde definiera 

begreppen möttes vi av problemet att endast begreppet epok hade en klar och tydlig 

definition. Därför blev vi inte förvånade när våra informanter uppvisade samma svårigheter 

kring att fastställa begreppens betydelse. Vad som skiljer genre från stil är fortfarande 

subjektivt och det skulle därför kunna vara lättare att tala om musikaliska kategorier. Vissa 

kategorier är lätta att definiera, utifrån sättning, epok eller funktion, men dessa kategorier 

säger kanske inte så mycket om hur det låter. När musikens karaktär blir en grund för 

kategorisering är det fortfarande lika svårt att sortera oavsett om man kallar det kategorier, 

genrer eller stilar. Problemet är inte att det finns olika ord, utan snarare att de används på 

olika sätt av olika personer.  

 

I början av studien var vi av uppfattningen att genrebredd innebar en mångfald av genrer men 

när vi nu studerat ämnet närmare har vi insett att begreppet genrebredd går att tolka på flera 

sätt. Vår undersökning visar att det går att generalisera och se vissa gemensamma mönster 

kring hur begreppen definieras och nyttjas, men det finns ingen entydig definition, varken 

från informanternas, vår eller Skolverkets sida.  

 

Metoddiskussion 

Den metod vi valt, kvalitativa gruppintervjuer, hade både för-, och nackdelar när det kommer 

till att besvara vår frågeställning. Tanken med gruppintervjuer var att skapa en diskussion 

mellan informanterna men vi märkte att diskussionen stundtals uteblev då informanterna i de 

flesta fall, sade sig dela varandras åsikter. Vid val av metod gjorde vi ett medvetet val av 

informanter, kollegor i samma arbetslag, då vi trodde de skulle ha jämbördig social 

status.Under intervjuerna kunde vi dock lägga märke till att det fanns en social status bland 

informanterna, vilket tog sig uttryck i att en person i varje grupp upptog mer talutrymme än 

de andra. Enligt Repstad (2007) kan personer som dominerar samtalet på detta sätt påverka 

resultatet i en gruppintervju. Detta tror vi kan ha påverkat intervjugruppernas svar och därför 

hade enskilda intervjuer kunnat bli mer personliga och representerat informanternas enskilda 

åsikter tydligare. Hade det funnits mer tid kunde en kombination av enskilda intervjuer och 

gruppintervjuer vara en metod för att få en ännu klarare bild av lärarnas uppfattningar. Vi var 

medvetna om denna risk med gruppintervjuer men valde ändå att använda oss av metoden då 

vi var intresserade av eventuella diskussioner, och räknade med att gruppen skulle vara 

tillräckligt samspelta för att kunna genomföra ett bra samtal. Så här i efterhand är det inte 

konstigt att den diskussion som vi tänkt oss inte uppkommer då gruppens etablerade sociala 

ramar påverkar samtalet. 

 

En alternativ metod som skulle kunnat besvara vår frågeställning är gruppintervjuer där varje 

grupp har informanter från olika skolor. Denna metod kunde minskat det etablerade sociala 

samspel vi upplevde då de inte är vana att diskutera ihop och inga inarbetade sociala roller 

påverkar samtalet. Det finns en institutionell aspekt i att samtliga deltagare är praktiserande 

musiklärare vilken är svår att komma ifrån, men det etablerade sociala samspelet hade 

antagligen inte påverkat informanterna på samma sätt som i en inarbetad institution. Huruvida 
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det sociala samspelet faktiskt påverkar resultatet eller ej är svårt att säga i förväg men denna 

metod hade kunnat vara ett alternativ för att få fram en annan diskussion. Dock kan vi inte 

utesluta att en liknande diskussion skulle kunnat uppstå, trots att informanterna inte arbetar 

tillsammans, då de ändå kan dela åsikter med varandra och den diskussion vi eftersträvade 

skulle kunna utebli ännu en gång. Eftersom de skolor vi intervjuat är geografiskt belägna 

långt ifrån varandra, kändes denna metod tyvärr inte rimlig att genomföra inom ramen för 

detta uppsatsarbete.  

 

Ett annat problem med intervju som metod var att det stundtals kunde vara svårt att bilda sig 

en klar uppfattning av hur den faktiska undervisningen såg ut, då informanterna ibland sa 

emot sig själva. Gruppintervjuerna i kombination med observation hade tydligare kunnat 

belysa hur musiklärarnas syn avspeglade sig i deras undervisning. Det största problemet vi 

såg med gruppintervjuer var dock att många skolor tackade nej. Detta då en sådan intervju 

kräver flera lärare på samma tid och plats, och flera av de skolor som kontaktades tackade nej 

på grund av att det inte fanns möjligheter att faktiskt genomföra detta. Dessutom upptäckte vi 

att det var svårt att hitta estetiska program som hade en uttalad genreinriktning. Vår initiala 

tanke att besöka minst tre skolor blev ouppnåelig med de ramar vi hade att förhålla oss till, 

vilket är synd då vi gärna hade samlat mer empiri för att styrka vårt resultat.   

 

Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång uppstod andra frågor parallellt med vår undersökning som skulle vara 

intressanta att undersöka vidare. En av de frågorna var om genrebredd som möjlighet till att 

möta elever. Att utifrån deras egna intressen bygga relationer med dem och vara en del i deras 

identitetsskapande. Vi minns själva hur musiken var en stor del av identiteten under 

högstadiet och gymnasiet och hur skulle undervisningen kunna anpassas så en genrebredd kan 

nå alla elever trots olika intresseområden inom musik, det är frågor vi anser intressanta för 

vidare forskning.  

 

I vår diskussionsdel lyfte vi frågan om hur Skolverkets tankar gått kring formuleringen av 

styrdokumenten angående genrebredd. Om de medvetet lämnat begreppet öppet för tolkning 

för att kunna möjliggöra specialiseringar inom estetiska programmets ramar eller om det bara 

är en av slump som det går att göra denna tolkning. Därför skulle det i fortsatt forskning vara 

intressant att undersöka hur Skolverket resonerat kring detta. Även frågan om hur 

musiklärarna ser på styrdokumenten, både på gymnasium med specialisering och utan, är 

intressant anser vi. Under våra intervjuer upplevde vi att lärarna fokuserade på olika delar av 

läro-, och ämnesplaner och en intressant fråga är vilka eventuella prioriteringar de gör i 

arbetat med dessa samt vad de har för motiveringar till deras val.  

 

Ytterligare något som skulle vara intressant att undersöka är hur maktrelationer inom grupper 

och institutioner påverkar musikundervisning. Tanken uppkom under intervjutillfällena då vi 

upplevde att vissa lärare påverkade andras svar och åsikter, vilket vi skrev om i 

metoddiskussionen. Detta skulle dock kunna undersökas ytterligare, exempelvis genom att 

observera interaktioner och diskussioner mellan lärare för att finna eventuella mönster. Dessa 

mönster skulle sedan kunna användas som diskussionsunderlag för enskilda intervjuer eller 

liknande. 
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BILAGA 1 
Intervjumanus 

Presentation av oss,  

 

Roller 

Erik- intervjuare 

Hanna-observerande deltagare, sekreterare 

 

Kort om  

Vår uppsats kommer röra sig kring hur lärare ser på genrer och arbetar med genrebredd i 

ämnet ensemble/kammarmusik på gymnasiet. Vi är inte ute efter att kontrollera hur 

styrdokumentskrav uppfylls utan är intresserade av hur ni arbetar då även vi ska ut och arbeta 

med detta.  

 

Vi kommer ställa frågor men vill uppmuntra till diskussion och fungera mer som en 

moderator. Vi är intresserade av era tankar och synpunkter kring de ämnen som avhandlas. Vi 

tänker att intervjun kommer ta ca en timme och vi kommer dokumentera intervjun genom 

ljudinspelning och anteckningar. Dessa inspelningar kommer endast användas av oss, 

information som kan uppfattas som känslig kommer stanna hos oss och vi kommer använda 

oss av fiktiva namn i uppsatsen och inte heller ange var ni arbetar.  

 

Några saker är viktiga att veta: Er medverkan i intervjun och uppsatsen är helt frivillig. Vill 

någon av er inte längre vara med, eller om ni ångrar er under intervjuns gång kan ni när som 

helst hoppa av eller låta bli att svara på frågor utan att för den delen ange någon orsak.  

 

Är det någon som har några frågor gällande konfidentialiteten, tidsramarna eller något annat 

praktiskt innan vi drar i gång? 

 

 

En kort presentation;  

namn, ålder, ämne  

 Jobbar ni på fler ställen? 

 Var har du jobbat förut? (Inriktning där?) 

Hur länge har ni arbetat här?  

 Var har ni jobbat förut? 

 Jobbar ni på fler ställen idag? 

 

Bakgrund: 

 Vad har ni för utbildning i botten? Musiker/Lärare/pedagogisk utbildning? 

 

Begreppsdefiniering: Genre 

 Vilka genrer arbetar ni med? 

 Vad är en genre? 

 Är det någon skillnad mellan genre och stil?  

På vilket sätt? Varför inte? 

 Vad betyder genrebredd för er? 

 

Hemsidan/undervisningen 

[Utdrag från skolans hemsida där det berör skolans uttalade genreinriktning] 
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 Upplever ni att den beskrivningen stämmer den överens med eran bild av den 

faktiska undervisningen? 

Ja/Nej, hur då? Varför? Varför inte? 

 

Tycker ni att er skola har en uttalad genreinriktning? 

 Ja/nej På vilket sätt? Vilken i så fall? 

 

Påverkar den ert arbete? 

På vilket sätt? Varför inte? 

 

Styrdokument:  

“Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges 

möjlighet till genrebreddning.” LGY11 

Hur upplever ni den formuleringen?  

Hur tolkar ni detta?  

 

Vilka svårigheter och möjligheter upplever ni? 

  Vilka/Kan ni ge nåt exempel? Varför? Varför inte? 

 

Genrebredd: 

Hur definierar ni begreppet genrebredd? 

  att kunna lite om många genrer eller mycket inom en genre? 

  

Finns det utrymme för genrebredd inom genrer?  

 

Avslutande frågor: 

Nu har vi inga mer frågor men finns det något ni vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

Finns det något mer viktigt ni vill beröra? 

Vill ni kommentera något ni tidigare sagt om till exempel genre, genrebredd eller 

styrdokument?  

 

 

 


