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Titel: Valet av musik i Ensemble 1 och 2 - En undersökning om hur musiklärare på gymnasiet 
uppfattar styrdokumentens direktiv 
 
Title in English: The choice of music genres in ensemble 1 and 2 - an examination of how 
music teachers at the secondary school perceive curriculum directive 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur musiklärare på gymnasiet tolkar och arbetar 
med styrdokumentens direktiv, såsom kursplaner, ämnesplan för musik samt läroplan (Lgy 
11), i valet av musikstilar och genrer till ensemblekurserna. 
 
Genom intervjuer med tre musiklärare på gymnasiet, som undervisar i kurserna Ensemble 1 
och 2 på gymnasiet, har frågor om deras val av musikstilar och genre till 
ensembleundervisningen ställts. Resultatet visar att musiklärarnas uppfattning är att 
styrdokumentens innehållsbeskrivningar är snäva. Termer och begrepp som används i 
styrdokumenten som till exempel genrebredd, stilart, genrespecifika krav och aktuellt 
musikaliskt material gör valet av musikstilar och genrer svårare enligt musiklärarna. Vad 
musiklärarna uppfattar som svårt är att det inte ges några specifika exempel på vad dessa 
termer eller begrepp kan vara eller hur valet av musikstilar och genrer ska göras.  
 
Det som undersökningen visar är att musiklärarnas val ofta knyts an till deras egna 
musikaliska erfarenheter eller elevernas förutsättningar i musikutövandet. Det är väsentligt i 
valet av musikstilar och genrer att även knyta an till elevernas förhoppningar och viljor med 
ensemblekurserna för att skapa motivation till musicerande i grupp. Sammanfattningsvis visar 
undersökningen att musiklärare inte upplever själva valet av musikstil och genre som svårt. 
Valet av musik vilar istället på hur deras val av musik ska gynna lärande och vara relevant för 
eleverna i ensemblekurserna. 
 
 
Sökord: Musik, ensemble, genre, stil, styrdokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING	  

INLEDNING........................................................................................................................................................1	  
BAKGRUND .......................................................................................................................................................2	  
CENTRALA	  BEGREPP...........................................................................................................................................................2	  
Ensemble ............................................................................................................................................................................2	  
Genrebredd,	  genrer,	  stil	  och	  stilart .........................................................................................................................2	  

STYRDOKUMENTETS	  HISTORIA ........................................................................................................................................3	  
Läroplaner.........................................................................................................................................................................3	  
Nya	  läroplanen	  Lgy	  11 .................................................................................................................................................5	  
Centralt	  innehåll	  för	  Ensemble	  1	  och	  2.................................................................................................................5	  

MUSIKLÄRARES	  PÅVERKAN...............................................................................................................................................6	  
PROBLEMOMRÅDE,	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................8	  
TIDIGARE	  FORSKNING ..................................................................................................................................9	  
UNDERVISNINGSINNEHÅLL ...............................................................................................................................................9	  
VAL	  AV	  LÄRANDEOBJEKT................................................................................................................................................ 10	  
GENRESPECIFIKA	  INRIKTNINGAR.................................................................................................................................. 12	  

METOD ............................................................................................................................................................ 13	  
METODANSATS................................................................................................................................................................. 13	  
Sju	  steg ............................................................................................................................................................................. 13	  

METOD	  FÖR	  DATASKAPANDE......................................................................................................................................... 14	  
URVAL ................................................................................................................................................................................ 15	  
FORSKNINGSETISKA	  STÄLLNINGSTAGANDEN ............................................................................................................. 15	  
GENOMFÖRANDE.............................................................................................................................................................. 16	  

RESULTATREDOVISNING	  OCH	  ANALYS................................................................................................ 18	  
TOLKNINGAR	  AV	  BEGREPP ............................................................................................................................................. 18	  
Analys ............................................................................................................................................................................... 19	  

ARBETET	  I	  ENSEMBLEKURSERNA ................................................................................................................................. 19	  
Analys ............................................................................................................................................................................... 21	  

SVÅRTOLKAT	  STYRDOKUMENT...................................................................................................................................... 21	  
Analys ............................................................................................................................................................................... 22	  

MÖJLIGHET	  TILL	  GENREBREDDNING ............................................................................................................................ 23	  
Analys ............................................................................................................................................................................... 23	  

SAMMANFATTANDE	  ANALYS.......................................................................................................................................... 24	  
DISKUSSION................................................................................................................................................... 26	  
AVSLUTANDE	  REFLEKTION ..................................................................................................................... 28	  
KÄLLFÖRTECKNING/REFERENSER ....................................................................................................... 29	  
BILAGA	  1......................................................................................................................................................... 31	  



 1 

INLEDNING	  
Det finns inte många saker jag brinner mer för än att musicera tillsammans med människor i 
till exempel en ensemble. Nu när jag studerar på musikhögskolan så ser jag tillbaka på mina 
egen gymnasietid, som elev på estetprogrammet, och minns att ensemblekurserna A och B 
med populärmusikalisk inriktning1 var till stor glädje för mig. I kurserna för ensemble så 
upplevde jag att vi elever fick lära oss mycket om instrumentkännedom, musikarrangering för 
band, komposition, improvisation, scennärvaro/framträdande, ensembleledning och 
musikteori. Personligen upplevde jag att kurserna gav mig möjlighet att utveckla mitt 
personliga uttryck och övningssyfte till att bli en bättre medmusiker och gruppledare. Valet av 
musikgenre var under min gymnasietid ingenting som jag gav större åtanke eller djupare 
reflektioner utan fokuserade på att lära mig spela och sjunga. Det är nu under mina studier till 
musiklärare som jag reflekterar över den ensembleundervisning som jag fick på gymnasiet 
och upplever att mina möjligheter då, att få spela olika musikstilar och genrer, blev 
begränsade. Kan min upplevelse av begränsning bero på hur musiklärarna tolkade 
styrdokumentens texter om val av musikstilar och genrer till ensemblekurserna? Under mina 
studieår på musikhögskolan så har jag kommit till insikt om hur viktigt det är för mig att, i 
eventuella framtida yrke som musiklärare, kunna ge mina elever möjligheter att få utöva flera 
olika musikstilar och genrer. Det är viktigt eftersom jag vill att mina elever ska få möjligheten 
att möta, utforska och spela olika musikstilar och genrer som kan inspirera, motivera och 
tillfredställa deras musikaliska utveckling och lärande.  
  
Mina personliga erfarenheter har visat att människor i allmänhet gärna vill dra snabba 
slutsatser om musikstilar och genrer, och hur värderingar och normer påverkar deras val i 
olika situationer. Vi kategoriserar låtar, artister och band i olika musikstilar och genrer för att 
finna ur ett flertal representativt urval en egen musikalisk identitet och tillhörighet, som är för 
oss människor viktigt att ha. Samtidigt så är det bland annat uppväxt, miljö och känslor som 
påverkar vilka musikstilar och genrer som vi skapar erfarenheter, åsikter och relationer till. Vi 
är alla unika musiknjutare som helst vill lyssna på och spela musikstilar och genrer som 
tilltalar våra egna musikaliska identiteter och tillfredställer olika personliga behov. Att 
diskutera musikstilar och genrer kan upplevas som ett svårt samtalsämne eftersom det bland 
annat relaterar så mycket till personligt tycke, och ett uttalande i fel rum kan lätt leda till 
obekväma situationer mellan människor. I skolans värld är det till exempel viktigt att inte låta 
personliga åsikter eller värderingar yttras eller påverkas allt för mycket hos den professionella 
musiklärarrollen som i sitt uppdrag även ska behandla elevers åsikter och värderingar med 
respekt och hänsyn. Musikläraren är en musiknjutare med egna erfarenheter och uppfattningar 
om genrer som hen relaterar till och upplever bär på mer allmänt kunskapsvärde. En 
fundering jag har är hur mycket detta påverkar musiklärarens val av genrer till 
ensembleundervisningen. 
 
Efter min egen gymnasietid som elev så har styrdokumenten förändrats och bland annat fått 
nya kursplaner för motsvarande kurser i ensemble, Ensemble 1 [MUSENS01] och Ensemble 
2 [MUSENS02S]. Därför vill jag undersöka hur musiklärarna på gymnasiet uppfattar och 
förhåller sig till de aktuella styrdokumentens direktiv om valet av musikstilar och genrer i 
kurserna, och hur arbetet går tillväga för att uppnå styrdokumentens mål.   

                                                
1 Populärmusik kan inrikta sig mot genrer som ”exempelvis dansmusik, schlager, visor, rock och jazz” 
(Lilliestam 2009, s 26).  
  



 2 

BAKGRUND	  
I detta avsnitt så ges en beskrivning över de olika begrepp som förekommer i styrdokumenten 
som till exempel ensemble, genrebredd, genrer, stil och stilart. Dessa begrepp förekommer 
både verbalt i ensembleundervisningens praktik (genrebredd) samt i styrdokumentens texter 
(stilart).  Sedan följer en historisk översikt av läroplanens förändring i relation till 
ensembleundervisningen. Kursplanerna för Ensemble 1 och 2 presenteras tillsammans med 
dess centrala innehåll och kunskapsmål. Till sist behandlas litteratur av ett antal 
musikpedagoger och musiklärare som har skrivit om grupparbete i musikundervisning, 
musikpedagogik och didaktik som även kommer att behandlas i min diskussion och analys 
senare i arbetet.  

Centrala	  begrepp	  

Ensemble	  
I Svensk ordbok och svensk uppslagsbok så beskrivs ordet ensemble i termer av en ”mindre 
grupp musiker, sångare eller skådespelare som uppträder tillsammans” (Nyberg 1997, s. 250). 
Karl Asp (2013) skriver i sin artikel Genrebredd som didaktiskt tema i gymnasieskolas 
ensembleundervisning att ordet ensemble har sin grund i franska språket och betyder 
tillsammans. 
  

Ämnets praktiska utformning i gymnasieskolan kan förstås som en mindre grupp musiker vilka 
spelar tillsammans och syftar på alla typer av ensembler som stråkkvartetter, vokalensembler och 
popgrupper med en typisk instrumentbesättning av trummor, gitarr, bas och sång. Även om olika 
ensembleformer är representerade i gymnasieskolan intar den sistnämnda formen av ensemble en 
särställning. (Asp 2013, s. 183)  

Genrebredd,	  genrer,	  stil	  och	  stilart	  
Begreppet genre beskrivs som ”typ av (konstnärlig) framställning som kännetecknas av viss 
uppsättning stildrag eller innehållsliga faktorer” (Nyberg 1997, s. 356), och ordet bredd som 
”Utöka till att omfatta en större mängd (typer av) företeelser” (Nyberg 1997, s. 137).  
 
Professor i musikvetenskap Lars Lilliestam (2009) skriver att musikalisk genre är ett vidare 
begrepp för stil som inkluderar flera element som exempelvis visuella koder och förmedling 
av olika uttryck, ”om musikalisk stil refererar till en klangvärld handlar genre om en 
uppsättning tecken av olika slag” (Lilliestam 2009, s. 63).  
 
Asp (2013) skriver att ordet genrebredd är ett svårtolkat begrepp och definieras på många 
olika sätt.  
 

Begreppet som sådant innebär i sig självt också nödvändigheten att kunna avgöra vad en ”genre” 
är för något och därigenom kunna upprätta nödvändiga distinktioner mellan olika genrer och 
subgenrer. En annan problematik med begreppet ”genrebredd” berör vilken typ av kunskap det 
åsyftar. Handlar det om att känna till vilka artister en genre förknippas med eller förtrogenhet i 
ett för genren karaktäristiskt spelsätt? Begreppet genrebredd kan då i olika hög grad betona olika 
kunskapsområden, beroende på hur någon förstår begreppet som sådant och hur det används i 
undervisningen. (Asp 2013, s.182)  

 
Begreppet stil beskrivs som ”typiskt sätt att vara utformad” (Nyberg 1997, s. 1070) men det 
förutsätter att ordet är inom ett visst ämnesforum, till exempel kläder, arkitektur, spel med 
mera. Ordet art eller ”a’rt” beskrivs i samma bok som ”enhet vid gruppindelning baserad på 
karakteristisk uppsättning egenheter” (Nyberg 1997, s. 45) 
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Ordet stilart finns inte med i någon ordbok men är, likt ordet genrebredd, svårdefinierat (Asp 
2013). Lilliestam (2009) skriver att ordet stil existerar i olika forum som beskriver ett 
levandesätt, till exempel inom sociologi eller kulturvetenskap. Han skriver att ”med 
musikalisk stil avses den klingande musiken så som den låter” (Lilliestam 2009, s. 62) 
Lilliestam redogör för att stil kan associeras med platser, tid och funktioner inom 
musikinstrument eller praktisk musikutövning men även till en musiker eller en grupp. Den 
som kan utföra en stil brukar ha en praktisk kännedom om hur man skapar musiken och kan 
förklara genom ord eller demonstrera vad som är typiskt.        

Styrdokumentets	  historia	  

Läroplaner	  	  
Av Sveriges regering skapas läroplaner som anger de värden och mål som svenska skolor ska 
bygga sin undervisning på. Jonathan Lilliedahl (2014) skriver att ”läroplaner är planer för 
lärande, och till läroplansbegreppet kan därför räknas alla de planer som syftar till att 
definiera skolors intentioner och uppdrag” (Lilliedahl 2014, s. 96). I Sverige under 1800-talet 
fanns det folkskolor som utförde sångundervisning där eleverna lärde sig både att sjunga 
svenska sånger och psalmer utav lärare eller av ortens kantor. Ämnet kallades då för Sång och 
syftade till att lära eleverna att sjunga unison sång med en god tonkvalitet (Stålhammar 1995). 
Börje Stålhammar (1995) beskriver att skiftet från folkskolans sångundervisning till den 
nioåriga grundskolan, utifrån 1947-års musikutredning, ändrades till en utbildning mer riktad 
mot elevers skapande och reflektion över ämnet musik.  
 

Genom att lyfta fram både det egna skapandet, poängterar den sociala dimensionen och övergå 
från ämnesbeskrivningen ’sång’ till ’musik’ visar 1947 års utredning en klar positionsförflyttning i 
förhållande till 1919-års Undervisningsplan. Att utgå från barnens egen skaparkraft blev nu 
naturligt och eftersträvansvärt, dock skulle målet för denna strävan vara att ’förädla’, ’berika’ och 
’medvetandegöra’, i syfte att öka ”förståelsen av musiken som konst”. Att ”vattna och ge näring”, 
som vi tidigare bildligt uttryckt oss, blev den primära pedagogiska tanken. (Stålhammar 1995, s. 
48)      

 
I utredningen redogör Stålhammar för att det var viktigt att finna spelglädje och att uppnå en 
kontinuerlig musikutveckling hos eleverna. Dock skulle musiken i undervisningen då utgå 
ifrån vissa bestämda genrer:  
 

Som exempel på form nämns opera, oratorium, körmusik, romans, symfoni, solokonsert, kammar- 
och pianomusik. Formerna speglar till största delen den klassiska traditionen, medan arterna även 
exemplifieras med folkmusik och dansmusik. Kursfördelningen i stort innehåller dock till 
övervägande del exemplifieringar utifrån den klassiska traditionen. Jazzmusik och schlager fanns 
överhuvudtaget inte med i kursfördelningen. (Stålhammar 1995, s. 51) 

 
Läroplanerna som kom efter 1947-års utredning, Läroplan för grundskolan 1962 och 1969, 
hade praktiskt taget samma mål med musikundervisningen när de kom ut. En större vikt på att 
skapa kontakt med kulturlivet i samhället las dock i Lgr 69. 
  

När grundskolan sedan genomfördes, och det ideologiska tankarna om musikundervisning ”sattes 
på pränt” i läroplanerna Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och idag Lpo -94, kom även moment in i 
undervisningen. Nu fick begrepp som ’skapande’, ’samspel’, ’gemenskap’, ’ungdomskultur’ och 
’Musiken i samhället’ successivt en plats i musikundervisningen. (Stålhammar 1995, s. 10)      

    
Under 70-talet fick svenska gymnasieskolor en ny läroplan (Lgy 70) och en tvåårig estetiskt 
inriktad musiklinje. I Lgy 70 kursplan finns ämnet ”Ensemble” där eleverna ska, i kursens 
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mål, ha utfört vissa moment som att träna A prima vista- sång/ -spel i ensemble, 
improvisation och fått bättre förståelse och kunskaper om arbetet i ensemble, instrumental och 
vokal kännedom och ensemblemusik från skilda repertoarområden. Det nämns även vidare i 
kommentarerna till kursen hur viktigt det är att få eleverna att utvidga sin genrebreddning 
genom att spela flera olika genrer i musikkurserna ”för att främja en allsidig musikutveckling 
hos eleverna är det viktigt att eget skapande och gehörsmusicerande intar en central plats samt 
att man hämtar musik från olika repertoarområden” (Lgy 70, s. 11). Efter detta citat så följs en 
lista över de musikområden som finns att välja i Lgy 70 kursplan och ser ut som följer: 
 

• Europeisk musik före 1750 (även nordisk musik). Här ryms framför allt repertoar från 
medeltiden. Renässans och barock. 

• Europeisk musik 1750-1900 (även nordisk musik). 
• Konstmusik efter 1900. 
• Afro-amerikansk tradition. Hit hör t.ex. alla former av jazz och popmusik. 
• Nordisk folkmusik i vid mening, särskilt svensk musiktradition. Här avses inte bara 

spelmansmusik, vistradition etc utan även folkrörelsernas musik och nutida 
populärmusik. 

• Övriga etniska gruppers folk- och konstmusik. 
(Lgy 70, s. 11) 
 
I Lgy 70 står det att ”målen för svensk kulturpolitik, antagna av riksdagen 1974 (Prop 
1974:28, Rskr 1974: 248), skall vara vägledande för kulturinsatser på bl.a. musikområdet. De 
kan därför behöva aktualiseras t.ex. i diskussioner om olika repertoarområdens berättiganden” 
(Lgy 70, s. 12). Detta betyder att musikundervisningen, precis som i Lgr 69, reflektera 
samhället ur ett ideologiskt perspektiv. 
 
År 1994 kom läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) där det Estetiska programmet 
hade, förutom kärnämnena, Estetisk verksamhet med obligatoriska estetämnen på 700 poäng 
samt valbara estetämnen på 290 poäng. Det var med denna läroplan som det blev möjligt för 
andra program att välja ett estetiskt ämne, Estetisk verksamhet, på 30 poäng. Det nämns i Lgy 
70 att ensemblekursen kunde erbjuda elever från andra program att delta i undervisningen 
med att spela instrument, men får dock inga extra betyg för deras medverkan. 
Ensemblekursen på 130 poäng för elever med inriktning musik på estetprogrammet skulle nu 
ha förkunskaper innan man startade kursen med kriterierna ”grundläggande instrument eller 
vokala färdigheter” (Skolverket 1994, s. 43). Kursens mål beskriver att det ska innehålla flera 
olika genrer och ensembleformer samt ge grundläggande kunskaper om repertoar och stilarter. 
Med detta så ska eleverna ”ha kännedom om olika ensembleformer och tillämpningsområden 
avseende repertoar och stil” (Skolverket 1994, s. 43). Det är i Lpf 94 som betygskriterierna 
bedöms ifrån Godkänd och Väl godkänd (betygskriteriet Mycket väl godkänd kommer i nästa 
kursplan Gy 2000). För betyget Godkänd så beskriver kriterierna i kursplanen att ”Eleven har 
inom sin ensembleform viss repertoarkännedom och viss stilkunskap” (Skolverket 1994, s. 
43), men bara utifrån den aktuella ensembletypen eleven har medverkat i. För betyget Väl 
godkänd så lyder kriterierna att ”Eleven kan inom sitt repertoarområde mer självständigt tolka 
musik och med insikt om utförandepraxis omsätta en ledares instruktioner” (Skolverket 1994, 
s. 43), och här är eleven inte bara självständig utan till och med beroende av en ledarfigurs 
tillräckliga erfarenheter om den aktuella genren.  
 
Runt millenniumskiftet kompletterades Lpf 94 med uppdaterade kursplaner, programmål, 
betygskriterier och kommentarer i Gy 2000 (ES 2000:05). I Gy 2000 är kursen Ensemble A, 
på det estetiska programmet, en obligatorisk kurs på 100 poäng medan Ensemble B på 100 
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poäng är en valbar kurs. I Gy 2000 text om musikämnets syfte, karaktär och uppbyggnad så 
står det att ”Ensemble A och B bygger på varandra. I dessa kurser får eleverna möjlighet att 
sjunga och musicera tillsammans med varandra. Kurserna uppövar även musikalisk lyhördhet 
och social gemenskap” (ES 2000:05, s. 88). Kursens mål beskriver att eleverna ska ha uppnått 
grundläggande kunskaper om repertoar och stilarter efter kursen Ensemble A [MU1201], det 
finns ingen vidare beskrivning på den påbyggande kursen Ensemble B [MU1202]. I 
betygskriterierna för Ensemble A så står det att eleven ska beskriva eller ge exempel på olika 
ensembletyper eller genrer för betyget Godkänd, medan för betyget Väl godkänd så redogör 
eleven för ensembleformer inom olika genrer. För betyget Mycket väl godkänd så ska eleven 
spela eller sjunga i olika typer av ensembler och genrer på ett varierande och kreativt sätt. 

Nya	  läroplanen	  Lgy	  11	  
År 2008 presenterades en utredning (SOU 2008:27) för en ny gymnasiereform, och det blev 
väsentligt i utredningen att forma det dåvarande estetiska programmet till ett mer 
förberedande program för fortsättande högskolestudier (Asp 2015). Utredningen resulterade i 
en ny läroplan där det estetiska programmet fortfarande fick kvarstå trots de förslag att ändra 
det till ett estetisk- humanistiska program där utbildningen skulle anknytas till möjligheter på 
arbetsmarknaden. Gymnasieskolornas kursplaner ändrades med den nya läroplanen Lgy 11 
och fick för varje ämne ett centralt innehåll samt syfte som ska kopplas till betygskriterierna 
och nå kursens kunskapsmål (Asp 2015). För att hitta information om de olika kurserna på 
gymnasiet går det bland annat att läsa på Skolverkets hemsida (Skolverket 2011b) om kurser 
så som Ensemble 1 och 2 där de presenteras med läroplan, ämnesplaner, kursplaner med 
betygskriterier, centrala innehåll och ämnets syfte.  
 
Under rubriken ”Ämnets syfte” beskriver i ämnesplanen för musik vad för kunskaper och 
förmågor eleverna ska kunna utveckla och sedan besitta efter samtliga kurser inom ämnet 
musik. I ämnets syfte går det att finna meningar som just berör ensemblespel, såsom: 
”samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska 
eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra” (Skolverket 2011b). Det anvisas 
också i detta stycke att undervisningen ska bidra till elevens förmåga att analysera, tolka, 
reflektera och värdera musik i sitt sammanhang för att kunna stimulera sitt eget konstnärliga 
skapande. Möjlighet till genrebreddning för eleverna ska uppnås genom lektioner, till 
exempel i Ensemble 1 och 2, som behandlar musik från olika tider, kulturer och stilarter.  
 
Det presenteras en lista av vad för kunskaper eleverna ska utveckla inom alla kurser som rör 
ämnet musik. Enligt listan så ska kurserna bidra till elevernas utveckling av färdigheter, 
kunskaper och förmågor som till exempel musikteori, röstvård, improvisation, 
instrumentkännedom, digitala verktyg med mera. Listans syftar till att belysa vilka 
förutsättningar eleven ska kunna utveckla. Punkterna redogör för att eleverna, genom 
kursernas undervisning, ska få kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och 
kulturer. Efter kursen ska eleven ha förmåga att skapa eller arrangera musik för en eller flera 
valda ensembletyper, samt kunna värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning 
och musicerande. Enligt Ensemble 1 [MUSENS01] kursplan så ska kursen omfatta dessa 
punkter men behandlar grundläggande färdigheter. Ensemble 2 [MUSENS02S] omfattar 
också dessa punkter, inklusive improvisation, men behandlar i denna kurs fördjupande 
kunskaper inom vald eller valda ensembleformer och genrer.  

Centralt	  innehåll	  för	  Ensemble	  1	  och	  2	  
I ”Centralt innehåll”, som finns för varje kursplan, så beskrivs den enskilda kursens syfte 
mera specifikt med en utarbetad punktlista om vad som ska ingå i arbetet. Ensemble 1 är en 
obligatorisk 100-poängs kurs för alla som går årskurs 1 på estetprogrammet med inriktning 
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musik. Listan på kursens centrala innehåll från styrdokumenten börjar med att förklara att 
kursen Ensemble 1 ska arbeta med grundläggande ensemblespel, både musicerande utifrån 
gehör och noter, samt en grundläggande repertoarkännedom. Ordet ”grundläggande” 
förekommer ofta i punkterna för kursens centrala innehåll, som till exempel beskriver att 
musikalisk gestaltning och kommunikation i ensemblearbetet ska vara grundläggande. 
Undervisningen ska, enligt de centrala innehållen, behandla ”konstnärlighet och genrer i olika 
tider och kulturer. Stildrag och kännetecken” (Skolverket 2011b).      
 
Ensemble 2 är också en 100-poängs kurs, men är inte obligatorisk för något estetprogram. 
Listan för kursens centrala innehåll skiljer sig mycket ifrån Ensemble 1 kursen. Eleverna ska i 
denna kurs arbeta med bland annat improvisation, instrument/sång utifrån gehör eller noter, 
fördjupad instudering i grupp/enskilt samt fördjupad musikalisk värdering, tolkning och 
gestaltning (Skolverket 2011b). Kursen ska främja eleverna genom fördjupande kunskaper 
inom ämnet och musicerande i en eller flera valda genrer. 

Musiklärares	  påverkan	  
Musikläraren Leif Johansson (2005) skriver hur en gruppledare påverkar och överför riktlinjer 
till gruppen, ”gruppledaren för med sig sina värderingar och normer till gruppen och 
dessutom ett antal förväntningar på hur gruppen bör bete sig och på vad gruppen bör uppnå” 
(Johansson 2005, s. 125). En musiklärare blir enligt Johansson elevernas referens och grund i 
deras bildning om musik, och kommer alltid ha en koppling till musiklärarens åsikter och 
omdöme. Lilliestam (2009) skriver i sin studie hur tydligt gymnasisters omdömen och uttryck 
om musik blir inlärd av äldre generationers musiker och lärare ”det är uppenbart att man som 
16-18-åring idag är väl inskolad i vuxenkulturens åsikter och tankesätt om musik” (Lilliestam 
2009, s. 223).  
 

Vi baserar vårt beteende på mönster och attityder som vi själva har upplevt. Det som var vår 
värld, vår kultur och våra relationer känns allmängiltigt, men eftersom våra musikerfarenheter, 
ambitioner och förebilder var annorlunda än våra elevers räcker det inte enbart med de egna 
referenspunkterna. (Schenck 2000, s. 32)  

 
Enligt Robert Schenck (2000), lektor i tvärföljt, metodik och kammarmusik, så är det en 
vanlig företeelse hos en musiklärare att ibland forma eleverna efter ambitionsnivåer och 
målinriktningar musikläraren själv hade under sin tid som elev. Detta ska inte anses som 
negativt utan kan också vara en påverkan som motiverar och ger inspiration till eleverna. De 
negativa erfarenheterna, till exempel dåliga upplevelser eller minnen under sin egen tid som 
elev, kan musikläraren istället försöka att undvika att återupprepa.  
 

Eftersom ett av våra undervisningsmål i sig är att hjälpa eleverna att nå upp till sina egna mål 
och tillfredsställa sina önskemål måste vi känna till, och kunna identifiera oss med musicerandets 
roll i deras liv, speciellt när den skiljer sig från vår egen erfarenhet. Då känns undervisningen 
inte bara rätt för eleverna utan också rolig och inspirerande för läraren. (Schenck 2000, s. 32)  

 
Att ta egna initiativ kan anses lättare hos de gruppmedlemmar som tidigare har medverkat i 
bandkonstellationer och redan fått en uppfostran i en musikalisk miljö (Johansson 2005). 
Johansson redogör för att de ledaregenskaper och färdigheter som är nödvändiga i 
grupparbetet är de som bygger på en demokratisk ledarstil, och att målet är att skapa ett 
stödjande klimat som för gruppen mot eget ansvarstagande samt mognad.  
 
Musiklärarens val av musikgenrer till ensemblelektioner avgörs utifrån lärarens egen 
uppfattning av gott undervisningsinnehåll och kunskapsvärde. Musikpedagogerna och 
docenter i didaktik Anna-Lena Kempe och Tore West skriver i sin bok Design för lärande i 
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musik att värderingen av musik byggs på sociala företeelser och inte via personliga åsikter om 
vad som anses vara bra eller dåligt (Kempe & West 2011). Så några objektiva kriterier, för att 
förklara till exempel vilka musikgenrer som är bäst eller ger bästa möjligheten till 
genrebredning, finns inte, utan ”i stället kan vi förstå dessa kategoriseringar som utslag av 
människors behov av att visa tillhörighet till en grupp där musikvalet blir ett sätt att skapa en 
känsla av identitet och grupptillhörighet” (Kempe & West 2011, s.114). Det är viktigt att 
analysera musikens material men samtidigt vara medveten om att varje analys ska ses som 
ännu ett inlägg i en pågående diskussion (Lilliestam, 2009 s. 69). Definitionen av ”bra” musik 
förekommer endast i anknytning till ett tillfredsställande ändamål (till exempel konsert eller 
uppspel) samt uppfyller människors förväntningar på musiken (Lilliestam 2009). Lilliestam 
skriver att ”studiet av olika former av populärmusik och av musik från icke västerländska 
kulturer har genererat och genererar nya frågor, infallsvinklar och synsätt inom 
musikvetenskapen” och att ”[d]et är nödvändigt att studera hur hela fältet ’musik’ fungerar, 
vilka musikaliska delkulturer, musikvärldar, stilar och genrer som finns och hur människor 
beter sig inom dem och rör sig mellan dem” (Lilliestam 2009, s. 12). Med detta menar 
Lilliestam (2009) att människor upplever ett stort nöje med att diskutera musik, dess betydelse 
och om den är bra. 
 
I diskussionen om musikalisk kvalitet kan det uppstå problematiska omständigheter i valet av 
musikgenrer till ensembleundervisning om musikläraren har en alltför tydlig attitydinställning 
till vissa genrer eller stilarter. Lilliestam skriver ”att hylla sin egen genre innebär i många fall 
att man tar avstånd från andra” (Lilliestam 2009, s. 161). En ensembleledare behöver vara 
lyhörd på både sina starka och svaga sidor så inte personliga behov påverka gruppens 
utveckling (Johansson 2005). Johansson skriver att detta förekommer ”om du exempelvis 
däremot alltid bara vill spela en viss stil eller typ av låtar för att du känner dig osäker annars, 
då fyller denna aktivitet i första hand ditt kontrollbehov och inte gruppdeltagarnas behov” 
(Johansson 2005, s. 128). Lilliestam skriver att ”en utbildningsanstalt kan också bli ett 
reservat för synsätt på musik och olika former av minoritetsmusik som har liten betydelse 
utanför skolan” (Lilliestam 2009, s. 122). Detta beskriver också Kempe och West med att 
”valet av musik kan alltså även beskrivas i termer av makt och inflytande över konkreta 
situationer, som när en musiklärare möter eleverna eller i listor i olika sammanhang som 
kategoriserar vilken musik som antas vara finast eller sämst” (Kempe & West 2011, s. 38). 
Lilliestam skriver ”det finns ingen allmängiltiga och absoluta kriterier för att bedöma 
musikalisk kvalitet! Detta leder dock inte till så kallad värderelativism, att allt är lika bra – det 
betyder att värden och synsätt på kvalitet i musik och konst är kultur- och tidsbundna och 
även knutna till musikens funktion” (Lilliestam 2009, s. 277). Lilliestam redogör även för en 
viktig tanke som kan hjälpa en musiklärare att göra sitt val av musikgenrer och stilarter till 
ensemblekurserna med att ”musik och sammanhang är betingade av varandra och skapar 
varandra – musik är en del av kontexten samtidigt som den skapar kontexten” (Lilliestam 
2009, s. 37).  
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PROBLEMOMRÅDE,	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
I kursplanerna (Skolverket 2011b) står det bland annat vad för kunskaper elever på 
estetprogrammet med inriktning musik ska utveckla under sin utbildning på gymnasiet. Detta 
är allmänna beskrivningar som ska bearbetas igenom samtliga kurser på estetprogrammet med 
inriktning musik. I ämnets syfte står det i sista stycke att kurserna genom undervisning och 
lärande av olika stilarter ska ge eleverna en möjlighet till genrebreddning (Skolverket 2011b). 
Musiklärarna i kurserna Ensemble 1 och 2 ska alltså enligt styrdokumenten behandla dessa 
mål om genrebreddning i samtliga kurser på estetprogrammet med inriktning musik. I 
bakgrundskapitlet så ser vi att det existerar andra direktiv i de nuvarande kursplanerna som 
beskriver exempelvis att kurserna i ensemble ska behandla musik från olika tider, kulturer och 
stilarter. Till skillnad från tidigare styrdokument och läroplaner, som tydligare visade vilken 
typ av musik undervisningen skulle beröra, så har de aktuella styrdokumenten mera generella 
direktiv om vilka genrer och stilar som ska behandlas i kurserna. Johansson (2005), Lilliestam 
(2009) och Schenck (2000) tar också upp i sina texter om hur äldre generationer av musiker 
och lärare påverkar elevernas omdömen och smak med sina värderingar och normer. Kempe 
och West (2011) skriver att avgörandet av bra eller dålig musik avgörs i kombination med 
sociala företeelser och inte utav en människa. Lilliestam skriver att definitionen av bra musik 
uppnås i relation till tillfredsställande ändamål och därmed är möjlighet att få kunskaper samt 
spela olika musikstilar och genrer en viktig del i den generella musikutbildningen. I valet av 
musikstilar och genrer är det viktigt, skriver Johansson, att ledaren är lyhörd till 
gruppdeltagarna så att valet av musik till exempel inte endast utgår ifrån ledarens behov eller 
tycke utan kan ha ett mer fokus på gruppens utveckling. Detta upplever jag som intressant att 
undersöka hur musiklärare på gymnasiet uppfattar styrdokumentens direktiv om stil och genre 
i kurserna Ensemble 1 och 2 samt vilka utmaningar som inträffar under deras planeringar och 
utförande av undervisningen.   
 
 
Syftet med studien är att undersöka hur musiklärare på gymnasiet tolkar och arbetar med 
styrdokumentens direktiv, såsom kursplaner, ämnesplan för musik samt läroplan (Lgy 11), i 
valet av musikstilar och genrer till kurserna Ensemble 1 [MUSENS01] och Ensemble 2 
[MUSENS02S]. Frågeställningarna är: 
 
 

• Hur uppfattar och förhåller sig musiklärarna till styrdokumentens beskrivningar om 
val av musikstilar och genrer i kurserna Ensemble 1 och 2? 
  

• Hur arbetar musiklärare i kurserna för att uppnå styrdokumentens mål? 
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TIDIGARE	  FORSKNING	  
I detta avsnitt har jag valt att ha med två texter av Karl Asp som belyser 
ensembleundervisning på gymnasieskolor. Texterna är Asps licentiatavhandling och hans 
doktorsavhandling. Jag behandlar också ett examensarbete av Erik Einarsson och Hanna 
Persson (2014) som har undersökt hur musiklärare på gymnasieskolor, med spetsutbildningar, 
upplever begreppet genrebredd.  

Undervisningsinnehåll	  
Asps licentiatavhandling heter Om att välja vad och hur – Musiklärarens samtal om val av 
undervisningsinnehåll i ensembler på gymnasiets estetiska program (2011). Asps 
licentiatavhandling undersöker vad musiklärare anser som väsentlig undervisningsinnehåll i 
kurserna Ensemble A och B (SKOLFS: 2000:90) med utgångspunkt i gymnasieskolornas 
tidigare läroplan och kursplaner (Lpf 94 samt Gy 2000). Genom samtal med musiklärare 
undersöker Asp (2011) hur deras val av undervisningsinnehåll blir legitimerat och ska i ett 
didaktiskt perspektiv relatera till elevernas musikaliska lärande. Begreppet 
undervisningsinnehåll beskriver Asp (2011) som olika metoder, stoff, urvalsprinciper som 
ingår i undervisningssituationen. Det framgår i samtalen om styrdokumenten med 
musiklärarna i Asps licentiatavhandling att de förespråkar olika om till exempel vad som ska 
läras (vad-aspekt). Musiklärarna i Asps (2011) licentiatavhandling upplever att det klingande 
musikaliska resultatet saknas i kursplanernas direktiv för ensemble. De förklarar att det spelar 
också en väsentlig roll i undervisningen. Asp (2011) skriver i sin licentiatavhandling att 
musiklärarna ofta använder sina egna yrkeserfarenheter som musiker (musikerroll) i valet av 
undervisningsinnehåll och det förekommer även i valet av musikstilar och genrer till 
ensembleundervisningen. Undervisningsinnehåll blir oftast legitimerat i relation till den 
aktuella musiklärarens tidigare upplevelser och erfarenheter som musiker. Asp förklarar att 
elevernas vetande om musikutövningar då blir anknutna till musiklärarens erfarenheter, men 
det bidrar även till elevernas egna framtida arbete som musiker och allt vad det innebär. Detta 
begränsar undervisningsinnehållet eftersom musiklärarnas val av till exempel musikstilar och 
genrer utgår från vad musikläraren anser vara utav musikalisk kvalitet.  
 
Förutom musiklärarnas åsikter om musikalisk kvalitet i olika musikstilar och genrer 
tillkommer även en aspekt som grundar sig på vad ensemblegruppen kan åstadkomma i 
undervisningen. Detta betyder att musiklärarens uppfattning av ensemblegruppens förmåga 
påverkar valet av musikstilen eller genren. Musiklärarna tenderar att anpassa vald musikstil 
och genre efter elevernas individuella förmågor samt praktiska och teoretiska kunskaper, 
vilket gör att kunskapsprocessen hämmas till förmån för det acceptabla resultat som 
musikläraren strävar efter. Detta upplever Asp som problematiskt då få elever utvecklas 
musikaliskt. Istället begränsas de av undervisningen då fokus ligger på ett uppspel eller 
konsert.    
 
Asp förklarar att i samtalet med musiklärarna nämndes begreppet genrebredd ofta i 
diskussionen om undervisningsinnehåll. Musiklärarna kategoriserar undervisningsinnehållet 
olika i sina definitioner utifrån begreppet genrebredd och utformar kurserna med teman eller 
block som till exempel el-ensemble, jazzblock, musikal eller 50-talsblock. Enligt 
musiklärarna är utövandet av en viss genre ett sätt att få kunskap om hur den relateras till 
andra genrer och hur kunskaperna antas leda eleverna vidare till att skapa en unik musikalisk 
identitet. Asp menar att utövandet av olika genrer främst kommer från musiklärarens 
musikerroll. Musikerrollen anser att kunskapen om genrer vidgar musikaliska referensramar 
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vilket i sin tur ska bidra till elevernas eget skapande av musik. Kunskap om genren blir inte 
målet, utan används mer som ett verktyg för musikaliskt lärande.  
 
Asp (2011) beskriver också att musiklärarens roll blir mer som en producent som ska ha fokus 
på att eleverna framställer en ”produkt” genom undervisningen. Produkten kan ta sig i form 
utav en låt som ska redovisas genom till exempel ett framträdande eller konsert. Detta 
behöver nödvändigtvis inte anses som något negativt utan är ett typiskt upplägg inom 
ensemblekurserna. En förklaring varför produktens betydelse är så central i undervisningen 
kan ha med att den legitimerar verksamheten för musiklärare, elever och samhälle. Produkten 
blir då ett bevis på att musiklärarna och eleverna ägnar undervisningens tid åt något relevant 
och betydelsefullt. Till följd blir musikerrollen hos musiklärarna mer framträdande i både val 
av undervisningsinnehåll samt undervisningens genomförande, medan lärarrollen med fokus 
på en pedagogisk och didaktisk funktion är frånvarande eller snäv. Trots detta 
uppmärksammar musiklärarna hur viktigt det är att undervisningen bidrar till 
kunskapsutveckling som vidare ger eleverna kunskaper att förstå på egen hand, samt hjälper 
dem i framtida musikutövande. Samtidigt verkar eleverna inte vara missnöjda med 
undervisningen i ensemble utan uppskattar sina musiklärare och deras bedömningar av 
musikalisk kvalitet samt val av undervisningsinnehåll.  

Val	  av	  lärandeobjekt	  
I Asps doktorsavhandling Mellan klassrum och scen – en studie av ensembleundervisning på 
gymnasieskolans estetiska program (2015) så återvänder han till tidigare empiri ifrån sin 
licentiatavhandling för att undersöka hur bland annat genrebredd, det flexibla 
undervisningsinnehållet och den musikaliska produkten blir lärandeobjekt för musiklärare i 
ensembleundervisningen. Asps (2015) doktorsavhandling undersöker hur 
ensembleundervisningen har utvecklats från tidigare musikundervisning och hur musiklärare 
samtalar om ensembleundervisningens olika lärandeobjekt.  
 
I doktorsavhandlingen beskrivs begreppet lärandeobjekt som både det en elev förväntas lära 
sig i en undervisningssituation samt det som iscensätts för att åstadkomma ett lärande. 
Eftersom Asp (2015) återanvänder till empirin i sin licensavhandling (Asp 2011) så utgår han 
utifrån en äldre läroplan/kursplan men gör också en jämförelse i sin doktorsavhandling med 
den aktuella läroplanen (Lgy 11) och kursplaner för Ensemble 1 och 2. Uppfattningar om vad 
som anses som ett acceptabelt lärandeobjekt skiftar i ett historiskt perspektiv. 
Doktorsavhandlingen undersöker bland annat hur den samtida ensembleundervisningen tar sig 
uttryck på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare musikundervisning.  
 
Asp (2015) förklarar att i samtalen med informanterna redovisades ett flertal olika teman på 
lärandeobjekt. Asp använder i sin doktorsavhandling bland annat lärandeobjekten genrebredd, 
det flexibla undervisningsinnehållet samt den musikaliska produkten. Dessa tre teman 
särskiljer sig från de andra i både användningsmängd och gemensam tolkningar bland 
musiklärarna. Det framgår i samtalen att genrebredd är ett sätt att organisera 
ensembleundervisningen utifrån argument rörande elevernas möjlighet att spela flera olika 
genrer än bara ett fåtal. Med detta blir genrebredd ett lärandeobjekt i sig. Genrebredd som 
lärandeobjekt tar form på två olika sätt. Det ena är ett pedagogiskt fenomen som tolkas utifrån 
styrdokumentens texter och bildas genom samtalet mellan musiklärare. Det andra är ett 
generellt förhållningssätt på praktisk musicerande, men som samtidigt inte förklarat något 
specifikt om genrebredd. I samtalen menar musiklärarna att genrebredd ska relatera till de 
förväntningar eleverna kommer att möta som framtida musiker, till exempel genom att kunna 
spela flera olika genrer med förtrogenhet och musikuttryck. Musiklärarna betonar även hur 
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väsentligt det är att eleverna ska kunna urskilja bland annat olika genrers musiktraditioner och 
musikuttryck i sina egna musikaliska utföranden. Asp beskriver att begreppet genrebredd är 
mångtydigt och får i samtalen med musiklärarna olika definitioner. Asp tar också upp hur 
musikundervisningen från 1970-talet och styrdokument (Lgy 70) ville värna om den 
genrebreda undervisningen medan det genresnäva var något som skulle undvikas. Asp 
förklarar att det konkreta musikaliska resultatet och hur det iscensätts genom undervisning, är 
essentiellt både i en musikundervisning som är genresnäv eller genrebred.   
 
Det flexibla undervisningsinnehållet anses som en självklarhet i samtalet med fokusgrupperna 
i Asps doktorsavhandling. Det flexibla undervisningsinnehållet kommer från en anpassning 
efter till exempel elevernas förmågor, musikalisk norm eller särskilt syfte. Med detta blir 
lärandeobjektet beroende av anpassningar som görs under undervisningssituationer.  Den 
flexibla karaktären hos lärandeobjektet tar sig uttryck genom att eleverna kan skapa ett 
gemensamt musikaliskt resultat, trots elevernas olika erfarenheter av att spela tillsammans. 
Men samtidigt visar musiklärarna hänsyn till elevernas förkunskaper tillsammans med 
ensembleundervisnings mål genom att presentera olika typer av musik och instrument. Asp 
(2015) förklarar att eleverna ofta behöver hjälp med frågor som berör grundläggande eller 
elementära tekniska problem från musikläraren i undervisningen. Detta kan troligtvis bero på 
att eleverna är nybörjare eller så är uppgifterna för svåra. Det elementära och det 
anpassningsbara lärandeobjektet relaterar till varandra, och leder till att det anpassningsbara 
fortsätter ha en elementär karaktär. Samtidigt blir, i ett pedagogiskt perspektiv, 
kunskapsutveckling sekundär om musiklärarnas anpassningar av undervisningsinnehållet 
uppskattas utifrån vad eleverna behärskar i ett nutidsperspektiv jämfört med vad eleven ska 
kunna i framtiden. Lärandeobjektets flexibilitet är inte till för elevernas behov eller 
kunskapsutveckling i första rum, utan fokuserar mer på undervisningens form samt 
framförandet av musik. Anpassning förekommer i den mening att lärandeobjektet ska ta 
tillvara på en del elevers förmågor vilket i sin tur bidrar till skapandet av musik och 
tillfredsställer omgivningens krav på musikframträdandet. Asp (2015) förklarar att det 
fortfarande existerar en ytlig bild i ensembleundervisningen om ett förberedande inför ett 
framtida artistliv. Men i praktiken är ett tillfredsställande framförande av deltagarna i 
ensemblegruppen det som egentligen har största fokus.  
  
I samtalen med musiklärarna gäller den musikaliska produkten som lärandeobjekt främst om 
slutresultatet. Den musikaliska produkten som lärandeobjekt rör förmågan att vid en konsert 
framföra musik på ett tillfredsställande sätt för de inblandande. Detta ska samtidigt ge 
möjlighet för lärarna att bedöma elevernas lärande. Lärandeobjektet anses vara erfarenhet av 
att ha deltagit i ett konserttillfälle och allt som hör det till. Undervisningen styrs då utifrån 
konsertformatet. Därmed avgränsas bland annat det som är genomförbart ur ett konstnärligt-
estetiskt perspektiv. Även här blir urvalet av musik påverkat i hur konsertformatet förhåller 
sig till estetiskt normativa uppfattningar, till exempel vad som ska spelas och därmed 
undervisas.  
 
Asp (2015) förklarar att genom styrdokumentens historia har det aldrig existerat några 
specifika direktiv om hur en musiklärare gör sina val av musikstilar och genrer i kurserna för 
ensemble. Idén med ett bredare val av musikstilar och genrer kom på 1970-talet med 
läroplanen Lgy 70 och har sedan dess ansetts vara något att hålla vid liv i styrdokumentens 
utveckling. I jämförelse med tidigare styrdokument som hade en tydligare koppling till 
framtida musikstudier så behöver inte nuvarande undervisningsinnehåll anpassas till krav som 
högre musikutbildningar ställer. Med detta blir den nutida musikundervisningen istället 
inriktad mot att undersöka flera konstnärliga ideal och har fokus på elevernas konstnärliga 
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lust. Styrdokumenten ser ut att bli mer associerat till vad som är rätt och övertygande i 
undervisningen än texter som ska hjälpa musiklärarna att göra innehållsliga val. En 
nedtonande roll hos styrdokumenten kan bero på att musiklärarna oftast omedvetet når målen 
med undervisningen och vad de eftersträvar.  Asp (2015) redogör för att valet om musikstilar 
och genrer är mycket bredare än vad det har varit på det estetiska programmet. Med 
möjligheten till det breda valet av musikstilar och genrer som dagens styrdokument ger 
musikläraren så uppstår frågan om vad intentioner är med ensembleundervisningen. Det är 
vid dessa situationer som eleverna kan hjälpa musikläraren med sitt val av 
undervisningsinnehåll, utan att frånta sig den aktiva ledarrollen som ska fortsätta ge 
utmaningar och stödja eleverna i undervisningen. I både styrdokument (Lpf 94) och i svenska 
skolors pedagogiska debatter har det existerat en självklarhet att ta vara på elevinflytande. 
Elevernas påverkan av ensembleundervisningen genom till exempel verbala estetiska 
kvalitetskriterier leder till vilka lärandeobjekt som utvecklas i klassrummet.  

Genrespecifika	  inriktningar	  
Einarsson och Persson (2015) har i sitt examensarbete på grundnivå Genrebredd, jaha vad är 
det då? – En intervjustudie om genrebredd på estetiska program med uttalad genreinriktning 
(2015) forskat om ordet genrebredd genom gruppintervjuer tillsammans med musiklärare från 
gymnasieskolor. Einarssons och Perssons (2015) uppsats handlar hur musiklärare från 
estetprogram med inriktningar på speciella musikgenrer på gymnasieskolor ser på begreppet 
genrebredd i förhållande till deras praktiska arbete och med styrdokumenten.  
 
Einarsson och Person upplever att deras gruppintervjuer med musiklärarna från de två 
gymnasieskolorna fick liknande resultatet. Detta tydliggörs med att de båda 
musiklärargrupperna har till vana att arbeta ihop, vilket därmed gjorde svaren vid intervjuerna 
till ett ständigt instämmande av det som sades. Musiklärargrupperna verkar ha en gemensam 
syn på hur genrebreda deras enskilda undervisningar är, men det finns ingen gemensam 
definition över just begreppet. Einarsson och Persson redogör i sin uppsatts för att 
intervjugrupperna inte kommer fram till någon konkret beskrivning om genre och stil. När 
Einarsson och Persson frågade om lärarnas reflektioner på styrdokumenten förespråkade den 
ena intervjugruppen att styrdokumenten inte är anpassade för spetsutbildningar. 
Intervjugruppen upplever att eleverna är i större behov av specialisering i en specifik genre än 
ett flertal olika. De baserar detta utifrån egna erfarenheter och menar att det ska hjälpa 
eleverna i deras framtida musikbildningar.  
 
Den andra intervjugruppen upplever dock en större betydelse med att deras gymnasieskola 
erbjuder genrebreddning men vill samtidigt att eleverna specialiserar sig i genrer som jazz och 
rock. Båda skolorna upplever att specialisering är något positivt, och att gymnasieskolorna 
prioriterar genrebreddning olika. Einarssons och Perssons examensarbete utgår från den 
aktuella läroplanen (Lgy 11) och kursplanerna precis som min uppsats. Till skillnad från min 
uppsats som bara fokuserar på kurserna Ensemble 1 och 2 undersöker Einarsson och Perssons 
hur musiklärare från gymnasieskolor med inriktningar på speciella musikgenrer ser på 
begreppet genrebredd utifrån samtliga kurser.    
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METOD	  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens metodansats och metod för dataskapande. Sedan 
presenteras mina olika urval, forskningsetiska ställningstaganden och genomförandet av 
undersökningen.    

Metodansats	  
Studiens metodansats är fenomenografi. Kortfattat handlar fenomenografi om att undersöka 
människors olika uppfattningar om ett existerande fenomen. För att skapa empiri i den 
fenomenografiska metodansatsen så är intervjuer ett välanvänt verktyg. I Andreas Fejes och 
Robert Thornberg bok Handbok i kvalitativa analyser så redogör Lars Owe Dahlgren och 
Kristina Johansson (2014) för fenomenografi. De menar att med hjälp av intervjuer så får 
forskaren tillgång till uppfattningar om det fenomen som ska undersökas. Ett fenomen som är 
påverkat av tidigare erfarenheter om världen och som också utvecklas och förändras över tid. 
I fenomenografin så söker forskaren efter en fördjupad förståelse av bland annat mänskligt 
lärande och hur detta lärande påverkar omvärlden (Dahlgren och Johansson, 2014). I 
fenomenografin så utgår forskaren från att människor uppfattar fenomen på olika sätt och att 
det finns bara ett antal sätt att kunna uppfatta dessa fenomen. Om forskaren frågar ett antal 
människor hur de uppfattar ett fenomen så kommer forskaren kunna, utifrån deras svar, 
urskilja olika sätt att förstå fenomenet. Forskaren kan exempelvis vid en utfrågning av ett 
större antal människor få flera alternativa uppfattningar om fenomenet. 
 

Forskare inom den fenomenografiska traditionen brukar säga att antalet beaktade aspekter, samt i 
vilken mån individen är kapabel att relatera dessa till varandra, är bestämmande för hur djup 
förståelsen av något är (Dahlgren och Johansson 2014, s. 163). 

 
För att forskningen inom fenomenografin ska bli trovärdig, få en fördjupad förståelse och inte 
anses som ytlig bör flera olika aspekter om ett fenomen användas och inte bara ett fåtal 
aspekter som forskaren upplever bär på mer relevans till fenomenet.  

Sju	  steg	  
En fenomenografisk analys kan genomföras på olika sätt. Dahlgren och Johansson (2014) 
beskriver en analysform i sju steg. Det första steget i analysen består i att bekanta sig med 
materialet. Det sker genom att läsa texterna (de transkriberade intervjuerna) upprepade gånger 
(Dahlgren och Johansson, 2014). I det andra steget sker själva analysen, där forskaren 
urskiljer signifikanta och betydelsefulla uttalanden från informanterna (Dahlgren och 
Johansson, 2014). I detta skede försöker forskaren ta reda på vilka olika uttalanden som hör 
ihop med vilka för att sedan sammanställa dem i passager. I det tredje steget så jämför 
forskaren de olika passagerna för att upptäcka/identifiera likheter och olikheter. 
 

Fenomenografins primära mål är att urskilja variation eller skillnader mellan uppfattningar, och för 
att kunna göra detta bör forskaren också leta efter liknelser (Dahlgren och Johansson 2014, s. 169). 

 
I steg fyra samlar forskaren ihop sina stycken av likheter och skillnader och grupperar dem i 
högar för att sedan relatera dem till varandra (Dahlgren och Johansson, 2014). Steg fem går ut 
på att forskaren försöker finna kärnan av likheter i de olika kategorierna. Detta för att 
undersöka om kategorierna har tillräckligt självständig eller bör slås samman med en annan 
kategori. Detta är upp till forskaren själv att avgöra vid den kritiska delen av analysen 
(Dahlgren och Johansson, 2014). I steg sex så namnger forskaren de olika kategorier och 
försöker så tydlig och kortfattat som möjligt beskriva deras innehåll. I steg sju ska forskaren 
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kontrollera passagerna och se om de är självständiga eller passar in i flera kategorier. Genom 
att jämför kategorierna mot varandra så ska forskaren kunna se om kategorin är uttömmande 
eller behöver smälta samman med någon annan (Dahlgren och Johansson, 2014). 

Metod	  för	  dataskapande	  	  
Uppsatsens metod för dataskapande är kvalitativa intervjuer. I val av metod så rekommendera 
Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) i Handbok i kvalitativa metoder att forskaren utreder 
vilken typ av data som anses vara mest lämplig att besvara frågeställningen. Enligt Ahrne och 
Svensson (2011) ska forskaren kunna identifiera vilken typ av data som krävs för att få svar på 
människors upplevelse om ett fenomen. I val av metod kan forskaren ställa sig fyra frågor:  

• Vilken är min forskningsfråga?  
• Vilket eller vilka fenomen i världen handlar denna forskningsfråga om?  
• Vad för typ av data kan fånga detta eller dessa fenomen?  
• Vilken eller vilka metoder kan ge mig (eller producera) dessa data? (Ahrne och 

Svensson, 2011).  
 
En kvantitativ metod använder siffror, antal och statistik i sitt dataskapande för att till 
exempel dra slutsatser om människors upplevelse av ett fenomen medan en kvalitativ metod 
använder människors sinnesdata. Sinnesdata bygger på människors upplevelse via olika typer 
av sinnesuttryck forskaren kan dra slutsatser om. Enligt Ahrne och Svensson (2011) är 
människors upplevelse av ett fenomen i sig en svår fråga att besvara och leder lätt till andra 
liknande svåra frågor såsom ”vad är en upplevelse?” eller ”var existerar en upplevelse?”. 
Människor generellt kan inte med sina fem sinnen se upplevelse utan bara se symtom på 
upplevelse, om en person gråter kan detta leda till slutsatsen att personen är ledsen eller 
uppriven till exempel (Ahrne och Svensson, 2011). Forskaren ska istället i det empiriska 
arbetet dra slutsatser om människors symtom på upplevelser via bland annat de ord samt 
ickeverbalt språk människor förmedlar genom intervjuer eller observationer. Min 
frågeställning vill få svar på hur människor uppfattar texter. Frågeställningen indikerar att det 
krävs främst en verbal kommunikation med människor för att finna symtom på deras 
upplevelse för att kunna dra tydliga slutsatser. Det skulle vara svårt att tolka och analysera 
informanternas upplevelse genom till exempel bara observationer. För att kunna besvara 
uppsatsens frågeställning finner jag att intervjuer är en lämplig metodansats.     
 
Det finns olika fördelar med kvalitativa intervjuer som metod. Forskaren får via intervjuer en 
direkt kännedom om de människor och miljö som forskningen handlar om (Ahrne och 
Svensson, 2011).  
Dahlgren och Johansson (2014) förklarar att forskaren är beroende av personliga reflektioner 
om fenomenet. Med intervjuer får forskaren insikt om olika typer av förhållanden som råder i 
sina informanters arbetsmiljö. Göran Ahrne och Ulla Eriksson-Zetterquist (2011) förklarar att 
göra intervjuer kräver noggrann förberedande planeringar av både praktiska och teoretiska 
delar. Forskaren ska först ha spenderat en tid till att värdera och planera kring olika delar i sin 
forskning innan själva intervjun kan äga rum. I en kvalitativ metod är det lättare att 
frågeställningen i arbetet omstruktureras eller ändras under arbetets gång eftersom intervjuer 
samt observationer kan bidra med oförutsägbara intryck som i sin tur kan leda till ny 
intressant data för forskaren (Ahrne och Svensson 2011).   
 
Analysen av data i en kvalitativ metod, jämförelse med en kvantitativ metod, kan anpassas 
eller formas efter den forskningsdesign som råkar utspelas under fältarbetet. Själva 
analysprocessen i en kvalitativ metod kan utforma egna strategier och tillvägagångssätt (Ahrne 
och Svensson, 2011). Svaren från informanterna kommer troligtvis se olika ut, men forskaren 
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ska då analysera varje ljudinspelad intervju noggrant genom till exempel 
utskriftstranskriberingar för att hitta liknelser och skillnader i informanternas svar.  

Urval	  
I mitt urval var det väsentligt att få informanter som undervisar i kurserna Ensemble 1 och 2 
på gymnasiet. Antal informanter skulle vara 3-4 stycken musiklärare som har minst 1 års 
erfarenhet av att arbeta med ensemblekurserna på gymnasiet.  
 
Jag sökte informanter som hade tidigare erfarenheter om hur valet av musikstilar och genrer i 
ensemblekurserna brukar gå till. Trots att metodansatsen i uppsatsen talar för att forskaren 
behandlar många olika uppfattningar om ett fenomen så togs ändå beslutet att 3-4 stycken 
informanter skulle ge tillräckligt med material till undersökningen. Det fanns inget kriterium 
att informanterna skulle ha ett specifikt kön eller vara i en viss åldersgrupp i mitt urval utan 
vara i min undersökning mer generell. Uppsatsens frågeställning och metodansats är inte 
beroende av olika skolmiljöperspektiv, utan undersöker tre musiklärares personliga 
uppfattning om styrdokumentens texter. Därför kan valda informanter arbeta på samma 
gymnasieskola utan problem.  
 
Informanterna kommer i min uppsats ha fiktiva namn som är följande: Anders, Bo och Calle. 
Anders har jobbat som musiklärare i två år på gymnasiet och är lärare i ensemble, piano 
musikimprovisation, musikproduktion, estetisk kommunikation, konstarterna och samhället. 
Bo har varit behörig musiklärare i 6 år med huvudinstrument elbas och kontrabas. Calle 
undervisar i elgitarr, gitarr och ensemblekurserna 1 och 2, och varit behörig musiklärare i 22 
år.  
 
Mitt urval innebär att jag har uteslutit liknande ensemblekurser såsom Ensemble med 
körsång-kursen [MUSENS0]. Ensemble med körsång är en kurs på 200 poäng och är precis 
som Ensemble 2 inte en obligatorisk kurs på estetiska programmet. Detta urval är gjort för att 
tydligt urskilja uppsatsens problemområde och inte göra flera jämförelser med andra liknande 
ensemblekurser. Eftersom kurserna Ensemble 1 och 2 har mycket gemensamt vad gäller 
upplägg, där den första kursen ska vara grundläggande till den andra, faller det sig mer 
lämpligt att använda båda kurserna i uppsatsen.  
 
När jag författade mina intervjufrågor (Bilaga 1) användes ett antal begrepp från Ensemble 1 
och 2 kursplaner och ämnesplanen för musik. Mitt syfte var sedan att formulera frågor som 
kunde skapa möjlighet för öppna och personliga svar. 
 

Forskningsetiska	  ställningstaganden	  	  
Enligt Vetenskapsrådets dokument Forskningsetiska principer – inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning (2013) är forskningskravet och individskyddskravet viktiga 
krav för forskaren att värdesätta i sin forskning. Individskyddskravet skyddar livsförhållanden 
som kan kränkas, förödmjukas eller skadas fysiskt eller psykiskt (Vetenskapsrådet 2013). 
Med detta i åtanke var jag mycket tydlig och formell med mina informanter om vilka 
förutsättningar som gällde för intervjuerna. För att följa individskyddskravet så använde jag 
mig som mall av de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2013) beskriver i deras text. Det 
första kravet är att ge informanterna tydlig information om projektet som de ska medverka i. 
Informanternas deltagande är frivillig och de har rätt att avbryta medverkan när de vill. Andra 
kravet är att informanterna ska lämna sitt samtycke till forskarens undersökning. Tredje 
kravet är att informanterna har rätt att kunna bestämma villkor för sitt deltagande. Fjärde 
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kravet är om en informant vill till exempel avbryta sin medverkan så ska inte informanten 
utsättas för några negativa eller kränkande påhopp. De lagar som en forskare måste efterfölja 
bland annat etikprövningslagen (2003:460) som beskrivs i boken God forskningssed (2011)  
av Vetenskapsrådet att ”Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten 
för människovärdet vid forskning” (Vetenskapsrådet 2011, s. 20). Forskningen ska alltså 
enligt lagen undvika material som rör känsliga personuppgifter eller kan leda till fysiska 
skador hos de medverkande. Vetenskapsrådet (2011) förklarar att forskaren inte utan vidare 
får röja en informants identitet vid publicering utan att ha följt och haft kännedom om etiska 
aspekter via lagar och kodexar.  

Genomförande	  
Via internet sökte jag telefonnummer till programansvarig för de estetiska programmen på de 
olika gymnasieskolorna där jag gjorde undersökningen. Jag ringde till två gymnasieskolor och 
fick svar från programansvarig på vardera skola. De programansvariga hänvisade mig sedan 
vidare, med telefonnummer, till de musiklärare som undervisar i ensemblekurserna. På en 
utav gymnasieskolorna fick jag tag på två frivilliga musiklärare som kunde avsätta tid till att 
bli intervjuade. Därefter fick jag, via telefon, tag på en tredje frivillig musiklärare från den 
andra gymnasieskolan som kunde ställa upp på en intervju.  
 
Varje telefonsamtal med informanterna började med en introduktion där jag presenterade mig 
själv, vad jag går för utbildning på vid Örebro universitetet och vilken kurs denna uppsats 
ingår i. Sedan följde en sammanfattande beskrivning av uppsatsen ämne, vad jag ville 
undersöka och hur resultatet av undersökningen skulle presenteras.  
 
I telefonsamtalet presenterade jag inte uppsatsens frågeställning eller intervjufrågor för 
informanterna. Detta främst för att undvika för många förbereda svar från informanterna, 
istället önskade jag att informanterna skulle ha en mer allmän öppenhet för att kunna 
diskutera om frågorna och ämnet under intervjuerna. Däremot bad jag informanterna under 
telefonsamtalet att läsa igenom kursplanerna för kurserna Ensemble 1 och 2 innan sina 
respektive intervjutillfälle för att ha någorlunda koll på texterna. Jag bad informanterna att 
finna ett rum till intervjutillfällena där vi kunde prata ostört för att underlätta inspelning av 
intervjuerna med min mobiltelefon. För att ta hänsyn till mina informanters integritet lovade 
jag muntligt, innan intervjuerna tog plats, att deras namn samt arbetsplatser skulle förbli 
anonyma i undersökningen, enligt god forskningsetiskt syfte.  
 
Intervjuerna med de tre informanterna ägde rum vid individuella förbestämda tillfällen på 
informanternas respektive skolor. Intervjuerna tog 30-45 minuter och utgick utifrån mina 
förbereda intervjufrågor (bilaga 1). Jag följde även upp med följdfrågor som uppstod i 
informanternas kommentarer och svar under intervjuns gång. Inom fenomenografi kallas detta 
för probing och detta innebär att ställa följdfrågor som kan leda ämnet till djupare 
diskussioner om fenomenet. Jag använde mig även av nickningar och liknande icke-verbal 
bekräftelser som visade på lyssnande och förståelse. Inom fenomenografin kallas detta för 
icke-verbal probing (Dahlgren och Johansson, 2014).  
 
Både i början och i slutet av varje intervju tackade jag informanten för dess medverkan och 
försäkrade dem att deras och gymnasieskolans identitet skulle vara anonymt i min uppsats. 
Mina inspelade intervjuer transkriberades ordagrant. Därefter bearbetades empirin enligt 
fenomenografins sju steg. Efter min transkription av de inspelade intervjuerna läste jag 
noggrant igenom informanternas svar ett antal gånger (steg 1). När jag sedan hade bekantat 
mig tillräckligt med materialet började jag leta efter uttalanden som kunde vara relevanta till 
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min undersökning (steg 2). Samtidigt försökte jag även finna likheter och skillnader i dessa 
uttalanden (steg 3) som i sin tur kunde leda vidare till nästa steg i fenomenografins sju steg 
där uttalen kategoriserades (Steg 4). Sedan såg jag till att kategorierna inte var för lika 
varandra enligt steg 5. Därefter namngavs de olika kategorierna enligt steg 6. Jag var dock 
tvungen att ändra namnen några gånger eftersom de inte då var tillräckligt tydliga med sitt 
innehåll. Sedan uppfattade jag att kategorierna vara tillräcklig självständiga utan att behöva 
slå ihop två stycken kategorier med varandra, enligt steg sju. Detta betydde att jag kunde 
fortsätta med analysens form. 
 
Jag beslöt att använda de kategorierna som mall till resultatpresentationen, varje kategori 
avslutas med en analys. Resultatpresentationen avslutas sedan med sammanfattande analys 
där resultatet sätts i relation till litteraturen från bakgrundskapitlet. 
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RESULTATREDOVISNING	  OCH	  ANALYS	  
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna med informanterna tillsammans med 
analys. Informanternas svar har kategoriserats och presenteras med rubriker enligt 
metodansatsen sju steg. Vid slutet av varje rubrik följer en kort analys av samtliga 
informanters svar. Avsnittet sammanfattas med en avslutande analys som tar stöd av den 
litteratur som är anförd i bakgrundskapitlet.  

Tolkningar	  av	  begrepp	  
Under denna kategori presenteras informanternas beskrivningar av begreppen genrebredd och 
stilart. 
 
I intervjun med Anders förklarade han att de räknade sig själva som en modern afro-inriktad2 
gymnasieskola. Vilket kunde sträcka sig så långt tillbaka som till 1950-talet och framåt när 
det gällde undervisningsmaterialets som till exempel reggae, soul, blues, rock och pop. 
Anders förklara att kurserna inte är så genrebreda som styrdokumenten avser, men upplever 
att begrepp som genrebredd är väldigt generellt och oprecist. Bo förklarar att det är viktigt 
som musiklärare att ge djupare förståelse till en genre under lektionerna samt att kunna ställa 
eller besvara frågor om de karaktäristiska dragen hos en musikgenre. De genrer som Bo 
föreslog under intervjun var pop, rock, latin, jazz och reggae. Calle räknade, precis som de 
andra informanterna, upp musikgenrer från 1950-/60-talet och framåt. Bo och Calle gav 
liknande svar till vilka instrument som huvudsakligen ingår i vissa musikgenrer. Calle 
upplever bland annat genrebredd som ett begrepp för att förklara tid och stil, men begreppet 
förstås även som instrumentuppsättning där vissa specifika instrument anses vara 
betydelsefulla i musikgenres karaktär. Detta nämner även Bo med hur genrerna som rock, pop 
och reggae har vissa bestämda instrument. 
 
När informanterna talade om stilart så uttrycktes det med ord som ”stolpigt”, ”konkret” och 
”klassiskt”. Informanterna har en gemensam syn om begreppet stilart så till vida att det 
upplevs som gammaldags och har sin grund i en konstmusiktradition. Anders upplever att 
skillnaden mellan begreppen har att göra med musikens karaktär och ser musiken, uttryckt 
utifrån ordet stilart, mer folklig eller mjukare rock med till exempel visor och ballader. 
Anders upplever ordet stilart som ett tydligare sätt för styrdokumenten att konkret förklara 
genrebredd. Både Bo och Calle upplever begreppet stilart som omodernt. Jämfört med 
Anders, som upplever tydliga skillnader mellan begreppen, så anser Bo att det egentligen inte 
finns någon betydelsefull skillnad mellan dem.  
  

Jag tror det är för att de vill hålla kursplanen levande för även de som sysslar med mycket 
klassik musik också på sina estetiska program. Då kanske man inte kan kalla det för genrebredd 
för att det är ett såpass afrobegrepp. Man pratar kanske inte om genrebredd på samma sätt inom 
den klassiska musiken. Mycket av det vi gör skulle jag nästan sätta ett lika med tecken: Olika 
stilarter är lika med genrebredd. (Intervju med Bo)  

   
Bo förklarar att det är styrdokumentens avsikt att undvika särskillnader så att de inte utesluter 
möjligheter till olika ensembleformer. Detta har även Anders och Calle liknande åsikter om. 
Calle upplever att det bästa vore att förtydliga i styrdokumenten ännu mer vad gäller 
skillnaden mellan begreppen. Informanterna fick följdfrågan om det finns några musikstilar 

                                                
2 Med afro-inriktad menar informanten afro-amerikansk musik. Begreppet används på många musikutbildningar 
och syftar på olika rock- och jazzstilar (Lilliestam, 2009).  
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eller genrer som de anser vara viktiga för eleverna att lära sig i kurserna Ensemble 1 och 2. 
Bo förklarar att det inte finns några musikstilar eller genrer som är viktigare än andra, men att 
musikläraren bör kunna urskilja det som är nyttigare för just den speciella gruppen att lära sig.  
 

Det är ju alltid kul och nyttigt att lyfta fram sådant som de inte spelar eller lyssnar på själva, till 
exempel jazz, reggae eller latinmusik. Det är ju klart de ska spela mycket pop- och rockmusik, 
för att förstå den världen också, men att lyfta fram andra stilar där instrumenten inte alls kanske 
spelar samma sätt som i vanlig poplåt ökar deras förståelse för andra genrer. (Intervju med Bo)  

 
Anders och Calle svarar på ett liknande sätt och anser det viktigare att erbjuda eleverna en 
elementär grund utifrån pop- och rocklåtar. Anders förklarar att det är en pedagogisk fördel 
med enkla musikgenrer och stilar, där musikens harmonik och rytmer är relativt simpla för 
eleverna. Detta tar även Calle upp men fortsätter förklara att det är viktigt att eleverna också 
får höra musik utifrån ett historiskt perspektiv.  
 

Jag tycker ändå att det viktigaste spåret är att få med pop och rock, lite av den här afro-delen av 
pophistorien till exempel blues, R’n’B, och soul. Att få en medvetenhet om musiken ifrån datorn 
och förstå musikhistoriskt var den kommer ifrån. (Intervju med Calle) 

 

Analys	  
Informanterna beskriver en mer allmän erfarenhet av begreppen som existerar i 
styrdokumenten. Det kan tolkas som att musiklärarna är tveksamma och har svårt att mer 
specifikt förklara vad begreppen betyder. Informanterna förklarar hur väsentligt det är att 
eleverna genom undervisningen får fördjupande kunskaper. Detta innebär att musiklärare ska 
kunna hjälpa eleverna att urskilja karaktäristiska drag inom en viss musikgenre. 
Informanterna exempel på musikstilar och genrer som behandlas i kurserna för ensemble 
liknar varandra. En musikgenre betyder ett förhållande till en viss tid och stil menar 
informanterna. Även en instrumentuppsättning har en stor betydelse till musikgenrens 
karaktär. Informanternas val av musikgenrer sträcker sig tillbaks i tiden från 1950-talet och 
framåt. Informanterna upplever att de möter begreppet genrebredd fler gånger än begreppet 
stilart i praktiken. Informanterna förklarar att begreppet stilart inte används i lika hög grad 
eftersom de associerar begreppet till musikstilar som inte brukas lika frekvent. Trots detta 
värderar de inte begreppen olika men är tydliga med att begreppen används i vissa 
musikaliska forum mer än andra. Till exempel används genrebredd i rock och pop 
sammanhang medan stilart vid konstmusik. Vidare förklarar informanterna att det inte finns 
några genrer eller stilar som värderas högre än någon annan i ensembleundervisningen. 
Istället handlar det om att finna genrer som bidrar till gruppens musikaliska utveckling. Det 
kan gälla genrer som ger eleverna en enkel musikalisk grund i harmonik och rytm 
tillsammans med nya musikupplevelser och historiska perspektiv.    

Arbetet	  i	  ensemblekurserna	  
Under denna kategori förklarar informanterna hur valet av musikstilar och genre brukar gå till 
i deras ensembleundervisningar. 
     
Informanterna försöker i största möjliga mån under ensemblelektionerna anknyta till 
kursplanernas beskrivningar och direktiv om olika stilar och genrer. Alla informanter berätta 
att de oftast utgår ifrån en egen skapt planering. Under intervjuerna använde informanterna 
begreppet block3 i samband med den typ av genre ensemblerna spelar i kurserna. Anders 
berättar att de spelar indiepopblock just nu och att lärarna på skolan ofta brukar leta efter 
                                                
3 Informanterna använder termen block för att avgränsa undervisningsperioder under ett läsår med musikteman. 
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möjligheter för eleverna att få spela offentligt. Bo berättar att årskurs 1 har precis börjat spela 
ett popblock ”med förhållandevis enkla poplåtar för att lära gruppen att spela ihop liksom, 
innan man kan börja med mer avancerad musik” (Intervju med Bo).  
Calle räknar upp flera genrer:  
 

Det är soulblock, bluesblock, Håkan Hellströmblock och vispopblock. Tror det var några som 
körde hårdrock eller punk. (Intervju med Calle)  

 
Anders berättar att valet för ensemblernas repertoar kan se olika ut. Musiklärarna kan 
bestämma en låtlista som eleverna får välja från eller komplettera med egna förslag, men då är 
det viktigt att deras låtförslag förhåller sig bra till ensemblens musiktema, berättar Anders. 
Anders fortsätter berätta att deras sätt att välja musik till ensemblerna förekommer även i 
större projekt eller temaveckor, vilket ger dem möjlighet att kunna arbeta djupare inom den 
bestämda genren: 
 

Vi är två lärare i varje ensemblegrupp och då har vi inriktat så att vi har ena läraren mera inriktad 
på sång och den andra på instrument så man kompletterar varandra. (Intervju med Anders)  

 
Att vara två musiklärare beskriver Anders som berikande genom att det kan tillföra något 
annat till ensemblearbetet som färgar sina egna unika kunskaper om musikgenren eller 
musiklärararbetet. Både Bo och Calle upplever att det är viktigt med en god förbered 
planering inför ensemblekurserna. Bo berättar att på den skola där han arbetar planeras 
musikgenrer till ensemblekurserna oftast tillsammans med musiklärarna som samtidigt 
försöker relatera så mycket som möjligt till styrdokumentens kriterier i centrala innehåll eller 
kunskapskrav. Detta förklarar också Calle är en förekommande verksamhet på deras skola. Bo 
menar att det är lika viktigt att ta med elevernas synpunkter som att ta med styrdokumenten i 
planeringen. Bo förklarar att ”eleverna har ju fruktansvärt mycket att lära en vad det gäller att 
lyssna på för musik. Man får ju jättemycket tillbaka av till exempel nya influenser, så det 
måste alltid vara en tvåvägsdialog”.  
 
Även Anders bekräftar att eleverna ger mycket inspiration till val av musik. Bo berätta att 
valet av musikgenren i ensemblekurserna ska stämma in på de kriterier som krävs av 
styrdokumentens centrala innehåll, men att valet i sig är brett och att de går att koppla dessa 
kriterier till nästan vilken musikgenre som helst. Anders nämner också att det breda valet av 
musikgenrer ska koppla till styrdokumentens texter. Han menar bland annat att eleverna bör 
spela flera musikgenrer för att lättare kunna finna skillnader i musiken. 
 

Man kan tolka det rätt så brett eftersom det inte står ett specifikt antal eller mängd av 
genrebreddning för det står ju bara att det ska förekomma i olika tider och kulturer, men hur 
många och vilka genrer? (Intervju med Anders)  

 
Bo fortsätter förklara att musikstilarna i början gärna ska vara grundläggande:  
 

”Men det har också ett grundläggande i musiken. Vad ska man till exempel säga om blues? Tre 
ackord, tolv takter och så vidare. Detta är ju fundamentet till i stort sett all musik som kommer 
efter, att liksom återvända till det som är basic” (Intervju med Bo).  

 
Calle berättar att de i Ensemble 1 kursen har ett grundläggande upplägg ”i början av årskurs 1 
så får de köra grundgrejer med lätta låtar och samtidigt rotera mellan bruksinstrumenten så 
eleverna får pröva på olika moment i ensemblen” (Intervju med Calle). Calle fortsätter berätta 
att deras upplägg i första ensemblekursen, Ensemble 1, inte är så inriktad på musikteori ”utan 
vi märker att det finns ett behov att bara få spela tillsammans och då blir det inte så mycket 
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musikteorisnack kanske” (Intervju med Calle). Bo har upptäck under sin tid som musiklärare 
att en del ensemblelärare bara har arbetat utifrån en gammal pärm med låtar och aldrig brytt 
sig om att hitta något nytt undervisningsmaterial. Bo förklarar att ”då fastnar man ju där och 
utvecklas aldrig. Som lärare ska man ju svara på frågor som ’varför ska vi spela den här 
låten?’ och det tror jag är farligt när man hamnar i den snurran att man har sin pärm”.  
 
Bo avslutar med att berätta att musiklärarna på hans skola är duktiga på att finna och 
dokumentera relevant och nytt undervisningsmaterial för eleverna. Calle upplever att det är 
mer väsentligt för eleverna att få möjlighet till fördjupning i vissa musikgenrer än att spela 
många olika genrer. Calle fortsätter berätta att syftet med en mer fokuserande fördjupning i en 
musikgenre styrks av styrdokumentens kunskapskrav. 
 

Analys	  
Valet av musikgenrer till ensembleundervisningen kommer främst från musiklärarna som 
försöker göra sina val utifrån styrdokumenten. Informanterna lägger mycket tyngd på en god 
förbered planering till sin ensembleundervisning i form av till exempel block, projekt eller 
temaveckor. Valet av musik kan se olika ut men det förekommer tillfällen i deras planeringar 
då eleverna får välja musikinslag, så länge de förhåller sig till musikstilen och genren inom 
det aktuella blocket eller temat. Informanterna upplever möjlighet att få arbeta tillsammans 
med andra musiklärarkollegor i ensembleundervisningen som en bra tillgång vilket kan bidra 
med andra perspektiv och kompletterande kunskaper om olika musikstilar och genrer. 
Informanterna vill helst undvika situationer där valet av musik blir för återupprepande. Detta 
kan riskera att begränsa influenserna av ny musik. 
 
Informanterna upplever att det är nyttigt för musiklärare i allmänhet att regelbundet söka efter 
relevant och varierande undervisningsmaterial som kan stödja elevernas kunskapsutveckling. 
Informanternas gemensamma uppfattning om hur arbetet ska nå upp till styrdokumentens mål 
i Ensemble 1 är att eleverna ska få ett grundläggande upplägg där de ska få spela många ”lätta 
låtar”. Samtidigt förklarar informanterna att valet av musikstilar och genrer är mycket brett 
och att det finns många genrer som når upp till styrdokumentens kunskapskrav. 
Informanternas uppfattningar skiljer sig åt vad det gäller fördjupning eller breddning inom 
ensemblekurserna.    
 

Svårtolkat	  styrdokument	  
Under denna kategori förklarar informanterna hur valet av musikstilar och genrer påverkas av 
styrdokumentens texter och begrepp. 
 
I betygskriterierna för Ensemble 1 och 2 står det att eleverna i sitt musicerande ska följa 
genrespecifika krav och spela aktuellt musikaliskt material. Anders förklarar att: 
  

Under sin musiklärarutbildning så brukar man oftast samla på sig en massa musik som, ansågs 
då, infatta det mesta man behöver veta om musik. Men aktuell musik är ju liksom att man måste 
vara med i nutiden och se att det har varit någon slags utveckling. Vi gör ju det väldigt mycket 
och om det är någonting vi skulle ha mer av är nog mer traditionell musik kanske. (Intervju med 
Anders)  

 
Bo anser samtidigt, i diskussionen om styrdokumentens beskrivning av aktuell musikalisk 
material, att de valda musikstilarna till ensemblekurserna inte nödvändigtvis behöver utgå 
från äldre eller tidiga former utav musikgenren ”bara för att man spelar reggae så behöver 
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man inte spela just Bob Marley and the Wailers utan spela nyare och fräschare musik som har 
reggae-influenser i sig” (Intervju med Bo). Calle förklara att hans egen kunskap om modern 
musik är snäv, men försöker vara mer lyhörd för musiken som eleverna lyssnar på. 
 

För oss som spela i afroensembler så blir det ju väldigt naturligt att man väljer nya låtar och 
sedan så kontrar man med gamla låtar men samtidigt är det så svårt med såna här dokument, när 
dom försöker täcka upp så mycket, så alla blir nöjda. Egentligen så skulle jag vilja ha haft att 
Skolverket gjorde exempel utifrån mera fiktiva fall så det blev mer konkret i styrdokumenten. 
(Intervju med Calle)  

 
Samtliga informanter berättade att tolkningen av styrdokumenten kan vara svåra att tyda 
ibland. Detta framgick i deras olika tolkningar om genrespecifika krav. Anders berättar att 
genrespecifika krav handlar om en djupare förståelse av den bestämda genrens särdrag som 
kan gestaltas genom till exempel en genrekarakteristisk skala eller en klingande framställning. 
 

Det blir ju samtidigt väldigt svårt att avgöra något konkret eftersom det inte står några exempel 
på genrer eller mått utan bara att genren ska ha genrespecifika krav. För Ensemble 1 och 2 i sin 
helhet så blir det säkert tjugo olika genrer som man hinner igenom, och jag skulle väl inte säga 
att man behöver kunna alla tjugo genrespecifika krav men i alla fall de flesta. (Intervju med 
Anders)  

 
Bo beskriver att genrespecifika krav innebär att kunna urskilja vissa igenkännande moment 
samt kunna skapa klingande resultat via instrument/sång som kännetecknar musikgenren. Bo 
berättar att på hans gymnasieskola så stödjer musiklärarna eleverna att föra diskussioner om 
genrer under ensemblelektionerna för att tillsammans finna vad som är genrespecifikt i 
musiken. Bo fortsätter berätta att det kan vara problematiskt ibland när man läser 
styrdokumentens kriterier om vad som bör prioriteras i undervisningen. 
 

Det står ju i styrdokumenten att man ska jobba med elevens konstnärliga uttryck i musicerandet 
och samtidigt följa med viss säkerhet genrespecifika krav. Många utav dessa kurser stegras 
ständigt till att få mer ett eget uttryck men då upplever jag att man hindras av att samtidigt tänka 
på genrespecifika krav. Detta tolkas och prioriteras ju olika på skolor men då kommer ju frågan 
vad utbildar vi för? (Intervju med Bo) 

 
Calle förklarar att genrespecifika krav till exempel kan vara att eleven spelar en blueslåt med 
det sound som musiken kräver och kan identifiera rytmer, fraseringar och partier som 
kännetecknar genrens karaktär. Calle menar att det står i styrdokumentens betygskriterier att 
”eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande repertoar och stildrag inom valda 
genrer” men Calle upplever att ordet redogör är oklart. 
 

Behöver man ens spela då eller kan eleverna skriva ett PM om det? Så vi musiklärare på skolan 
har funderat på att göra en skriftlig del som ett teoretiskt moment i ensemblekursen där eleverna 
får svara på frågor som rör olika genrer. Tror vi musiklärare glömmer av det ibland, vi tror att 
allt handlar om att lira, så det kan vara nyttigt för eleverna att kunna resonera om musik också. 
(Intervju med Calle) 

 

Analys	  
Det fanns likheter i informanternas svar på frågan om hur de tolkar styrdokumentens 
beskrivning av genrespecifika krav samt aktuellt musikaliskt material. Aktuellt musikaliskt 
material betyder enligt informanterna att musiken som är populär idag ska användas i 
ensembleundervisningen.  
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Informanternas kommentarer visar att de är öppna för användandet av populärmusikgenrer 
som undervisningsmaterial, men upplever det svårt att välja aktuella musikaliska materialet. 
Vilket visar sig i att materialet skiljer sig åt på olika gymnasieskolor. Som förslag från 
informanterna på att göra styrdokumenten tydligare gavs exempel på specificerade 
musikexempel. Det tre informanterna hade svårt att definiera vad termen genrespecifika krav 
betyder men gav trots detta liknade förslag.   

	  

Möjlighet	  till	  genrebreddning	  
Under denna kategori förklarar informanterna hur de påvisar möjligheten till genrebreddning i 
kurserna för ensemble. 
  
På frågan om hur musiklärarna ger möjlighet till genrebreddning så svarade informanterna att 
det förekommer möjlighet bland annat genom att emellanåt låta eleverna välja musik. Anders 
berättar att det är mer vanligt i Ensemble 2 kursen att eleverna får välja genre eftersom 
Ensemble 1 kursen fortfarande är styrd av musiklärarna ”men det finns ju projekt där eleverna 
ska framföra bland annat offentligt och då finns det ju möjlighet att välja, arrangera och spela 
den musik som de vill spela”. Anders fortsätter berätta att musiklärarna på hans skola försöker 
hjälpa eleverna att upptäcka och förkovra sig i musikgenrer och samtidigt får de välja material 
själva. Ett liknande svar ger Bo som berättade att musiklärarna utför många projekt där 
eleverna får välja musikgenrer och låtar. 
 

Eleverna får ju tycka till med om vad vi ska göra för någonting för ibland vet vi inte vad nästa 
block blir och då kan man ju kasta ut frågan till eleverna som får vara med och påverka. (Intervju 
med Bo) 

 
Calle berättar att det är upp till musikläraren att avgöra hur de går tillväga. Han förklarar att 
detta beror på att skolans skolledning inte granskat om ensemblekurserna har möjlighet till 
genrebreddning. Han menar att ”man hoppas på att musikläraren har genrebredd i sig när man 
sätter dem i ensemblejobbet”. Samtidigt upplever Calle en frustration i arbetets upplägg och 
berättar att ensembleundervisningen borde inrikta sig på att vara mer kreativt. 
 

Om man jämför med andra konstnärliga forum som till exempel bild så skapar de, redan från ett 
tidigt stadium, något eget medan vi inom musik reproducerar hela tiden något som existerar. Jag 
tror att det härstammar från en tradition i musik där man lär sig först spela och sedan kan man 
vara kreativ, fast jag tycker det ska vara parallellt. (Intervju med Calle) 

 

Analys	  
Informanterna menar att de vill ge eleverna möjlighet att välja musikgenrer i 
ensembleundervisningen. Informanterna berättar att det är upp till varje individuell 
musiklärare att avgöra hur möjligheten till genrebreddning ska gå tillväga men att det inte 
finns några specifika riktlinjer i styrdokumenten.  
Eleverna får en chans att välja genre när de ska göra ett framträdande eller när musikläraren 
inte har planerat inför lektionen. Det som har visat sig i analysen är att informanterna ändå 
utför genrebreddning med varierande musikstilar och genrer i sin respektive 
ensembleundervisning. De har i sina intervjuer räknat upp flera olika stilar och genrer som 
mycket väl kan räknas som ett tillfredställande antal för att uppnå möjlighet till 
genrebreddning enligt styrdokumenten. Calle berättar att varken styrdokumenten eller 
skolledning inom gymnasieskolan ger någon tydlig beskrivning av hur möjligheten till 
genrebreddning ska åstadkommas, utan detta ska en musiklärare avgöra själv.    
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Sammanfattande	  analys	  	  
I denna sammanfattning görs en fördjupande analys som tar stöd av bakgrundskapitlets 
litteratur. 
 
Informanterna berättar att styrdokumenten och de begrepp som finns i texterna är svåra att 
tolka. Informanterna uppfattar begrepp som genrebredd, genre, stilart och stil, olika och 
förklarar att de knyts till vissa ensembleformer med en musikalisk inriktning. Informanterna 
menar att begrepp som genrebredd blir mer uttalade i deras ensembleundervisning eftersom 
det uppfattas ha tydligare association till de musikgenrer som informanterna gav exempel på, 
som till exempel pop, rock, blues och reggae. Trots att begreppen är svårdefinierade så är det 
nödvändigt med termer som till exempel genrebredd för att kunna skilja på olika genrer och 
bidra med specifika skillnader (Asp 2013). Begreppet stilart associeras till andra musikaliska 
inriktningar som konstmusik eller folkmusik vilka informanterna inte behandlar lika mycket i 
sin ensembleundervisning. 
 
Lilliestam (2009) skriver att begreppet stil associeras till flera saker som plats, tid, 
musikinstrument, musikutövning och artister. Detta nämner även informanterna. 
Informanterna berättar att det inte finns någon stil eller genre som gör anspråk på att vara 
viktigare eller bärare av ett större kunskapsvärde för eleverna. Kempe & West (2011) skriver 
att det inte finns några objektiva kriterier som kan avgöra vad som är en bra eller dålig 
musikgenre och vilka kan skapa de bästa förutsättningarna till genrebreddning. Istället menar 
informanterna att musikläraren utifrån ensemblegruppen ska välja musikstilar och genrer som 
är lämpliga att behandla i ensembleundervisningen, eftersom valet av musik är beroende av 
sitt sammanhang (Lilliestam 2009). Informanterna vill att valet av genrer ska ha ett 
pedagogiskt perspektiv. Detta tar sig uttryck i att genrerna ska behandla grundläggande 
harmonik och rytmik, men kan också avspegla sig i musikgenrer som är ovanliga för eleverna. 
Ett tredje pedagogiskt perspektiv visar sig i att genrerna följer en historisk utveckling. 
 
Informanterna förstår kursernas centrala innehåll och för goda argument som förhåller sig till 
kursplanernas texter. Redan i tidigare styrdokument, som Lgy 70, har genrebredd spelat en 
stor roll i musikundervisningen, men det har blivit mer framträdande i senare styrdokument 
att värna om elevernas åsikter och påverkan. Till exempel genom valet av musikgenrer till 
ensembleundervisningen. Informanterna berättar att kursen i ensemble inte är så genrebreda 
som styrdokumenten avser. Informanterna menar dock att de utför en mängd olika block och 
teman av musikstilar och genrer i deras ensemblekurser som visar på genrebreddning. 
Styrdokumentets text pekar på att musikundervisningen ska ge möjlighet till genrebreddning 
genom att behandla musik från olika tider, kulturer och stilarter. Med detta finns det inget 
som antyder att informanterna har gett dåliga förutsättningar för genrebreddning eller att 
informanterna har behandlat för få genrer i ensemblekurserna. Begreppet genrebredd är 
problematisk i frågan om vilken kunskap som den syftar på. Syftar begreppet på en fördjupad 
kunskap eller på en bredare kunskap inom flera olika musikgenrer (Asp 2013)? Informanterna 
resonerar olika i denna fråga och betonar att det både är viktigt att ge en musikalisk grund 
med många klingande exempel och en fördjupning inom olika musikgenrer.  
 
I Ensemble 1 centrala innehållet betonas det att kursen ska ge möjlighet till grundläggande 
kunskaper medan i Ensemble 2 ska kunskaperna fördjupas. Men det är tydligare betonat i 
Ensemble 2 centrala innehåll att valet av musik ska behandla antingen ”en eller flera valda 
genrer” (Skolverket 2011b). Informanterna berättar att genom genrebreddning så ska även 
eleverna få möjlighet att ta initiativ till valet av musikstilar och genrer till musiklärarnas 
planering. Varför elevernas val förekommer mer i Ensemble 2 kursen kan delvis bero på 
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informanternas inställning och tolkning av Ensemble 1 grundläggande syfte, som därmed kan 
vara beroende av tydligare ledning i sin undervisning och planering för att uppnå kursens 
kunskapskrav samt centrala innehåll. Dagens styrdokument talar för att musikundervisningen 
ska ge eleverna möjlighet till ansvarstagande samt vara inspirerande för deras konstnärliga 
skapande. Om valet av musikstilar och genrer påverkas för mycket av musiklärarens 
personliga värderingar samt normer kan det leda till otillfredsställande genrebreddning samt 
försvåra elevers möjlighet till initiativtagande förklarar Johansson (2005) och Schenck 
(2000).  
 
Informanterna upplever styrdokumenten som otydliga. De förklarar hur möjligheten till 
genrebreddning i praktiken kan upplevas som svårt att utföra. Informanterna hoppas att 
musiklärare på alla skolor lyckas åstadkomma möjligheten till genrebreddning utan att 
påverkar eleverna eller ensembleundervisningen negativt. Informanterna nämner att de ofta 
söker möjligheter för eleverna att spela offentligt och att dessa tillfällen ger eleverna 
möjlighet att komma med förslag på musik till ensembleundervisningen. Musiklärarens 
påverkan är samtidigt nödvändig i undervisningssituationen, skriver både Johansson samt 
Schenck, för att bland annat kunna motivera och inspirera eleverna i sitt musicerande, men 
även för att kunna stödja gruppen med en demokratisk ledarstil som syfte att skapa ett 
ansvarstagande och en mognad hos eleverna. Informanterna har förklarat att de stödjer 
elevdemokrati genom att inkludera elevernas synpunkter och värderingar i valet av 
musikstilar och genrer i ensembleundervisningen.   
    
Det är en god egenskap hos en ensembleledare att kunna reflektera över både sina bra och 
dåliga egenskaper så att inte egna behov hos gruppledaren påverkar elevernas (Johansson 
2005). De negativa erfarenheterna som Schenck (2000) skriver om kan förändras eller 
förhindras med en konstant reflektion över valen av stilar och genrer. Informanterna förklarar 
att både kunna ventilera och arbeta tillsammans med andra musiklärare berikar 
undervisningen och deras val av musikstilar och genre. Informanterna berättar att det är flera 
faktorer som spelar roll i deras val av musikstilar och genrer till ensembleundervisningen 
förutom styrdokumenten. Informanterna förklarar att deras skolor har en musikinriktning på 
populärmusik, till exempel pop, rock, blues och reggae, som gör att valet av musikstilar och 
genrer styrs av de förväntningar som skolan har på musikundervisningen. Samtidigt påpekar 
informanterna att det också är viktigt för en musiklärare att också, i sitt val av musik, 
parallellt kunna reflektera över syftet med ensembleundervisningen så fokus ligger på 
elevernas lärande. Enligt Lilliestam (2009) samt Kempe och West (2011) förekommer det i 
skolor tydliga normer och värderingar över olika musikstilar och genrer. Detta kan göra att 
valet av genrer blir fattigt. Men skolans förväntningar betonas inte lika mycket av 
informanterna som elevernas möjlighet att bidra med förslag på musik till 
ensembleundervisningen. Både Lilliestam samt Kempe och West redogör för hur valet av 
musikstilar och genrer inte är enkelt utan kräver mycket övervägande hos musikläraren som 
ska värdera om musiken är tillfredsställande inte bara utifrån styrdokumenten utan även 
utifrån elevernas förväntningar av kurserna i ensemble. Informanterna berättar att de i så hög 
grad som möjligt utgå ifrån styrdokumentens direktiv till kurserna i ensemble, men vill 
samtidigt också att elevernas synpunkter ska ha stor betydelse för valet av musikgenrer. 
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DISKUSSION	  
I följande avsnitt diskuteras resultatet från föregående avsnitt, framför allt i relation till 
tidigare forskning, tillsammans med bakgrundslitteratur. Syftet med studien är att undersöka 
hur musiklärare på gymnasiet tolkar och arbetar med styrdokumentens direktiv, såsom 
kursplaner, ämnesplan för musik samt läroplan (Lgy 11), i valet av musikstilar och genrer till 
kurserna Ensemble 1 [MUSENS01] och Ensemble 2 [MUSENS02S].   
 
I början av undersökningen förväntade jag att resultatet skulle visa på ett mer entydigt svar på 
uppsatsens frågeställning: Hur uppfattar samt förhåller sig musiklärarna till styrdokumentens 
beskrivningar om val av musikstilar och genrer i kurserna Ensemble 1 och 2? samt hur 
arbetar musiklärare i kurserna för att uppnå styrdokumentens mål? Detta antagande kom 
ifrån min egen upplevelse att musiklärare på gymnasiet förstår styrdokumentens direktiv så 
väl att valet av musikstilar och genrer till kurserna i ensemble inte sker med större problem. 
Resultatet visar dock att styrdokumentens texter inte ger några tydliga direktiv om hur 
musikstilar och genrer väljs. Detta innebär att inget antal uppges vad gäller musikstilar och 
genrer, inte heller hur musikläraren ska ges möjlighet till genrebreddning i kurserna. Även 
styrdokumentens begrepp och termer har varit svåra att tolka för informanterna. Detta framgår 
av att de har gett olika definitioner och värderingar på begreppens betydelse. Musiklärarna får 
istället bestämma mycket själva, med blockplaneringar utarbetade av musiklärarna, eller 
stundvis låta eleverna få möjlighet att bestämma genom demokratiska tillvägagångssätt.  
 
Att musiklärare upplever styrdokumentens direktiv i valet av musikstilar och genrer som 
svåra att tolka är inte ett ovanligt fenomen. Genom styrdokumentens historia har det aldrig 
existerat några specifika direktiv om hur en musiklärare gör sina val av musikstilar och genrer 
i kurserna för ensemble (Asp 2015). Lärarna verkar inte få några specifika definitioner av 
dessa begrepp och termer via styrdokumentens texter. Detta leder till många frågor och 
därmed en fri tolkning. Einarsson och Persson (2015) visar att musiklärare utgår från samma 
styrdokument, men att de bland annat upplever och tolkar begrepp och termer olika. 
Informanternas tolkningar av begrepp och termer från styrdokumenten kan antyda att 
styrdokumenten behandlas och värderas olika även på gymnasieskolor med samma 
musikaliska inriktning.  
 
Trots att informanterna upplever en osäkerhet om vad styrdokumentens texter ibland menar 
verkar deras ensembleundervisning ändå i praktiken fungera och uppfylla olika förväntningar 
och krav i kurserna. Asp (2015) undersökning visar att musiklärare underförstått når målen 
genom sina undervisningar utan några specifika direktiv. Osäkerheten hos musiklärarena kan 
ha uppstått med styrdokumentens (Lgy 11) nya inriktning som innebär att vara mindre 
kontrollerande. Trots att informanterna upplever styrdokumenten som svårtolkade visar 
undersökningens resultat att deras definitioner av både begrepp och termerna i 
styrdokumenten var lika.  
 
För att göra styrdokumenten tydligare föreslår informanterna att styrdokumenten skulle 
innehålla musikexempel med till exempel låtar från olika genrer. Att bifoga styrdokumentens 
direktiv med musikexempel skulle inte göra texterna eller musiklärarnas val bättre. Detta 
skulle troligtviss försvåra möjligheten för musikläraren att utgå från undervisningssituationers 
kontexter samt särskilja vissa musikstilar och genrer efter en personlig upplevelse av 
musikalisk kvalitet. Att låta musiklärare få större möjlighet att välja bör istället ses som en 
möjlighet genom att kunna inkludera flera musikstilar och genrer i ensembleundervisningen. 
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Musiklärare har svårt att avgöra om deras val är tillräckliga. Valet av musikstilar och genrer 
är en definition av vad som anses vara bra. Valet bygger på hur ett tillfredsställande resultat 
kan skapas tillsammans med vilka förväntningar deltagarna har (Lilliestam, 2009). Det är 
alltså inte själva valet av musikstilar och genrer som är bra eller dåligt. Det handlar om hur 
musiklärarens val ska leva upp till de olika förväntningar som existerar i styrdokumentens 
texter eller hos eleverna. Informanterna förklarar att valet av musikstilar och genrer ska ha ett 
pedagogiskt syfte, att till exempel kunna stödja grundläggande teorikunskap. Med detta får 
deras val en lämplig utgångspunkt som bygger på underlag från styrdokumentens texter. Detta 
betyder att valet av musikstilar och genrer till ensembleundervisningen ska sättas i relation till 
vilket sammanhang de har till undervisningens syfte. Musikläraren kan i kursens centrala 
innehåll finna kursens syfte (till exempel Ensemble 1: grundläggande) och arbeta utifrån det. 
Valet av musik behöver inte definieras som varken svår eller elementär utan kan i sitt 
utförande variera i svårighetsgrader (Asp 2015). Detta betyder att musikläraren ska anpassa 
den valda genren efter elevernas förutsättningar. Ett dilemma är att musikläraren inte gör ett 
tillräckligt brett val av musikstilar och genrer till ensembleundervisningen. Mängden av olika 
musikstilar och genrer är inte lika viktigt som att uppfylla de förväntningar styrdokument, 
lärare, elever och skola har på undervisningen (Asp 2015). Målet är att kunna åstadkomma ett 
tillfredsställande musikaliskt resultat, vilket inte främst bygger på vilka genrer som används. 
 
Det har visat sig i undersökningen att musiklärares val av musikstilar och genrer inte 
egentligen behöver några direktiv från styrdokumenten. Musiklärarens egen bedömning och 
tidigare musikaliska erfarenheter ligger ofta till grund för val av genrer och stilar. Samtidigt 
håller musikläraren sig uppdaterad med nya intryck av genrer från olika källor, som till 
exempel elever eller musiklärarkollegor. Musiklärarens erfarenheter, värderingar samt normer 
om genrer påverkar eleverna genom undervisningens genomförande och val av musik. Detta 
visar både tidigare forskning (Asp 2013) och min undersökning. För att inte påverka 
ensembleundervisningen negativt är det förnuftigt av musikläraren att ständigt skaffa sig olika 
perspektiv från till exempel elever eller via ett kollegialt arbete tillsammans med andra 
musiklärare.  
 
Om en musiklärare använder sig av sina egna referenser för mycket i valet av bland annat 
musikstilar och genrer kan det förhindra elevernas möjlighet till musikaliskt lärande förklarar 
både Johansson (2005) och Asp (2011). Musikläraren kan även distansera sig från 
musikpedagogiska och musikdidaktiska principer. Genom att föra en god kommunikation 
med andra lärarkollegor kan musikläraren få möjlighet att resonera kring sina val och kan 
förhoppningsviss göra styrdokumentens direktiv tydligare. En god kommunikation gör valen 
mer konkreta samt tydliga för att kunna uppnå de tillfredsställande resultaten som 
styrdokumenten men även de övrigt involverade i ensembleundervisningens genomförande 
har. Tidigare forskning av Asp (2015) visar också att eleverna är till stor hjälp i valet av 
musikinnehåll, genom valmöjlighet som styrdokumenten ger musikläraren. Detta nämner 
även informanterna och förklarar att eleverna gör valet tydligare. 
 
Informanterna i undersökningen visar att de får nödvändig information genom att alltid öppna 
upp för diskussion i klassrummet. Detta kan göra valet enklare med till exempel nya 
musikintryck. Asp (2015) förklarar att elevers initiativ och påverkan av musikaliska material 
tas emot och behandlas ofta i ensembleundervisningen. Elevernas påverkan som väsentligt i 
ensembleundervisningen och bland annat skapar möjligheter för eleverna att ta initiativ 
(Johansson, 2005). Detta beskriver även informanterna. Musikläraren bär på kunskaper om 
bland annat musikstilar och genrer, men svaret på vilka musikdidaktiska delar musikläraren 
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ska behandla ligger främst hos elevernas förutsättningar. Detta ska musikläraren också i sitt 
uppdrag bemöta samt uppmärksamma under undervisningssituationerna.  
 
Informanternas sätt att välja musikstilar och genrer är inte på något sätt problematiskt och 
skapar inte heller några negativa förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Tvärtom. 
Informanterna följer de förutsättningar de har på sina respektive gymnasieskolor och visar 
stort intresse i frågor om styrdokumentens direktiv och hur de kan förbättras. Tidigare 
forskning visar också att eleverna inte är missnöjda utan uppskattar ensembleundervisningen 
och uppskattar musiklärarnas bedömning och val av musikstilar och genrer (Asp, 2011).  

Avslutande	  reflektion	  
I uppsatsen använde jag kvalitativa intervjuer som metod för dataskapande och fenomenografi 
som metodansats. Arbetet med metoden och metodansats har fungerat bra för det mesta. Jag 
kunde via enskilda intervjuer föra diskussioner med mina informanter och ge följdfrågor på 
de kommentarer eller svar som gavs. Användningen av kvalitativa intervjuer som metodansats 
har varit en fördel. Med metodansatsen har jag fått möjlighet att öppna upp för diskussioner 
om hur ett fenomen påverkar, berör och tolkas av olika människor. Detta har fungerat utan 
större problem som metod för dataskapande. En nackdel var att det tog lång tid att 
transkribera och sedan analysera centrala delar som dök upp i intervjuerna. I användningen av 
metodansatsen är det viktigt med tydlighet och noggrannhet i arbetets utförande för att 
undvika eventuella missförstånd eller problem som påverkar undersökningen negativt. Detta 
ska även forskaren visa hänsyn till i användning av metod. Min goda framförhållning med 
intervjuerna och det intensiva arbetet med transkriptioner och analys var en anledning till 
varför det gick bra att arbeta med metoden och metodansatsen. 
 
Med kvalitativa gruppintervjuer hade diskussionerna från intervjuerna säkert fått andra svar 
och visat ett annorlunda resultat. En kvalitativ gruppintervju skulle kanske ha bjudit in 
informanterna till djupare diskussioner om ämnesområdet. Metoden hade nog inte gjort 
arbetsprocessen för dataskapandet mindre men det hade varit intressant att se hur 
diskussionerna mellan musiklärare hade sett ut och påverkats i en intervjugrupp. Samtidigt 
finns risken att en informant leder för starka åsikter och gör det svårt för de andra 
informanterna i gruppen att diskutera om ämnesområdet. En sådan diskussion riskerar att bli 
ensidig och därför inte ge önskat resultat.      
 
Eftersom jag valde att i min forskning utgå ifrån ett lärarperspektiv så vore det intressant för 
framtida forskningar att undersöka hur musiklärares val påverkar eleverna och hur elevernas 
val av musikstilar och genrer iscensätts i ensemblekurserna.  
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Bilaga	  1	  
Intervju frågor: 
 

• Vad betyder genrebredd för dig? 
• Vad betyder olika stilarter för dig? 
• Hur tycker du kurserna bör gå till för att hjälpa elevernas genrebreddning? 
• Hur går arbetet till i kurserna när ni väljer ”Aktuell musikaliskt material” eller ”Olika 

stilarter”? 
• Vad får ensemblerna spela? 
• Vad tror du ”genrespecifika krav” betyder? 
• Hur ger musiklärarna ”möjlighet till genrebreddning”? 
• Hur mycket av det som står i styrdokumenten om genrebreddning kan en musiklärare 

uppnå i kurserna? 
• Upplever du att dina elever har fått ”möjlighet till genrebreddning”? I så fall hur? 

 


