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Abstrakt

I läroplanen för gymnasiet, Gy 2011, ingår grundläggande repertoar som centralt innehåll för 
kurserna Instrument eller sång 1 och 2. Syftet med föreliggande studie är att utveckla kunskap 
om hur sångpedagoger på gymnasiets estetiska program arbetar för att uppfylla 
styrdokumentens krav i dessa kurser. Studien utgår från sociokulturell lärandeteori, Hultbergs 
modell för musikaliskt lärande samt musikämnets utveckling ur historiskt och nutida 
perspektiv. Tidigare forskning visar att pop- och rockmusik idag dominerar grundskolans och 
gymnasiets musikundervisning. Snarare än att följa styrdokumentens intentioner utgår lärare 
och elever från sig själva när de väljer repertoar – de är “sin egen läroplan” och “levande 
läromedel”. Fem sångpedagogers resonemang kring repertoarens betydelse i 
sångundervisningen i förhållande till genrebredd, den egna bakgrunden och elevernas 
delaktighet vid repertoarval har undersökts genom kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att 
begreppet grundläggande repertoar är mångtydigt. Pedagogerna formar själva sin 
undervisning och kan anses utgöra sin egen kursplan. Begreppet kopplas till genrebredd, och 
elevens sångtekniska förutsättningar tycks påverka vilka genrer som presenteras. Detta 
föranleder en kritisk diskussion kring elevernas tillgång till kulturella verktyg i form av olika 
genrer, särskilt klassisk musik. Balansgången mellan elevernas intresse och styrdokumentens 
krav på genrebredd visar sig vara en pedagogisk utmaning, varför en liknande studie ur 
elevperspektiv efterfrågas.

Nyckelord: Sångundervisning, gymnasiet, estetiska programmet, musik, lärares val, repertoar, 
genrer.



Förord

Allt lärande sker i en kontext – så även det  som sker vid arbetet med en examensuppsats. Jag 
vill tacka alla som på ett eller annat sätt  har gjort det möjligt för mig att skriva denna uppsats.  
Ingen ska känna sig glömd, men några är för viktiga för att inte nämnas. Av dessa är den 
första och främsta min älskade man Joel som, utöver att  ta 100 % ansvar för hushållsarbetet 
under denna tid, har stöttat och hjälpt  mig på så många sätt att det är omöjligt att  formulera 
med ord. Tack för tålamod, förståelse, stöd och kärlek! Nu ska jag inte vara gift med datorn 
längre. Min syster Gunvor och mamma Marianne – tack för givande diskussioner, 
uppmuntran och korrekturläsning. Utan mina informanters medverkan hade arbetet inte gått 
att  genomföra, tack ska ni ha för att  ni ställde upp! Ett stort tack också till min handledare 
Johan Nyberg, vars finurliga kommentarer och stora kunnande hjälpt  mig att  tänka ett extra 
varv och sporrat mig vidare i arbetet. Sist men inte minst vill jag tacka Jesus för kraft, 
inspiration och hopp när jag varit nära att ge upp.

Nu går uppsatsskrivandet  mot sitt slut, men därmed inte lärandet. Dess kontext kommer dock 
att  se märkbart annorlunda ut när vi och vårt barn, som vuxit i takt med denna uppsats, blir 
varandras lärare.
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1. Inledning

Jag har alltid älskat att sjunga. Som barn var jag mycket aktiv i olika körer men det var först 
när jag började på musiklinjen på Södra Latins gymnasium hösten 1999 som jag fick min 
första enskilda sånglektion. Den utgjorde starten på en tio år lång sekvens av enskilda 
sånglektioner minst en gång i veckan. Min första sånglärare hade – vilket alla andra också 
skulle komma att  ha – sin bakgrund inom den klassiska sången och eftersom jag villigt tog till 
mig den klassiska skolning och de sånger han gav mig formades jag snart till en av skolans 
“klassiska sångnördar”. Bland dessa var jag i gott sällskap och jag älskade – och älskar 
fortfarande – sångerna och den klassiska sångklangen. Nu, som blivande sångpedagog, inser 
jag att dessa sånglektioner och sångpedagoger i allra högsta grad har bidragit  till att lägga 
grunden för min identitet som sångerska och pedagog.

Såhär i efterhand kan jag roa mig med att  undra vad som hade hänt om jag i stället fått en 
pedagog med bakgrund inom jazz eller pop som första sånglärare. Hade jag då varit en annan 
sångerska och pedagog än jag är idag? Lärarens makt att forma och påverka sina elever är stor   
(Strandberg, 2007) och sångpedagogen har förhållandevis mycket tid enskilt med varje elev  
och därtill ett såväl ålders- och kunskapsmässigt som socialt övertag gentemot eleven. Det är 
därför möjligt att  sångpedagogers egen musikaliska bakgrund har betydelse för elevens 
utveckling, inte minst genremässigt.

Som vikarierande sångpedagog har jag ställts inför uppgiften att  snabbt hitta lämpliga sånger 
till varje elev. Jag insåg att  valet av repertoar är både viktigt och beroende av många olika 
faktorer, men fann mig själv till stor del välja sånger som jag själv redan kände till och tyckte 
om. Till skillnad från situationen när det gäller många andra instrument finns det inte någon 
självklar nybörjarbok med utvalda, grundläggande sånger att tillgå – ingen Jag lär mig 
sjunga, del 1. I stället finns en hel uppsjö av sångböcker inom olika genrer med mängder av 
sånger i varje bok att välja bland, en uppgift som förstås tar enormt mycket tid och som kräver 
kunskap om vad man egentligen ska leta efter. Sådan praktisk kunskap finns måhända hos 
enskilda sångpedagoger, men synen på repertoarens betydelse för sångundervisningen tycks 
skilja sig åt från pedagog till pedagog. Jag har under årens lopp  mött sångpedagoger som 
anser att det inte spelar någon roll vilken sång eleven sjunger eftersom det är hur pedagogen 
arbetar med sången som är det viktigaste. Andra lägger stor möda på att hitta repertoar som 
kan hjälpa eleven vidare i sitt  lärande och verkar tycka att det är repertoaren som är avgörande 
för elevens röstutveckling. Konstateras kan i alla fall att det är svårt  att  i längden undervisa 
utan repertoar, särskilt om kursplaner och andra styrdokument ska följas.

I den senaste läroplanen för gymnasiet, Gy 2011, anges i kursplanen för Instrument eller sång 
1 “grundläggande repertoar” som centralt innehåll (Skolverket, 2011c, s. 15). I kursen 
Instrument eller sång 2 ingår sjungandet av grundläggande repertoar som ett kunskapskrav 
och ju mer omfattande repertoar eleven har, desto högre betyg utdelas. Repertoaren ska också 
ge eleven möjlighet att pröva olika musikstilar, genrer. Men hur sångpedagoger ska arbeta för 
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att uppnå dessa mål är inte uttalat  och varken någon definition av begreppet grundläggande 
repertoar eller konkreta exempel på genrer ges i styrdokumenten. Därför hoppas jag att min 
studie ska kunna ge upphov till tankar och idéer kring repertoarval för andra sångpedagoger i 
vardande och på så sätt  förbättra deras förutsättningar att  välja god och blandad repertoar till 
sina elever.
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2. Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet  med mitt examensarbete är att utveckla kunskap om hur 
sångpedagoger som undervisar i kurserna Instrument eller sång 1 och 2 på gymnasiet arbetar 
för att uppfylla styrdokumentens krav på att eleverna ska få en grundläggande repertoar med 
möjlighet att pröva olika genrer. Det specifika syftet blir därför att försöka förstå hur de 
deltagande sångpedagogerna resonerar kring repertoarens betydelse och funktion i 
sångundervisningen i förhållande till genrebredd, den egna bakgrunden och elevernas 
delaktighet vid repertoarval – detta genom att ställa följande forskningsfrågor:

• Hur resonerar pedagogerna kring begreppet grundläggande repertoar och vilka arbetssätt 
och urvalsfaktorer använder de sig av för att ge eleverna en sådan?

• Vilka genrer representeras i undervisningen och hur ser pedagogerna på genrebredd?

• Vilken betydelse och funktion anser pedagogerna att repertoaren har som redskap  i 
sångundervisningen?

• Hur ser pedagogerna på elevernas inflytande och delaktighet i valet av repertoar?

• Vilken betydelse anser pedagogerna att den egna musikaliska bakgrunden och inriktningen 
har för en sångpedagogs val av elevrepertoar?

2.1 Definitioner av begrepp

Nedan följer definitioner av för studien relevanta begrepp.

2.1.1 Repertoar

Repertoar är enligt Nationalencyklopedin (2013b) ett begrepp som främst används i 
teatersammanhang – synonymt med “förteckning” eller “spellista” – och anger vilka 
uppsättningar teatern erbjuder. Dessa speglar ledningens konstnärliga målsättning (ibid.). 
Repertoar kan också användas i betydelsen “uppsättning musikstycken hos en artist”; artistens 
repertoar utgörs av de musikstycken hon eller han behärskar (ibid.). I denna uppsats används 
repertoar synonymt med ord som “låt”, “stycke” och “sång” samt dessa ord i plural.

2.1.2 Genre

I studien går repertoarbegreppet hand i hand med begreppet genre. Den lexikala betydelsen av 
ordet är enligt Nationalencyklopedin (2013a) en “typ  av konstnärlig framställning med vissa 
gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer”. Genre används i uppsatsen synonymt med 
“stil” och “musikstil”, eftersom styrdokumenten jämställer dessa begrepp (Skolverket, 
2011c).
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Viktigt att beakta är att  båda dessa begrepp  kan betyda olika saker för olika människor och i 
olika sammanhang – de är beroende av sin kontext.
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3. Bakgrund

Nedan redogörs för sociokulturell lärandeteori i relation till föreliggande studie samt en 
modell för musikaliskt lärande kopplad till denna teori. Sedan följer en översikt över 
musikämnets historiska och nutida utveckling i svenskt utbildningsväsende. Därefter 
presenteras tidigare musikpedagogisk forskning med bäring på repertoarval i grundskola och 
gymnasium samt ett avsnitt om det estetiska programmets musikinriktning och dess elever. 
Slutligen redogörs för studiens förankring i styrdokumenten samt relevans för läraryrket.

3.1 Sociokulturell lärandeteori

Den ryske psykologen Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) formulerade i dåvarande 
Sovjetunionen på 20- och 30-talen vad som har kommit att betraktas som banbrytande tankar 
om mänsklig utveckling, vilka han benämnde kulturhistorisk psykologi (Strandberg, 2006). 
Vygotskij var inte pedagog till yrket  men hans idéer kom att ligga till grund för den 
lärandeteori som kallas det sociokulturella perspektivet (ibid., 2006). Detta synsätt på lärande 
kan ses i kontrast till två andra teorier om lärande och utveckling. Det synsätt som 
dominerade på Vygotskijs tid var behaviorismen – även kallat reflexologin – som enkelt 
förklarat såg lärande som en observerbar, yttre förändring grundad i empiri och motiverad av 
yttre stimuli. Ett  diametralt motsatt synsätt står kognitivismen, med Jean Piaget (1896-1980) i 
förgrunden, för. Lärande sker enligt detta perspektiv som en mental inre process, skild från 
människans yttre (Dysthe, 2003). I relation till dessa teorier framstår det sociokulturella 
perspektivet – med sin syn på lärande som något som alltid sker i en social, kulturell och 
historisk kontext – som ett alternativ där inre processer och yttre verklighet samspelar. 
Sociokulturell lärandeteori innehåller dock en mängd variationer och inriktningar med många 
begrepp  och termer (Dysthe, 2003) varför en avgränsning gjorts till de centrala begrepp som 
är relevanta för denna studie.

Den sociokulturella teorin har i Sverige vidareutvecklats främst av Roger Säljö (2000, 2005). 
Grundläggande för detta synsätt är att lärande alltid är situerat, det vill säga aldrig går att 
frikoppla från den situation där lärandet sker, och att lärande i grunden är socialt. Med socialt 
menas både individens koppling till sin historiska och kulturella bakgrund – ingen människa 
är en ö – och att lärande sker i relation och interaktion mellan människor. Dessutom ses 
lärande alltid som medierat, vilket innebär att människan inte står i direkt kontakt med 
omvärlden utan använder olika redskap för att  handla i den och förstå den (Säljö, 2000; 
Dysthe, 2003). Att utveckla och använda olika hjälpmedel i sin vardag för att öka sina 
kulturella resurser (i motsats till biologiska) tillhör människans egenart och begreppet 
mediering är mycket centralt för den sociokulturella teorin. Begreppet medierande redskap 
kan syfta på andra människor, fysiska redskap  – artefakter – som exempelvis mobiltelefoner, 
stolar, notställ eller i princip  allt en människa kommer i kontakt med i livet. Enligt Säljö utgör 
de en form av proteser för människan, i vilka vi lagrar information och mening för att med 
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intellektets hjälp  ta fram dem när vi behöver dem. En penna, eller varför inte ett notpapper, 
som givetvis inte kan tänka på egen hand, blir alltså i kombination med en tänkande varelse 
en form av kognitiv resurs (Säljö, 2000). Språk och kommunikation – genom exempelvis text, 
bild eller musik – är de viktigaste medierande redskapen enligt  sociokulturell teori (Säljö, 
2000; Dysthe, 2003; Strandberg, 2006). Begreppet medierande redskap har använts och 
vidareutvecklats inom ett kulturpsykologiskt perspektiv av Jerome Bruner (2002, i Hultberg, 
2009) som i stället benämner dem kulturella verktyg. Dessa ingår i en individs kulturella 
verktygslåda, ett  synsätt som den musikpedagogiska forskaren Cecilia Hultberg (2009) utgått 
från i sitt utvecklande av en teoretisk modell för musikaliskt lärande. En utförligare 
beskrivning av denna modell samt de musikpedagogiska implikationerna av de medierande 
redskapens funktion ges senare i detta kapitel.

3.1.1 Den proximala utvecklingszonen

Ett annat centralt begrepp inom sociokulturell lärandeteori som är direkt hämtat från 
Vygotskijs kulturhistoriska psykologi är den så kallade proximala (närmaste) 
utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD) (Vygotskij, 1978). Människan står i 
ständig utveckling och förändring, alltid redo att  ta till sig – enligt sociokulturell teori 
appropriera – kunskap. Kortfattat kan ZPD beskrivas som det område i en människas 
utveckling som ligger mellan hennes uppnådda kompetens och hennes framtida, möjliga 
kompetens (Säljö, 2000). Med rätt stöd från en handledande medmänniska kan hon klara 
utmaningar som ligger i den närmaste utvecklingszonen, saker hon inte skulle klara helt på 
egen hand. Det kan vara hjälp från en “fiffig kompis” (Strandberg, 2006, s. 54) eller 
vägledning från en lärare – huvudsaken är att stödet kommer från någon som kan lite mer, vad 
Vygotskij (1978) kallar en “more capable peer” (s. 86).

Karsten Hundeide (2003) menar att elevens lärande påverkas av lärarens uppfattning av 
eleven. Ett positivt sätt att se på elevens potential – snarare än att fokusera på dess brister – är 
en förutsättning för att pedagogen ska kunna stötta eleven att klara saker som ligger i den 
närmaste utvecklingszonen och därmed komma vidare i sin utveckling (Dysthe, 2003). En 
viktig egenskap hos en pedagog i exempelvis en undervisningssituation är alltså att  utöver 
medvetenheten om elevens redan uppnådda kompetens också kunna upptäcka vilken 
kompetens eleven har möjlighet att uppnå med rätt handledning. Denna behovsanpassade 
stöttning eller lotsning kallas enligt sociokulturell lärandeteori för scaffolding (Säljö, 2000). 
Det sociokulturella perspektivet på lärande framhåller också att såväl pedagogens som 
elevens sociala, kulturella och historiska sammanhang påverkar vilket lärande som kan äga 
rum (Dysthe, 2003).
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3.1.2 Medierande redskap som kulturell verktygslåda

Människan, världen och de medierande redskapen utgör en enhet (Strandberg, 2006). 
Vygotskij ger en bild av människans medierade relation till omvärlden i form av en triangel, 
vilket figuren nedan visar:

verktyg

objektsubjekt

Fig. 1. Vygotskijs bild av människans verksamhetssystem (Strandberg, 2006)

Att kunna använda de medierande redskapen kräver enligt Vygotskij (1978) både fysisk och 
intellektuell kunskap. Kulturpsykologen Jerome Bruner (2002, i Hultberg, 2009) vidgar 
begreppet och menar att redskapet och dess användningsområde också påverkas av såväl 
kulturell och social som biologisk påverkan. Han kallar därför de medierande redskapen för 
kulturella verktyg. Ett sådant verktyg kan användas på olika sätt  beroende på vad som behövs 
i stunden och hur man använder verktyget  förmedlas kulturellt till individen. Till exempel kan 
en människa veta på förhand hur en spade ska användas för att gräva med även om hon själv 
aldrig gjort detta i praktiken (Hultberg, 2009). På så sätt  står individen och samhället hela 
tiden i växelverkan, något även Säljö (2000) betonar. De kulturella verktyg en individ har 
kunskap om ingår enligt Bruners (2002, i Hultberg, 2009) resonemang i dennes kulturella 
verktygslåda, vilket visas i följande figur:

Fig. 2. Jerome Bruners modell av lärande (Hultberg, 2009)
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3.1.3 Repertoar som kulturellt verktyg för musikaliskt lärande

Inom det musikpedagogiska fältet har Cecilia Hultberg (2009) ytterligare utvecklat  teorin om 
kulturella verktyg och gett den en musikkulturell inramning som beror av de förutsättningar, 
förväntningar och strategier varje individ bär med sig. Denna teoretiska modell för 
musikaliskt lärande är framtagen med tanke på musiker – vilket för Hultberg är detsamma 
som musikutövare – i samhällets mångkulturella verklighet. Musikutbudet idag är enormt och 
lärare möter därför “elever som är musikaliskt erfarna lyssnare, men som saknar förmåga att 
omsätta sina erfarenheter i eget musicerande” (ibid., s. 50). Eleverna har alltså en 
föreställning om hur musiken ska låta som de inte kan leva upp till när de själva musicerar. En 
musikers kulturella verktygslåda kan till exempel innehålla kunskap om genrer eller hur olika 
sorters notation ska tolkas. Enligt Hultberg är också konventioner om hur olika musikstilar 
ska framföras, struktureras och uttryckas en viktig faktor i det musikkulturella lärandet, de 
utgör repertoarens “musikkulturella kontext” (ibid., s. 57). Konventionerna är dock inte 
oföränderliga eftersom nya sätt att  framföra musik kan inspirera till nya sätt att tänka och 
skriva musik vilket i förlängningen skapar nya konventioner (Hultberg, 2009).

Ju mer enskilda musiker utvecklar sin förtrogenhet med en musikstil, desto större 
handlingsutrymme kan de göra anspråk på. Deras möjligheter ökar att  inom ramen för 
etablerade konventioner utveckla olika alternativa sätt att  framföra musiken, och att 
överskrida konventioner på ett för lyssnare meningsbärande sätt. (Hultberg, 2009, s. 57)

Denna kunskap kan musikerna ta del av och själva uttrycka dels genom interaktion med 
“kulturella representanter” i form av andra musiker eller kunniga pedagoger, dels genom att 
“låna erfarenhet” från “kulturella produkter” som exempelvis musikinspelningar (Hultberg, 
2009, s. 53). Musikers möten med olika pedagoger påverkar således enligt Hultberg (2009) 
hur de tar sig an och förhåller sig till repertoaren. Musiken i dess olika former är alltså både 
ett  lärandeobjekt och en representant för sin tradition (ibid.). Följande modell visar hur 
samspel kan ske mellan musiken och musikern och hur musikerns förförståelse, kunskaper 
och kulturella verktygslåda utgör delar i lärandet:
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Fig. 3. Kulturpsykologisk modell av musikaliskt lärande genom musicerande (Hultberg, 2009)

3.2 Musikämnets utveckling i svensk utbildning

Musikämnet i skolan är inte isolerat från samhället  utan avspeglar dess ideologi och utvecklas 
som svar på samhällsförändringar. Nedan följer en sammanställning av musikämnets 
historiska och kulturella utveckling i grundskola, gymnasium och högre utbildning. Med 
avstamp i historiska läroplaner för grundskolan beskrivs ämnets utveckling och repertoarens 
breddning, införandet av en högskoleutbildning för musiklärare och framväxten av 
gymnasiets estetiska program.

3.2.1 Från fostrande kyrkosång till delaktighet med genrebredd

I 1800-talets folkskola kallades musikämnet för Kyrkosång – år 1878 ändrades namnet till 
Sång – och repertoaren bestod i huvudsak av psalmer som gradvis blandades med folkvisor, 
fosterländska sånger och sånger ur konstmusikens värld. I och med 1955 års läroplan skildes 
ämnet från kyrkan och namnet ändrades till Musik. Repertoaren bestod av en “skolmusik” 
med sångsamlingar vars innehåll skulle vara fostrande och karaktärsdanande (Skolverket, 
2007, s. 13). Denna ambition hade också den första gemensamma läroplanen för grundskolan, 
Lgr 62, som togs i bruk året innan den brittiska popvågen svepte in över Sverige (Strandberg, 
2007). När trycket  från såväl popen som filmmusiken och radion var ett faktum påbörjades 
den långsamma genrebreddningen från kyrklig musik och västerländsk konstmusik till alltmer 
populärmusik – musik populär bland ungdomar – i och med Lgr 69 (ibid.). Denna läroplan 
betonade elevinflytande vid lektionsplanering och repertoarval men tillhandahöll samtidigt 
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detaljerade kommentarsmaterial och repertoarlistor med mycket få inslag av den så kallade 
“tonårsmusik” man förordade lärarna att  släppa in i undervisningen (Skolverket, 2007, s. 14; 
Strandberg, 2007). Många genrer – exempelvis progg, punk och heavy metal – var bannlysta 
såsom olämpliga och den så kallade seriösa musiken dominerade ännu stort (Strandberg, 
2007). “Skolmusiken” hade nu blivit  “Musik i skolan” (Skolverket, 2007, s. 14) och mängder 
av mer eller mindre politiserade läromedel och sångsamlingar gavs ut under framför allt 
1970-talet (Strandberg, 2007).

Också i läroverken, som år 1971 omvandlades till dagens gymnasieskola, dominerade klassisk 
musik och svensk folkmusik; den västerländska konstmusiken sågs som mer bildande och 
värdefull än annan musik (Karlsson, 2002). Enskilda instrumentallektioner gavs av 
privatlärare men kulturell och musikalisk allmänbildning förespråkades alltmer i 
kulturpolitiken. 1960- och 70-talets utbyggnad av såväl studiecirklar som den Kommunala 
Musikskolan (KM) ledde till efterfrågan på en gymnasial musikutbildning. I början av 1980-
talet fanns tillgång till billig eller avgiftsfri musikundervisning genom KM  i nästan alla 
svenska kommuner, och antalet elever – och därmed underlaget till en musikutbildning på 
gymnasiet – ökade stadigt. Undervisningen på KM var genremässigt bred och bidrog 
förmodligen till den statliga utredningen “Organisationskommittén för högre 
musikutbildning” (OMUS) som under 1970-talet arbetade med frågor om musikens och 
musikutbildningens roll i skola och samhälle (Karlsson, 2002; SOU 1976:33). 

Arbetet med OMUS ledde bland annat fram till att en experimentell “Särskild 
Ämnesutbildning i Musik” (SÄMUS) infördes åren 1971-77. Denna låg till grund för den 
musiklärarutbildning som startade 1978 på landets musikhögskolor (Olsson, 1993). Den nya 
musiklärarutbildningen hade två inriktningar, dels Grundskole- och Gymnasielärare (GG) 
med inriktning på klassundervisning, dels Instrumental- och Ensemblelärare (IE) med 
inriktning på musikundervisning i exempelvis KM  (ibid.). Ett av OMUS mål var att 
“åstadkomma en yrkesutbildning anknuten till musiklivets behov” (SOU 1976:33, s. 15). Man 
fann att  skillnaden var stor mellan musiken i samhället och musiken i skolan: “det är bara att 
konstatera att vad vi skulle kalla europeisk musik 1750-1900 dominerar repertoaren” (ibid., s. 
135). I OMUS föreslogs sex repertoarområden och begreppet “eftersatta genrer” lanserades 
(ibid., s. 137). Det  innebar att de blivande musiklärarna utöver nordisk och europeisk 
konstmusik också skulle kunna undervisa i repertoarområdena “afro-amerikansk tradition”, 
“nordisk folkmusik” och “övriga etniska gruppers folk- och konstmusik” (SOU 1976:33, s. 
137). Både bredd och fördjupning i olika genrer eftersträvades och utbildningarna ledde också 
till en ny metodik som i högre grad satte eleven i centrum (Olsson, 1993). Den 200 år långa 
traditionen av enbart västerländsk konstmusik i svensk lärarutbildning var nu bruten (SOU 
1976:33).

I läroplanen för grundskolan Lgr 80 och ännu mer i nästföljande läroplan, Lpo 94, lades 
mycket riktigt mer fokus på genrebredd och ensemblespel. Vikten av att ta tillvara elevernas 
musikintressen poängterades alltmer och lärare med en ny  kompetens ersatte alla former av 

10



tidigare detaljstyrning, givna genrer och repertoarlistor (Strandberg, 2007). Detta kvarstår i 
grundskolans senaste läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011b), liksom i den senaste läroplanen 
för gymnasieskolan, Gy 2011 (Skolverket, 2011a). Från att ha haft en estetiskt fostrande 
funktion – där påstått smaklösa eller förmodat olämpliga genrer rensats ut – har musikämnet i 
såväl grundskola som gymnasium idag som uttalat mål att ta vara på ungdomars musikaliska 
preferenser och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen (Strandberg, 2007; 
Skolverket, 2011a; Skolverket 2011b; Skolverket, 2011c).

3.2.2 Det estetiska programmets musikinriktning

Den sammanhållna gymnasieskolan, som på prov innehöll musiklinjer på fem platser i landet, 
infördes 1971 och följde läroplanen kallad Lgy 70 (Karlsson, 2002). Denna tvååriga 
musiklinje blev mycket populär och när 1994 års läroplan för gymnasieskolan – Lpf 94 – 
infördes blev ett treårigt  estetiskt program med musikgren ett av de 16 nationella programmen 
(ibid.). Instrument/Sång ingick som obligatorisk kurs på nivåerna A, B och C (senare 1, 2 och 
3) inom musikgrenen och undervisningen skulle utformas i samråd med eleven. B-kursen 
skulle bland annat ge eleven erfarenhet av olika stilar och genrer (Karlsson, 2002). Efter en 
genomgripande regeringsreform som trädde i kraft  1 juli 2011 finns idag i Sverige 18 
nationella gymnasieprogram, av vilka 12 är yrkesförberedande och sex högskoleförberedande. 
Det estetiska programmet ska förbereda eleverna för konstnärliga och andra högskolestudier. 
På några platser i landet finns också en riksrekryterande estetisk spetsutbildning. En 
genomgång av gällande styrdokuments riktlinjer när det gäller repertoar och genrer ges i 3.4.

3.3 Repertoarval och genrer i dagens musikundervisning

I detta avsnitt presenteras forskning med anknytning till lärares och elevers val av repertoar i 
grundskolans musikundervisning samt på gymnasiets estetiska program. Eftersom dagens 
musiklärare i grundskola och gymnasium ofta har genomgått samma utbildning inleds denna 
del med att redogöra för forskning kring lärares val av repertoar i grundskolan. Därefter 
presenteras forskning med anknytning till lärares och elevers repertoarval på gymnasiet och 
dess estetiska program.

3.3.1 Val av repertoar i grundskolan

Repertoarvalet styrs i grundskolan av lärares och elevers musikaliska preferenser samt av att 
vissa musikstilar gjorts till norm. Det innebär att lärares och elevers samtal om och tankar 
kring olika genrer påverkar dessa musikstilars status i skolan (Strandberg, 2007). Dessutom 
avgörs undervisningens innehåll mer av lärarnas egna åsikter och erfarenheter samt 
kompetens och tillgång till resurser och material än av styrdokumenten (Sandberg, Heiling & 
Modin, 2005; Strandberg, 2007). I och med att lärare och elever därmed kan sägas vara “sin 
egen läroplan” och “levande läromedel” anses musikundervisningen inte vara likvärdig 
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mellan olika skolor i landet (Sandberg et. al., 2005, s. 9). Detta leder till att “undervisningen 
kan domineras av kortsiktighet och tenderar att bli planlös och populistisk” (Skolverket, 2007, 
s. 25). Lärarna har alltid sista ordet när det gäller repertoarval men när eleverna själva får 
välja låtar ökar deras motivation och mindre undervisningstid går åt till argumentation kring 
repertoaren (Strandberg, 2007). Lärare som är genretoleranta, behandlar genrerna rättvist och 
låter eleverna vara delaktiga i valet av repertoar uppskattas också av eleverna (ibid.).

Elevernas tekniska och instrumentala förutsättningar, lärarnas förmåga att ackompanjera och 
handleda inom vissa genrer samt lärares och elevers krav på slutresultatet utgör också 
urvalskriterier för repertoaren i grundskolan (Strandberg, 2007). Vissa låtar väljs bort med 
anledning av de värderingar som texten ger uttryck för eller artistens negativa image, andra på 
grund av tidsbrist vilket innebär att lärarna inte hinner lära sig och sätta sig in i alla genrer. 
Lärarnas krav – vilka inte alltid överensstämmer med elevernas – på musikens kvaliteter i 
form av klang, melodik eller harmonik kan också leda till att sånger väljs bort. Dock anses all 
musik inom “mittfåran” av olika stilar vara acceptabel, trots att  även denna enligt Strandberg 
(2007) innehåller “budskap om kön, etnicitet, ideologi och etik” (s. 284). Den musik som 
dominerar i grundskolan idag tillhör pop- och rockgenrer (Strandberg, 2007).

Enligt Strandberg (2007) har således en ny  typ av skolmusik uppkommit, som innebär att 
“andra uttryck än populärkulturernas marginaliseras” (s. 300). Både lärare och elever verkar 
föredra olika typer av populärmusik och repertoaren i grundskolans musikundervisning kan 
enligt Strandberg (2007) av denna orsak beskrivas som “en historisk exposé över 
populärmusikens historia” (s. 300). En bild träder fram där den västerländska konstmusik som 
dominerat svenskt utbildningsväsen under lång tid idag är en eftersatt genre.

3.3.2 Val av repertoar i gymnasieskolan

Det finns ingen tidigare forskning specifikt om sångpedagogers val av repertoar i enskild 
sångundervisning på gymnasiet. Musikpedagogiska studier har däremot genomförts av Eva 
Georgii-Hemming (2005) när det gäller musiklärare och förhållandet mellan deras 
musikaliska erfarenheter och yrkesutövning inom gymnasiekursen Estetisk verksamhet. 
Vidare har bland andra Marie-Helene Zimmerman Nilsson (2009) och Karl Asp (2011) 
bedrivit forskning angående musiklärares val av innehåll i kurser knutna till ensemblespel på 
gymnasiets estetiska program med musikinriktning. Två avhandlingar som utgår från 
gymnasiets musikelevers perspektiv har presenterats: en i musikpedagogik (Karlsson, 2002) 
och en i pedagogik (Scheid, 2009). Johan Nyberg (2011) har liksom de två sistnämnda ett 
elevperspektiv när han i sin licentiatavhandling undersöker hur gymnasieelever 
“begreppsliggör” musikalisk kunskap och lärande (Nyberg, 2011, s. 17). Repertoarvalet på 
gymnasiet kan enligt  Nyberg (2011) avgöras av tre parter: lärare, elever och styrdokument, 
vilkas perspektiv och riktlinjer presenteras i denna del.
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3.3.2.1 Lärares val av repertoar

När musiklärarna väljer repertoar till ensemblen utgår de från de färdigheter eleverna redan 
har om exempelvis teknik eller genrer. Enligt Asp  (2011) görs detta för att “den musikaliska 
slutprodukten” (s. 106) ska stämma med lärarnas kvalitetsnormer, vilka ställs utifrån deras 
identitet som musiker. Zimmerman Nilsson (2009) menar däremot att musikaliska kvaliteter 
kommer i andra hand och att anledningen till att  lärarna har denna utgångspunkt är att alla 
elever ska kunna trivas och spela tillsammans. Båda anser visserligen att  valet av 
undervisningsinnehåll riskerar att begränsa elevernas musikaliska lärande, men medan Asp 
menar att detta beror på att lärarna ställer för höga krav på eleverna hävdar Zimmerman 
Nilsson motsatsen. Elever som är missnöjda med sin utbildning anger dock, enligt Maria 
Karlssons (2002) studie, ofta för lågt ställda krav som anledning. Eleverna spelar enligt Asp  
(2011) många covers, eftersom repertoarvalet  sker med tanke på elevernas nytta av att kunna 
de låtar som ingår i det Asp  kallar yrkesmusikers musikaliska kanon. Denna hållning bland 
lärarna kan också relateras till Karlssons (2002) studie, som visar att bara drygt hälften av 
eleverna på gymnasiets musikgren satsar på ett yrke inom musik.

När det  gäller sambandet mellan vilka genrer som representeras i undervisningen och lärarnas 
egna erfarenheter eller personliga musiksmak menar Georgii-Hemming (2005) att det  är 
svagt. Scheids (2009) studie tyder däremot på ett sådant samband. Enligt Georgii-Hemming 
(2005) är det  snarare lärarnas förhållningssätt, idéer och kompetens som avgör vilken 
repertoar de väljer.

3.3.2.2 Elevers val av repertoar

Eleverna på det estetiska programmets musikgren är – liksom svenska ungdomar överlag – 
mycket intresserade och engagerade av musik (Scheid, 2009). Enligt uppgifter från 2002 är 
merparten av eleverna ungdomar från över- och medelklass och 95 % har studerat musik i 
någon form före gymnasietiden (Karlsson, 2002). Eleverna är flexibla i sitt förhållningssätt  till 
musik och normerna kring genrer traderas enligt  dem snarare av lärare, föräldrar och medier 
(Scheid, 2009). Många vill ägna sig åt musik i någon form som yrke och de flesta har valt 
musikgrenen av eget intresse, för att förverkliga sina drömmar och växa som personer 
(Karlsson, 2002). Detta kan relateras till Manfred Scheids (2009) begrepp “egologo” som är 
ett  uttryck för hur gymnasieungdomar på ett synligt och hörbart sätt  “marknadsför sina 
identiteter” med hjälp av bland annat musik (s. 164). Då Karlsson (2002) genomförde sin 
undersökning var sång det vanligaste instrumentet på musikgrenen och de enskilda 
sånglektionerna upplevdes mycket positivt av eleverna – mestadels flickor – som såg ämnet 
som utbildningens viktigaste.

I och med övergången till gymnasiet ökar elevernas ansvar och inflytande över sin utbildning 
och samtidigt blir de mindre styrda av grupptryck och får en mer individuell och genretolerant 
musiksmak (Scheid, 2009). Eleverna har stort inflytande över repertoarvalet (Karlsson, 2002; 
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Georgii-Hemming, 2005). “Musikalisk mångfald förbinds med personlig mognad” (Scheid, 
2009, s. 85), och det anses inte moget att döma ut en hel genre på grund av att man till 
exempel anser att ett  artistframträdande varit dåligt (ibid., 2009). Det som gör en låt  bra är 
inte dess genre utan faktorer som artistens skicklighet, text, känsla, rytm och attityd. Att 
behärska och känna till många olika genrer och spelstilar ses som positivt och 
eftersträvansvärt bland de flesta musikelever (Karlsson, 2002; Scheid, 2009). Klassisk musik 
är dock en genre som eleverna sällan för på tal (Scheid, 2009), vilket kan jämföras med 
situationen i grundskolan (Strandberg, 2007). Denna genre förknippas – trots ungdomarnas 
“öppensinnighet” (Scheid, 2009, s. 174) – med fina kläder, noter och lärarstyrning (Scheid, 
2009).

Valfriheten som gymnasiet för med sig är på gott och ont: Scheid (2009) talar om “väljandets 
olidliga svårighet” (s. 174), medan Karlsson (2002) menar att egna val är motivationshöjande. 
Eleverna vill ogärna bli placerade i ett musikaliskt fack eftersom det anses begränsande för 
såväl valfrihet som personlig utveckling (Scheid, 2009). Lärarstyrning av innehållet behöver 
inte uppfattas som något negativt, eftersom elever tenderar att bli intresserade av de genrer 
som de utövar (Karlsson, 2002). En okänd genre kan dessutom väcka oväntat intresse hos 
eleven (Karlsson, 2002; Scheid, 2009; Nyberg, 2011). Elevernas repertoar utanför skolan är 
bred och utökas ständigt med hjälp av Internet, och musik förknippas också starkt med känsla 
och identitet (Scheid, 2009). Liksom i grundskolan dominerar dock pop och rockmusik – med 
inslag av andra genrer – i ensembleundervisning på gymnasiets estetiska program med 
inriktning musik (Karlsson, 2002; Georgii-Hemming, 2005; Scheid, 2009).

3.4 Förankring i styrdokument

Svensk gymnasieutbildning regleras av skollagen (SFS 2010:800) och undervisningens mål 
och riktlinjer framgår av den senaste läroplanen för gymnasieskolan, Gy  2011 (Skolverket, 
2011a). Något som betonas som övergripande mål i Gy 2011 (ibid.) är elevinflytande och 
elevens personliga ansvar för sina studier. Elevinflytandet regleras också av skollagen (SFS 
2010:800). I Gy 2011 anges dessutom riktlinjer under rubriken “kunskaper”, vilka innebär att 
läraren ska:

• Utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

• organisera och genomföra arbetet så att eleven:

– utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt  stimuleras att  använda och 
utveckla hela sin förmåga

– upplever att kunskap är meningsfull och att  den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang.

(Skolverket, 2011a, s. 10-11)
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Musik är en av fem valbara inriktningar på det estetiska programmet och har följande 
examensmål:

Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Den ska 
utveckla elevernas musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att  uppleva och 
tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet  att  fokusera på något 
musikområde. (Skolverket, 2011c, s. 44)

Syftet med ämnet Musik (Skolverket, 2011c) regleras i ämnesplanen och anger bland annat att 
eleverna ska få arbeta med musiken “från både teknik- och tolkningsperspektiv” (s. 1). Vidare 
ska undervisningen “ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett 
rikt kulturliv i samhället” (ibid., s. 1). Arbetet med olika genrer beskrivs på följande sätt: 
“Genom att  studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges 
möjlighet till genrebreddning (Skolverket, 2011c, s. 1). Eleverna ska alltså under sina tre 
gymnasieår både få möjlighet att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och genrer, 
och ges chansen att fokusera på något musikområde. 

Kursen Instrument eller sång 1 ska behandla grundläggande färdigheter inom valt instrument 
eller i sång. I kursens centrala innehåll ingår “grundläggande repertoar för det egna 
instrumentet” samt “grundläggande musikalisk tolkning, stil och form” (Skolverket, 2011c, s. 
15). Som kunskapskrav för det lägsta godkända betyget E ingår att  “eleven spelar eller 
sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck” samt redogör 
“översiktligt” för dessa i “någon musikstil” (ibid.). Skillnaden för högsta betyg, A, ligger i att 
eleven ska sjunga motsvarande mängd musik men i stället “med ett personligt uttryck” och 
dessutom utförligt kunna redogöra för “varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan 
påverka interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang” (Skolverket, 
2011c, s. 16).

I kursen Instrument eller sång 2 ska eleven få fördjupade färdigheter och också kunna 
integrera sina genrekunskaper i musicerandet genom att – med olika grader av säkerhet och 
nyansering för de olika betygen – följa “genrespecifika krav utifrån musikens historiska och 
kulturella praxis” (Skolverket, 2011c, s. 17). Ju högre betyg desto mer välgrundad ska elevens 
tolkning utifrån genre och praxis vara, liksom förmågan att  anpassa sin sångteknik efter olika 
“musikaliska uttryck” (ibid.). Dessutom ska eleven för betyget  E sjunga “en begränsad 
grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt resultat” (ibid.), medan det  för 
betyget A krävs “en omfattande grundläggande repertoar” (Skolverket, 2011c, s. 18).
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3.5 Studiens relevans för läraryrket

I såväl grundskolan som gymnasiets estetiska musikinriktning dominerar idag den rytmiska 
musiken – företrädesvis rock och pop – i musikundervisningen, även om gymnasiet erbjuder 
något större variation (Karlsson, 2002; Skolverket, 2005; Georgii-Hemming, 2005; 
Strandberg, 2007; Scheid, 2009). Det är ännu för tidigt att säga om de senaste genomgripande 
reformerna inom skolväsendet har haft någon påverkan på repertoarval eller genrebredd inom 
musikämnet. Georgii-Hemming (2005) menar att musikundervisningen förlorar sin chans att 
vara en mötesplats mellan olika kontexter genom att ansvaret för exempelvis genrebredd 
lämnas till enskilda lärare, och efterlyser ökad dialog såväl inom skolan som mellan forskare 
och lärare. Eftersom sångpedagoger – liksom musiklärare – ofta arbetar självständigt är det 
möjligt att hennes resonemang har bäring också på gymnasiets sångundervisning.

I dagens samhälle är musik allestädes närvarande tack vare informationsteknologins 
utveckling och tillgängligheten och musikmängden är större än någonsin tidigare. Varken 
lärare eller elever kan undgå att påverkas av det enorma inflytande, som de största 
vinstdrivande aktörerna i den ständigt växande musikbranschen har över vilken musik vi får 
tillgång till (Georgii-Hemming, 2005). Mångfalden i musikutbudet anses ha minskat vilket 
gör att ”kunskapen om urvalet blir viktigare än urvalet av kunskaper” för lärare idag 
(Sandberg 1996, s. 70-71). Samtidigt har avskaffandet av tydliga repertoaranvisningar och 
läromedel i musikämnet gett lärarna ett ännu större ansvar för undervisningens innehåll 
(Strandberg, 2007). Behovet av kunskap om hur musiklärare väljer repertoar och vad som 
påverkar deras val är därför stort  (Georgii-Hemming, 2005), eftersom musikundervisningen 
både har “en kulturbärande och kulturskapande roll i skola och läroplan” (Skolverket, 2007, s. 
38). Ansvaret för balansen mellan att dels utgå från det som är känt för eleverna, dels erbjuda 
något annat – vilar på lärarna (Georgii-Hemming, 2005; Skolverket, 2007; Strandberg, 2007).
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4. Metod

I detta kapitel presenteras och motiveras de metodval som gjorts i samband med 
materialinsamling, bearbetning, analys och tolkning. Dessutom beskrivs forskningsetiska 
överväganden och genomförande.

4.1 Kvalitativa intervjuer

Den här studiens specifika syfte är att förstå hur pedagogerna resonerar kring repertoarens 
betydelse, repertoarval och genrebredd i sångundervisningen; frågor som lämpar sig väl för en 
kvalitativ studie (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2010). För att få djupare förståelse för 
detta resonemang har därför kvalitativa intervjuer valts som metod för insamling av material 
till studien. Öppna frågor och en låg grad av standardisering och strukturering har använts för 
att  lämna gott om svarsutrymme till informanterna (Patel & Davidson, 2003). Denna metod 
passar också väl med ett sociokulturellt synsätt: “att intervjua är en social praktik; det är en 
utveckling av vardagens samtal” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 331).

4.1.1 Kvalitativa intervjuer som metod

Den kvalitativa forskningsintervjun får ofta kritik för att vara subjektiv och alltför mångtydig 
för att ens kunna räknas som en vetenskaplig metod (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativa 
intervjuer är tidskrävande både att genomföra, transkribera och bearbeta varför det ofta är 
nödvändigt att begränsa antalet informanter (Gillham, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Få 
informanter och unika intervjusituationer där människor ger sin subjektiva bild av 
verkligheten ger naturligtvis ingen god grund för att dra generaliserade slutsatser. Det är dock 
inte heller syftet med kvalitativ forskning, vilken bygger på en hermeneutisk vetenskapssyn 
där kunskap är beroende av social och historisk kontext och inte på den positivistiska syn som 
hävdar att all vetenskaplig kunskap  är giltig i alla tider och på alla platser (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Snarare handlar vetenskap idag om “metodisk produktion av ny, 
systematisk kunskap” (ibid., s. 185), vilket mycket väl kan ske genom en kvalitativ 
intervjustudie. Kritiken mot kvalitativa intervjuer pekar därför samtidigt på denna metods 
starka sidor. En väl genomförd intervju av en känslig och kunnig interjvuare ger respondenten 
chans att  vara öppenhjärtlig och utförlig och därmed bli förstådd på ett djupare plan än 
exempelvis vid ifyllandet av en enkät. Eftersom återspegling och ledande samt sonderande 
frågor dessutom kan användas för att kontrollera att intervjuaren förstått informanten korrekt 
är det möjligt att en kvalitativ studie kan vara mer trovärdig än en strikt kvantitativ 
enkätstudie (Kvale & Brinkmann, 2009). All forskning, kvalitativ som kvantitativ, innehåller 
dock alltid ett mått av tolkning från forskarens sida. Dessutom är såväl forskare som 
informant eller respondent människor, ofta med förutfattade meningar, vilket bör beaktas vid 
genomförandet av kvalitativa intervjuer (Gillham, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009).
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4.2 Urval av informanter

Eftersom föreliggande studie utgår från kursplanerna i Instrument eller sång 1 och 2 på 
gymnasiets estetiska program var det nödvändigt att intervjua sångpedagoger som undervisar 
i dessa kurser. Med tanke på studiens syfte ville jag undvika att intervjua pedagoger på skolor 
med uttalat fokus på undervisning i någon speciell genre. Pedagogernas genremässiga 
bakgrund skulle helst variera, för att undersökningen på ett bättre sätt skulle kunna besvara 
frågan om bakgrundens betydelse för deras repertoarval. För att få så stor variation i urvalet 
som möjligt och på så sätt få svar som visar på olika aspekter av ämnet önskade jag intervjua 
både kvinnliga och manliga informanter, gärna med olika lång erfarenhet av yrket. Dessa 
kriterier utgjorde avgränsningen för urvalet. Eftersom jag sedan tidigare kände till tre 
pedagoger som stämde in på kriterierna tillfrågades dessa om de hade möjlighet att delta som 
informanter. Ytterligare två informanter tillkom genom tips från andra. Antalet informanter i 
denna undersökning är således fem, varav tre kvinnor och två män.

4.3 Forskningsetiska överväganden

“Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 32) och en 
intervjusituation kan för informanten kännas utlämnande oavsett ämne (ibid.). Frånsett det 
faktum att ämnet för intervjuerna är något så viktigt som sångpedagogernas yrkesutövande 
kan sång och sångundervisning av pedagogerna själva ses som en del av deras personlighet 
(jämför Asp, 2011). Maktförhållandet mellan forskaren och den intervjuade är värt att 
begrunda och försöka utjämna (Gillham, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). En intervju kan 
dock aldrig helt bli ett samtal mellan två jämställda parter bland annat eftersom intervjuaren 
ofta har tolkningsmonopol på svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom intervjuerna 
genomfördes på pedagogernas “hemmaplan” anser jag att mina informanter i det avseendet 
inte befann sig i något underläge vid tiden för intervjun.

Inför studien övervägde jag – i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009) direktiv – 
konsekvenserna för deltagarna och kom fram till att  risken för negativa konsekvenser med 
anledning av min studie var mycket liten. Inget uppenbart beroendeförhållande kan heller 
anses föreligga eftersom jag – trots att jag kände till och hade träffat tre av sångpedagogerna 
tidigare i olika professionella sammanhang – inte hade något personligt vänskapsförhållande 
till någon av dem (Gillham, 2008). Likväl är det  viktigt att följa forskningsetiska principer, 
vilket har gjorts enligt  Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Var och en av informanterna fick 
således i förväg del av studiens syfte, genomförande och villkor. De delgavs att  deltagandet 
var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas av dem, samt att studien skulle komma att 
publiceras offentligt. De garanterades anonymitet och konfidentialitet  samt erbjöds en utskrift 
av sin intervju för att kunna korrigera eventuella felaktigheter. Samtliga informanter gav 
därefter muntligt sitt  informerade samtycke till att delta. I studien har informanternas 
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arbetsort, skola och namn anonymiserats samt antal år i yrket avrundats enligt 
forskningsetiska principer.

4.4 Genomförande

Intervjuandet  bygger på intervjuarens praktiska färdigheter och personliga omdöme; det  följer 
inte några tydliga steg i en regelstyrd metod (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 33).

Med erfarenhet av en tidigare genomförd intervjustudie, kunskap om ämnet samt noggrann 
läsning av litteratur om intervjuandets konst  kände jag mig rustad att påbörja insamlingen av 
empiriskt material. De första kontakterna med informanterna skedde via e-post och 
telefonsamtal i vilka de fick information om studiens syfte samt forskningsetiska principer. 
Efter deras informerade samtycke bestämdes tid och plats för intervjun. Trots de fysiskt stora 
avstånd som i vissa fall förelegat mellan mig och informanterna, har intervjuerna med ett 
undantag genomförts på de olika sångpedagogernas arbetsplatser. Detta för att få en så 
avspänd atmosfär som möjligt och för att  kunna samtala i intervjupersonens vardagsvärld, 
vilket Kvale och Brinkmann (2009) förespråkar.

En av informanterna önskade dock få genomföra en telefonintervju på grund av tidsbrist och 
denna genomfördes på samma sätt  som de övriga intervjuerna, med skillnaden att den var på 
distans. Denna informant var en sångpedagog jag träffat i tidigare sammanhang vilket kan 
sägas vara en förmildrande omständighet eftersom Gillham (2008) menar att “en 
intervjuforms ‘anonymitet’ beror av vilken kontakt som etablerats tidigare” (s. 22). Det 
faktum att metoden föreslogs av informanten själv var avgörande för valet. Av 
distansmetoderna är telefonintervjun att föredra eftersom den möjliggör samma typ av 
sonderande frågor och reaktivitet som en intervju ansikte mot ansikte (Gillham, 2008). 
Möjligheten att läsa av kroppsspråk och ha ögonkontakt med informanten gick dock förlorad 
på detta sätt och valet gjordes helt utifrån praktiska skäl, vilket enligt Gillham (2008) också är 
det enda skälet att välja denna metod.

Intervjuerna har haft en låg grad av standardisering vilket innebär stor frihet  i 
intervjusituationen men ett  intervjuformulär har använts, innehållande de frågor jag i 
huvudsak velat ha svar på (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna har besvarats i olika ordning 
vid varje intervju, beroende på hur samtalet har utvecklat  sig och jag har använt såväl 
spontana följdfrågor som sonderande, ledande och speglande frågor (ibid.). Detta för att i så 
stor utsträckning som möjligt förstå och klargöra vad informanten menat och utesluta 
missförstånd som annars lätt  kan uppstå i en intervjusituation (Gillham, 2008; Kvale & 
Brinkmann, 2009). Samtliga intervjuer inleddes dock med frågor om informantens bakgrund 
och avslutades med att informanten gavs möjlighet att lägga till något eller ställa frågor till 
mig, vilket är ett tillvägagångssätt  att föredra för att intervjun ska upplevas positiv för 
informanten (Gillham, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna har varit mellan 45 och 
60 minuter långa och registrerats med ljudinspelning med informanternas samtycke.
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4.5 Bearbetning, analys och tolkning

De inspelade intervjuerna har transkriberats från tal till skrift, vilket i sig innebär ett slags 
tolkningsmoment i och med att  sättet att skriva ut intervjun bestäms av varje forskare 
(Gillham, 2008). I utskrifterna har känslomässiga uttryck som exempelvis skratt och djupa 
suckar samt längre pauser markerats medan upprepningar, stakningar och talljud som “ehm” 
redigerats bort i de fall de inte ansetts vara uttryck för känslor eller tolkats som pauser för 
reflektion. De utskrivna intervjuerna har lästs igenom flera gånger – för att få en känsla för 
helheten i varje intervju – och svaren har jämförts med varandra. Möjlighet har också funnits 
att  gå tillbaka till originalinspelningen för att höra tonfall och betoningar samt bättre minnas 
sammanhanget. Därefter har substantiella uttalanden – meningar eller fraser med relevant 
information för mina frågeställningar – markerats, vilket Gillham (2008) rekommenderar. 
Studiens forskningsfrågor har utgjort kategorier för den kvalitativa innehållsanalys som gjorts 
i syfte att  beskriva och strukturera intervjuernas innehåll och innebörd på ett komprimerat och 
lättillgängligt sätt.
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5. Resultat

Nedan ges en presentation av de deltagande informanterna. Därefter sammanfattas resultatet 
av intervjuerna utifrån mina frågeställningar för att likheter och skillnader i informanternas 
uttalanden ska framgå på ett tydligt sätt. För att visa på svarens bredd och variation har också 
unika svar presenterats.

5.1 Presentation av informanterna

Informanterna har i beskrivningen som följer fått fingerade namn och anonymiserats enligt 
forskningsetiska principer.

Alfred: Alfred har arbetat  som sångpedagog i ungefär 25 år och är verksam i en mellanstor 
stad. När han utbildades på musikhögskola fanns bara den klassiska inriktningen att tillgå 
varför han fick en klassisk skolning och repertoar trots att han “alltid varit afroinriktad”. Vid 
sidan av utbildningen lyssnade han på och sjöng i många olika stilar inom afromusiken – 
exempelvis pop och rock – och lärde sig själv “hur det skulle låta”. Efter utbildningen har han 
hela tiden arbetat som afrosångpedagog; autodidakt både vad gäller afrosångteknik och 
afrosångmetodik. “Det fanns nånstans i mig så det var inget svårt direkt”, säger han om det.

Bella: Bella är den pedagog i studien som har kortast erfarenhet av sångpedagogyrket. Hon 
arbetar sedan några år tillbaka i en liten tätort med relativt få estetelever. Som barn fick hon 
sjunga mestadels visor för sin pianofröken eftersom det  inte fanns någon sångundervisning på 
KM. Som estetelev på gymnaiset fick hon pröva många olika genrer för många olika lärare, 
vilket berodde på att hennes ordinarie sångpedagog ofta var sjuk. Detta upplevde hon som 
“upphackat”. På folkhögskolans musiklinje sjöng hon allt hon själv ville och därefter läste 
hon musikhögskolans IE-utbildning med afroinriktning. Sin sångaridentitet  idag beskriver hon 
med orden “jag är afro, inte klassisk”.

Carl: Carl har över 30 års erfarenhet som sångpedagog och arbetar idag i en liten stad. Han 
har studerat sång på folkhögskolans musiklinje och gått IE-utbildningen med klassisk 
inriktning vid musikhögskolan. Själv har han dock sjungit i många olika genrer; mest 
klassiskt i form av romanser och opera men också jazz och gospel. Under folkhögskoletiden 
sjöng han dessutom som sångare i ett rockband. “Jag har inte varit insnöad på en och samma 
genre”, säger han själv om sin sångliga bakgrund.

Dinah: Dinah har med ungefär 35 år i yrket längst erfarenhet av informanterna. I början 
arbetade hon med både klassundervisning och enskild undervisning i flera olika instrument 
för att idag till allra största delen arbeta med enskild sångundervisning. Som pianoelev på 
folkhögskola uppmuntrades hon – på grund av sin rösts kvaliteter – att söka till GG-
utbildningen på musikhögskolan med klassisk sång som huvudinstrument, vilket hon också 
gjorde. Hon läste också extra mycket sångmetodik. Hon har sjungit olika typer av klassisk 
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musik under utbildningen, mest  modernt och på många olika språk, medan hon på fritiden 
sjöng “det som efterfrågades”, vilket innebar jazz och pop med olika band som behövde en 
sångerska.

Elin: Elin har närmare 10 års sångpedagogerfarenhet och arbetar på ett storstadsgymnasium. 
Hon sjöng i kör och spelade piano som barn, gick på musikgymnasium och folkhögskola och 
studerade bara klassisk sång, främst barock. På fritiden lyssnade hon dock – utöver favoriten 
Bach – på hårdrock och musikal. Hon studerade vid musikhögskolans GG-utbildning men 
fick också IE-behörighet genom egna studieval. Under tiden på musikhögskolan 
uppmuntrades hon till genremässig bredd och beskriver det som att hon gick “från Barock-
Elin till Rock-Elin”. Idag känner hon sig “mest hemma i genrerna rock, pop och musikal”.

5.2 Grundläggande repertoar, arbetssätt och urvalsfaktorer

För att kunna besvara forskningsfrågan: “Hur resonerar pedagogerna kring begreppet 
grundläggande repertoar och vilka arbetssätt och urvalsfaktorer använder de sig av för att ge 
eleverna en sådan?” har det empiriska materialet  genom analysen delats in i underrubrikerna 
“Resonemang kring begreppet grundläggande repertoar”, “Arbetssätt” samt “Urvalsfaktorer”.

5.2.1 Resonemang kring begreppet grundläggande repertoar

Begreppet “grundläggande repertoar” kan enligt pedagogerna innebära flera saker och ingen 
anser att det är självklart vad det betyder. Enligt Bella, Elin och Dinah handlar det dock om att 
ha en repertoar med blandade genrer och att också kunna anpassa sitt sångsätt efter genren. 
Det är enligt Bella: “basic för att nå målen”. Varken Alfred eller Carl ger någon närmare 
definition av begreppet. Elin uttrycker en önskan att diskutera vad begreppet betyder 
tillsammans med hela musiklärarkollegiet på sin skola och funderar över styrdokumentens 
innebörd.

En grundläggande repertoar, för mig så betyder det  att  jag kan en knippe sånger i en genre, att 
jag har ett  grepp om genren, (…) har baskunskaperna i “hur sjunger jag den här genren?”. 
Men det  nämns ju också i kontexten av att det  ska vara olika genrer och då är frågan, hur 
många genrer är det då? (Elin)

Elin jämför också med hur det var förr, när alla elever förväntades kunna samma sånger.

Tidigare fanns ju stamsånger, som man använde i grundskolan (…) Så det är ju ett gammalt 
begrepp, och i det begreppet finns ju det här “det  här borde alla kunna”. Men det handlar ju 
mer om kultur än om sångtekniska saker. (Elin)

Grundläggande repertoar ses alltså som ett mångtydigt begrepp  som två av pedagogerna under 
intervjuerna inte diskuterar någon definition av. De övriga pedagogerna anser dock att det har 
att göra med genrebredd och att kunna anpassa sitt sångsätt efter den stil man sjunger i.
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5.2.2 Arbetssätt

Pedagogernas arbetssätt samt grad av struktur i undervisning och kursupplägg varierar. Dinah 
har sedan lång tid tillbaka en fast, grundläggande repertoar. Tillsammans med sina kolleger 
har hon gjort både en läsårsplanering med olika genrer och en repertoarlista för de olika 
kurserna med fem-sex stycken så kallade “kurslåtar” ur varje genre. För att bli godkänd måste 
eleven ha sjungit tre sånger ur varje genre även om listan, som Dinah uttrycker det; “inte är 
huggen i sten”. Ungefär vart tredje år träffas man i nätverket och reviderar låtlistan. Dinah 
anser att detta arbetssätt  underlättar mycket, särskilt vid bedömningen och när hon måste ha 
vikarie. De andra pedagogerna är skeptiska eller rent av negativa till att ha en fastlagd 
repertoar eller att få mer detaljerade direktiv från exempelvis Skolverket. Som Alfred säger: 
“Det kommer aldrig att ske utan det är meningen att man ska ge lärarna utrymme att själva 
forma”. Även Bella hänvisar till elevernas egenart och sångpedagogernas frihet att  själva 
utforma sin undervisning och menar att det är svårt att hitta sånger som passar alla elever.

Vi är individualister, vi är ju olika människor och eftersom vi är olika och våra elever är olika 
så kan man ju inte tro att alla sånger ska passa för alla för de gör faktiskt  inte det. Alla kan 
sjunga allt men alla kanske inte passar för allt. (Bella)

Trots att det bara Dinah som säger sig ha en fastställd, grundläggande repertoar, menar alla 
pedagoger att de har favoriter – sånger som de gärna återkommer till och använder oftare än 
andra. Alfred ger ofta flera elever samma låt och delar med sig av många låtexempel när han 
berättar om dessa favoriter. Han skulle utan svårighet kunna göra en grundläggande samling.

Jag har ju samma låtar som jag har jobbat  med år efter år efter år, som då bildar ett 
grundläggande material kan man nog säga. Och det har ju alla mina elever i sina små mappar, 
förmodligen, det grundläggande. (Alfred)

Hur länge man arbetar med en låt skiljer sig också åt  mellan informanterna. Dinah, Elin och 
Bella jobbar alltid med en låt flera lektioner i rad medan Alfred ibland byter låt efter bara 
någon lektion. Bella och Alfred har systematiserat undervisningen så att de undervisar i en 
särskild ordning i de olika genrerna. Alfred gör detta i kortare perioder med kanske bara en låt 
i taget per genre medan Bella arbetar i perioder om flera veckor, så att eleverna hinner med 
mer än en sång i varje genre. Bella beskriver temaundervisningen på följande sätt:

Vi jobbar först en period med en genre och sen har vi en liten gemensam sång för att  avsluta 
det, och så nästa genre (…). Bara för att försäkra oss om att vi bearbetar alla genrer. (Bella)

Bella menar att detta arbetssätt tvingar henne att inte enbart  välja låtar ur de genrer hon själv 
“tycker är bekvämast”. Liksom Dinah tar Bella och Elin ibland hjälp  av sina kolleger med 
struktur och låtval. Elin och Carl har dock valt att inte strukturera sin undervisning på något 
fastlagt sätt. Båda uttrycker att  de inte skulle trivas med att dela in terminen strikt i 
exempelvis genreblock, som de har hört att en del pedagoger gör. Elin menar att hon skulle bli 
uttråkad om hon arbetade på det sättet, även om hon tycker att det är bra att eleverna hinner 
sjunga flera låtar ur samma genre. Enligt hennes uppskattning hinner de elever hon undervisar 
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i genomsnitt  gå igenom fyra genrer på ett år. Carl vill kunna blanda fritt  mellan genrerna utan 
att följa någon mall.

Jag brukar aldrig egentligen säga att “nu har vi en period med visor och sen om några veckor 
kommer en period med musikal” (…) utan det blir en ganska bra blandning (Carl). 

Sökandet av repertoar sker kontinuerligt och inte sällan med hjälp av pedagogernas egna 
notsamlingar i form av pärmar med noter i olika genrer. Alla pedagoger uttrycker på ett eller 
annat sätt det Bella konstaterar: “Man har samlat på sig noter genom åren”. Pedagogerna 
hittar också ny  repertoar i notböcker som Vispop eller The real Vocal Book  samt genom 
musiklyssnande på radion. Dessutom tar alla pedagoger hjälp av Internettjänster som Youtube 
och Spotify i arbetet, vilka enligt de äldre pedagogerna har underlättat arbetet betydligt. På 
frågan om hur det är att välja repertoar svarar Dinah:

Jag kan säga så här att  jag har så oerhört mycket  material att det  känns inte särskilt jobbigt 
längre, (…) det  som är jobbigt är att  jag är aldrig ledig! För det kan komma när som helst, 
(…) “den låten ska den eleven ha”. (Dinah)

Även Bella beskriver hur hon kan höra en låt på radion och komma att tänka på en elev som 
borde sjunga just den låten. Dinah har dessutom alltid med sig en stor rullväska full med 
tänkbara noter, för att i stunden kunna välja en annan låt än den hon förberett till en elev. 
Denna flexibilitet – som pedagogerna kallar “intuition” – samt beprövad erfarenhet, är enligt 
alla informanter nyckeln till att hitta repertoar.

Nu är det  ju den här långa tiden, i det här yrket, som egentligen ligger till grund för vad jag 
gör, (…) den enorma erfarenheten man får (…). När de har fått en låt då rullar det vidare, då 
känner jag ju ungefär vad vi ska ha för låt nästa gång, var de är, vad de klarar av och vad de 
ska göra. (Alfred)

Arbetssätten skiljer sig alltså åt mellan informanterna. Utöver repertoarlistor, med utvalda 
“kurslåtar” i olika genrer, finns olika sätt att arbeta för att ge eleverna en grundläggande 
repertoar. Dessa är temaundervisning i genreblock, undervisning med ungefär samma låtar till 
alla elever eller bara den egna känslan av att  få till en bra blandning. De flesta av pedagogerna 
är negativa till mer detaljerade direktiv, men alla säger sig ha favoritsånger de ofta 
återkommer till i arbetet. Repertoarsökandet sker kontinuerligt  och intuition och beprövad 
erfarenhet är enligt pedagogerna de viktigaste egenskaperna i arbetet med att välja repertoar.

5.2.3 Urvalsfaktorer vid repertoarval

När pedagogerna väljer repertoar använder de sig av många olika urvalsfaktorer. Samtliga 
pedagoger tar hänsyn till elevens röstomfång och sångtekniska kunnande i förhållande till 
sångens svårighetsgrad när de väljer ut en sång till en elev. Alla utom Alfred anpassar också 
låtvalet efter elevens röstfärg eller röstklang. Textens kvalitet och sångens uttrycksmöjligheter 
är den avgörande urvalsfaktorn för Alfred och även de andra pedagogerna anser att dessa 
faktorer är viktiga. Texten blir ingången till arbetet med sångteknik, som Alfred uttrycker det: 
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“Texten ska vara bra, för det är då man kan göra så mycket med rösten också, den hjälper en 
på traven”. Elin och Bella utgår främst från det som de tycker att eleven behöver träna på – 
oavsett om det är något tekniskt eller uttrycksmässigt eller något annat – när de väljer 
repertoar. “‘Vad är det vi vill komma åt?’ får bli första frågan och sen därifrån smalna av 
vidare”, som Elin förklarar det. Dinah och Carl menar också att låtens tempo är en 
urvalsfaktor. Även om eleverna gärna vill sjunga snabba låtar är detta svårare för dem rent 
tekniskt. Carl använder sig därför mycket av popballader i sin undervisning.

Man hamnar ju lätt i ett balladträsk. Å andra sidan är det inte att  förakta för man märker att de 
hinner både känna, höra och det är ganska lättsjunget (…) de hinner helt enkelt med. (Carl)

Utöver detta tar Dinah också hänsyn till musikaliska aspekter som elevens gehör, text- och 
rytmkänsla, när hon söker efter passande låtar. Viktigast  för hennes val är dock att sången inte 
är för svår för eleven.

Det  som finns i mig är att de ska känna att de faktiskt  klarar av det. (…) Det ska kännas bra i 
kroppen när man har varit på sånglektionen, tycker jag, det är nog det mest  avgörande. 
(Dinah)

Alfred väljer gärna låtar som är typiska för sin genre, för att  eleverna ska lära sig hur man 
sjunger och fraserar i de olika genrerna.

När det gäller svårigheter i repertoarvalet säger tre av pedagogerna att  ackompanjemanget – 
som hos alla pedagoger huvudsakligen sker på piano – ibland är en begränsande faktor, när 
det kommer till vilken repertoar som är möjlig att välja. Ofta handlar det om huruvida låten 
överhuvudtaget passar att spela på piano, men det kan också bero på pedagogens 
pianokunskaper eller uppfattningar om hur kompet ska låta. Carl berättar med en sorgsen 
suck:

Det  är en faktor som påverkar vad man väljer till eleverna, tyvärr, man önskar att  det  inte 
skulle ha någon betydelse men, sån pianist är man ju inte (Carl).

Elin nämner tidsbrist som en orsak till att repertoarsökandet ibland kan kännas tungt och 
landa i att hon använder, som hon uttrycker det: “gammal skåpmat”. Bella menar att hon inte 
skulle ge eleverna “en låt som jag själv hatar”. De många faktorer som pedagogerna säger sig 
ta hänsyn till gör att  det ibland blir svårt att välja repertoar. Trots – eller på grund av – det 
enorma utbudet av låtar finns risken att man som pedagog ibland inte träffar rätt med ett 
låtval. “Man har missbedömt nånting”, som Dinah säger. Bella konstaterar: 

Det  är ju inte det att  vi har brist på material, för det finns det! Men det  gäller ju att hitta 
materialet, det är väl det som är problemet. (Bella)

Pedagogernas urval grundar sig följaktligen i huvudsak på elevernas röstliga, sångtekniska, 
och musikaliska förutsättningar i kombination med det eleven behöver träna på. Andra 
urvalsfaktorer är låtens text, uttrycksmöjligheter och tempo. Förmågan att ackompanjera, 
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liksom begränsningen i soloackompanjemang, tidsbrist eller egna preferenser är faktorer som 
också påverkar repertoarvalet.

5.3 Genrer som representeras i undervisningen samt synen på 
genrebredd

När det gäller vilka genrer som representeras i undervisningen skiljer det sig åt en del mellan 
de olika pedagogerna även om pop och rock dominerar i stort. Samtliga pedagoger undervisar 
regelbundet i genrerna pop, rock, visa, jazz och musikal. Fyra av dem undervisar dessutom i 
soul och blues och alla elever som sjunger för Dinah, Elin eller Bella får någon gång under 
gymnasietiden pröva på att sjunga något ur den klassiska sångrepertoaren. Trots att Carl flera 
gånger uttrycker ambitionen att öppna elevernas ögon för exempelvis svenska folkvisor eller 
klassisk musik är det, som han uttrycker det “långtifrån alla som får testa något klassiskt”. 
Alfred i sin tur undervisar bara i klassisk sång om en elev uttryckligen önskar det, vilket 
händer ganska sällan, men menar att man kan använda det klassiska uttrycket i musikalgenren 
också. Elin är genremässigt bredast av pedagogerna, hon undervisar i allt från klassiskt till 
dödsmetall, och pekar på att det inom den klassiska musiken – liksom inom afromusiken – 
finns många olika genrer.

Så om jag ska titta på det klassiska hållet  så gör jag väldigt  lite operaarior och mycket  mer av 
Lieder och tidig musik, för jag tycker att eleverna brukar ha mycket lättare att  ta till sig det 
och deras röster är mer mogna för det (Elin).

Carl anser också att tidig musik och romanser är bra för elevernas röster. Huruvida elevens 
eller pedagogens vilja ska följas när det gäller den klassiska genren, är pedagogerna inte eniga 
om. Carl anser inte att eleverna bör vara nischade mot någon speciell genre i så unga år och 
tycker därför att det är bra att det  står i styrdokumenten att man ska låta eleven pröva olika 
genrer. Alfred konstaterar att eleverna är “till 100 % intresserade av afro”, medan Elin menar 
att  “går man på gymnasiet under tre år så ska man ha sjungit  klassisk musik nån gång”. Carl 
anser dock – till skillnad från Alfred – att det är få elever som är, som han säger 
“jättekategoriska” när det gäller vad de vill sjunga. Snarare är eleverna i hög grad öppna för 
olika genrer. Han berättar att “nästan 90 % säger ‘ja, jag lyssnar på allt, jag är allätare!’”. 
Pedagogernas gemensamma syn på vikten av genrebredd får belysas av Alfreds ord:

De kanske inte blir jättebra på blues eller jazz men det viktiga är att  de får en medvetenhet om 
vad den genren handlar om, och vad som finns (Alfred).

Sammanfattningsvis kan sägas att de genrer som representeras i samtliga pedagogers 
undervisning är pop, rock, visa, jazz och musikal. Pop och rock dominerar även om fyra av 
fem också undervisar regelbundet i soul och blues, och tre i klassisk genre. De deltagande 
sångpedagogerna ser positivt på styrdokumentens krav på genrebredd.
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5.4 Repertoarens funktion som redskap i sångundervisningen

Samtliga pedagoger menar att  repertoaren är viktig som redskap i undervisningen. Alfred och 
Dinah menar att repertoarens betydelse för sångundervisningen är mycket stor och Alfred 
säger: “Den är ju nästan det  viktigaste tycker jag (…) det är repertoaren som bygger 
sångrösten”. Carl, Bella och Elin ger uttryck för synen att även om repertoaren är väldigt 
viktig är den inte avgörande för elevens lärande, eftersom man alltid kan lära sig något oavsett 
vilken sång man arbetar med. “Det är ju hur man jobbar med låten och vad man väljer att  ta 
fram av materialet”, som Bella uttrycker det. Flera av pedagogerna använder repertoaren som 
utgångspunkt för arbetet med såväl elevens teknik som uttryck och låter repertoaren styra 
uppsjungningen snarare än rena teknikövningar. Elin berättar hur hon skapar 
uppsjungningsövningar av fraser ur låtar som eleven ska arbeta med, i stället  för att värma 
upp elevens röst med vanliga, vad hon kallar “tråkskalor”. Hon förklarar:

Det  blir liksom kortare väg mellan repertoaren och teknikövningen, så det blir lättare för dem 
att  applicera direkt  att  “just det  ja, det  är det här jag ska tänka på för det har vi ju gjort” (…) 
de blir ofta mer inspirerade om det  är nåt  de verkligen känner igen (…) de får mera sväng och 
då får de oftast  med sig kroppen bättre (…) då brukar det  också funka bättre att  sjunga, det 
blir en härlig dominoeffekt. (Elin)

Elin, Bella och Dinah säger också att repertoaren ger ökad motivation och lust till eleven att 
öva och komma vidare i sin utveckling. Bella konstaterar: “Det är ju väldigt få elever på 
gymnasiet som har drivet att öva på nånting som de hatar”. Elevernas motivation eller 
utveckling kan också inspirera pedagogerna, så att det blir extra roligt att hitta repertoar till 
vissa elever. Detta gäller enligt Elin och Alfred särskilt om eleverna har lätt  för sig och går 
snabbt framåt. Repertoarens främsta roll är dock enligt Carl att ge eleven vad han kallar “ett 
öppet sinne”, genom att visa vilken stor repertoarmässig bredd som finns utöver det eleven 
hör på radions hit-kanaler. “De är unga och de bör också våga testa lite annat”, säger han och 
menar att  “det  är ju lite att sprida en kultur som de inte visste fanns”. Elin anser att en bred 
grund att stå på – “en större referensram” – ger eleven större möjlighet att hitta sin egen 
specialitet och därför är eftersträvansvärd. Hon ger också ett målande exempel på hur rätt 
repertoarval kan hjälpa en elev att hitta hem i sin röst och kropp och därifrån gå vidare med 
andra typer av sånger.

Jag hade för fem år sedan en elev som (…) hade en väldigt stor röst. Det var en tjej på över 
1,80 med djup altröst  som hade kämpat i flera år med att hitta hem i små ljusa poplåtar eller 
jättesmidiga små jazzgrejer. Hon hade verkligen kämpat  järnet, och så satte jag lite klassisk 
musik framför henne (…) och helt plötsligt  så bara öppnade det upp sig och jag såg hur hela 
hon slappnade av och det  var bara helt  rätt. Så helt plötsligt landade hon i nånting hon inte 
själv trodde att hon nånsin skulle passa för (…) när det väl hade landat  så kunde hon gå vidare 
(till andra genrer). Hon var helt  lycklig i det: “det  här är helt fantastiskt, äntligen känns det 
som att det blir rätt!”. (Elin)

Sammantaget nämner pedagogerna en mängd sätt på vilka de använder repertoaren i sin 
undervisning: för att  arbeta med elevens teknik, uttryck, gehör, rytmkänsla, klangplacering, 
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stöd, frasering, övningsstrategier, förmåga att stå på scenen, genrekunskap, språkkunskaper 
och notläsningsförmåga. Bella får sammanfatta pedagogernas syn på repertoarens funktion i 
undervisningen: “Man använder ju repertoaren till allt!”.

5.5 Elevernas inflytande och delaktighet i valet av repertoar

Samtliga pedagoger menar att elevernas personlighet och egna önskemål och intressen – 
utöver deras röstliga egenart – är viktiga faktorer att bejaka i repertoarvalet. Eleverna får 
därför ägna mer tid åt sin favoritstil men ingen av pedagogerna tillåter att de nischar sig helt i 
dessa kurser. Dinah, Carl och Bella uppmuntrar aktivt eleverna att komma med egna förslag 
på låtar.

Det  är väldigt viktigt  att de får komma med egna förslag också (…). Om de väljer repertoar 
utifrån att de känner att de tycker jättemycket  om den sången och den känns bra, så utvecklas 
de ganska mycket på det. (Dinah)

Trots att Alfred och Elin inte aktivt ber eleverna om låtförslag berättar de att förslagen brukar 
komma ändå. Låtförslagen behandlas och tas emot på olika sätt av pedagogerna, även om alla 
är positiva till att eleverna engagerar sig i valet av repertoar. Alfred och Carl testar elevernas 
förslag direkt. “Jag brukar alltid bejaka dem och säga ‘Ja! Vi lyssnar på den nu! Då kan vi 
vänta med den andra låten som du fick’” säger Alfred. Dinah, Bella och Elin berättar att  de 
först lyssnar på låten och ibland av olika anledningar säger nej till en elevs låtförslag. Det kan 
bero på att texten exempelvis har nazistiska förtecken eller att låtens komp är omöjligt att 
spela på piano. Samtliga pedagoger pratar också om att  låten ska innehålla en utmaning som 
är lagom stor för eleven, inte minst  sångtekniskt. Bella beskriver en bra låt som “nåt som 
passar deras röst och är en utmaning som de fixar”. Med alltför lätta låtar känns inte 
undervisningen meningsfull i längden för pedagogerna och med för svåra riskerar eleven att 
skada rösten eller bli uppgiven. Alla pedagoger menar också att eleverna mognar med åren 
och därför får vara mer och mer delaktiga i repertoarvalet ju äldre de blir.

Ju äldre eleven blir och ju mer den har sjungit och ju mer den känner sin egen röst, desto 
bättre blir eleven på att göra kvalificerade val. Ett  kvalificerat  låtval av en elev finns en 
utmaning i, och eleven kan definiera den utmaningen. (Elin)

När eleverna själva får välja låtar är det oftast hits som gäller, men pedagogerna betonar att  de 
inte vill att eleverna ska härma artisterna de hör på radion. Alfred säger till sina elever: “det är 
det som är afro, den här personligheten att du ska ta fram din egen version och sjunga, så 
lyssna inte för mycket!”. Att låta eleverna välja låt själva hela tiden är dock inget  alternativ 
för någon av pedagogerna. En strategi som Dinah, Bella och Elin däremot använder för att få 
eleverna att känna sig delaktiga är att låta dem välja repertoar bland några givna alternativ.

Då kanske jag tar med mig tre låtar som kommer åt samma sak av det  jag vill åt  men eleven 
får välja, “vilken av de här tre (…) verkar roligast att  göra?”. Och det är ju en typ av val för 
eleven. (Elin)
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Alla pedagoger utom Bella har erfarenhet av att  elever ibland är negativt inställda till att 
sjunga en viss låt. Dinah byter då till en annan låt medan Carl övertalar sina elever att våga 
prova och se det som en utmaning. Elin berättar att hon “har haft elever som verkar ha någon 
slags default-inställning att alltid säga nej”, vilket minskar hennes motivation att lägga tid på 
att  hitta material till eleven. Hon propsar dock inte på att  en elev ska sjunga en viss låt  om hon 
inte har väldigt genomtänkta motiv till det. Bella har däremot aldrig varit med om att  en elev 
vägrat sjunga en låt.

Jag har aldrig aldrig haft  en elev som har vägrat  sjunga en låt. Det  har aldrig hänt. Däremot 
har jag haft  nån elev nån gång som har gjort  låten och sen har sagt “den här låten vill jag 
aldrig mer sjunga, den var skitjobbig”. (Bella)

Det är dock inte alla elever som vill vara delaktiga i repertoarvalet. Då kan pedagogens 
utmaning vara den motsatta. På frågan om hur fördelningen ser ut mellan pedagogens och 
elevens val svarar Carl:

För vissa elever så är det säkert 95 % man väljer som lärare, och för andra kanske det är 50 %. 
Men en del, de tycker bara det är roligt att  sjunga, de har inte alls några uttalade krav på att 
det ska vara en viss stil eller nåt  sånt, och då kan det ju faktiskt vara en utmaning att få dem 
att tänka till, “vad gillar jag egentligen?”. (Carl)

Samtliga pedagoger menar alltså att elevens personlighet och egna önskemål och intressen är 
viktiga faktorer att  bejaka i repertoarvalet. Eleverna är i olika hög grad delaktiga i valet av 
repertoar och deras förslag tas emot på olika sätt av pedagogerna. Att få komma med egna 
låtförslag, få välja mellan givna alternativ eller ha möjlighet att säga nej till ett givet val är 
några exempel på elevinflytande.

5.6 Den egna musikaliska bakgrundens betydelse för repertoarval

Samtliga pedagoger tror att den egna sångliga bakgrunden har betydelse för såväl hur de 
tänker om repertoar som hur de väljer repertoar till sina elever. Det egna intresset, 
erfarenheten av yrket och vad man själv har sjungit och hört spelar dock, för alla utom Elin, 
en större roll än högskoleutbildningen. För henne var det utöver det egna intresset också 
utbildningens möjligheter att bredda sig som gjorde att hon successivt gled över till de genrer 
hon arbetar mest med idag. “Jag blev uppmuntrad att ‘ja, det är klart att du ska vara så bred 
som möjligt, du ska ju bli sånglärare’”. Elin tänker också tillbaka på sin egen sångpedagog 
under gymnasietiden och tror att rädsla, okunskap  samt det faktum att pedagogen kom från en 
stark klassisk tradition och bara hade erfarenhet av den, bidrog till pedagogens negativa 
inställning till andra genrer. Pedagogen tyckte att Elin var begåvad inom klassisk sång och var 
rädd att hon skulle förstöra sin röst genom att sjunga jazz och pop. Dessutom var denna 
sångpedagog, som Elin uttrycker det: “urusel på ackord”. Erfarenheterna från den egna tiden 
som sångelev har bidragit till att Elin vill vara bred som sångpedagog.
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Jag minns själv hur jag inte fick sjunga nånting annat. Och att jag stod då ibland och kände att 
det här är ju för att  min lärare inte kan nåt  annat. Jag tänkte att  jag vill inte att mina elever 
nånsin ska stå och känna att “nu får jag inte sjunga det jag vill för min fröken kan inte det 
här”. (Elin)

Ändå tror Elin att man som pedagog – medvetet eller undermedvetet – lätt väljer det man 
känner sig trygg med. Bella säger att hon till stor del använder material som hon känner till 
eller har i sin ägo sedan tidigare, därför att  hon själv eller någon kompis sjungit det. Även 
Dinah menar att man ofta utgår från sig själv när man väljer repertoar.

I alla sammanhang är det  nog så att man har en ryggsäck som man bär på som man känner har 
fungerat, (…) nog presenterar jag sånt som jag vet att jag gillar själv till mina elever (Dinah).

Alfred däremot använder ingenting av det han sjöng under sin utbildning i sin egen 
undervisning. Däremot säger både han och Carl att det faktum att de själva sjungit sånger ur 
många olika genrer påverkar hur de väljer repertoar.

Man är inte så himla rädd att  låta dem pröva eftersom man själv har vågat prova på olika 
stilar, det är ju självklart att  man överför det på sina elever. Att  känna in och liksom lära sig 
om sin egen röst, hur den funkar, vad den mår bra av och så där, att man är observant på det. 
Det försöker jag få eleverna att (förstå), ”gör det inte ont så är det ingen fara!”. (Carl)

Den egna sångliga bakgrunden är sålunda betydelsefull enligt pedagogerna, även om 
erfarenhet och det egna intresset väger tyngre än utbildningen för de allra flesta. Möten med 
sångpedagoger under ungdomen kan få betydelse för den egna yrkesutövningen, liksom det 
egna utövandet av olika genrer. Samtliga pedagoger tror att man utgår från sig själv i någon 
grad i repertoarvalet.
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6. Diskussion

I detta kapitel diskuteras studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. I 
resultatdiskussionen som följer därpå förs en tolkande diskussion kring studiens resultat 
utifrån tidigare presenterade teorier och forskning.

6.1 Metoddiskussion

Mina metodval motiveras och redovisas under Metod. Nedan följer en diskussion om 
alternativa metodval samt studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.

6.1.1 Val av metod

I och med valet av kvalitativa intervjuer som metod för insamling av material har jag inte haft 
möjlighet att studera pedagogernas repertoarval i praktiken utan fått förlita mig på det  de 
säger sig göra. En annan tänkbar metod för materialinsamling hade kunnat vara observationer 
av sånglektioner, vilket inneburit en möjlighet att uppfatta sångpedagogernas samspel med 
eleverna när det gäller repertoarval. Detta föll dock utanför huvudsyftet med undersökningen, 
vilken har ett tydligt  lärarperspektiv. Observationer är dessutom mycket tidskrävande (Patel & 
Davidson, 2003) vilket  är en anledning till att den metoden valdes bort. Att använda sig av en 
enkätundersökning var inget alternativ eftersom sådana lämpar sig mindre bra för öppna 
frågor som kräver långa och utförliga svar (Trost, 2007). Enkäter inbjuder snarare till korta 
och enkla svar medan de öppna frågor som min studies syfte kräver, hade blivit krångliga och 
tidskrävande för respondenterna att besvara i en enkät. Det kunde eventuellt ha lett till ett 
alltför stort bortfall (Trost, 2007).

6.1.2 Reliabilitet och validitet

I en kvalitativ studie hänger kvalitet och validitet samman och genomsyrar 
forskningsprocessens alla delar (Patel & Davidson, 2003). Trots att dessa begrepp  härstammar 
från kvantitativ forskning anser Kvale och Brinkmann (2009) att det finns en poäng i att 
använda begreppen också i kvalitativ forskning. Reliabilitet och validitet hänger dock så tätt 
ihop för denna att få forskare inom kvalitativ forskning använder begreppen separat, i stället 
får validitet  en vidare innebörd (Patel & Davidson, 2003). Såväl intervjuare som 
intervjuperson konstruerar sig själv i intervjusituationen, vilket  man som forskare bör vara 
medveten om. Trovärdigheten handlar om huruvida intervjuaren lyckats fånga den unika 
situationen, uppfattat den intervjuade korrekt och dragit rimliga slutsatser därav (Kvale & 
Brinkmann, 2009; Gillham, 2008).

Validiteten är beroende av den ursprungliga intervjuns kvalitet  som ju utgör underlaget för 
tolkningen. En intervju av god kvalitet kännetecknas bland annat av korta intervjufrågor och 
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långa svar, vilket jag anser är ett  kriterium som stämmer väl med mina intervjuer. Under 
samtliga intervjuer har jag varit noga med att ställa sonderande frågor i stil med “jag uppfattar 
ditt  svar som att du…” för att försäkra mig om att den intervjuade tolkats och uppfattats på ett 
korrekt sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter varje intervju sammanfattades dessutom kort 
vad informanten hade sagt i stora drag och de gavs möjlighet att lägga till information eller 
ställa frågor. I samtliga fall instämde pedagogerna i sammanfattningen av deras svar, vilket 
ger intervjuerna hög tillförlitlighet  som informationskällor. Att intervjuerna spelats in ökar 
också möjligheten till efterkontroll vilket  ökar validiteten, som bygger på kontroll och 
ifrågasättande under hela processen (Kvale & Brinkmann, 2009). I intervjuandet förhöll jag 
mig öppen och vänlig mot informanterna, men försökte samtidigt styra intervjun mot de 
huvudfrågor jag ville ha svar på.

I min rapportering har jag (se Metod) försökt  att så noga som möjligt beskriva hur jag har gått 
tillväga under processens gång vilket är avgörande för trovärdigheten eftersom varje 
kvalitativ forskningsprocess är unik (Gillham, 2008; Patel & Davidson, 2003). Jag anser 
också att jag lyckats fånga mångfald, variation och motsägelsefullhet  i informanternas svar, 
vilket enligt Patel och Davidson (2003) kan berika studien.

6.1.3 Generaliserbarhet

Det är inte möjligt att generalisera studiens resultat  i den meningen att  de gäller i alla 
situationer. Dock är det möjligt att, som Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker det, “överföra 
kunskap från en situation till en annan under beaktande av den sociala kunskapens 
kontextualitet och heterogenitet” (s. 187). En så kallad “analytisk generalisering” (ibid., s. 
282) kan alltså göras utifrån resultatet, vilket i det här fallet innebär att det kan ge vägledning 
till andra sångpedagoger i en snarlik situation, förslagsvis repertoarväljande sångpedagoger 
som undervisar i de undersökta kurserna på gymnasiets estetiska programs musikinriktning. 
Huruvida studiens resultat har bäring på andra liknande situationer får i slutändan avgöras av 
läsaren, som känner till den då aktuella kontexten.

6.2 Resultatdiskussion

Studiens resultat tolkas och diskuteras nedan i ljuset av studiens specifika syfte, att förstå hur 
pedagogerna resonerar kring repertoarens betydelse och funktion i sångundervisningen, 
genrebredd samt elevernas delaktighet vid repertoarval.

6.2.1 Grundläggande repertoar, genrer och sångteknik

Det enda pedagogerna kan sägas vara helt eniga kring när det gäller begreppet 
“grundläggande repertoar” är att det är svårtolkat. Mångtydigheten ses dock inte som ett 
problem eftersom pedagogerna vill ha möjlighet och frihet att utforma undervisningen efter 
eget huvud. Vad som är grundläggande repertoar avgörs därför av varje enskild pedagog, 
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något som kan jämföras med Nationalencyklopedins (2013b) beskrivning av ordet repertoar 
som något som i teatersammanhang speglar ledningens intentioner. Detta kan alltså sägas 
gälla också repertoar i sångundervisningen och jag tolkar pedagogernas självstyre som att de 
– på liknande sätt som musiklärarna i grundskolan (Sandberg et. al., 2005) – är sin egen 
kursplan. Med tanke på sångpedagogernas utsagor om att de har favoriter som de använder 
oftare än annat material, är det enligt min tolkning också troligt att flera av pedagogerna 
skulle kunna sägas ha en egen grundläggande repertoar även om de inte kallar det så. Alfreds 
ord om att  eleverna förmodligen har det grundläggande materialet i sina mappar stödjer 
möjligen denna slutsats. Det är dock inte givet vad han menar med grundläggande, även om 
en möjlig tolkning är att det rör sig om den repertoar han ger de flesta av sina elever under de 
två första gymnasieåren, därför att han ser den som nyttig och utvecklande.

Det är intressant att notera att flera pedagoger kopplar samman begreppet repertoar med 
genrebegreppet eftersom detta inte på ett tydligt sätt görs i styrdokumenten (jämför 
Skolverket, 2011c). I frågan om repertoarens funktion knyter pedagogerna dessutom an dessa 
begrepp  till sångtekniska färdigheter och sångsätt i olika genrer. Repertoarens funktion är 
huvudsakligen att utveckla eleven, den är således främst ett medel och inte ett mål i sig. 
Endast Carl framhåller tydligt musikens kulturbärande roll, medan Elins kommentar om 
stamsånger kan tolkas som att hon inte värderar denna roll lika högt som den kulturskapande 
roll musikämnet också anses ha (jämför Skolverket, 2007). Enligt  min tolkning leder synen på 
repertoaren som medel till att elevens teknik till viss del blir avgörande för vilka genrer 
eleven får undervisning i, och därmed vad som ingår i elevens repertoar. Ett sådant 
resonemang bland pedagogerna stämmer väl med Zimmerman Nilssons (2009) resultat när 
det gäller lärares fokus på hantverksskicklighet i ensembleundervisningen. Detta synsätt 
skulle också kunna ligga bakom det faktum att  Carl – trots att han vurmar för 
allmänmusikalisk bildning och genrebredd – inte låter alla sina elever “testa något klassiskt” 
utan riskerar att hamna “i ett  balladträsk” (Carl). En annan möjlig orsak till detta skulle kunna 
vara att pedagogerna huvudsakligen är ensamma ackompanjatörer till sina elever. En 
popballad kräver vanligen mindre av pianisten än ett  klassiskt stycke vilket skulle kunna vara 
en anledning till att  Carl – som säger att han upplever en begränsning när det gäller förmågan 
att ackompanjera – väljer popballader i större utsträckning än andra typer av sånger.

Detta föranleder frågor om huruvida sångpedagogens pianokunskaper påverkar elevens 
lärande i sångundervisningen, i vilken grad detta sker och vilka åtgärder som i sådana fall kan 
vidtas för att  förhindra begränsningar i exempelvis repertoarens genrebredd av denna orsak. 
Flera pedagoger uttrycker att pianoackompanjemangets utformning är en begränsande faktor 
när det gäller vilka sånger som är möjliga att välja. Detta skulle dock också kunna bygga på 
en viss förförståelse av hur musiken ska låta hos pedagogerna. Om detta skulle vara fallet kan 
det  relateras till Asps (2011) resultat  om musiklärares krav på “den musikaliska 
slutprodukten” (s. 106). Hultbergs (2009) ord om att  eleverna inte förmår omsätta det de har 
hört i praktiskt  musicerande, tyder enligt  min tolkning på samma typ av förförståelse och krav 
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på slutproduktens kvalitet. Jag anser dock inte att det är rimligt  att förvänta sig att eleverna 
ska prestera ett resultat i nivå med professionella sångare, ett sådant krav går dessutom emot 
pedagogernas egna utsagor om att de inte vill att  eleverna ska härma originalversionen av en 
sång. Elevernas utsagor i Schieds (2009) forskning och begreppet egologo, visar att inte heller 
de vill efterlikna någon annan utan skapar sina egna identiteter med hjälp  av musik. 
Styrdokumenten i Instrument eller sång 2 kräver visserligen för betyget E ett 
“tillfredsställande musikaliskt resultat” (Skolverket, 2011c, s. 17) men det är pedagogen som 
avgör vad detta innebär. Frågan är om sångpedagogens förförståelse och krav på hur det ska 
låta om en viss genre hindrar eleverna från kunskapande möten med det okända (jämför 
Georgii-Hemming, 2005).

Sammankopplingen mellan sångteknik och genrekännedom skulle också kunna vara orsaken 
till Alfreds resonemang när det gäller klassisk musik. Han nämner nämligen musikal som ett 
exempel på en likvärdig repertoar eftersom det är möjligt att använda det han kallar “klassiskt 
uttryck” – i min tolkning detsamma som klassisk tonbildning och sångteknik – i 
musikalgenren. Trots att  jag kan hålla med om att det är möjligt att sjunga musikal med 
klassisk tonbildning har jag svårt att se musikal och västerländsk konstmusik som samma typ 
av repertoar eller genre. Klart är i alla fall att dessa stilar varken kan sägas representera 
samma musikkulturella kontext och tradition eller samma genrekonventioner (jämför 
Hultberg, 2009). Resonemanget blir därför än märkligare i ljuset av Alfreds eget uttalande att 
han gärna väljer genretypiska låtar till sina elever. Min slutsats blir att han kopplar begreppet 
genre till en viss typ av sångsätt  eller tonbildning. Således är även genrebegreppet ett 
mångtydigt begrepp som uppfattas olika beroende på person och sammanhang och det står 
klart att uppfattningen av detta begrepp  påverkar vilka genrer som representeras i 
undervisningen. Att koppla samman grundläggande repertoar, genrebredd och sångteknik 
leder i förlängningen till att  eleverna bara får möta de genrer de har sångtekniska 
förutsättningar att klara av. Hundeides (2003) tankar om vikten att  se elevens möjligheter i 
stället för dess brister är här värda att beakta. Oavsett om denna sammankoppling beror på att 
pedagogerna före genrebredd prioriterar elevens sångtekniska utveckling, genrefördjupning, 
egna eller elevens stilpreferenser eller krav på hur musiken ska låta, ser jag den som djupt 
olycklig och som ett  avsteg från styrdokumentens riktlinjer (jämför Skolverket, 2011c). Detta 
föranleder frågan om huruvida ett förtydligande av begreppen repertoar och genre är önskvärt, 
och hur ett sådant i så fall skulle kunna göras utan alltför stor begränsning av pedagogernas 
handlingsfrihet i valet av genrer och repertoar.

6.2.2 Den klassiska musikens plats i gymnasiets sångundervisning

Att det även i den enskilda sångundervisningen är pop- och rockmusik som dominerar enligt 
pedagogerna överensstämmer med tidigare forskning från grundskola och gymnasium 
(Georgii-Hemming, 2005; Strandberg, 2007). Den klassiska musiken ingår inte längre som en 
självklar del i det som anses vara grundläggande och genrebred sångrepertoar. Detta är 
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förvånande med tanke på att alla informanter utom Bella har fått en klassisk utbildning och 
dessutom framhåller vikten av genrebredd. Med styrdokumentens krav på sånger från “olika 
tider, kulturer och stilarter” (Skolverket, 2011c, s. 1) i minnet, är det enligt min mening 
anmärkningsvärt att en så bred och kulturhistoriskt betydelsefull genre som den klassiska, 
västerländska konstmusiken inte ges större utrymme. Detta gäller inte minst med tanke på att 
tidigare forskning tyder på att eleverna inte heller i grundskolans musikundervisning möter 
klassisk musik i någon större utsträckning (Strandberg, 2007).

Att musikeleverna på gymnasiets estetiska program förknippar klassisk musik med fina 
kläder, noter och lärarstyrning (Scheid, 2009) tyder enligt min tolkning på att de inte har 
någon större eller djupare förtrogenhet med denna genre. Karlssons (2002) studie visar att 
drygt hälften av eleverna på estetiska programmets musikinriktning har för avsikt att arbeta 
med musik på något sätt i framtiden. Det kan givetvis innebära en karriär som musiker 
specialiserad inom en viss genre, något pedagogerna också behöver ta hänsyn till i sin 
undervisning, men för de allra flesta kommer förmodligen yrkesuppdraget att innehålla någon 
form av pedagogisk gärning. Flera av dagens sångelever på gymnasiets estetiska program kan 
således komma att utgöra morgondagens sångpedagoger. Att många av dem inte får sjunga 
klassisk musik under sin högskoleförberedande utbildning, kan i förlängningen få 
konsekvensen att de i mindre utsträckning väljer att fördjupa sig inom denna genre i högre 
utbildning. Detta skulle i så fall innebära att framtidens sångelever får möta denna genre i 
ännu lägre grad än dagens elever. Inom några generationer skulle detta kunna leda till att den 
klassiska sången och det rika kulturella och historiska arv denna representerar var förbehållet 
några få klassiska sångnördar, vilket jag anser vore olyckligt. Klassisk genre har enligt min 
uppfattning mycket att ge även för sångelever som inte vill satsa på en karriär inom klassisk 
sång. Utöver den kulturhistoriska aspekten är denna repertoar nyttig för elevens utveckling på 
flera andra sätt. Exempelvis när det gäller möjligheten att träna upp elevens randregister och 
huvudklang, känsla för lyrik och text samt notläsningsförmåga ser jag klassisk musik som 
mycket användbar i sångundervisningen. Dessutom kan klassisk sång anses representera just 
det möte med det  obekanta som kan vidga elevernas musikaliska horisont och utveckla dem 
som människor (jämför Georgii-Hemming, 2005; Scheid, 2009).

Visserligen representeras fem olika genrer i alla pedagogers undervisning – pop, rock, visa, 
jazz och musikal – vilket måste anses gå i linje med styrdokumenten, eftersom dessa inte ger 
någon närmare definition av vare sig hur många eller vilka genrer som ska representeras 
(Skolverket, 2011a; Skolverket 2011c). Dock menar jag att det faktum att klassisk musik 
knappast är det som dominerar dagens musikutbud, ökar pedagogernas ansvar att  – som 
“kulturella representanter” (Hultberg, 2009, s. 53) för eleverna – visa på denna genre. Man 
skulle kunna invända att också genrer som heavy metal eller hip hop är underrepresenterade 
men jag anser – i likhet med Elin – att om klassisk musik ska behandlas som en genre får 
detsamma också göras med den rytmiska musiken eller det som pedagogerna med ett 
samlingsnamn kallar afro. Att  endast undervisa i olika stilar inom afromusiken begränsar 
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enligt mig också elevernas möjligheter att med läroplanens ord “genom sitt musikutövande 
aktivt bidra till ett  rikt kulturliv i samhället” (Skolverket, 2011c, s. 1). Även om pedagogernas 
prioriteringar inte uttryckligen strider mot styrdokumentens krav vill jag till Elins 
frågeställning “hur många genrer är det då?”, tillägga: “och vilka?”.

6.2.3 Elevanpassning till priset av utvecklande musikaliska möten?

Graden av elevanpassning varierar mellan pedagogerna och är inte konstant utan avgörs av 
elevens mognad och förmåga att förstå vilka repertoarval som kan gynna den egna 
utvecklingen. För några av pedagogerna går elevens behov av utveckling före elevens 
intresse, medan andra bejakar elevernas intresse oavsett om de anser att låtvalet är 
utvecklande eller ej. Jag vill problematisera framför allt anpassningen till elevens 
stilpreferenser, återigen med tanke på möjligheten till genrebredd för eleverna. Detta anknyter 
till Georgii-Hemmings (2005) diskussion kring lärarnas roll, när det  gäller balansen mellan 
det som för eleverna är bekant respektive obekant. När eleverna själva får välja är det, enligt 
pedagogerna, hits som gäller och Alfred konstaterar att eleverna till 100 % är intresserade av 
afro. Detta blir en anledning för honom att inte presentera klassisk musik för eleverna annat 
än om de själva ber om det, även om hans agerande också skulle kunna bero på ett eget 
ointresse av klassisk musik. Elins berättelse om tjejen, som fann sin röst tack vare mötet med 
den för henne okända klassiska musiken, bekräftar dock de tidigare forskningsresultat som 
visar att  nya genrer kan förändra och skapa nya, vidgade intressen hos eleverna (Karlsson, 
2002; Scheid, 2009; Nyberg, 2011). Trots att nämnda elev inte alls trodde sig passa för 
klassisk musik visade det sig att upplevelsen av att “hitta hem” i sin röst ledde till stor 
utveckling också i sjungandet av andra genrer.

Att låta eleverna sjunga låtar som de från början inte tror att de ska tycka om kan alltså ge 
upplevelser som leder både till nya intressen, kunskaper och möjligheter. Detta är enligt min 
åsikt också nödvändigt för elevernas utveckling. Inte minst Elins utsagor och bakgrund visar 
att  breddningen kan ske såväl från klassisk musik till afromusik som tvärtom. Man kan därför 
fråga sig om det räcker med att, som Alfred, vänta på elevens förfrågan innan den klassiska 
musiken presenteras? Jag anser inte att det gör det. Med tanke på att Scheid (2009) visar att 
eleverna sällan pratar om klassisk musik är det möjligt att många då går miste om upplevelser 
som liknar de Elins elev fick göra.

Vikten av att ta tillvara elevens eget intresse poängteras av samtliga pedagoger. Detta är 
förståeligt och går i linje med styrdokumenten (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011c). Jag 
frågar mig dock på vilket sätt, eller till och med om, de gör detta genom att låta eleven välja 
repertoar i en genre som redan är bekant. Denna fråga är befogad inte minst med bakgrund av 
Scheids (2009) studie. Han påvisar att  eleverna inte vill placeras i ett musikaliskt fack utan 
snarare vill vara fria från genremässiga begränsningar, vilka de anser hindrar den personliga 
utvecklingen. Eleverna vill vara “öppensinniga” (Scheid, 2009, s. 174) och Carls citat om 
elever som säger sig vara musikaliska “allätare” tyder på att detta stämmer. Det vittnar enligt 
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mig om en stor mognad hos eleverna, vilken inte tas tillvara av pedagogerna om de enbart ser 
till elevens omedelbara intresse av att sjunga en viss låt. Jag misstänker nämligen att 
elevernas val av bekant repertoar och för dem kända genrer kan ha en annan orsak än enbart 
intresse. Elin och Bella uttrycker på olika sätt att det  är lätt att som pedagog välja repertoar 
som känns trygg och bekväm. Om sångpedagoger med mångårig högskoleutbildning inom 
musik tenderar att välja sådan repertoar, vore det  enligt min mening inte särskilt förvånande 
om detsamma gäller gymnasieelever. Detta inte minst med tanke på att sångeleverna kan antas 
känna sig mindre säkra än pedagogerna i sångundervisningen. Enligt Scheid (2009) anser 
eleverna att det bland annat är lärarna som traderar normer kring genrer, vilket även stämmer 
med Strandbergs (2007) resultat. Är detta fallet också bland sångpedagoger är det synnerligen 
oroväckande.

6.2.4 Pedagogernas arbete utifrån sociokulturellt perspektiv

Samtliga pedagoger menar att den egna bakgrunden påverkar såväl deras syn på, som deras 
val av repertoar. Det är dock främst den egna erfarenheten – både som pedagog och utövande 
sångare – och inte utbildningen, som anges ha betydelse. Ur sociokulturellt perspektiv är det 
helt naturligt att  pedagogernas personliga kontext påverkar repertoarvalet, eftersom ingen 
människa kan frikopplas från sin bakgrund och sitt sammanhang (Säljö, 2000; Dysthe, 2003). 
Med tanke på detta bedömer jag, att pedagogernas eget  intresse påverkar vilken repertoar de 
samlar på sig under åren och i förlängningen vilka sånger som presenteras för eleverna. 
Därför kan sångpedagogerna också sägas vara “levande läromedel” (jämför Sandberg et. al., 
2005, s. 9).

Som exempel på bakgrundens betydelse är det intressant att notera att Bella – som upplevde 
den sångundervisning hon själv fick på gymnasiet som upphackad – strukturerar och 
tematiserar sin egen undervisning i så hög grad. Detta tillvägagångssätt skulle möjligen kunna 
vara en reaktion på hennes egna upplevelser som sångelev. Att upplevelser av sångpedagoger 
under ungdomen kan få betydelse för det egna sättet att handla – vilket även Elins berättelse 
tyder på – stämmer mycket väl med Hultbergs (2009) tankar om hur musikers möten med 
olika pedagoger påverkar hur de tar sig an och förhåller sig till repertoaren. Elin ville inte bli 
som sin pedagog, dock intar hon till viss del samma typ av röstbeskyddande hållning 
gentemot sina elever som hennes sångpedagog gjorde mot henne. För att  eleverna inte ska 
skada sina röster är det nämligen självklart för Elin att inte låta dem sjunga alltför tekniskt 
krävande genrer innan de är mogna för det. Jag ifrågasätter inte Elins agerande, men det är 
tänkvärt ur ett sociokulturellt perspektiv att det som förr ansågs skadligt för rösten idag ses 
som helt  normalt. Elins pedagog under gymnasietiden såg jazz och pop som något 
annorlunda, som därför kunde vara farligt, medan de intervjuade informanterna och 
sångpedagoger av idag ser dessa genrer som fullständigt möjliga att sjunga utan risk för 
röstskador. Kanske kommer framtidens sångpedagoger att  se på liknande sätt på de sångstilar 
som idag kan anses vara extrema – som exempelvis growl och screaming?
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Samtliga pedagoger talar om att anpassa repertoaren efter elevens förkunskaper och utgå från 
elevens röstliga, sångtekniska, musikaliska och personliga förutsättningar. Även om det inte 
uttalat rör sig om scaffolding i den närmaste utvecklingszonen är det så jag tolkar flera av 
pedagogernas utsagor kring sina ställningstaganden när det gäller repertoarval. Utmaningen i 
en låt ska vara lagom stor och samtidigt kunna hjälpa eleven vidare, vilket går helt i linje med 
Vygotskijs (1978) tankar om ZPD. Viljan hos pedagogerna att utmana eleverna verkar dock 
öka, om eleverna utvecklas fort och “förstår direkt” (Alfred). Detta är möjligen förståeligt 
men det är problematiskt ur pedagogisk synvinkel, eftersom alla elever enligt läroplanen ska 
“stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (Skolverket, 2011a, s. 11) utifrån sina 
egna förutsättningar.

Att pedagogerna anser att repertoaren är viktig som medierande redskap framgår tydligt när 
resultatet ses ur sociokulturellt perspektiv, inte minst när det gäller deras sätt att med hjälp  av 
repertoaren arbeta med elevens teknik. Jag tolkar exempelvis Elins utsaga om utformandet av 
uppvärmningsövningar utifrån repertoaren, som att sångtekniken på så sätt  “byggs in” i 
sångerna. Repertoaren blir i så fall bärare av information, inte bara om genrekonventioner och 
sångsätt, utan också om hur eleven sångtekniskt ska sjunga repertoaren. Detta kan jämföras 
med Säljös (2000) resonemang om den inneboende informationen i medierande redskap, 
liksom med Hultbergs (2009) teori om musikaliskt lärande.

Om man ser repertoaren som ett medierande redskap som förmedlar kunskap både direkt till 
eleven och mellan lärare och elev i sångundervisningen, blir det än mer olyckligt  om eleverna 
inte får del av så många genrer som möjligt. Alla sånger som någonsin skrivits, alla genrer 
som vuxit fram genom musikhistorien, vittnar ju på ett eller annat sätt  om sin historiska, 
sociala och kulturella kontext och förmedlar därigenom kunskap till eleven. Enligt Hultbergs 
(2009) modell för musikaliskt lärande påverkas dessutom innehållet i elevernas kulturella 
verktygslåda av den repertoar och de genrer de får tillgång till. Ju färre genrer eleverna är 
förtrogna med, desto mindre blir enligt Hultberg deras musikaliska handlingsutrymme. Att i 
stället låta eleven ta del av många olika genrer och olika sångsätt  inom dessa, leder till att 
såväl elevens repertoar och kulturella verktygslåda som handlingsutrymme som musiker 
växer. Elins uttalande om att eleverna behöver utöka sin “referensram” för att  kunna hitta sin 
specialitet är, enligt min mening, i linje med Hultbergs (2009) resonemang. För att  kunna 
uppnå styrdokumentens krav på att eleverna ska ges möjlighet att fördjupa sig i någon 
musikstil, anser jag med utgångspunkt i dessa resonemang att det är nödvändigt, om än 
pedagogiskt utmanande, att också kravet på genrebredd tillgodoses (jämför Skolverket, 
2011c).
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6.3 Pedagogiska implikationer och avslutande ord

När jag blickar tillbaka på musikämnets utveckling i svensk skola blir det tydligt att det som 
var grundläggande igår inte nödvändigtvis är det idag. Vem hade trott att den klassiska 
musiken – som totalt dominerat i svensk utbildning fram till för några decennier sedan – 
ibland inte ens presenteras för sångelever på dagens estetiska program? Och hur kommer 
framtidens grundläggande repertoar att se ut? Är den klassiska musiken på väg ut ur 
gymnasiets grundläggande sångkurs eller finns det vägar framåt för denna genre?

Tre pedagogiska utmaningar framgår av min studie. Den första har att göra med det faktum att 
pedagogerna ensamma ackompanjerar sina elever, huvudsakligen på piano, och handlar om 
vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra att detta begränsar elevens möjligheter att 
vidga sin repertoar och pröva olika genrer. Den andra föranleds av styrdokumentens krav på 
både genrebredd och genrefördjupning och har att göra med hur undervisningen kan utformas 
så att  båda dessa krav tillgodoses i lika hög grad. Den tredje och kanske mest brännande 
handlar om hur man som sångpedagog kan hantera balansgången mellan att utgå från eleven 
och samtidigt våga presentera något okänt för denne. Styrdokumentens krav på elevinflytande 
kan rimligen inte anses stå över kravet på genrebredd (jämför Skolverket, 2011a; Skolverket 
2011c). Som Nyberg (2011) uttrycker det:

Som professionella yrkesutövare på gymnasiet behöver lärare balansera mellan att  utöva det 
uppdrag de är ålagda att göra och det mandat  som följer med professionen, mellan 
styrdokumentens ramar och elevernas önskningar, mål och förutsättningar. (ibid., 2011, s. 15)

Sett ur det sociokulturella perspektivet på lärande kan lösningen på dilemmat beskrivas som 
ett arbete med eleven inom den proximala utvecklingszonen. Med eleven som utgångspunkt 
ska pedagogen utmana och lotsa denne vidare i sin utveckling med hjälp  av de redskap som 
finns i elevens kontext eller som tillgängliggörs för eleven (jämför Vygotskij 1978; Säljö, 
2000; Strandberg, 2006).

Sånger kan ses som en form av kollektivt medvetande; att  sjunga tillsammans är en mänsklig 
verksamhet som funnits längre än vi kan minnas. Det  kollektiva minnet står dock i ständig 
förändring (Säljö, 2005) och sångpedagogers val av repertoar idag kan därför ha betydelse för 
vad som anses grundläggande i morgon. Jag ser sången som ett språk där de olika genrerna 
kan liknas vid olika dialekter – olika sätt att kommunicera (jämför Säljö, 2000). 
Sångpedagogens val av vilka genrer som presenteras för eleven har stor betydelse för vilka 
dialekter eleven kommer att behärska och därmed elevens “språkutveckling”. Det är 
pedagogernas ansvar att tillhandahålla de kulturella verktyg (jämför Hultberg, 2009) eleven 
behöver för att lära sig dessa dialekter och bättre kunna möta dagens mångkulturella 
verklighet. Risken finns annars att vi får en grundläggande repertoar som är bärare av en 
monokultur snarare än den mångfald av uttryckssätt som förespråkas av styrdokumenten. 
Detta skulle enligt min mening varken gynna samhället, skolväsendet, sångpedagogerna eller 
eleverna.
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6.4 Förslag på vidare forskning

Med tanke på studiens pedagogiska implikationer efterlyser jag fördjupad forskning om 
huruvida och i vilken grad sångpedagogers förmåga att ackompanjera sina elever påverkar 
elevernas möjligheter till musikaliskt lärande. Vilka åtgärder kan vidtas för att ge elever och 
pedagoger bättre förutsättningar till en god och blandad repertoar, oavsett ackompanjemang? 
Kan ackompanjemanget ske på något annat sätt än med hjälp av ett piano? Finns det 
möjligheter till ökat  samarbete mellan instrumentallärare och sångpedagoger eller mellan 
olika kurser på det estetiska programmet? Behövs förändringar i musiklärarutbildningen eller 
fortbildning av sångpedagogerna? Kan digitala verktyg vara en hjälp  i arbetet med att få fram 
ett lämpligt och användbart  ackompanjemang i sångundervisningen? Det vore välkommet 
med vidare forskning som kan svara på dessa frågor och leda till konkreta lösningar på denna 
pedagogiska utmaning.

Denna studie har till stor del fokuserat på lärares resonemang och val när det gäller repertoar 
och genrebredd. Även om elevernas delaktighet har diskuterats av pedagogerna, har eleverna 
själva inte haft någon chans att ge sin syn på saken. I framtida studier vore det därför 
intressant att anlägga ett  elevperspektiv på dessa frågor, särskilt med tanke på lärarnas och 
styrdokumentens uttalade ambitioner att ta tillvara elevernas intressen och engagemang i 
undervisningen. Hur ser eleverna på pedagogernas repertoarval? Vilken inställning har de till 
på förhand givna repertoarlistor och hur skulle de själva vilja utforma sådana? Vilken är 
sångelevernas inställning till olika genrer och hur resonerar de kring sina möjligheter till 
genrebredd i utbildningen? Dessa och liknande frågor skulle kunna utgöra forskningsfrågor i 
en kommande intervjustudie med elever som informanter, möjligen kombinerad med 
observationer av reella situationer där repertoar väljs och presenteras.
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Bilaga

Intervjuformulär

Har du några frågor eller funderingar innan vi sätter igång?

• Hur länge har du arbetat som sångpedagog?

• Vilken utbildning gick du?

• Vilken repertoar sjöng du själv som sångelev? Vilken repertoar sjunger du idag?

• Är repertoaren viktig för lärandet? På vilket/vilka sätt? 

• Hur använder du dig av repertoaren i din undervisning?

• Kan du beskriva hur det går till när någon av dina elever ska få en ny sång?

• Vad är viktigt att tänka på när det gäller repertoarvalet till en elev? Vad är avgörande när du 
väljer?

• Varför tror du att du väljer som du gör?

• Vilken betydelse tror du att din egen sångliga bakgrund har när du väljer repertoar? 

• Vilka genrer sjunger dina elever? Hur ser förhållandet ut mellan olika genrer i deras 
repertoar?

• Är eleverna delaktiga i repertoarvalet? På vilket/vilka sätt?

• “Grundläggande repertoar” ingår ju i sångkurserna. Hur tänker du om det begreppet?

• Har du själv någon grundläggande repertoar? Hur ser den ut?

• Tycker du att det borde finnas en given “grundläggande repertoar” att använda i kursen? 
Motivera!

Nu har jag inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar? 

Tack så mycket för att du ställde upp!
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