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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att nå ökad kunskap om hur gitarrlärare på gymnasieskolan 

beskriver sitt arbete med elevers motivation, meningsskapande och medvetenhet med 

utgångspunkt i gällande styrdokument. Detta undersöktes genom en kvalitativ intervjustudie 

med frågor rörande lärarens roll, elevens roll, styrdokument, undervisningens syfte och 

planering. Tre informanter med yrkeserfarenhet som gitarrlärare inom gymnasieskolan 

medverkade. Informanternas svar tolkades sedan utifrån en bakgrund bestående av 

sociokulturell lärandeteori, tidigare musikpedagogisk forskning samt styrdokumenten själva. 

Studiens resultat visar följande uppfattningar hos informanterna: 

 Undervisningens syfte är att lära eleverna att lära sig själva 

 Lärarens roll är att uppfylla detta syfte 

 Styrdokumenten är till för att reglera syftet 

 Styrdokumenten ses som lärarens dokument och inte elevens 

 Syftet med musikundervisning ses som underförstått lärare och elev emellan 

 Det meningsskapande anses ligga i elevens behov och intressen 

 Det livslånga lärandet är inte alltid kongruent med vad som är specificerat i 

styrdokumenten 

Den främsta slutsatsen som kan dras av detta är att både styrdokument och informanter 

beskriver en vision om ett livslångt lärande. Det som skiljer dessa visioner åt är vägen dit. 

Detta visar på vikten av diskussion kring begreppet livslångt lärande i förhållande till gitarr- 

och musikundervisning. Det är genom dialog som det livslånga lärandet kan tolkas, förstås, 

definieras och omdefinieras. Därigenom kan musikundervisning också uppnå en legitim 

position i skolvärlden. 

 

Nyckelord: gitarr, gitarrundervisning, gitarrelever, dialog, kommunikation, styrdokument, 

motivation, meningsskapande, medvetenhet. 
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1. Inledning 

Det finns ett romerskt ordspråk som handlar om skolan: ”Non scholae, sed vitae discimus” 

(Wikipedia, 2013). Detta kan löst översättas till ”Vi lär inte för skolan, vi lär för livet”. 

Innebörden i detta citat, att lära för livet, återfinns i läroplanerna för grundskolan och 

gymnasieskolan, de dokument som ska reglera och säkerställa en likvärdig och kvalitativ 

utbildning för alla. Ett livslångt lärande återfinns som kunskapsmål i den senaste läroplanen 

för gymnasieskolan (Gy 2011), vilket fastslås på följande vis: 

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, ny 

teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 

kunskaper och sätt att arbeta. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få 

utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra. (Skolverket, 2011a, s. 1) 

Det livslånga lärandet är alltså en vision som ska genomsyra hela skolans verksamhet 

(Skolverket, 2011a). Detta inkluderar de ämnen som undervisas i skolan, däribland musik. För 

tillfället studerar jag till musiklärare på gymnasial nivå med inriktning elgitarr. Jag har under 

mina studier upplevt att musik i grund- och gymnasieskolan ofta ses som ”något roligt som 

eleverna kan göra efter den långa tråkiga mattelektionen”, en uppfattning jag både har upplevt 

på egen hand ute på praktik och fått återberättad under lektioner på högskolan. I min roll som 

blivande musiklärare anser jag att denna uppfattning är problematisk. Att musik ses som något 

roligt är inte fel i sig, tvärtemot är glädje i utövande en av de viktigaste drivkrafterna för 

utveckling inom ämnet. Däremot ger ovan beskrivna uppfattning av musik som ämne i skolan 

ett oseriöst intryck. Musik ses då snarare som en paus från den ”seriösa” undervisningen där 

eleverna kan slappna av och leka. Detta förminskar musik och tar bort fokus från vad musik 

egentligen är och vad undervisning i ämnet är till för, något som specificeras i Gy 2011: 

”Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad 

som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor” 

(Skolverket, 2011a, s. 8). 

Musik är ett ickeverbalt kommunikationsmedel och uttryckssätt och kan innebära och 

möjliggöra dialog. Dialog innebär i detta sammanhang en vilja att ta till sig en motparts tankar 

och utifrån dessa utvärdera sin nuvarande ståndpunkt och, utifall att det bedöms nödvändigt, 

ändra sin ståndpunkt (Dysthe, 2003). Denna definition av dialog kan innebära såväl ett 

fenomen (att föra dialog) samt ett förhållningssätt (hur man för dialog utifrån ovan nämnda 

aspekter). Eftersom förhållningssättet innebär en slags förmedling av idéer och tankar snarare 

än att föra ett samtal två individer emellan innebär det att dialog inte enbart är verbal 

kommunikation mun till mun, utan kan ske med hjälp utav annan slags kommunikation, 

exempelvis musik. I denna uppsats används begreppet dialog främst för att beskriva detta 

ovan nämnda förhållningssätt. 

Musikens (och andra estetiska uttrycksformers) syfte är befästa i både läroplanen för 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011a) och i ämnesplanen för musik (Skolverket, 2011b) och 

kommuniceras via dessa på ett specifikt sätt. Därmed inkluderar det livslånga lärandet även 

musik och andra estetiska uttrycksformer: elever har rätt att lära sig om musik, hur denna 
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skapas och återskapas, hur musik utövas, hur man uttrycker sig genom musik och framförallt 

varför. Denna bild av ett livslångt lärande och syftet med musikundervisningen kan 

kommuniceras på olika sätt, vilket kan vara problematiskt. Syftet som det är beskrivet i 

styrdokumenten och det syfte som förmedlas i undervisningen är nödvändigtvis inte samma 

sak. Detta kan bero på exempelvis lärare som – beroende på hur de agerar – sitter med 

tolkningsföreträde.  Jag har upplevt, både som elev, lärare och auskultant till 

gitarrundervisning, att verbalt fokus på musikens syfte och motivering av undervisningens 

innehåll och utformning har varit i princip obefintligt. Meningen med musik ses som 

underförstådd, på lektionerna har det ”bara spelats”. Frågan som därmed inte uttalas är: 

Varför spelar vi?
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att nå ökad kunskap om hur gitarrlärare på gymnasieskolan beskriver 

sitt arbete med elevers motivation, meningsskapande och medvetenhet med utgångspunkt i 

gällande styrdokument. För att uppnå syftet ställs följande forskningsfrågor: 

 Hur beskriver de deltagande lärarna sitt förhållningssätt till styrdokument? 

 Hur beskriver de deltagande lärarna kommunikationen med elever om styrdokument 

och undervisning och deras syften? 

 Hur beskriver de deltagande lärarna kommunikationen med eleven om undervisningen i 

relation till elevens utveckling, egna förutsättningar och förmågor och ansvarstagande?  

 Är eleverna, enligt de deltagande lärarna, medvetet eller omedvetet inkluderade och 

involverade i planeringen av instrumentundervisningen och i så fall hur? 



4 

 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras styrdokument för den skolform som är i fokus för denna studie 

(gymnasieskolan), teorier om kunskap och dialogiskt lärande samt musikpedagogisk 

forskning som är relevant för denna studie. Detta för att få en ökad förståelse av vad som ska 

undersökas, vilken forskning som tidigare gjorts i området, och för att få en inblick i vilka 

förordningar och regelverk relevanta för denna studie som existerar och hur de kan relateras 

till forskning inom området. Först presenteras dock begreppet dialog. 

3.1 Dialog 

Ett begrepp som bör definieras redan nu är dialog, något som är centralt för denna studie i och 

med den lärandeteori som ligger till grund för analys och tolkning, den typ av undersökning 

som görs, studiens syfte och musikens potential som språk. Dialog kan ha två innebörder: en 

konversation mellan två individer eller ett förhållningssätt som innebär att ha ett öppet sinne, 

en vilja att ta till sig ny kunskap och utvecklas utifrån den nya kunskapen (Dysthe, 2003). Ett 

dialogiskt förhållningssätt är en viktig del i det för uppsatsen valda sociokulturella 

lärandeperspektivet eftersom lärande och utveckling i detta perspektiv inte anses kunna ske 

utan dialog. I detta avseende kan dialog vara inre och yttre, den kan alltså ske inom individen 

och mellan individer. Det handlar inte enkom om att ha en konversation; att föra en dialog 

innebär en vilja att ta sig an motpartens tankar och åsikter samt en vilja att ändra sin egen 

uppfattning utifall det ses som nödvändigt.
1
 

3.2 Förordningar och styrdokument för gymnasieskolan 

Denna studie inriktar sig primärt på gitarrundervisning i gymnasieskolan. De styrdokument 

som fokuseras på är därför den nu gällande Skollagen (SFS2010:800), den nuvarande 

läroplanen för gymnasieskolan, Gy 2011, (Skolverket, 2011a), ämnesplanen för musik och 

kursplanen för Instrument eller sång nivå 1 (Skolverket, 2011b). Dessa redogörs för i 

ordningen från generella riktlinjer och förordningar som gäller övergripande för skolan till 

riktlinjer och förordningar specifika för ett visst område – detta för att det som redogörs för 

kan placeras och förstås enligt en hierarkisk struktur och utifrån vilken nivå i strukturen som 

de tillhör (exempelvis är Skollagen överordnad kursplanen för Instrument eller sång nivå 1). 

De ämnen som kommer att beröras är kunskapsmål, elevens ansvar och inflytande samt 

förekomsten, användningen av och synen på musik (uppdelat i musik i läroplan och 

ämnesplan samt musik i kursplaner). 

                                                 
1
En mer utförlig beskrivning av dialog förekommer i avsnitt 3.5. Lärande, som behandlar sociokulturella 

lärandeteorier där dialog står i centrum 
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3.2.1 Kunskapsmål 

Skolan är en institution för lärande. Detta styrks genom det syfte som skolan har enligt 

skollagen (SFS2010:800): 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (4 §) 

Lagen fastslår även att elever har rätt till det stöd de behöver för att utvecklas så långt som 

möjligt samt att skolan ”i samarbete med hemmen [ska] främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare” (SFS2010:800, 4 §). Detta betyder att skolans mål är att förbereda barn och 

elever inför ett liv där de aktivt kan delta i, dra nytta av och bidra till ett rikt samhällsliv i 

ständig utveckling.  

I Gy 2011 står det specificerat att alla lärare inom gymnasieskolan ska: 

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

• stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 

• i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar 

elevernas lärande, 

• tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna vilar på och 

vägleda eleverna så att de kan ta ställning till hur kunskaper kan användas, 

• 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,  

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar, och  

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Skolverket 2011a, s. 2)  

Dessa punkter beskriver vad lärare ska arbeta mot för att skolans mål ska uppfyllas. I dessa tas 

det fasta på elevers behov och förutsättningar, meningsskapande och begreppsliggörande. 

Ovanstående punkter tilldelas i denna studie benämningen kunskapsmål, i och med att de i 

korthet innebär att barn och elever ska tillägna sig kunskap och kunskap om hur denna ska 

inhämtas och brukas.  

3.2.2 Elevens ansvar och inflytande 

Ovan beskrivna punkter behandlar skolans syfte och beskriver innehållet i den verksamhet 

som ska äga rum i skolan. Skolan och yrkesverksamma inom skolan (lärare bland andra) har 
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som uppgift att fostra elever. Elever har dock en aktiv roll i skolan och ska enligt läroplanen 

ha både inflytande och ansvar där(Skolverket, 2011a). För att få förståelse för vilken roll 

elever har i skolan är det nödvändigt att presentera vilka rättigheter och förpliktelser elever 

har enligt vad som beskrivs i läroplanen. De punkter i läroplanen som behandlar elevers 

rättigheter delas upp som antingen riktade till lärare eller till elever. 

IGy 2011 (Skolverket, 2011a) står beskrivet att en lärare ska utgå från att eleverna kan och vill 

ta ansvar för sitt eget lärande. Läraren ska även se till att alla elever har ett reellt inflytande på 

undervisningen, uppmuntra elevers åsikter och stärka elevers självförtroende samt i samspel 

med eleverna planera och utvärdera undervisningen. Dessa riktlinjer lägger vikt på individens 

ansvar, att individen ska få möjlighet att dels utveckla en känsla för ansvar och dels få 

möjlighet att ta ansvar. De visar även på att eleven ska kunna påverka undervisningen för att 

dels motivera eleven och dels för att eleven lättare ska finna sin unika egenart genom att få 

uttrycka sina egna åsikter och mål. En viktig punkt att lägga fokus på är det gemensamma 

planerandet av undervisningen, en punkt där elever har ett konkret ansvar och även 

rättigheter: ”Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen” 

(Skolverket, 2011a, s. 13). Detta kan också ses som ett medel för att utveckla det individuella 

ansvaret i och med den underförstådda meningen att elever och lärare tillsammans ska 

kommunicera fram en gemensam förståelse av undervisningens syfte och utformning. 

Det bör nämnas åter igen att ovanstående punkter om elevinflytande handlar om hur lärare ska 

förhålla sig till elever. I Gy 2011 specificeras även mål som snarare handlar om eleven: 

Skolans mål är att varje elev 

• tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och 

• kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. 

(Skolverket, 2011a, s. 14, fetstil i original) 

Detta innebär att varje elev dels ska utveckla förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling och 

dels att varje elev utvecklar kunskap och insikt om sig själv och sina egna förmågor. Varje 

elev har även rätt att fortlöpande få information från sin lärare om sin utveckling i förhållande 

till de mål och kriterier som är specificerade i läroplan och kursplaner. Detta är oerhört viktiga 

punkter i och med att de, tillsammans med punkten om att elev och lärare gemensamt ska 

planera undervisningen, kan ses som ett befästande av ett dialogiskt förhållningssätt till 

lärande och utveckling. Detta innebär att eleverna inte enbart har rätt till kunskap, de har även 

rätt till (och är sig själva skyldiga) att reflektera kring kunskap (hålla en inre dialog) och 

uttrycka sina tankar (hålla en yttre dialog med exempelvis läraren). I och med detta ställs även 

kravet att varje lärare ska kunna redogöra för och motivera utvecklingsbehov hos eleven samt 

hur och varför läraren bedömer och betygsätter för att säkerställa en jämlik utbildning för alla 

elever. 

I ovanstående avsnitt har redogjorts för undervisningens syfte samt lärares och elevers roll 

enligt styrdokumenten. I nästa avsnitt redogörs för hur musik beskrivs och befästs i 

undervisningen enligt styrdokumenten. 

3.2.3 Musik i läroplan och ämnesplan 

I examensmålen för det estetiska programmet på gymnasieskolan står att: 
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Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om 

människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa 

perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås 

som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, 

samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att 

arbeta skapande. Både individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. Under utbildningen ska 

eleverna därför pröva såväl ett konstnärligt som ett vetenskapligt förhållningssätt. (Skolverket, 2011a, s. 

43) 

I ovanstående citat fastslås dels syftet med utbildningen, att lära sig om olika uttrycksformer 

och vad dessa har för inverkan på människans sinnen, dels vikten av kommunikation. Det bör 

påpekas att kommunikation i detta fall innebär såväl verbal som icke-verbal kommunikation. 

Syftet med utbildningen kan på så vis kortfattat tolkas som att lära sig att dels redogöra för 

vad som är kommunikation, vad det finns för sorts kommunikation, hur denna 

kommunikation kan användas samt att lära sig (och få möjlighet att pröva på) att använda 

olika typer av och verktyg för kommunikation. Detta är en tolkning av syftet med 

utbildningen som enbart bör ses som vagt preciserande för dessa två typer av kommunikation 

som behandlas i utbildningens styrdokument. Anledningen till att kommunikation tolkas på 

detta sätt i uppsatsen är att gagna en översiktlig förståelse för vad kommunikation innebär i 

samband med denna studie av musikundervisning.Den icke-verbala kommunikationen som är 

i fokus i denna undersökning består av musik-, bild- och kroppsspråk. Den senare, verbala 

kommunikationen är kort och gott kommunikation genom ord vilket kan innebära både tal och 

skrift. 

I ämnesplanen för musik (Skolverket, 2011b) står övergripande delmål för utbildningen inom 

musik specificerade. Dessa uttrycks i en numrerad lista: 

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter 

i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 

3. Förmåga att improvisera. 

4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska 

färdighetsutveckling. 

5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 

6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 

7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i 

kommunikation med publik. 

8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och 

hanteras digitalt. 

9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor. (s. 1-2) 

Fokus i dessa punkter ligger på att eleverna ska utveckla förmågor att bruka musik i syfte att 

uttrycka sig själva, tillägna sig förståelse för hur och varför musik uppstår (som fenomen och 

ur ett historiskt perspektiv) samt kunna samtala om musik. Det bör nämnas att i och med 

meningen ”musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande” (Skolverket, 2011b, s. 

1) så ges eleven både ett ansvar och en rättighet. Ansvaret och rättigheten ligger i att 
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utveckling sker inom eleven och utifrån elevens förmågor och behov. Lärare ska alltså utgå 

ifrån elevens förmågor och behov och eleven måste ta ett aktivt ansvar för sin utveckling. 

3.2.4 Musik i kursplaner 

Den kursplan som fokuseras på här är för kursen Instrument eller sång 1 (Skolverket, 2011b). 

Det finns två uppföljningskurser till denna (Instrument eller sång 2 och Instrument eller sång 

3), men fokus ligger här främst på Instrument eller sång 1, med tanken att kursplaner kan ses 

som en del av en helhet (Skollag > Läroplan > Ämnesplan > Kursplan) där Instrument eller 

sång 1 används för att exemplifiera och konkretisera konceptet kursplan.  

Instrument eller sång 1 förkortas i vardagligt tal som INSO på grund av kursens kurskod 

(MUSINS01S). Av denna anledning kommer Instrument eller sång 1 att förkortas INSO. Av 

de nio mål som finns angivna i ämnesplanen för musik (se 3.1.3) ingår målen 1-2, 4-5 och 9 i 

INSO, med särskild betoning på 1 och 4-5 samt musicerande inför publik. 

De övergripande delmål som beskrivs i ämnets syfte ges vidare innebörd i och med det 

centrala innehållet och kunskapskriterierna som specificeras i kursplanerna. INSO är ämnad 

att behandla följande centrala innehåll: 

• Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. 

• Spel eller sång efter noter och på gehör. 

• Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form. 

• Grundläggande repertoar för det egna instrumentet. 

• Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder. 

• Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, alternativt grundläggande 

röstfysiologi och röstvård och metoder för detta. 

• Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av program och medverkande, 

scennärvaro. 

• Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och elsäkerhet vid instrumentalspel 

eller sång.  

(Skolverket, 2011b, s. 15) 

Det centrala innehåll som beskrivs här kan ses som en del av en hierarkisk struktur där 

kunskapsmålet är överordnat och vi nu är nere på en specifik nivå för vad som krävs för att 

kunskapsmålet ska kunna uppnås. Detta centrala innehåll får en mer konkret innebörd i och 

med de kriterier för måluppfyllelse (så kallade kunskapskrav) som finns i kursplanen för 

INSO 1 (för fullständiga kriterier, se bilaga 2). Exempelvis krävs det för att uppnå betyget E 

bland annat att ”eleven diskuterar och redogör översiktligt för grundläggande stildrag i 

någon musikstil, med enkla resonemang.” (Skolverket, 2011b, s. 15, fetstil i original). Ord 

markerade i fetstil är att betrakta som graderande ord. Då samma innehåll återkommer i 

kriterierna för betyget A beskrivs skillnaden som att ”Eleven diskuterar och redogör utförligt 

för varierade stildrag i flera musikstilar ochhurdekanpåverkainterpretationen, med 

välgrundade och nyanserade resonemang” (a.a., s. 16, fetstil i original). 

Nu har vi nått den bildliga botten av den hierarkiska strukturen som påvisar kunskapsmålen. 

Det språk som används i kriterierna öppnar för tolkningsutrymme i bedömning. Vad som är 

”välgrundade och nyanserade resonemang” kan uppfattas olika av olika lärare i och med att 
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innebörden av ”välgrundade” och ”nyanserade” kan vara olika för olika lärare. 

Tolkningsutrymmet är inte begränsat till den graderande aspekten av kriterierna. ”Eleven 

spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck” (Skolverket, 

2011b, s. 15). Vad som är ”enkla musikstycken” kan även det ha olika innebörd beroende på 

lärares tolkning och förmåga. Innebörden kan även förändras utifrån elevens tolkning och 

förmågor samt lärarens tolkning av elevens tolkning och förmågor. Värdeladdade begrepp 

förekommer även ”högre upp” i den hierarkiska strukturen. Ett sådant begrepp som bör 

problematiseras är begreppet kunskap. 

3.3 Kunskap 

I Gy 2011 (Skolverket, 2011a) befästs att eleverna ska ha möjlighet att tillägna sig kunskap 

för att senare kunna delta aktivt i samhället med allt vad det innebär. Det beskrivs även vad 

den kunskap som krävs för detta kan tänkas bestå av, och vikten av att fortlöpande 

omdefiniera begreppet kunskap framhålls (a.a.). Däremot fastslås inte en definition av 

kunskap, utan begreppet kunskap förekommer i läroplanen i olika former och sammanhang. I 

kommande del presenteras och problematiseras hur begreppet kunskap yttrar sig i 

styrdokumenten. Hur kunskap definieras i relation till musik (och vilka kunskapsformer som 

förekommer i styrdokumenten) redogörs även för här. 

3.3.1 Kunskap i Gy 2011 

I 1992 års läroplanskommitté Skola för bildning problematiseras begreppet kunskap för första 

gången i samband med läroplaner (Gustavsson, 2002). Där framhålls att kunskap kan vara av 

olika kvalitet, nämligen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (kan förkortat kallas för 

de fyra F:en). Fakta är kunskap som information, förståelse handlar om att uppfatta 

innebörden av ett fenomen eller fakta, färdighet innebär kunskap om hur något ska utföras 

och förtrogenhet innebär en form av ”tyst kunskap”, sinnliga upplevelser (Gustavsson, 2002, 

s. 24). Dessa kunskapskvaliteter förekommer även i Gy 2011 (Skolverket, 2011a). De fyra 

F:en ges ingen djupare definition där utan nämns som exempel för att visa att kunskap kan ta 

olika form. Anledningen till att detta tas upp i läroplanen är att visa på vikten av fortlöpande 

omdefiniering av kunskap; ”Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv 

diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om 

hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en 

sådan diskussion” (Skolverket, 2011a, s. 8). 

Vidare framhålls det även att skolan inte ska vara eller ses som ensam kunskapsförmedlare, 

skolan är i aktivt samspel med samhället och ska ta till vara på de kunskaper som förekommer 

utanför skolan. Detta kan förstås som ett sätt att befästa det livslånga lärandet, att kunskap inte 

enbart finns i skolan utan överallt i samhället. Det kan även ses som en koppling till såväl 

elevers som lärares roll, ansvar och rättigheter. Det framhålls även att ”Eleverna ska bli 

medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling” 

(Skolverket, 2011a, s. 8). 

Detta innebär, i samband med att kunskap kan inhämtas överallt i samhället, ett befästande av 

elevers livslånga lärande. Det livslånga lärandet kan ses som ett övergripande koncept, att 
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kunskap finns överallt att inhämta och att vi alla har ett individuellt ansvar att inhämta denna 

om vi vill utvecklas. 

Kunskap generellt sett är enligt Gy 2011 (Skolverket, 2011a) mångfacetterat, kan ta olika 

form och behöver således omdefinieras fortlöpande. Det ges ingen tydlig definition av 

kunskap förutom den sparsmakade presentationen av de fyra F:en. Anledningen till att 

kunskap inte definieras i Gy 2011 kan vara att kunskap behöver relateras till något för att få 

en tydlig definition. I och med att denna studie inriktar sig på musikundervisning behöver 

kunskap definieras i förhållande till musik.   

3.3.2 Kunskap och musik i styrdokument för gymnasieskolan 

Det kan vara så att en definition av kunskap är underförstådd i styrdokumenten och att den får 

mening utifrån det sammanhang som den sätts i. Sambandet mellan kunskap och musik kan få 

uttryck genom exempelvis kunskapskraven för betyget E i INSO: 

Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten 

med viss säkerhet. Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och 

återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat. Eleven diskuterar och 

redogör översiktligt för grundläggande stildrag i någon musikstil, med enkla resonemang. 

(Skolverket, 2011b, s. 15, fetstil i original)  

Ovanstående utdrag ur kunskapskraven kan innebära olika definitioner av kunskap. Om det 

första kravet (”Eleven spelar eller sjunger, avkodar…”) tolkas med hjälp av de fyra F:en kan 

kunskap innebära samtliga fyra F, beroende på vilken innebörd kunskapskraven och F:en ges. 

Om kunskapskraven i stället tolkas utifrån annan förståelse av kunskap, exempelvis 

aristoteliska begrepp såsom episteme (sann och säker kunskap), techne (skicklighet) och 

fronesis (mellanmänsklig underförstådd kunskap) (Gustavsson, 2002), får de således en annan 

innebörd än en tolkning utifrån de fyra F:en. Detta visar ytterligare på vikten av kontinuerlig 

reflektion kring definitioner och omdefinitioner av kunskap för att kunna förstå och tolka 

kunskap ur olika perspektiv. Med andra ord kan kunskap i samband med musik innebära 

många olika saker beroende på vilken innebörd som inläses i kunskap, musik, vilka moment 

som ska ingå i undervisning och vilka mål som sätts upp för momenten. Ett begrepp som 

återkommer ofta i samband med kunskap i styrdokumenten är diskussion. Diskussion kan 

innebära dialog och står därför i fokus för nästa del, vilken behandlar lärande som dialog. 

3.4 Lärande 

Under 1900-talet har det framkommit en rad olika teorier om hur lärande och utveckling sker 

och hur kunskap tillägnas. Den lärandeteori som är i fokus för denna studie är den som 

populärt kallas för sociokulturell lärandeteori (vilken ursprungligen kallades kulturhistorisk, 

mer om detta senare). Denna teori lägger fokus på samspelet mellan det inre och det yttre och 

vad detta har för betydelse för lärande och utveckling. Den sociokulturella lärandeteorin 

baseras till stor del på ett kulturhistoriskt perspektiv och den ryske psykologen och pedagogen 

Lev Vygotskijs (1896-1934) teorier. Han menade att högre mentala processer först uppstår 

genom social samverkan för att sedan internaliseras i individen (Vygotskij, 1978). Vygotskij 

menar med andra ord att lärande sker i samspel med omvärlden (a.a.). 
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Vygotskij hann aldrig formulera en sammanfattande teori på egen hand, detta dels på grund av 

hans tidiga död och dels att alla hans verk svartlistades i dåvarande Sovjetunionen och först 

togs bort från denna listning under 50-talet (Dysthe, 2003). Däremot har en del forskare 

vidareutvecklat Vygotskijs teorier, exempelvis Säljö (2000) som myntade begreppet 

sociokulturell, detta ”eftersom det handlar om hur människor tillägnar sig och formas av 

deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som kulturen 

tillhandahåller” (s. 18). Att vissa teorier benämns som sociokulturella visar alltså på den 

gemensamma uppfattningen om att lärande sker i socialt samspel med omvärlden och att 

lärande innebär såväl inre som yttre processer. Med andra ord beskriver begreppet en 

lärandeteori som är samhällelig och interaktiv till karaktären. Ett annat begrepp som beskriver 

denna slags teori är ”kulturpsykologisk” (a.a.). Det är värt att nämna att det inte enbart är 

Vygotskijs teorier som benämns som sociokulturella. Bland annat kan Deweys och Meads 

teorier kännetecknas som sociokulturella i och med den gemensamma ståndpunkten att 

lärande och utveckling sker i och genom interaktion (Dysthe, 2003). Den som ses som 

upphovsman till det sociokulturella perspektivet är däremot just Vygotskij. Anledningen till 

detta är hans fokus på lärande i förhållande till språket, ett område som tidigare var outforskat 

i förhållande till lärande (Dysthe, 2003). Det ska även nämnas att det inte är säkert att den 

sociokulturella lärandeteori som Vygotskij tillskrivs i nutida forskning återspeglar Vygotskijs 

ursprungliga tankar (Uddholm, 2012). Den sociokulturella lärandeteori som beskrivs i detta 

avsnitt har ursprung i Dysthes (2003), Säljös (2000) och Vygotskijs (1978) forskning. 

För att kunna beskriva den process som sker när högre mentala processer internaliseras 

använde sig Vygotskij av en mängd begrepp som behöver definieras för att kunna förstå 

denna. Vissa begrepp som används idag inom den sociokulturella teorin, utöver Vygotskijs 

egna, har tillkommit i efterhand för att vidareutveckla och fördjupa förståelsen för denna 

internaliseringsprocess. Två centrala begrepp är mediering och artefakt. Mediering definierar 

den process som sker när individer brukar de artefakter (verktyg/redskap) som används för att 

förmedla, överföra, understödja och internalisera lärande. I sociokulturell teoribildning ses 

språket som det absolut viktigaste kulturella redskapet (artefakten) för att distribuera 

(förmedla kunskap till andra) och därmed mediera lärande. 

Ett annat viktigt begrepp inom den sociokulturella lärandeteorin är Vygotskijs (1978) begrepp 

den proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD). Med detta begrepp 

belyses det område mellan vad ett barn klarar på egen hand och vad ett barn klarar med hjälp 

av någon med mer kompetens än barnet, exempelvis en lärare. Det barnet kan göra med 

assistans kan barnet slutligen göra på egen hand (Dysthe, 2003). För att få en djupare 

förståelse för detta begrepp måste vi definiera förhållandet mellan begreppen lärande och 

utveckling. Vygotskij (1978) menar att lärande föregår utveckling och att viss utveckling inte 

vore möjlig utan lärande. Vad som är lärande och utveckling är beroende av individen. 

Förenklat kan lärande exempelvis innebära ackumulering – att elever samlar på sig kunskap – 

och utveckling appropriering – att eleven förstår och kan använda den ackumulerade 

kunskapen i olika sammanhang (Dysthe, 2003). Exemplet kan vidareutvecklas med hjälp utav 

kunskapskvaliteter; ackumulering kan innebära insamling av fakta och appropriering kan då 

innebära förståelse och färdighet.  Vygotskij (1978) särskiljer två utvecklingszoner: dels den 
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zon där eleven står (den utveckling som eleven hittills har genomgått) och dels den zon dit 

eleven kan komma att nå. Däremellan ligger ZPD. 

En möjlighet för att lärande ska kunna ske i ZPD ges genom scaffolding, där den som besitter 

mer kunskap sätter upp kommunikativa stöttor, så kallade scaffolds, för att vägleda barnet. 

Säljö (2000) beskriver dessa stöttor som ett slags mentala vägräcken som håller barnet på 

vägbanan där vägledaren övervakar och korrigerar kursen. Ett exempel är 

instrumentalundervisning, där läraren är den som besitter djupare kunskap och således är i 

position att vägleda eleven (Schenck, 2000). Lärande och utveckling sker inte enbart i 

formella sammanhang. Vygotskij (1978) menar att barn lär sig och utvecklas genom 

exempelvis lek. Den proximala utvecklingszonen kan exempelvis även infinna sig musiker 

emellan, där den ena musikern besitter annan kunskap än den andre musikern vilken 

förmedlas genom ett gemensamt musicerande. 

3.4.1 Lärande och dialog 

Dysthe (2003) framhåller att teorin inte kan skiljas från praktiken, de är produkter av 

varandra. Alltså ses lärande som situerat och socialt, det sker i samspel med omvärlden – inte 

i ett vakuum – och ses därför som en del av en helhet. Lärande är med andra ord inte ett 

isolerat fenomen, något som enbart sker inom individen. Lärande och kunskap kan härledas 

till en större kontext, exempelvis det samhälleliga livet som individen dagligen interagerar 

med och inom. Den i särklass viktigaste interaktionen för lärande och utveckling sker enligt 

Vygotskij (1978) med hjälp utav vårt språk. Det är genom språk som vi kan begreppsliggöra 

det yttre för att sedan internalisera det. Dialog beskriver den interaktion som anses ligga till 

grund för lärande, vilket innebär att lärande sker i möte med omvärlden. Det finns två 

aspekter av begreppet dialog som är viktiga i relation till detta arbete: Den ena berör det 

samtal som sker mellan fyra ögon, mun till mun. Den andra berör kvaliteten på samtalet och 

kännetecknas av en ömsesidig öppenhet parterna emellan och en vilja att eventuellt ändra 

ståndpunkt utifrån den nya informationen (Säljö, 2000; Dysthe, 2003). Det senare kan även 

benämnas som ett dialogiskt förhållningssätt, vilken omfattar fler kommunikationssätt än 

enbart verbal kommunikation, i och med att förhållningssättet inte beskriver ett specifikt 

fenomen utan är övergripande för hur tankar och idéer kan förmedlas på bästa sätt. I relation 

till denna undersökning kan musiken ses som ett språk i sig, och således kan dialog föras och 

en mening förmedlas utan att ett ord yttras. 

Som tidigare nämnt ses lärande, enligt sociokulturell lärandeteori, som situerat och är således 

beroende av kontexten. Syftet med denna studie är att undersöka lärares arbete med 

styrdokument inom gymnasieskolan och därför kommer skolan som kontext för lärande att 

beskrivas närmare.   

3.4.2 Lärande i skolan 

Varje situation och miljö har en uttalad och/eller en underförstådd struktur vilka utgör ramarna 

för miljön/situationen. De ramar som förekommer i skolan kan vara i form av exempelvis 

regler och normer. Regler kan i detta fall vara i form av styrdokument, kursplaner, 

arbetsplaner, med mera. Normer kan ses som oskrivna regler vilka exempelvis dikterar hur 

lärare och elever förväntas bete sig i en viss situation i skolan. Normer kan vara produkter av 
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uppsatta regler, men kan också finnas till av andra anledningar. Regler och normer kan 

kategoriseras som styrmekanismer. Något viktigt att ta fasta på i förhållande till dessa 

styrmekanismer är subjektivitetsaspekten i och med att skolan är en institution där människor 

interagerar. Skolan som institution är skapad av människor med egna erfarenheter, ramar och 

normer. De människor som agerar och interagerar i ett klassrum har möjlighet att genom sin 

närvaro skapa, återskapa och omforma gällande styrmekanismer. Hundeide (2003) kallar ett 

sådant klassrum för ett intersubjektivt rum där normer och förhållningssätt ständigt formas 

och omformas. Dessa normer och förhållningssätt uppstår både som kollektiva och 

individuella fenomen: ”Vi definierar hela tiden människor vi umgås med och tillskriver dem 

egenskaper som gör dem begripliga men som samtidigt legitimerar ett visst förhållningssätt 

gentemot dem” (Hundeide, 2003, s. 145). Detta kan ses som en problematisering av det 

dialogiska förhållningssätt som förespråkas i ett sociokulturellt perspektiv: vi använder redan 

internaliserad kunskap för att mediera och internalisera ny kunskap, men detta behöver inte 

innebära att vi har/får en komplett bild av kunskapen, eller ens en ”sann” bild.  

Språket är […] ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap. Det är därför det kan 

fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. En grundläggande fråga blir då 

hur individer tillägnar sig innebörder och betydelser, och hur samspelet ser ut mellan vad ord betyder 

för en enskild individ och vad de betyder i kollektivet. (Säljö, 2000, s. 87, kursivering i original) 

De egenskaper som tillskrivs en individ kan enligt Hundeide (2003) få självuppfyllande 

konsekvenser, något som är extra viktigt att ha i åtanke som lärare. Om en elev exempelvis 

tillskrivs egenskapen stökig av en lärare kan det leda till att elevens identitet och skolgång 

präglas av denna angivna egenskap. Det kan även leda till att eleven skapar sig en roll utifrån 

denna egenskap. Båda följderna kan leda till att eleven presterar sämre i skolan. Om samma 

elev istället hade tillskrivits egenskaper såsom duktig, energisk och ambitiös hade elevens 

identitet och prestation i skolan kanske varit helt annorlunda. Det bör nämnas att 

konsekvensen av tillskrivning av egenskaper såsom duktig inte alltid behöver innebära något 

positivt, det kan istället sätta press på eleven och leda till prestationsångest. Det är således 

mycket viktigt att som lärare vara medveten om att förhållningssätt till elever kan påverka 

undervisning och lärande både positivt och negativt. 

I och med att denna studie syftar till att undersöka gitarrundervisning krävs även att 

förhållandet mellan musik, skola och sociokulturell lärandeteori berörs.  

3.5 Musikpedagogisk forskning 

Tidigare avsnitt var ämnade att ge en övergripande bild av vilka teoretiska perspektiv som är i 

fokus i detta arbete. Dessa teoretiska perspektiv är, som benämningen skvallrar om, teori. De 

har en viss verksamhetsförankring, men det återstår ett behov: att belysa musikpedagogisk 

verksamhet utifrån dessa teoretiska perspektiv. Av denna anledning presenteras i detta avsnitt 

nutida musikpedagogisk forskning. 

Musik spelar en allt större roll i vårt samhälle, där populärmusik är en stor del av ungdomars 

vardagskultur (Ericsson & Lindgren, 2010). Speciellt för ungdomar kan musik vara en stor del 

av livet i och med att det bidrar med ett alternativt sätt att kommunicera människor emellan 

och även uttrycka sig själv. Tidigare forskning visar på att ungdomar använder musik för att 
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uttrycka sin identitet och sin syn på förhållanden i sin samtid. Musik är ett medel för att 

uttrycka bland annat åsikter och känslor. Scheid (2009) menar att ”genom att processa, editera 

och estetisera, exempelvis med musik, erhåller eleverna en djupare förståelse för 

grundläggande strukturer i samhället och om sin egen livsvärld” (s. 167).  

3.5.1 Musik i gymnasieskolan 

Musik upplevs av elever på gymnasieskolan som gränsöverskridande, den suddar ut gränserna 

mellan fritid och skola (Nyberg, 2011). Detta kan förklaras genom det faktum att musik är en 

stor del av det vardagliga samhällslivet och på så vis har en anknytning till livet i vardagen 

utanför skolan och alltså inte är institutionaliserat på samma sätt som övrig undervisning 

(Scheid, 2009). Musik ses som något som eleven själv äger, musiken är aktiv till sin form och 

musikens mening skapas av individen (a.a.), vilket även det kan förklara varför musiken 

uppfattas som gränsöverskridande. 

Trots att det finns forskning som visar på att fortlöpande reflektion och dialog gynnar både 

lärare och elev (Hult & Olofsson, 2011) och att elever har rätt till denna form av utveckling 

enligt gällande läroplan (Skolverket, 2011a) har studier visat på att elever inom 

gymnasieskolan upplever en ovana i att formulera sig gällande musikalisk kunskap och 

lärande. Upplevelsen är att de under sina år som elever i ämnet musik aldrig har ombetts att 

reflektera över hur de själva ser på kunskap och lärande i musik (Nyberg, 2011). De är 

medvetna om att de har, och uttrycker en uppfattning om musikalisk kunskap, men upplever 

att denna inte har efterfrågats av lärarna. På så sätt kan eleverna sägas gå miste om en viktig 

artefakt för lärande och utveckling, medveten reflektion genom kommunikation, vilken de 

enligt läroplanen har rätt till (Skolverket, 2011a). Eftersom eleverna kan ha blivit tillfrågade, 

även om de upplever det annorlunda, är frågan på vilket sätt de i så fall har blivit tillfrågade. 

Det är fullt möjligt att lärare själva upplever att de har bett eleverna reflektera över musik. 

Forskning om musiklärares förhållande till musik och musikalitet visar på snarlika resultat 

som visats ovan gällande elevers förhållande till musik: musik och musicerande är 

individuellt, skapande till naturen och ses som ett kommunikationssätt. Det framhålls i en 

studie utförd av Uddholm (2012) att musik kan leda till social och kognitiv utveckling hos 

dem som brukar den. Musik kan därför ses som ett viktigt redskap för läraren i och med att 

den icke-verbala kommunikationen kan innebära ett synliggörande av resurser hos elever som 

annars inte hade uppmärksammats med hjälp av verbal kommunikation, men också på grund 

av att utövande stärker lärarens roll (ett bevis på att läraren kan sitt hantverk). Informanterna i 

Uddholms studie (a.a.) uppfattar att en dialog om musik lyser med sin frånvaro, det är inget 

som diskuteras lärare emellan. Detta, menar informanterna, kan bero på ett ointresse 

för/okunskap om musikens betydelse, svagt stöd från ledningen på skolan men också att 

musik helt enkelt är svårt att beskriva med ord (a.a.). En annan anledning till detta kan vara, 

som Zandén (2010) påvisar, ett aktivt ställningstagande hos musiklärare, att musik inte bör 

diskuteras i och med att en diskussion anses kunna leda till att den spontanitet och frihet som 

förknippas med musik då äventyras. Zandén menar däremot att diskussion och reflektion kan 

vara givande och utvecklande för musik i och med att det kan leda till bland annat nyskapande 

och också en förutsättning för musiklärares professionalism och ett professionellt 

ansvarstagande. 
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3.6 Sammanfattning av bakgrund 

Musik är ett alternativ till verbal kommunikation och ett medel för att uttrycka identitet och 

lära känna sin omvärld. Musik kan leda till social och kognitiv utveckling och den kunskap 

som musik består av kan ta olika form. Musik anses vara skapande till karaktären (Scheid, 

2009; Skolverket, 2011a).  

Dialog innebär inte enbart en verbal konversation mellan två individer (ett fenomen), utan kan 

även innebära en vilja att interagera med sin omgivning, att ta till sig motpartens tankar och 

utifrån dessa kunna ändra sin ståndpunkt (ett förhållningssätt). Vygotskij (1978) menar att 

detta förhållningssätt leder till lärande och utveckling. Lärande kan innebära exempelvis 

individens insamlande av kunskap (ackumulering) och utveckling kan vara elevens använda 

av denna kunskap (appropriering) (Dysthe, 2003). Detta förhållningssätt till dialog inkluderar 

flertalet kommunikationssätt, så kallade artefakter, och exempelvis kan musiken ses som en 

artefakt.  

Ett annat centralt begrepp inom den sociokulturella lärandeteorin som beskrivits är den 

proximala utvecklingszonen (ZPD), vilket betecknar området mellan vad en individ kan på 

egen hand och vad individen kan göra med assistans (Vygotskij, 1978). I detta område sker 

utveckling med hjälp utav så kallade scaffolds, kommunikativa stöttor som sätts upp av den 

med mer kunskap för att vägleda den med mindre kunskap. ZPD uppstår såväl mellan lärare 

och elev och musiker emellan. Vad individen kan med assistans kan individen så småningom 

göra helt på egen hand (kunskap internaliseras och utveckling sker) (Dysthe, 2003). 

Ovan beskrivna perspektiv på lärande och utveckling kan användas för att förstå och ge 

innebörd till styrdokumentens beskrivningar av ett livslångt lärande och syfte med 

musikundervisning. Det sociokulturella perspektivet kan även användas i själva 

musikundervisningen för att exempelvis förstå kommunikation i förhållande till musik och för 

att kommunicera. Trots att musikens och musikundervisningens syfte styrks i läroplanen 

(Skolverket, 2011a) och att ett dialogiskt förhållningssätt har visats vara effektivt inom 

undervisning (Hult & Olofsson, 2011) så framstår det som att det finns brister i 

kommunikationen mellan lärare och elev gällande musikundervisningens syfte (Nyberg, 

2009; Zandén, 2010). Detta kan ses som problematiskt. Zandén (2010) visar på uppfattningen 

hos musiklärare att fokus på språklig kommunikation och analys, beskrivning och kritisk 

granskning av musik skulle kunna motverka elevers självständighet och spontanitet. Krasst 

uttryckt ses reflektion och analys av informanterna i Zandéns studie som ett försök till 

akademisering av något som inte bör akademiseras i och med att musikens essens då 

äventyras. Denna syn på ett dialogiskt förhållningssätt till musik kan innebära att målen med 

musikundervisning tolkas på olika sätt. Detta behöver i sig inte innebära något negativt, 

däremot kan det innebära att paradoxer och motsättningar kan leva vidare i musikpedagogik 

(a.a.) och att de lärare som arbetar med musikundervisning i skolan förlorar möjligheten till 

en gemensam vision för, bild av och mål med musikundervisning i skolan. Zandén (2010) 

menar däremot att analys och reflektion kan bidra till ett uppluckrande av en ”förhärskande 

romantisk syn på musicerande, öppna nya möjlighetsrum för personlig utveckling, experiment 

och nyskapande” (s. 190), vilket kan ses som i linje med de perspektiv på dialog och lärande 

som står till grund för Zandéns arbete och med de perspektiv som redogjorts för tidigare i 
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denna uppsats. Det visar med andra ord på behovet av diskussion i och om musik. Detta 

behov är inte begränsat bara till diskussion lärare emellan, utan sträcker sig även till 

undervisningen. Som tidigare beskrivits uttrycker musikelever på det estetiska programmet en 

ovana att formulera sig i frågor om musik, bland annat eftersom de inte upplever att de har 

blivit tillfrågade om sina egna formuleringar i skolan (Nyberg, 2011). Med detta behov i 

åtanke har denna studie utförts i syfte att få svar på frågor om hur gitarrlärare på 

gymnasieskolan beskriver sitt arbete med elevers motivation, meningsskapande och 

medvetenhet med utgångspunkt i gällande styrdokument. 



17 

 

4. Metod 

I denna del beskrivs den metod som använts i studien, hur data samlats in och bearbetats. Här 

redogörs även för etiska överväganden som hör till denna typ av forskning. 

4.1 Urval 

Sex gitarrlärare som är/har varit yrkesverksamma inom gymnasieskolan har tillfrågats om 

möjligheten att delta i studien. Valet av informanter med erfarenhet av gitarrundervisning 

baseras på studiens avgränsning till gymnasieskolan. Alla informanter är kända sedan tidigare 

av författaren på så vis att de har varit musik- och/eller instrumentlärare åt författaren. 

Eftersom genusfrågor inte är i fokus för denna studie har detta inte styrt urvalet av 

informanter. Av de informanter som har kontaktats meddelade fyra informanter intresse för 

medverkan. Intervjuer kunde slutligen utföras med tre av dessa då den fjärde informanten inte 

kunde medverka på grund av tidsbrist. Informanterna tilldelas i texten falska namn för att 

förstärka anonymiteten och för att tydliggöra kopplingen mellan informant och svar. 

4.2 Etiska överväganden 

Vid vetenskapliga undersökningar som inkluderar människor framhåller Vetenskapsrådet 

(2002) fyra allmänna huvudkrav vilka syftar till att skydda medverkande individer. 

 Samtyckeskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. För informanterna innebär detta att innan genomgången 

intervju skall informanterna vara medvetna om studiens syfte, hur studien ska utföras 

och sin egen medverkans innebörd. Informanterna ska vara medvetna om vilka följder 

och risker deltagandet i en studie kan innebära, i detta fall att intervjuerna mynnar ut i 

en rapport där informanterna är anonyma. De ska även vara medvetna om vem som är 

forskningshuvudman, i detta fall Luleå Tekniska Universitet. Av denna anledning har 

informanterna innan intervju blivit informerade om studiens syfte, utförande, följder 

med medverkan samt studiens forskningshuvudman. 

 Medverkanskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Informanterna ska vara medvetna om att medverkan är helt frivilligt och att intervjun 

när som helst kan avbrytas, vilket informanterna i denna studie blev informerade om 

innan intervju. 
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 Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Dokument som behandlar personuppgifter och övriga uppgifter som 

anses känsliga kommer att förvaras utom räckhåll från andra än författaren och 

informanten det berör. Uppgifterna kommer att behandlas på ett sådant sätt att det inte 

går att peka ut en enskild person som informant. Informanterna kommer även att få 

möjlighet att ta del av känslig information som berör dem själva innan rapporten 

publiceras. Informanterna blev informerade om detta innan intervju. Uppgifterna 

förvaras så att endast författaren har tillgång till dem, och de behandlas på ett sådant sätt 

att den enskilde informanten inte kan pekas ut. 

 Integritetskravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

Den insamlade informationen kommer enbart att användas i forskningssyfte och 

kommer inte att användas eller ges ut för kommersiellt eller annat icke-vetenskapligt 

bruk. Av denna anledning blev informanterna informerade innan intervju om att deras 

svar enbart skulle användas för denna studie. 

Innan intervjuerna påbörjades informerades informanterna om deras rättigheter enligt 

ovanstående etiska krav. De har fått ta del av studiens syfte, hur studien skulle genomföras, 

information om att deras medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas, hur 

känsliga uppgifter behandlas och förvaras och att studien utmynnar i denna vetenskapliga 

rapport. Extra vikt har lagts vid att deras medverkan är anonym och att svaren de ger på 

frågorna inte kommer att kunna spåras tillbaka till informanterna. De informerades även om 

att känslig data (exempelvis inspelning av intervju) kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

ingen annan än författaren har tillgång till denna och att de får ta del av rapporten före 

examination, detta för att säkerställa att informantens rättigheter inte kränks. 

4.3 Kvalitativ forskningsintervju 

I och med att denna studie inriktar sig på hur lärare verbaliserar sina förhållningssätt till 

styrdokument och syfte har de deltagande lärarna intervjuats. Intervjuerna var av kvalitativ 

karaktär och präglades av en låg grad av standardisering (öppna frågor istället för frågor med 

givna svarsalternativ) och vad Patel och Davidsson (2003) kallar halvstrukturering, det vill 

säga informanterna får svara på i förväg utformade frågor vilka är öppna och således ger 

utrymme för informanten att uttrycka sina erfarenheter och åsikter.  Den låga graden av 

standardisering beror på studiens syfte, att undersöka hur olika lärare förhåller sig till en 

specifik forskningsfråga. Av denna anledning är det även viktigt att informanterna får svara på 

samma frågor. Halvstruktureringen (användningen av öppna frågor) befästs i och med att: 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos 

något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Detta innebär att man 

aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” 

svaret på en fråga. (Patel & Davidsson, 2003, s. 78) 
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Intervjun konstruerades som tvådelad, där den första delen behandlade bakgrund, ålder, 

anställningsform, arbetsform och tidigare yrkeserfarenhet. Den andra delen bestod av öppna 

frågor vilka syftade till att ge svar på undersökningens forskningsfrågor. Dessa frågor 

handlade om hur lärare betraktar sig själva, sina elever, vad styrdokumenten har för syfte, hur 

detta syfte uppfylls och manifesteras i och genom undervisningen med mera. Att intervjun är 

tudelad grundar sig i ett eventuellt synliggörande av orsak och verkan. Innebörden av de svar 

som ges i intervjuns andra del kan lättare synliggöras genom att sättas i sammanhang med 

bakomliggande faktorer som benämns i den första delen. På detta sätt kan resultatet förstås 

utifrån större sammanhang. 

4.4 Genomförande 

Första kontakten med informanterna togs via e-mail där de tillfrågades om de ville medverka 

på en intervju. De informerades om syftet med studien och att intervjuerna kommer att 

användas i denna rapport. Vikt har även lagts vid att informanternas medverkan är anonym 

och helt frivillig. Därefter har tid för intervju överenskommits med varje informant. Tre av de 

sex kontaktade informanterna hade till slut, som tidigare nämnts, möjlighet att medverka. 

Intervjuerna utfördes antingen via telefon eller personliga möten. Innan intervjuerna 

påbörjades fick informanterna information om studiens syfte, att intervjuerna skulle spelas in, 

om bearbetningen av insamlad data samt informanternas rättigheter. Frågorna kom under 

intervjuerna i olika ordning beroende på vad som kändes naturligt i de enskilda situationerna. 

Vissa frågor
2
besvarades genom svar på andra frågor och behövdes således inte ställas. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och sparades på två separata ställen, detta 

för att säkerställa att ingen information skulle gå förlorad. 

4.5 Databearbetning och analys 

Intervjuerna har efter inspelning transkriberats. Först transkriberades intervjuerna i sin helhet, 

med undantag från upprepningar, pauser och övriga läten som inte bedömdes ha någon direkt 

innebörd i kontexten. Sedan lästes transkriberingen igenom och informanternas svar tolkades 

utifrån centrala begrepp som berör studien, exempelvis lärarens roll, elevens roll och 

styrdokumentens syfte. Detta underlättar för analys i och med att svaren kan kontextualiseras 

(Kvale & Brinkmann, 2009) och således blir resultatet mer lättöverskådligt i och med att 

svaren kan placeras i ett sammanhang. 

 

                                                 
2
 Samtliga intervjufrågor finns samlade i Bilaga 1. 
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5. Resultat 

I denna del presenteras resultaten från intervjuerna. Till att börja med presenteras 

informanterna och därefter presenteras resultaten från intervjuns andra del vilka är placerade i 

olika kategorier beroende på vilket ämne som behandlas i resultaten. 

5.1 Presentation av informanter 

I detta avsnitt presenteras de informanter som har medverkat i studien. Deras presentation 

består av ålder, utbildning, yrkeserfarenhet, nuvarande yrke samt arbetsuppgifter. Denna del 

baseras på de svar informanterna givit i intervjuns första del. Informanterna har tilldelats 

falska namn. 

5.1.1 Harald 

Harald är en man i 50-årsåldern som bor och jobbar i en medelstor ort. Han är anställd som 

gitarr- och baslärare samt ensemblelärare på den lokala kulturskolan och har även en 

anställning på en musikhögskola. I hans tjänst på kulturskolan ingår att undervisa elever på 

gymnasieskolan i och med ett samarbete mellan gymnasieskola och kulturskola. 

Undervisningen är både individuell och i grupp och består av bland annat instrumentlektioner 

och ensemblelektioner. Hans tidigare musikaliska utbildning består av ett års studier till 

jazzmusiker på folkhögskola och två år på programmet jazzpedagog. Efter utbildningen 

erbjöds han en fast tjänst som gitarrlärare på en skola där han tidigare hade vikarierat. Denna 

tjänst varade fram till slutet av 90-talet då han erbjöds sin nuvarande tjänst på en kulturskola i 

en annan kommun. Han har sammanlagt 34 års yrkeserfarenhet. Hans huvudinstrument är 

gitarr. 

5.1.2. Bengt 

Bengt är en man i 50-årsåldern som bor och jobbar i en medelstor ort, där han är anställd som 

musiklärare på en kulturskola. Där undervisar han i gitarr, bas, ensemble och musikdata, 

vilket innebär både enskild undervisning och gruppundervisning. Ända fram till hösten 2013 

har han haft hand om gitarrelever på en närliggande gymnasieskola. Han har studerat vid 

musiklinjen på folkhögskola och gick sedan utbildningen Musik och Samhälle på en annan 

folkhögskola under 80-talet. Efter detta blev han anställd på den kulturskola som han 

fortfarande är anställd på. Bengt har cirka 27 år yrkeserfarenhet. Hans huvudinstrument är 

gitarr. 

5.1.3. Engelbrekt 

Engelbrekt är en man i 30-årsåldern som bor och jobbar i en medelstor ort där han är anställd 

som musiklärare på en gymnasieskola. Hans utbildning består av två år på musikgymnasium, 

två år på folkhögskola (inriktning Musik – afro) och fyra år på musikhögskola (Grundskole- 

och gymnasielärarprogrammet). Hans tidigare yrkeserfarenhet består av totalt 13 år som 

musiklärare på gymnasieskola, varav 11 på den gymnasieskola där han fortfarande är anställd. 
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Engelbrekts huvudsakliga arbetsuppgifter består av instrumentalundervisning (gitarr, bas, 

trummor), ensemble och även musikteori, med andra ord både enskild och gruppundervisning. 

Gitarrundervisning är en ny arbetssyssla som tillkom under hösten 2013. Han har 13 års 

tidigare yrkeserfarenhet. Hans huvudinstrument är trummor. 

5.2 Intervjuresultat 

Intervjufrågorna konstruerades för att kunna få tillgång till information som kan ge svar på de 

tidigare uppställda forskningsfrågorna: 

 Hur beskriver de deltagande lärarna sitt förhållningssätt till styrdokument? 

 Hur beskriver de deltagande lärarna kommunikationen med elever om styrdokument 

och undervisning och deras syften? 

 Hur beskriver de deltagande lärarna kommunikationen med eleven om undervisningen i 

relation till elevens utveckling, egna förutsättningar och förmågor och ansvarstagande?  

 Är eleverna, enligt de deltagande lärarna, medvetet eller omedvetet inkluderade och 

involverade i planeringen av instrumentundervisningen och i så fall hur? 

I forskningsfrågorna går det att urskönja vissa gemensamma nämnare; lärare, elever, 

styrdokument, kommunikation, undervisning, planering och syfte. För att kunna få svar på 

forskningsfrågorna behövs en förståelse för hur informanterna uppfattar dessa enskilda 

begrepp samt hur de sätts i samspel med varandra. Av denna anledning utformades 

intervjufrågorna för att kunna ge tillgång till informanternas uppfattningar och syn (eller 

liknande) på dessa begrepp. Dessa frågor handlade därför om hur de intervjuade lärarna 

betraktar sig själva, sina elever, vad de upplever att styrdokumenten har för syfte, hur detta 

syfte uppfylls och manifesteras i och genom undervisningen med mera. I uppsatsens 

resultatkapitel kategoriseras resultaten som följer: Lärarens roll, Elevens roll, Informanternas 

förhållningssätt till styrdokument samt Undervisningens syfte och planering. Slutligen 

sammanfattas resultaten. Syftet med denna kategorisering är att underlätta förståelse av svaren 

på forskningsfrågorna i och med att samtliga forskningsfrågor har dessa kategorier som 

gemensamma nämnare. 

5.2.1 Lärarens roll 

Gällande frågan om lärarens roll uttryckte informanterna snarlika svar. Svaren präglades av 

uppfattningen om ett uppdrag vilket består av att förbereda eleverna inför livet som 

självständiga vuxna.  

Bengt menar att lärarens roll är att tillgodose elevens behov. Dessa behov är inte självklara 

utan framkommer i möte med eleven/eleverna och kan vara av väldigt olika karaktär beroende 

på situationen och framförallt eleven. Om en elev går det estetiska programmet med 

inriktning musik ingår eleven kanske i ensembleverksamhet, och då kan behovet ligga i att 

eleven ska utveckla sitt musicerande på gitarr för att kunna musicera i ensemble. Således kan 

instrumentundervisningen komma att beröra det stoff (låtar, genrer, etc.) som berörs i 

ensembleundervisningen. Om eleven tar del av instrumentundervisning för att förkovra sig i 

en speciell spelstil kan detta ses som ett behov. 
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För Engelbrekt innebär lärarrollen att vara en förebild, att visa för eleverna vilka alternativ det 

finns och vad man kan göra idag inom musik. Han framhåller vikten av att läraren själv är 

aktiv musiker, detta för att visa för eleverna att det går att vara professionell musiker. Det är 

även för att visa på att det alltid är möjligt att utvecklas oavsett vilka förutsättningar man har. 

Harald i sin tur menar att lärarens roll är att möta eleven och hjälpa eleven att lära in: 

Jag brukar tänka såhär, jag har sagt det många gånger att, när jag möter en elev så känns det som, vill 

jag få känslan av att fånga en boll, om jag stoppar upp handen och håller den still så studsar bollen, men 

följer jag med bollen i dess bana har jag en möjlighet att fånga den, och i det här fallet fånga elevens 

intresse. (Harald) 

Han visar på distinktionen mellan att lära in och att lära ut, och menar att inlärning och 

utlärning har olika riktningar. Detta grundar sig i en uppfattning om utgångspunkten för 

undervisning. Utlärning, menar Harald, handlar mer om vad läraren har och vill undervisa/lära 

ut snarare än vad eleven behöver och vill. Inlärning innebär vad eleven kan och vill ta till sig 

och ha nytta av, vilket Harald menar är mer i linje med undervisningens syfte. 

5.2.2 Elevens roll 

Elevens roll präglas enligt informanterna av aktivitet och ansvar. Läraren är beroende av att 

eleven visar ett aktivt engagemang och intresse för musiken och undervisningen för att läraren 

ska kunna undervisa eleven. Lärande eller undervisning är alltså inte möjligt utan 

engagemang och aktivitet. ”Det är väl det man upplever på något sätt, det är väl det som är 

motorn, elevernas intresse. De vill lära sig, de är hungriga, de vill veta, de vill ha av dig” 

(Bengt). 

För att möjliggöra lärande måste eleven enligt informanterna visa ett aktivt intresse och 

engagera sig i undervisningen. Engagerade elever underlättar undervisningen menar 

Engelbrekt, en uppfattning som delas av både Harald och Bengt. Eleven måste komma på 

lektionstillfällen, ha med sig rätt utrustning och material och framförallt göra de uppgifter 

som läraren och eleven kommer överens om, annars kan lärande och utveckling inte ske. 

Harald framhåller vikten av att lärare och elev ska vara i samförstånd, att lärare och elev har 

en gemensam vision om målet med undervisningen. Bengt menar att målet ibland blir ett 

sökande efter ett mål, att läraren och eleven måste finna ett mål att rikta in sig mot. I detta 

sökande spelar aktiviteten stor roll, både läraren och eleven måste axla en aktiv roll i 

sökandet. Eleven kan vara drivande, ha en väldigt aktiv roll i sammanhanget, och lägga fram 

förslag på mål i form av exempelvis låtar/genrer och på så sätt kan eleven förse 

undervisningen med ett mål som eleven och läraren kan arbeta utefter. Vissa elever är däremot 

inte lika drivande i sökandet. Där får läraren en mer aktiv roll i och med att läraren måste visa 

på de alternativ som finns, eller som Harald uttrycker det, ”man blir lite försäljare” och får 

sälja idéer och genrer. 

Informanternas tankar om elevens inflytande på undervisningen skiljer sig åt i vissa aspekter, 

men är överlag snarlika. Engelbrekt menar att eleverna inte får styra lektionerna, men att 

eleverna har möjlighet att komma med åsikter om material och inriktning. Med detta menar 

han att befästa den auktoritet som läraren besitter i klassrummet, att läraren styr lektionen och 

inte eleven, även om eleven är utgångspunkten. Utrymmet för, och viljan att ge åsikter 
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upplever han ökar med tiden i undervisningen: en elev som går tredje året på estetiska 

programmet vill kanske rikta undervisningen mer än en som går första året. Detta menar han 

kan vara en fråga om färdighet, där en elev som går tredje året besitter fler/andra kunskaper än 

en elev som går första året. Det kan även handla om att en elev som går tredje året känner en 

annan typ av bekvämlighet än en som går första året, och är mer van vid situationen. Han 

menar även att elevinflytande kan vara ett sätt att mäta intresse hos eleven: ”Om man frågar 

’Säg någon låt som du lyssnar på’ då är det många som säger ’Jag vet inte’, då tänker jag 

direkt ’Men vad gör du här då? Lyssnar du inte på musik, gillar du inte musik?’” (Engelbrekt). 

Uppfattningen om att elevinflytande kan innebära kontroll över undervisningsmaterialet 

speglas i Bengts svar. Om en elev kommer med ett låtförslag som är i linje med det som 

behandlas i undervisningen för tillfället kan låten bli en del av undervisningen. 

Mycket utveckling som man själv gjort är tack vare eleven, man lär sig av hur de lär sig, de kan ha helt 

andra lösningar på saker och ting än man själv har. Om man kan ta med sig det här är det bra, för då har 

man det sen i undervisningen, att man ser att olika grejer funkar. Det kan vara låtförslag, det har varit 

kanonlåtar att köra i undervisningen som har varit riktigt bra. (Bengt)  

Sedan menar han att vissa elever inte alltid har realistiska förväntningar, att de vill lära sig 

mer än de har möjlighet till vid tillfället, vilket innebär att man inte kan tillgodose deras 

önskemål just då. Inflytandet är något som varierar med olika elever, vissa elever är mer 

drivande än andra: 

Det är olika hur mycket eleven så att säga bidrar själv. Ibland bidrar eleven kanske inte så mycket, på 

olika sätt, det hamnar mer på läraren att vara mer drivande. Ibland kan eleven vara mer drivande, det 

blir någon slags växelverkan. Man skickar ut nånting och eleven svarar på det och det händer nånting 

och så får man själv nån kick och så kommer man på nånting och skickar ut det till eleven. Man bollar 

sinsemellan. Det skiftar från elev till elev, vissa är mer passiva, vissa är mer eller mindre drivande. 

(Bengt) 

Harald menar i sin tur att elevinflytande är oerhört viktigt, i och med att undervisningen ska 

ha eleven som utgångspunkt. Han menar att genom intresset kan undervisningen få fart. 

Exempelvis berättade han om en elev som nyligen varit på en konsert med Black Sabbath och 

var förtrollad av bandet. Genom att bejaka elevens intresse byggs ett förtroende upp mellan 

elev och lärare och på så sätt skapas trygghet. Han menar även att de moment som ska ingå i 

undervisningen enligt kursplanen för INSO kan implementeras genom intresset. 

5.2.3 Informanternas förhållningssätt till styrdokument 

I frågor rörande styrdokument uttrycker informanterna både fördelar och nackdelar gällande 

utformning och syfte. Styrdokumenten (främst diskuterades läroplan och kursplan) sågs som 

något nödvändigt för att garantera jämlikhet i såväl undervisning som bedömning. 

Informanterna är i stort positiva till den nya läroplanen (Gy 2011) i och med att ”den inte är 

lika luddig som den tidigare läroplanen” (Bengt). Kursplaner med kunskapskrav ses av 

informanterna som ett välkommet tillskott men anses ha både för- och nackdelar för lärare och 

elever. Fördelen ses ligga i en ökad jämlikhet och en mer konkret bild av vilket stoff som ska 

behandlas i undervisningen. Nackdelen ligger i att det i och med den nya konkretiseringen 

inte går att anpassa undervisningen utifrån eleven på samma sätt som undervisning med 

tidigare styrdokument eller utan styrdokument. Kunskapskraven anses även innebära en ökad 

svårighetsgrad för elever, i och med att kraven för att klara av kurserna ses av informanterna 
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som högre och mer omfattande än tidigare. Detta uttrycks som bekymmersamt, eftersom 

informanterna menar att vissa elever kanske inte klarar av alla kunskapskrav. Huruvida detta 

enbart beror på elevers förmågor eller om eleverna anses kunna klara kunskapskraven med 

mer undervisningstid framgår inte av informanternas utsagor. Samtidigt uttrycks 

uppfattningen om att styrdokumenten fortfarande har tolkningsutrymme. Bengt framhåller att 

ett A på en skola kan ett år senare vara ett B, beroende på personalen. 

Olika åsikter uttrycks också om verklighetsförankringen i styrdokumenten. Engelbrekt och 

Harald framhåller att innehållet i bland annat ämnesplan och kursplaner känns i stort relevant 

och att det ger en känsla av att författarna har erfarenhet inom musikundervisning, medan 

Bengt ifrågasätter verklighetsförankring och relevans i styrdokumenten. Han hävdar att 

författarna inte har tillräcklig erfarenhet av den faktiska undervisningen. Harald uttrycker att 

det centrala innehåll som ska behandlas i instrumentundervisning är i linje med hans egna 

upplevelser av vad som krävs för musicerande. Något som saknas i kursplanerna är fokus på 

improvisation, något som enligt Harald är essentiellt inom ett aktivt musicerande i och med att 

större delen av dagens musik bygger på improvisation. 

Styrdokumenten är inte informanternas enda utgångspunkt när det gäller exempelvis 

planering av undervisning. Informanterna framhåller istället den enskilde lärarens egen 

erfarenhet och egna upplevelser som lika viktiga eller ibland viktigare än exempelvis 

kursplaner. Detta har att göra med uppfattningen av undervisningen som ett medel att uppnå 

ett högre syfte, att eleverna ska bli allt mer självständiga. Denna uppfattning för med sig en 

för informanterna naturlig utgångspunkt, nämligen att läraren alltid måste utgå från eleven. 

Informanternas utsagor visar på ett dualistiskt förhållningssätt till undervisning med 

styrdokument. Å ena sidan är det bra att ha styrdokument i och med att dessa ses som ett 

skydd för eleverna, att eleverna därmed är garanterade en god utbildning. Å andra sidan kan 

styrdokumenten ses som något stelbenta och i viss mån sakna verklighetsförankring. Samtliga 

informanter uttrycker att eleven, inte styrdokumenten, alltid ska vara i fokus för 

undervisningen. Harald tar upp ett exempel om en av sina gitarrelever på gymnasieskolan som 

inte tar del av gitarrundervisning för att arbeta inom ett musikaliskt yrke: hen vill främst lära 

sig gitarr för att spela i sitt band. Harald menar då på att eleven kanske inte har behov av 

exempelvis notläsning, något som står specificerat i kursplanen för INSO. Han menar att 

läraren då måste ta ställning och fundera på om läraren ska vara fyrkantig och säga ”Men det 

står ju här, du ska lära dig noter”, även om detta inte ligger i elevens uttryckta intresse, eller 

om läraren ska förhålla sig till elevens önskemål och behov. Detta förhållningsätt uttrycks av 

samtliga informanter, att styrdokumenten inte utgör grunden för undervisningen. Eleven utgör 

grunden, och således kommer elevens behov i första hand.  

Styrdokumenten ses av informanterna som lärarens ansvar, inte elevens. Det är lärarens 

ansvar att ta del av styrdokumenten för att kunna säkerställa en hög kvalitet på 

undervisningen och för att sedan kunna förmedla dess innehåll underförstått genom 

undervisningen menar Harald och Bengt. Engelbrekt använder styrdokumenten som en del av 

ett reflekterande samtal i slutet av varje termin med eleverna där syftet är att stämma av 

elevens utveckling och kalibrera in riktningen för undervisningen. Detta sker dock en gång 

per termin, då han upplever att det kort och gott inte finns tid i undervisningen att diskutera 
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styrdokumenten med eleverna. Av denna anledning kommunicerar informanterna väldigt lite 

verbalt om styrdokumenten med eleverna. 

Harald menar att styrdokumenten är till för läraren på så sätt att de är till för att säkerställa en 

bra undervisning för elevens skull. Han menar även att det inte alltid är relevant för eleven att 

föra en dialog om styrdokumentens innehåll. Om en elev exempelvis ska söka vidare till 

folkhögskola är det mer relevant att diskutera vad som krävs för att komma in på folkhögskola 

snarare än vad som krävs för betyget A i en instrumentkurs. Denna uppfattning delas av Bengt 

med tillägget att styrdokumenten kan vara ett medel för att rikta undervisningen utifall att det 

mellan elev och lärare överenskomna målet med undervisningen har blivit perifert. 

5.2.4 Undervisningens syfte och planering 

Informanterna är eniga om att undervisningen syftar till att bygga en god grund som eleverna 

ska kunna stå på, detta för att ”lära sig att lära sig själva” som Engelbrekt uttrycker det. Detta 

framhålls även av Bengt: ”Jag funkar ju som handledare under en viss tid, jag kommer ju inte 

att vara där alltid. Som jag ser det är det att försöka göra eleven självförsörjande, eller 

flygfärdig, så att de kan lämna boet” (Bengt). 

Som instrumentlärare åt en elev som går på det estetiska programmet med inriktning musik 

kan ett av dessa behov vara att förbereda eleven för exempelvis ensembleverksamhet, något 

som påpekas av Engelbrekt och Bengt. Bengt menar att ett annat behov kan vara att utveckla 

elevens instrumentala kunskaper så djupt och så brett som möjligt för att eleven ska ha en så 

stabil grund som möjligt att utgå ifrån. Den återkommande uppfattningen är att syftet med 

undervisningen är att ge eleverna kunskaper som är behövliga för att tillgodose elevens behov, 

om det så är att spela i band eller att studera musik på exempelvis universitetsnivå. Detta 

framhålls även av Harald, som menar att vägen dit är tudelad: dels ska läraren utgå från 

elevens intressen och utgångspunkt, dels från vad läraren anser är relevant i rollen som 

musikant. 

5.2.5 Sammanfattning av resultat 

Informanterna ger mestadels snarlika svar på intervjufrågorna, och det går därför att skönja ett 

mönster. Lärarens roll är att finnas där för eleven, handleda, inspirera och vägleda. Genom 

undervisningen ska eleven utveckla medel och verktyg att på egen hand inhämta kunskap och 

kunna delta i ett musicerande med andra. En förutsättning för att detta överhuvudtaget ska 

vara möjligt är enligt informanterna att eleven är engagerad, intresserad och gör de uppgifter 

som läraren och eleven kommer överens om. Informanterna menar på att intresset kan yttra 

sig genom att eleven exempelvis kommer med låtförslag. Styrdokumenten är enligt 

informanterna till för att garantera jämlikhet, men de lämnar utrymme för tolkning vilket 

enligt informanterna kan ses som både en för- och nackdel. Att ha något konkret att utgå från 

är positivt enligt informanterna. Samtidigt har kraven blivit fler och hårdare, vilket kan leda 

till att vissa elever inte klarar skolan lika enkelt som tidigare. Ur den aspekten är 

styrdokumenten stelbenta enligt informanterna. Styrdokumenten diskuteras inte i så stor 

omfattning med eleverna, detta på grund av bland annat tidsbrist eller uppfattningen om att 

styrdokument snarare är dokument avsedda för lärare än för elever. 
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6. Diskussion 

Här diskuteras studiens syfte, forskningsfrågor, val av metod, utförande och i relation till 

resultaten angivna ovan (därför kategoriserade på samma sätt). Avslutningsvis diskuteras 

vilken typ av fortsatt, framtida forskning denna studie skulle kunna leda till. 

6.1 Metoddiskussion 

Valet att utföra en intervjustudie anser jag vara lämpligt för studiens syfte av flertalet 

anledningar. Detta befästs i det faktum att en intervju är ett levande samtal med möjligheten 

att ställa direkta följdfrågor, något som inte är möjligt på samma sätt i exempelvis en enkät. 

Däremot kan en skriftlig enkät innebära mer betänketid för informanter, vilket kan leda till 

mer preciserade svar. I och med valet att använda öppna frågor för att få svar på 

forskningsfrågorna passar det bättre med en intervju än en enkät, eftersom att öppna frågor 

kan upplevas som tidskrävande att svara på i skriftlig form (Patel & Davidsson, 2003). 

Att informanterna var kända av författaren sedan tidigare kan vara till både fördel och 

nackdel. Fördelen ligger i att intervjun kan bli mer avslappnad än om informanten hade varit 

okänd. Nackdelen är en eventuell inverkan på hur informanten svarar: risken är att samtalet 

har en underförstådd karaktär som påverkar men inte syns i svaren. Detta kan vara 

problematiskt eftersom den underförstådda karaktären kan bidra till att informanternas svar 

får en annan innebörd, både i intervjun och vid analys. En annan nackdel ligger i typen av 

relation mellan intervjuare och deltagare. I och med att informanterna tidigare har varit lärare 

till författaren kan detta ha inverkat på intervjun eftersom förhållandet kanske ses från 

informantens håll som lärare – elev snarare än informant – intervjuare. Detta är dock inget 

som författaren har upplevt under intervjuerna. 

I arbetet med att analysera det empiriska materialet har det framgått att frågorna från 

intervjuns andra del har varit väl öppna i sin utformning. Syftet med studien har varit att 

undersöka hur olika lärare förhåller sig till undervisning på gymnasienivå specifikt, något som 

inte helt tydligt framkommer i frågorna. Däremot kan det urskönjas i resultaten att 

instrumentlärarna inte gör skillnad på instrumentundervisning på olika nivåer och skolformer 

(bland annat då gymnasieskolan) gällande förhållningssätt till undervisning, vilket innebär att 

informanternas svar kan ses som relevanta för denna studie. Det hade dock varit önskvärt med 

mer djuplodande svar, något som kanske framkommit genom mer specifika frågor om 

exempelvis planering av undervisning. 

6.2 Resultatdiskussion 

För att på ett överskådligt sätt kunna diskutera kring resultaten kommer samma uppdelning 

gälla här som i resultatdelen, detta för att lättare synliggöra hur resultaten relaterar till det 

teoretiska perspektiv som redogjorts för i studiens bakgrund.  
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6.2.1. Lärarens roll 

Samtliga informanter uttrycker att lärarens roll innebär att bemöta eleven och tillgodose 

elevens behov i syfte att förbereda eleven för ett självständigt och aktivt liv. Dessa behov kan 

enbart synliggöras för läraren genom kommunikation/dialog med eleven, och ibland kan det 

huvudsakliga behovet vara att synliggöra elevens behov. Genom detta möte kan läraren och 

eleven få djupare förståelse för vad och varför eleven vill lära sig spela sitt instrument och 

därigenom kan undervisningen formas utifrån denna förståelse. Det kan exempelvis handla 

om att eleven vill lära sig att spela gitarr inom en specifik genre, då kan dialogen i mötet 

behandla vad som utgör genren, vilka som eleven och läraren anser vara framstående inom 

genren, vilka låtar som eleven tycker om inom genren, etc.  

Engelbrekts tankar om att läraren ska vara en förebild och visa på att det är möjligt att 

exempelvis vara aktiv professionell musiker kan ses som något positivt. Att som lärare vara en 

förebild för eleven kan vara inspirerande och således öppna upp för möjligheter inom 

undervisningssituationen. Ett förebildande kan dock också vara problematiskt, detta på grund 

av den intersubjektiva aspekten. Vi tillskriver individer vissa egenskaper för att kunna 

begreppsliggöra och gagna förståelse för andra (Hundeide, 2003) och läraren kan alltså inte 

utgå från att eleven upplever en förebild på samma sätt som läraren själv. För att undvika detta 

måste läraren fortlöpande stämma av kongruensen mellan elevens uppfattningar om behov, 

vilken slags förebild eleven behöver och den förebild läraren försöker vara. Men även om 

läraren medvetet utformar en specifik musiker-/lärarroll utifrån hur läraren upplever eleven 

finns det ingen garanti att förebilden är den eleven behöver eftersom läraren, precis som alla 

individer, har en viss uppsättning internaliserade artefakter att begreppsliggöra elevens motiv 

med (Vygotskij, 1978). Eventuellt ger inte dessa en fullständig bild av eleven. Detta är dock 

kopplat till en bokstavlig tolkning av en förebildande roll där innebörden blir att läraren 

skapar en förebild för den enskilde eleven, att läraren tar på sig en roll utformad utifrån vad 

som är viktigt för eleven (sett ur lärarens perspektiv). En annan tolkning är att läraren som 

förebild föregår med gott exempel, med andra ord att man som lärare kan utöva det hantverk 

man undervisar i och på det sätt som eftersträvas. Denna tolkning kan innebära en 

förstärkning av lärarens auktoritet och legitimitet. 

Undervisning handlar alltjämt enligt informanterna om att tillfredsställa de behov som eleven 

kan ha. De behov som ska tillfredsställas och vilka mål som ska uppfyllas kan variera utifrån 

vilka förutsättningar eleven har inklusive var eleven står i livet. För en gitarrelev som studerar 

på det estetiska programmet med inriktning musik kan målet vara att komma in på 

folkhögskola eller musikhögskola. För en gitarrelev på högstadienivå kan målet vara att vara 

väl förberedd för studier på det estetiska programmet med inriktning musik. Med andra ord så 

beskriver informanterna undervisningens syfte som att eleven ska utvecklas utifrån sina egna 

behov och förutsättningar, vilket är kongruent med det syfte för undervisning som beskrivs i 

styrdokumenten. Det är även viktigt i förhållande till det sociokulturella lärandeperspektivet, 

där undervisningens syfte (beskrivet med termer relaterade till det sociokulturella 

perspektivet) innebär att den mer kunnige i ZPD (läraren) ska tillgodogöra sig vetskap om den 

mindre kunniges behov och mål för att på bästa sätt kunna tillämpa scaffolding. Detta kan 

dock problematiseras ur olika perspektiv. I och med att informanterna beskriver en slags 
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balansgång mellan elevens intressen, styrdokumentens krav och vad läraren själv anser vara 

elevens behov uppstår ett dilemma: vilka behov ska prioriteras? Det kan även vara 

problematiskt att läraren tar sig an rollen som den mer kunnige, eftersom detta befäster ett 

tolkningsföreträde hos läraren. Tolkar läraren elevens behov, intressen och mål rätt (om det nu 

finns ett rätt)? Metoden för att inhämta information om dessa behov, intressen och mål kan 

även den vara problematisk. Samtliga informanter menar att dessa behov, intressen och mål 

synliggörs i mötet med eleven, men är denna metod applicerbar i alla undervisningssituationer 

och betyder metoden samma sak för olika lärare?  

I och med informanternas syn på elevens roll som att vara engagerad och göra uppgifter tolkar 

jag det som att läraren undermedvetet befäster tolkningsföreträde i sin roll. Detta 

tolkningsföreträde kan medföra en inskränkning av elevers rättigheter i undervisningen, 

exempelvis att elever och lärare i samspel ska planera undervisningen. Detta befästande av 

auktoritet behöver nödvändigtvis inte innebära något dåligt, kopplat till ZPD kan det ses som 

en nödvändighet, beroende på hur auktoriteten tar sig uttryck. 

6.2.2. Elevens roll 

Elevens roll, som den beskrivs av informanterna, är präglad av ansvar och engagemang. 

Samtliga informanter uttrycker att elevens roll består av att vara engagerad, att aktivt delta i 

undervisningen genom att exempelvis utföra de uppgifter som läraren och eleven kommer 

överens om, detta för att lärande ska vara möjligt. Engagemang ses således som en 

förutsättning för lärande och utveckling enligt informanterna. Engagemang kan enligt 

informanterna exempelvis yttra sig i att eleverna kommer med låtförslag, eller att de under 

lektionerna pratar om en speciell artist/band (exempelvis Haralds elev som pratade om Black 

Sabbath). Tolkat ur ett sociokulturellt perspektiv kan aktivitet ses som interaktion mellan elev 

och lärare, att såväl elev som lärare tar in motpartens tankar/åsikter/idéer och ger respons på 

detta. Frågan är om de av informanterna beskrivna sätten är de enda att mäta aktivitet och 

engagemang, och om mätmetoden (i brist på bättre benämning) är applicerbar i alla 

situationer. Informanterna ger inga vidare förslag på hur elevers aktiva deltagande kan yttra 

sig, undersökas eller hur de kan arbeta för att elever ska kunna utveckla detta. 

Jag anser att detta uttryck för aktivitet inte nödvändigtvis innebär engagemang. Även om 

eleven gör de uppgifter som eleven och läraren kommer överens om kan motivationen bakom 

detta ligga i outtalade regler och normer snarare än i elevens individuella intresse. Av denna 

anledning understryker informanterna att undervisningens syfte är att tillgodose elevens 

behov. Detta innebär då en balansgång mellan elevens intressen och vad läraren anser att 

eleven behöver för att utvecklas utifrån de egna målen och styrdokumenten uppsatta mål. Jag 

anser att denna uppdelning är problematisk. Vad eleven behöver ligger nödvändigtvis inte i 

elevens intresse, och vad som är intressant för eleven kanske eleven inte behöver i relation till 

styrdokumentens mål. Det är inte heller säkert att de egna uppsatta målen eller 

intresseområdet är utvecklande för eleven. 

Att engagera sig och göra saker kan ha olika innebörd beroende på läraren. Detta kan vara 

problematiskt, då vissa kommunikationssätt/kunskaper får större utrymme i 

undervisningssituationen. Det kan innebära exempelvis att verbal kommunikation åsidosätts, 
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och således kanske eleven går miste om kontinuerlig diskussion/reflektion med läraren om 

musik. Om så är fallet kan det leda till en ovana hos eleven att diskutera och reflektera om och 

kring musik (Nyberg, 2011). Om aktivitet och engagemang däremot innebär dialog kan denna 

förhållning till elevens roll vara högst gynnsam (Hult & Olofsson, 2011). 

Om en elev exempelvis har fastnat för en speciell artist (som Haralds elev som fastnade för 

Black Sabbath) kan detta vara en utgångspunkt och en mötesplats för vad eleven vill och vad 

läraren anser att eleven kan tänkas behöva. Det kan även vara att sätta att knyta an till elevens 

vardag utanför skolan (Scheid, 2009). Om eleven fortsättningsvis enbart vill spela Black 

Sabbath kan detta gå ut över den utveckling som eleven enligt styrdokumenten har rätt till, 

och som läraren är skyldig att arbeta för. Till slut kanske läraren inte kan ”baka in” 

utvecklande moment i att spela material av Black Sabbath, moment som kräver att eleven tar 

del av annat material. Om eleven ändå inte vill spela annat än Black Sabbath kan detta 

påverka den lustfyllda delen av musik och potentiellt avskräcka eleven. Vad utgången blir av 

ett sådant dilemma beror på hur läraren agerar. Att som lärare i en sådan situation ta på sig 

rollen som försäljare (som Harald föreslår) kan vara en lösning på ett sådant dilemma. 

Samtidigt är syftet med undervisningen att eleven ska utvecklas i mer än en aspekt, något som 

inte alltid är kongruent med undervisning där eleven ”bara spelar det som är roligt”. Att 

bibehålla elevens motivation i relation till styrdokumentens krav kan med andra ord vara en 

balansgång. 

6.2.3. Styrdokument 

Uppfattningen om styrdokument är delvis gemensam och delvis splittrad hos informanterna. 

De menar att styrdokumenten behövs för att garantera en likvärdig utbildning, undervisning 

och bedömning. Samtidigt uttrycker informanterna att styrdokumenten inte alltid är 

tillämpliga i undervisning eftersom de inte har en tillräcklig verklighetsförankring, dels i vad 

informanterna uppfattar som sin egen verklighet, dels i deras uppfattning om elevernas 

framtida verklighet. Däremot underlättar de senaste styrdokumenten för undervisningen i och 

med att de på ett sätt som inte gjorts förr synliggör vad som krävs för att utvecklas som 

musiker.  

Dock uppfattar jag det som att det existerar en samstämmighet informanterna emellan, vilken 

inte är relaterad till styrdokumenten. Informanterna uttrycker i vissa avseenden snarlika svar 

om vad undervisningen ska behandla och vad som är undervisningens syfte och mål, men det 

finns också olikheter i förhållningssätt till musikundervisning och vad som anses vara 

väsentligt innehåll. Som Bengt framhåller, vad som anses vara ett A av lärarna på en skola 

anses kanske ett år senare vara ett B på samma skola. Med andra ord finns det ett 

tolkningsutrymme i styrdokumenten, något som informanterna anser bör diskuteras på skolan 

för att uppnå en samstämmighet. 

Innebörden av begreppet styrdokument är något som jag anser bör diskuteras i relation till 

informanternas utsagor. Jag upplever det som att informanterna ger begreppet olika innebörd. 

Styrdokumenten innebär ibland läroplan, ibland kursplaner, ibland ämnesplan och ibland 

skollag beroende på vad som diskuteras. Det som främst diskuteras är kursplaner, men det är 

inte alltid uttalat och tydligt vilken slags styrdokument som ligger till grund för detta, vilket 
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kan bero på de frågor som ställdes till informanterna i och med att ingen vidare specifikation 

än styrdokument angavs. Hade specifika frågor ställts om olika styrdokument exempelvis 

kursplan, läroplan, etc. hade svaren kunnat bli mer omfattande. Svaren hade dock kunnat bli 

repetitiva beroende på informanternas förhållning till de enskilda styrdokumenten. Att ha det 

öppna begreppet styrdokument är fortfarande av intresse, i och med att informanterna har 

olika uppfattningar om begreppet styrdokument och således kan ge olika svar. Det ger också 

utrymme för att lärares syn på styrdokument i undervisning kan komma fram på ett öppnare 

sätt. 

Något som jag anser vara intressant är informanternas beskrivningar av användandet av 

styrdokumenten vid undervisningsplanering. Informanterna uttrycker att elevens behov går 

före de mål som är uppsatta i exempelvis kursplaner. Denna uppfattning kan gå emot 

informanternas tidigare uttryckta uppfattning om styrdokumenten som ett medel för att 

säkerställa likvärdig utbildning, beroende på hur man definierar likvärdig: ska elever ha 

samma förutsättningar eller ska elever kunna lika mycket efter genomgången utbildning? Om 

en lärare tar bort vissa moment ur undervisningen som enligt styrdokumenten ska vara med, 

kan utbildningen då ses som likvärdig? Uppfattningen om att elevens behov går före 

styrdokumenten innebär inte att informanterna bortser från styrdokumenten i sin planering, 

utan innebär att eleven är utgångspunkt för lärande och att styrdokumenten inte rymmer hela 

syftet med undervisningen. En del av att bli en självständig individ (ett av informanterna 

uttalat mål med undervisningen) är att som individ på eget bevåg kunna se vilka 

kvaliteter/aspekter som kan utvecklas samt hur dessa kan utvecklas (ett mål som även finns 

med i Gy 2011). Detta kan även ses som en förutsättning för ett livslångt lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv, i och med att eleven efter sin utbildning ska besitta verktyg att 

utveckla sig själv – vilket med termer från det sociokulturella lärandeperspektivet kan 

innebära att eleven ska få möjlighet att internalisera artefakter för att kunna begreppsliggöra 

sin omvärld (Säljö, 2000; Vygotskij, 1978).  Om eleverna inte får möjlighet till detta kan det 

inskränka på elevers förmåga till och rätt till vidare utveckling senare i livet. 

Att kommunicera med eleven om styrdokumenten och dess innehåll upplever jag, trots vad 

informanterna uttrycker enligt tolkningen ovan, inte som något av särskilt hög prioritet hos 

informanterna.  Detta kan bero på tidsbrist, som Engelbrekt uppger, eller det som Harald 

uttrycker, att det inte hör till elevens uppgift att ta del av styrdokumenten, utan att läraren ska 

ta del av dessa för att säkerställa en kvalitativ undervisning. Tidsbristen är något som jag 

personligen kan relatera till. I och med att resursfördelningen ser olika ut från skola till skola i 

fråga om exempelvis undervisningstid är det inte säkert att det alltid finns tillräckligt med tid 

för att tillgodose den enskilde elevens behov, och därmed inte alltid tid att diskutera kring 

styrdokument. Däremot ska eleverna få ta del av styrdokumenten i och med att lärare och elev 

i samförstånd ska planera och strukturera upp undervisningen (Skolverket, 2011a). 

Styrdokumenten är således ett verktyg för både lärare och elever i och med att de kan fungera 

som gemensam utgångspunkt för planering samt bedömning. Det specificeras däremot inte i 

styrdokumenten i vilken grad detta ska ske, eller hur. Oavsett hur resurserna är fördelade är 

det upp till den enskilde läraren att implementera och kommunicera styrdokumenten i 

undervisningen. 
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Uppfattningen att det inte hör till elevens uppgift att ta del av styrdokumenten kan vara 

problematisk. Visst kan det som står specificerat i styrdokumenten framkomma i 

undervisningen och eleven kan ha möjlighet att ta del av det centrala innehåll som har 

specificerats genom att läraren utformar undervisningen utifrån styrdokumenten, men däremot 

är kanske eleven inte medveten om vad som står i styrdokumenten. Således blir eleven inte 

medveten om vilka rättigheter och skyldigheter eleven har enligt styrdokumenten, eller vilket 

syfte och vilka mål undervisningen tillskrivs i dessa. Det är även problematiskt i och med 

informanternas uttryckta uppfattning om att elever ska uppvisa intresse och ta ansvar för sina 

studier, något som kan bejakas och ta uttryck i och genom styrdokument. Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv innebär detta en förminskning av dialogen och således en 

förminskning av den kunskap och förståelse som kan förmedlas.  

I ett sociokulturellt perspektiv är det utmärkande för kunskaper, färdigheter och förståelse att de är 

utifrån ett perspektiv och giltiga inom ramen för ett verksamhetssystem. De har också utvecklats inom 

ramen för en verksamhet och avspeglar dess speciella arbetssätt och prioriteringar. Det är genom att 

anlägga speciella perspektiv på verkligheten – att medvetet förstora eller framhäva vissa komponenter 

och bortse från andra – som kunskaper och färdigheter växer fram och blir brukbara. (Säljö, 2000, s. 

141)  

Att se styrdokumenten som lärares och elevers dokument och aktivt kommunicera om dessa 

med eleven kan således vara produktivt. 

Om målet med undervisning för eleven är att exempelvis fortsätta studera musik på 

folkhögskola anser Harald att det därför kan vara lämpligare att diskutera med eleven om vad 

som krävs för att komma in på en musikerutbildning på folkhögskola snarare än att få betyget 

A i INSO. Han menar att målet att få betyget A visserligen kan vara kongruent med målet att 

komma in på folkhögskola, men att dessa mål inte alltid är samstämmiga. Jag förstår detta 

som att Harald menar att ett högt betyg inte får bli målet med undervisningen, utan att målet 

med undervisningen är att eleven utvecklar medel som möjliggör fortsatt utveckling (i linje 

med det sociokulturella perspektivet där lärande medför utveckling (Vygotskij, 1978)). Målet 

kan alltså ses som ett livslångt lärande. Detta mål förekommer även i läroplanen för 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011a) och kan ses som det överordnade målet och syftet med 

undervisningen överlag. På så sätt förmedlas ett livslångt lärande som är i linje med 

styrdokumenten. Hur detta förmedlas och vad ett livslångt lärande består av är däremot 

avseenden där informanterna och styrdokumenten skiljer sig åt. Som jag förstår det ur 

informanternas utsagor är en stor del av denna förmedling underförstådd: den kommer inte 

alltid på tal explicit, utan är en implicit del av undervisningen. Detta är dock enbart en 

teoretisering. Av denna anledning kan det vara relevant att i framtiden utföra en fortsatt studie 

utifrån dessa frågor. 

6.2.4. Undervisningens syfte och planering 

Alla informanter uttrycker att undervisningen syftar till att göra eleverna självständiga, 

självgående och väl förberedda på att ingå i varierande musikaliska sammanhang. Detta 

förhållningssätt styrks i styrdokumentens formuleringar - att eleverna efter genomgången 

utbildning ska äga sådan kunskap att de kan orientera sig i och agera självständigt i en mängd 

av varierande situationer. Som beskrivits tidigare planerar informanterna undervisningen dels 



32 

 

utifrån det som specificeras i styrdokument och dels utifrån informanternas egna erfarenheter 

av vilka musikaliska aspekter som behövs utvecklas för att eleverna ska kunna nå sina mål. 

Hur lärarna kommunicerar om undervisningens syfte med eleven framgår inte tydligt i 

studiens resultat. Detta kan bero på frågornas öppna utformning. Det kan även bero på en 

outtalad och underliggande förståelse av undervisningens syfte. Som Engelbrekt framhåller: 

om en elev inte vet varför denne vill spela, kan en lärare eventuellt ifrågasätta elevens intresse 

för undervisningen. Att fråga varför en elev vill lära sig spela kan ses som ett sätt att beröra 

undervisningens syfte. Detta anser jag ska dock användas med försiktighet och inte ses som 

den enda måttstocken för engagemang. Det är inte säkert att en elev har förmåga att 

verbalisera det syfte hen ser med musicerande. Jag anser även att det kan vara en fråga om 

självförtroende, att eleven har låg självkänsla och att elevens åsikter och tankar inte kommer 

till tals därför.  

Det generella intryck jag får av informanterna är att meningen med musikundervisningen är 

underförstådd, att det inte är något som behövs diskuteras – det meningsskapande ligger i 

individens intressen och behov vilka synliggörs för lärare och elev i möte med eleven. Möte i 

detta fall kan innebära dialog av någon form, exempelvis vardagliga samtal under lektionen 

eller enkäter. Detta kan vara till både för- och nackdel. Det är fördelaktigt ur aspekten att 

musik då automatiskt blir något lustfyllt, i och med att undervisningen då sker på elevens 

villkor med fokus på elevens motivation. Nackdelen ligger i en eventuell ovilja att diskutera 

musik ur olika perspektiv såsom kvalitetsaspekter, något som även Zandén (2010) framhåller. 

Musik ses av informanterna i Zandéns studie som något fritt, skapande, spontant och lustfyllt, 

och att diskutera musiken ses som ett akademiserande som eventuellt kan innebära ett 

berövande av det spontana, lust, skapande och frihet (a.a.). I likhet med Zandén anser jag att 

om musik och musikundervisning inte diskuteras kan det inskränka musikens legitimitet som 

skolämne. I och med att meningen med musik ses som underförstådd kommer inte musikens 

syfte till tals på samma sätt som andra ämnen. Därför förminskas ämnet och blir ”något roligt 

som eleverna kan göra efter den tunga mattelektionen”.  

Att som lärare inte diskutera meningen med musik med sina elever kan vara problematiskt av 

fler orsaker än ovan nämnda. Om läraren inte diskuterar meningen med musik med sina elever 

på grund av ovan nämnda orsak kan både lärare och elev gå miste om en viktig artefakt för 

mediering av lärande, nämligen den verbala kommunikationen, vilken kan hjälpa elever att 

utveckla såväl teoretiska kunskaper som praktiska kunskaper och klokskap (Gustavsson, 

2002; Vygotskij, 1978). Den verbala kommunikationen kan leda till en djupare förståelse för 

och utveckling av det musikaliska hantverket. Brist på verbal kommunikation kan i sin tur 

leda till att läraren inte kan handleda eleven (scaffolding) på ett sätt som tar hänsyn till elevers 

erfarenheter, förutsättningar, mål och åsikter. 

6.2.5 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att nå ökad kunskap om hur gitarrlärare på gymnasieskolan 

beskriver sitt arbete med elevers motivation, meningsskapande och medvetenhet med 

utgångspunkt i gällande styrdokument. Den förståelse jag får av informanternas svar är att 

motivationen och det meningsskapande finns i eleven och elevens behov. Styrdokumenten 
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anses inte vara elevens dokument. Snarare ses styrdokumenten av informanterna som gjorda 

för att läraren ska kunna utforma en god och jämlik undervisning för elever. Motivation, 

medvetenhet och meningsskapande kommer alltså inte ur styrdokumenten, de har sin 

utgångspunkt i eleven. Det är utifrån elevens behov som dessa kan utvecklas. 

Resultaten i denna studie visar på att undervisningen, enligt informanterna, syftar till att 

uppfylla de behov som eleverna kan tänkas ha. Med andra ord är utgångspunkten för 

undervisningen alltid eleven, något jag ser som positivt – inte minst eftersom det kan ses som 

en förutsättning för lärande (Dysthe, 2003). Lärarens roll blir därmed att lägga till rätta för det 

eleven behöver lära sig, och elevens roll innebär att göra de uppgifter som krävs för att uppnå 

de av elev och lärare uppsatta målen.  

Styrdokumenten anses enligt informanterna ha både för- och nackdelar. En fördel enligt 

informanterna ligger i det att styrdokumenten innebär en likvärdig utbildning för alla elever. 

Däremot upplevs inte alltid styrdokumenten som förankrade i verkligheten, detta för att 

elevens behov upplevs av informanterna gå före målen specificerade i styrdokumenten. Jag 

upplever det som att styrdokumenten oavsett uttalade för- och nackdelar kommer i 

skymundan i förhållande till gitarrundervisning, i och med att dessa inte verkar diskuteras i 

särskilt stor omfattning med eleverna. Att eleven är utgångspunkten anser jag vara bra i och 

med att det är eleven som främst ska utvecklas och lära sig spela. Däremot kan det innebära 

att eleven inte får möjlighet att göra tolkningar och utveckla sin egen förståelse för meningen 

med musik eller musikundervisning och egna verktyg för att kunna möta framtida utmaningar. 

Undervisningens syfte tycks vara, enligt informanternas utsagor, att eleverna ska utveckla 

medel som eleverna senare kan använda för att vidareutvecklas på egen hand. Denna 

uppfattning finns även i styrdokumenten och kan benämnas som livslångt lärande. Trots att 

det livslånga lärandet ses som syftet med undervisningen både hos informanterna och i 

styrdokumenten tycks informanterna anse att detta mål med undervisningen inte kan nås med 

hjälp utav styrdokumenten – det är i stället avhängigt elevens målsättningar. Detta väcker 

frågor om vad det livslånga lärandet är, vad det består av, men framförallt väcks frågan vems 

det livslånga lärandet är. Kan alla tillägna sig de verktyg och den kunskap som är specificerad 

i styrdokumenten? Är denna kunskap och dessa verktyg behövlig för ett livslångt lärande? 

Vem äger definitionen av ett livslångt lärande? Vem har detta tolkningföreträde? 

Den uppfattning jag får av informanterna gällande kommunikation om undervisningens och 

styrdokumentens syfte, form och utförande är att den i stort är underförstådd. Informanterna 

diskuterar verbalt detta med eleverna till viss del, men en stor del förmedlas på annat sätt. 

Eleverna har ett visst inflytande, både uttryckt och underförstått. Enligt informanternas 

utsagor verkar det dock ligga svårigheter i att implementera en diskussion om exempelvis 

undervisningens och ämnets syfte i själva undervisningen. Samtidigt är det specificerat i 

läroplanen att elever har rätt till detta (Skolverket, 2011a). Även om elever har rätt till att 

fråga ”Varför spelar vi?” har de – som informanterna beskriver det – inte alltid möjlighet att 

göra det. Detta kan ses som tecken på att något i systemet inte fungerar som det ska. Det kan 

handla om styrdokumentens utformning som kan upplevas som byråkratiska. Det kan handla 

om resurser och (en upplevd) tidsbrist, att det inte finns tid under lektionstillfället för denna 

slags diskussion. Det kan handla om en potentiell ovilja att diskutera musik i förhållande till 
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lärande av olika anledningar. Oavsett vari problemet ligger anser jag att någon slags 

förändring bör ske för att kunna förverkliga denna rätt. Nyckelordet är dialog. Det är genom 

kommunikation som en gemensam förståelse av och för musik och musikundervisning kan 

göras. Genom denna förståelse kan musiken vinna samma legitimitet som andra skolämnen. 

6.3 Framtida forskning 

De luckor som uppstår i en studie kan undersökas/täckas upp i vidare studier, och de svar som 

en studie leder till kan leda till nya frågor. Denna studie har varit riktad mot 

instrumentalundervisning på gymnasienivå, specifikt gitarrundervisning. I och med att denna 

studie har varit relativt liten anser jag det vara av intresse att utföra en liknande studie på 

större skala, exempelvis utföra intervjuer med gitarrlärare på olika skolor och sedan jämföra 

resultaten. Det hade även varit intressant att utföra samma sorts studie fast med andra 

urvalsgrupper såsom lärare inom andra instrumentgrupper, med syfte att synliggöra eventuella 

skillnader och likheter mellan förhållningssätt i olika instrumentgrupper. Det hade även varit 

intressant att undersöka hur elever upplever styrdokument och undervisningens syfte, i och 

med att undervisningen trots allt är till för eleverna. Ett annat förslag på framtida forskning är 

att undersöka vilken kunskapssyn och vilka kunskapskvaliteter som representeras i 

gitarrundervisning och hur dessa artar sig. Detta kan ses som en följdfråga till ”Varför spelar 

vi?”, nämligen ”Vad innebär det att spela?”. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Namn:  

Ålder: 

Anställning: 

Arbetsform (enskild eller gruppundervisning): 

Elevantal: 

Yrkeserfarenhet: 

 

1. Hur ser du på din roll som lärare, vad är din roll anser du? 

 

2. Hur ser du på elevens roll, vad är denna? 

 

3. Hur ser du på styrdokumenten och deras syfte och funktion? 

 

4. Hur ser du på undervisningen och dess syfte och funktion? 

 

5. Hur planerar du din undervisning? Har du någon särskild utgångspunkt/modell?  

 

6. Är styrdokumenten med i beräkningen? 

 

7. På vilket sätt kommunicerar du med eleven om styrdokument, undervisning, syfte? 

Varför? Hur? (spelar läraren styrdokumentens innehåll?) 

 

8. Låter du eleven styra undervisningen på något sätt? Hur? 

 



 

9. Har du märkt av någon tydlig förändring i bytet från Lpf94 till Lgy11? Har detta 

isåfall påverkat ditt arbetssätt? (Hur upplever du att arbeta med styrdokument i 

förhållande till tidigare arbetssätt eller studier?) 

 

Övrigt (kommentarer, frågor, synpunkter, etc.): 

 

 



 

Bilaga 2: Kursplan för Instrument eller 

Sång 1 Kurskod: MUSINS01S 

Kursen instrument eller sång 1 omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 9 under rubriken Ämnets 

syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4–5 samt musicerande inför publik. I kursen 

behandlas grundläggande färdigheter inom valt instrument eller i sång. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

• Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. 

• Spel eller sång efter noter och på gehör. 

• Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form. 

• Grundläggande repertoar för det egna instrumentet. 

• Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder. 

• Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, alternativt 

grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta. 

• Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av program och 

medverkande, scennärvaro. 

• Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och elsäkerhet vid 

instrumentalspel eller sång. 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller 

med rösten med viss säkerhet. Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur 

via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat. 



 

Eleven diskuterar och redogör översiktligt för grundläggande stildrag i någon musikstil, 

med enkla resonemang. 

Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck. 

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, 

prövar någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt 

eget övande. Eleven redogör översiktligt för grundläggande delar av instrumentets 

konstruktion, funktion och vård, alternativt för grundläggande röstfysiologi och röstvård. 

Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i 

slutna sammanhang inför undervisande lärare. 

Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat 

och hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt 

som motverkar belastningsskador. 

Betyget D 

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

Betyget C 

Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller 

med rösten med viss säkerhet. Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur 

via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat. 

Eleven diskuterar och redogör utförligt för grundläggande stildrag i några musikstilar och 

hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade resonemang. 

Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck. 

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, 

prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker speltekniska områden i sitt 

eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i 

sitt eget övande. Eleven redogör utförligt för delar av instrumentets konstruktion och 

funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård. 

Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i 

slutna sammanhang inför undervisande lärare och andra elever. 



 

Eleven redogör utförligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och 

hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som 

motverkar belastningsskador. 

Betyget B 

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

Betyget A 

Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima vista och realiserar en enkel notbild på sitt 

instrument eller med rösten med säkerhet. Eleven uppfattar med säkerhet en enkel 

musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med gott 

resultat. Eleven diskuterar och redogör utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och 

hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang. 

Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett personligt uttryck. 

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, 

prövar flera strategier för musikalisk instudering, utarbetar egna strategier, upptäcker och 

analyserar speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild 

uppmärksamhet och arbetar såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget övande som med 

egna övningar. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av instrumentets konstruktion och funktion, 

alternativt för röstfysiologi och röstvård. 

Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i 

öppna, offentliga sammanhang. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende 

rörelseapparat och hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och 

musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador. 

 


