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Abstract 
Är det självklart vilka låtar som skall behandlas under musiklektionerna? Är en bra låt 

alltid en bra låt när det kommer till själva lärandet? Denna uppsats fokuserar och tar upp 

just detta. Vad tycker och värderar musiklärare som viktigt när de väljer låtar och 

repertoar för kursen Instrument eller sång på gymnasiet? Detta kopplas sedan samman 

med Lucy Greens teorier kring det informella och formella lärandet, som till exempel 

handlar om elevers egna inflytande över musiken och deras egna inflytande över 

musiklektionernas repertoar. 

 

Denna uppsats är främst grundad i kvalitativa metoder. De utvalda lärarnas tankar och 

idéer är insamlat ifrån en internet - enkät där frågorna var mer eller mindre öppna. 

Uppsatsen tar enbart upp de utvalda musiklärarnas perspektiv på syftet och 

frågeställningen.  

 

Resultaten visar att lärarna väljer deras material/repertoar mycket efter vad som skall 

behandlas och tas upp enligt styrdokument och läroplan. Det informella lärandet i 

klassrummet är mer eller mindre lika synligt och styrande som det formella lärandet.  

Resultaten visar också på att musiklärarna i min studie inte samarbetar och samtalar 

med varandra när det kommer till faktorer som handlar om musikval och repertoar. 

Dock är deras tankar och funderingar kring vad som är viktigt när det gäller musik och 

repertoar i klassrummet väldigt lika varandras. 
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1 Inledning 
Som elev och observerande student har jag varit med om olika gitarrlärare, både bra och 

de jag tycker varit mindre bra. Man kan diskutera länge vad det är som gör en till en bra 

lärare, men framförallt så är det lektionerna jag fortfarande kommer ihåg de lektioner 

jag hade väldigt trivsamt och roligt på. En stor orsak till att det var roligt var att jag till 

en viss mån fick styra över materialet. Jag kände igen mig i musiken, kunde relatera till 

tonförrådet och mima med i sången. Därefter minns jag att vi djupdök i solospel och jag 

fick ändå bege mig ut på okänd terräng, men ändå med en låt som jag tyckte väldigt 

mycket om.  

 

Min egen uppfattning är att det skiljer sig väldigt mycket mellan musiklärare när det 

gäller låtval och repertoar, alltså det som tillslut bedrivs under själva lektionen. Har sett 

lärare som vägrar att anpassa repertoaren till elevens nivå eller smaktycke och som t.ex., 

ger mindre feedback till eleven då läraren i sin tur inte gillar låten som spelas. Jag har 

också hört elever som tappar glöden för att hen bara "måste" arbeta med en, alltså 

lärarens egenvalda, genre och repertoar hela tiden. I slutändan gör kanske inte detta 

något för eleven. Eleven ska ju inte bara få spela det hen vill eller tycker om. Man måste 

väl utmanas med något nytt och framförallt ställas för något nytt för att ens veta att det 

existerar. Men det är ändå värt att titta närmare på hur lärarna tänker kring detta, hur 

mycket diskuterar de kring låtval och repertoar? Det kan alltså vara intressant att 

försöka se på hur mycket elevens arbetsmaterial påverkar själva lärandet och hur 

mycket utrymme elevens egna önskemål får, detta utifrån lärares perspektiv. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur musiklärare väljer sitt arbetsmaterial och 

repertoar i de individuella instrumentallektionerna på gymnasiet, samt att försöka få en 

inblick över hur lärare motiverar sina val av repertoar. 

 

1.2 Frågeställningar 

  Vilka aspekter och faktorer tycker lärare är betydelsefulla vid val av låtmaterial 

till kurserna Instrument eller sång på gymnasiet? Hur mycket får eleven själv 

bestämma över materialet i undervisningen? 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer en överblick över hur kursen ser ut, vad eleverna ska få 

möjlighet till att utveckla, vilka kunskapskrav som ställs på eleven för respektive betyg, 

vad som i skollagen står skrivet, syftet med kursen och musikämnet i stort och vad som 

ska behandlas i kursen i det stora hela. Här läggs främst fokus på låt/repertoar aspekten, 

då det är denna aspekt den här uppsatsen tar upp. 

 

För varje skolform ska gälla en läroplan som utgår ifrån bestämmelserna i skollagen. 

Läroplanen ska sedan ange utbildningens värdegrund och uppdrag (SFS 2010:800). 

Lärarna arbetar alltså pliktenligt under skollagen. I skollagen står där också att 

"gymnasieutbildningen ska ge en god grund för fortsatta studier samt för en personlig 

utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen i gymnasieskolan ska 

utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet" 

(SFS 2010:800, kap. 15).  

 

2.1 Kursen Instrument eller sång 

Kursen Instrument eller sång (Skolverket, 2011, Instrument eller sång) är en 

fördjupningskurs på sitt respektive huvudinstrument när man går den estetiska 

musiklinjen på gymnasiet. Eleven kan, beroende på tillgång och resurser på skolan, 

välja näst intill vilket instrument som helst. Instrumenteringen bland eleverna är alltså 

allt ifrån bas, gitarr, sång, fiol, piano, trummor och så vidare. En elev har oftast en 

lektion i veckan på ca. 20-30 minuter, detta är lite beroende på upplägget hos respektive 

skola. Kursen är på 100 gymnasiepoäng, vilket motsvarar en termin. Vanligtvis har 

eleven en individuell lektion tillsammans med musikläraren, men även här förekommer 

det i vissa fall gruppundervisning. Kurserna är indelade i tre, Instrument eller sång 1, 

Instrument eller sång 2 och Instrument eller sång 3, där kurs ett är mera grundläggande 

och kurs tre är mera fördjupande och mer avancerad. Det är inte alltid eleven hinner 

komma till den tredje kursen innan hen tar studenten, detta beror på upplägg och hur 

långt fram läraren tillsammans med eleven hinner. 

 

Musikämnets syfte innebär dels att eleven ska få kunskaper i musik och att eleven skall 

utveckla sin förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Det syfte ifrån 

musikämnet som framförallt betonas i kursen Instrument eller sång innebär att eleverna 

ska ges förutsättningar att bland annat "utveckla kunskaper om musik, begrepp och 
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stildrag från olika kulturer" (Skolverket, 2011, Musik, syfte). 

 

Ur repertoar och genre perspektiv står där också tydligt "Genom att studera och utöva 

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

genrebreddning" (Skolverket, 2011, Musik, syfte). 

 

2.2 Centralt innehåll 

Det som är av störst vikt och mest relevant när man relaterar till låtvalsaspekten är den 

tredje och fjärde punkten ur det centrala innehållet för Instrument eller sång 1, 

"grundläggande musikalisk tolkning, stil och form" samt "grundläggande repertoar för 

det egna instrumentet" (Skolverket, 2011, Instrument eller sång 1, centralt innehåll). 

Detta är alltså något som kursen ska behandla. Hoppar man vidare till den tredje kursen, 

Instrument eller sång 3, så utvecklas repertoaren och eleven får ett större ansvar för 

instuderandet av sitt material. Ur det centrala innehållet i Instrument eller sång 3 ska 

undervisningen i kursen bland annat behandla: genre, stilar och epoker och repertoar 

för det egna instrumentet (Skolverket, 2011, Instrument eller sång 3, centralt innehåll). 

 

2.3 Kunskapskrav 
För betyget E, godkänt, så skall eleven "diskutera och redogöra översiktligt för 

grundläggande stildrag i någon musikstil, med enkla resonemang" (Skolverket, 2011, 

Instrument eller sång 1, kunskapskrav). För betyget E i den tredje kursen, Instrument 

eller sång 3, skall eleven bland annat: 

 

Ta ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar 

med tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett visst personligt 

uttryck [...]. I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell 

genre, stil och epok med viss säkerhet. Eleven uppvisar i sitt 

musicerande med viss säkerhet en varierad repertoar avseende stil samt 

spelteknisk, alternativt sångteknisk, nivå (Skolverket, 2011, Instrument eller 

sång 3, kunskapskrav). 

 

I kunskapskraven kan man alltså, mer eller mindre tydligt, se att repertoar, stilar och 

genre är viktiga och fundamentala delar av undervisningen. Dessa 
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arbetsområden/aspeker bearbetas under själva undervisningen är sedan upp till läraren 

att bestämma utifrån hur hens tolkning. 

  



  
 

5 

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Informellt och formellt lärande 

Hur stor påverkan på undervisningen blir det ifall eleven själv väljer låtar/repertoar att 

spela kontra det läraren själv väljer. I min uppsats har jag dels valt att titta närmare på 

vikten av att använda material som valts av eleven kontra det material som läraren själv 

väljer. Lucy Green (2002, 2008) har skrivit två böcker inom området formellt och 

informellt lärande, med fokus på det sistnämnda. 

 

How Popular Musicians Learn - A Way Ahead for Music Education, är en studie hur 

aktiva musiker lär sig via informellt och formellt lärande. Studien är gjord på intervjuer 

av musiker mellan åldrarna 15 till 50 och sträcker sig över ett år i England. En del av 

musikerna arbetar också som instrumentallärare (Green, 2002). Informellt lärandet 

karaktäriseras enligt Green (2002, 2008) genom att använda musik som eleven själv 

väljer, gillar och identifierar sig i, lärande genom lyssning och plagierande av 

inspelning, lärande med vänner utan något större strukturellt guidande och att 

framförallt integrera lyssnande, improvisation och komposition i alla aspekter i lärnings 

processerna inom musik (Green, 2002, 2008). 

 

Resultatet av det informella lärandet visar att den som lär sig bilda större passion för 

musiken och dess olika stilar, framförallt då hen kan känna igen sig i musiken, dra sina 

egna paralleller och kopplingar mot det outforskade, och det hen på något sätt känner 

sig hemma i (Green, 2002). Enligt Green innehåller det formella lärandet både positiva 

och negativa effekter. Positivt är att den lärande utvecklar en större förståelse och 

färdigheter vad gäller teknik och teori, båda när det kommer till dagens populära musik 

och när det gäller den klassiska musiken. Negativt är att de var mer eller mindre 

tvungna att studera och musicera musik de inte alls känner igen sig i eller tyckte om rent 

smakmässigt. Det formella lärande kan i vissa fall skrämma bort den som skall lära sig. 

Forskningen visade att hen kunde känna sig allt för främmande gentemot musiken och 

tyckte att det var omöjligt att göra framsteg. (Green, 2002, s. 177-213). Genom att 

öppna upp förståelsen för de olika sätten att lära sig musik, formellt och informellt, så 

når man en bredare massa och kan fånga in fler i musikskapandet och musicerandet i det 

stora hela (ibid., 2002).  

Green (2002) pekar på att det är mer positivt än negativt att fånga upp och ta till sig av 

elevernas egna intressen och låtar, så länge det som görs på lektionen ger eleven 
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chansen att djupdyka i musiken genom praktiskt musikskapande, detta genom det 

informella lärandet. Musiken skall inte bara vara tillgänglig, musiken ska också vara 

meningsfull och den som utövar musiken skall känna sig högst delaktig (Green, 2002, s. 

201). 

 

Green (2008) genomförde också ett forskningsprojekt i början av 2000-talet och skrev 

därav boken Music, Informal Learning and the School. A New Classroom Pedagogy. I 

projektet involverade hon både lärare och elever i 21 skolor runtom i London,  

Metoderna för projektet bestod av både intervjuer och observationer i såväl klassrum 

som utanför klassrummet. Projektet bestod i att involvera mera informellt lärande i 

praktiken i mera traditionella, formella, lärande situationer. Det informella lärandet 

skulle inte ta över det formella lärandet i de aspekter där det inte var gynnbart eller 

möjligt, det informella lärandet skulle implementeras som ett verktyg, hand i hand med 

dem befintliga lektionsramarna som i sin tur oftast gick i det formella lärandets tecken 

(Green, 2008). 

 

När eleverna fick lyssna, spela själv, ta ut melodi själv, ta ut melodier/ackord med 

varandra, välja instrumentering så öppnades själva lärandet upp. Eleven blev mera 

delaktig och fick ta ansvar för både den musikaliska processen som sin egen 

kunskapsutveckling. De flesta lärare tyckte också att det informella lärandet ändrade 

deras sätt och metoder att lära ut till det bättre, framförallt erbjöd dessa metoder eleven 

att själv dirigera sitt egna lärande och läraren kunde ta ett steg tillbaka och få en annan 

inblick över själva lärande processen (Green, 2008, s. 181). 

 

Hur kan det se ut i den svenska skolan idag, framförallt hur kan det se ut i dem 

individuella instrumental eller vokallektionerna? Är det mera av det ena eller andra, 

formellt eller informellt lärande, i kursen Instrument eller sång? Hur mycket säger 

lärarna att eleven själv får styra i sin undervisning? Genom Greens (2008) studie och 

mina resultat kan dessa frågor i bästa fall få ett svar, eller så kommer min uppsats att 

kunna föra vidare en diskussion utifrån mina insamlade data och Greens (2002, 2008) 

böcker.   
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3.2 Smakportfölj och identitet 
Det är också av intresse att veta hur musiken påverkar elever på ett mera personligt 

plan. Här har jag valt att läsa om Åsa Bergmans (2009) uppsats, Växa upp med musik - 

Ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden, som  just tar upp detta ämne.  

Bergman har gjort en studie på 29 elever i högstadiet årskurs sex till nio där hon 

försöker ta reda på hur musikskapande, musiklyssnande och övande påverkar elevers 

identitetsskapande samt hur det påverkar deras rena musikkunnande i och utanför 

skolan. Studien är en etnografisk studie där både observation och intervjumetoder har 

bedrivits (Bergman, 2009). 

 

Musicerande och musiklyssnande är något som ungdomar ägnar en stor tid av sin 

vardag åt. Att lyssna på musik och att utöva musik fyller många olika och viktiga 

funktioner i ungdomars vardagsliv, framförallt när det gäller att skapa identitet 

(Bergman, 2009, s. 64-65). Ett citat ur uppsatsen som väldigt bra summerar vikten av 

musik i allmänhet, men som jag också tycker belyser vikten av att vara medveten om 

musik och dess genre lyder:  

 

Musik visade sig vara ett i flera avseenden betydelsefullt och användbart 

material när identitet skapades och uttrycktes, inte minst för att det går att 

använda till att reflektera kring vilka vi är och vill vara (Bergman, 2009, s. 

192) 

 

Ungdomarnas smakutveckling kan liknas vid en musikalisk väska eller en smakportfölj 

de packar och packar om. I väskan finns musik de har lång relation till eller t.ex. något 

som de just vid tillfället har en viss anknytning till. Vissa utökar sin portfölj väldigt 

märkbart under livets gång medans andra behåller den relativt orörd. Låtar, till och med 

genres, kan vid något tillfälle bytas ut för att sedan tas upp igen vid ett senare skede i 

livet. Musiken man lyssnar på kan många gånger beskrivas som en resurs för det 

reflekterande jaget, alltså som ett medel att uttrycka och beskriva sina känslor och 

reflektera över sig själv (Bergman, 2009, s. 69-70). Vilken musik ungdomarna i studien 

valde att presentera sig med varierade också beroende på vad de uppfattade vara mest 

framgångsrikt i den situation de befann sig i för tillfället och vilken kulturell tillhörighet 

de ville förstärka (ibid., s.193-194). 
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Utifrån Bergmans (2009) studie kan man alltså tänka sig att lärarens låtval kan ha en 

direkt påverkan på eleven, elevens låtval säger i sin tur också något om eleven själv.  

 

3.3 Lärarens handlingsutrymme 

Vad förväntas av läraren och vad kan läraren göra när det till exempel handlar om egna 

val av repertoar? I Anna Houmanns (2010) studie undersöks musiklärares och 

musiklärarstudenters upplevda erfarenheter av handlingsutrymme. Metoderna Houmann 

använder sig främst av i sin studie är av kvalitativ sort där främst djupintervjuer har 

genomförts (Houmann, 2010). 

 

Ett viktigt kännetecken på vad läraren kan göra, lärarens handlingsutrymme, är att det 

innehåller en relationell aspekt, alltså två olika aspekter som står i relation till varandra. 

Ett exempel är att musiklärare är underordnade ledningen, rektorer, styrdokument och 

politiker, men lärarna är samtidigt överordnade eleverna. Lärarnas överordnande aspekt 

är speciellt tydligt vid bedömning. Ett professionellt handlingsutrymme involverar 

också möjliggörande och begränsade aspekter (Houmann, 2010, s. 66-68). Exempel på 

en möjliggörande aspekt är det enorma utbudet av musik och material som finns att ta 

till sig i och med den växande musikindustrin, samtidigt som utbudet av musik och 

trycket från elever att spela nutidens moderna musik kan kännas som en begränsning. 

En informant ifrån Houmanns studie säger bland annat i en intervju att i och med media 

idag, med tv-program som t.ex. Idol, Fame Factory osv., så blir jobbet mera inriktat på 

"att skapa en stjärna för en dag istället för att eleverna vill lägga ner tid på att verkligen 

lära sig ett hantverk från grunden" (ibid., s. 131).  

 

En summerad definition av lärarens handlingsutrymme, som främst används av 

Houmann (2010) i hennes studie, är att ha kunskap och möjlighet att kunna göra egna 

professionella bedömningar, avvägningar och val i det dagliga arbetet. Musikläraren 

befinner sig hela tiden i mitten att kunna balansera mellan skolans uppdrag och 

elevernas intressen, där i mitten, i handlingsutrymmet, förväntas läraren verka med sin 

kunskap, fantasi osv. men främst med sina egna övervägande över vad som är rätt eller 

fel att agera i den aktuella situationen (Houmann, 2010, s. 1-2). 

 

Jag har läst intensivare på avsnittet där det handlar om just undervisningens innehåll så 

som repertoar. De intervjuade är alla överens om att t.ex. valet av repertoar är ett väldigt 
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viktigt moment man måste göra som musiklärare, dock är de inte helt ense om just vad 

som är viktigt, eller som tidigare nämnts, vilka begränsningar eller möjliggörande det 

för med sig. Vissa anser att valet av låtar och lektionens innehåll är ganska självklart, 

och att läraren tillsammans med styrdokumenten bestämmer innehållet, medans andra 

anser att eleverna själva eller tillsammans med läraren ska bestämma innehåll. 

Problematiken ligger också i att om det är lärarens fulla ansvar att själva hålla sig 

uppdaterad med musiken som kommer ut idag eller om man som lärare måste kunna det 

hela musikaliska fältet. Enligt många av informanterna är det ett delat ansvar från både 

elever och lärare att bidra till innehållet i musikundervisningen (Houmann, 2010, s. 131-

134). 

 

3.4 Musiklärare om undervisningsinnehåll 
Något ytterst relevant för min uppsats är att få en inblick i hur andra musiklärare än de 

få jag intervjuar samtalar om val av undervisningsinnehåll. Detta har jag gjort genom att 

studerat Karl Asps (2011) licentiatuppsats Om att välja vad och hur: musiklärares 

samtal om val av undervisningsinnehåll i ensemble på gymnasiets estetiska program. 

 

Asp har gjort kvalitativa intervjuer med lärare från gymnasieskolor om deras val av 

undervisningsmaterial och bedömning i musikundervisningen inom ämnet ensemble. 

Asp tar här bland annat upp frågor som hur man som musiklärare vet ifall det han eller 

hon gör är rätt. Finns någon det någon särskild kunskap i vad musiklärare bör välja för 

lektions material och varför. Hur diskuterar lärarna själva kring val av material i 

undervisningen? Undersökningen visar bland annat att det finns en kontrast mellan 

musiker och musiklärare i deras val samt mål i undervisningen ensemble (Asp, 2011). 

 

Musikerrollens tolkningsrepertoar innebär att musiklärarnas samtal kring val av 

undervisningsinnehåll i hög utsträckning relaterar till en musikerkontext snarare än en 

mer uttalad pedagogisk sådan. I musikerrollens tolkningsrepertoar läggs fokuset på det 

musikaliska och den musikaliska slutprodukten ses som ett mål. Lärarrollens 

tolkningsrepertoar, som diskuteras bland lärarna i mindre utsträckning, innebär att 

undervisningsinnehållet får en mer karaktär av att möjliggöra ett lärande och mindre 

fokus läggs på det musikaliska slutresultatet. Undervisningen blir ett medel för lärande 

(Asp, 2011, s. 106-108). 
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Att arbeta med genres tycks också vara något oprecist och töjbart, något som man kan 

se genom undersökningen. Några av problemen med läroplanen, enligt en av de 

intervjuade lärarna, är att man kan ha en genrebredd inom en viss stil, till exempel inom 

jazzen eller den klassiska musiken och kalla det för just genrebredd, men ändå inte 

arbeta igenom fler genres. Generellt ansåg många lärare att arbetsområdet kan kännas 

ganska diffust (Asp, 2011, s. 47-51). Ett dilemma, enligt en av de intervjuade lärarna, 

var att läraren som undervisar förväntas vara en expert inom ämnet med hög 

trovärdighet, detta skulle i så fall betyda att läraren inte borde kunna undervisa i genrer 

som han eller hon inte är expert i, "det är ju oärligt" (Asp, 2011, s. 50-51).  

Undersökningen visar att materialet och arbetsformerna som använts i dem utvalda 

skolorna ofta visat sig riktat och förberedande mot en viss yrkessituation som just 

musiker. Det visade sig alltså vara lärarens musikerroll som först och främst styr och 

inte pedagogen, musikläraren. Detta kan få konsekvenser, menar Asp (2011), för hur 

eleven lär sig musik. Då musiklärarna använder sig själva som referens och förhåller sig 

till olika normer och smak i musik kan det vara värt att tänka på hur det påverkar 

möjligheterna för elevens musikaliska lärande (Asp, 2011, s. 106-108). 

 

Här ser man att repertoaren som läraren väljer att arbeta med samt hur hen arbetar med 

den kan ha en stor betydelse för hur eleven tillslut lär sig. Lärarna i Asps (2011) uppsats 

uttryckte också att det kunde kännas problematiskt och diffust att arbeta med själva 

genre aspekten. Hur ser det och hur uttrycker de lärare jag kommer att titta vidare på när 

det gäller själva genreaspekten? Musicerar lärarna aktivt vid sidan om skolans värld och 

i så fall hur påverkar detta undervisningen när det gäller deras val av repertoar? 

 

3.5 Lärares funderingar kring vikten av uppdaterat låtval 

Larry Pierre Davids (2006) skriver i sin uppsats The efficacy and analysis of four 

contemporary methodologies vis-a-vis traditional methods of teaching music om fyra 

pedagoger som var en av de större grundarna inom de modernare metoderna i att lära ut 

musik. Här studerar och jämför Davids (2006) den traditionella lärometoden innan 50-

talet med de modernare metoderna efter 50-talet. Fyra kända namn inom den moderna 

lärometoden är Shinichi Suzuki, Carl Orff, Howard Roberts och Julie Lyonn 

Lieberman. Utan att gå in i djupet på de kändare moderna pedagogiska metoderna kan 

man kortfattat säga att Suzuki och Orffs metoder bygger på imitation medan Roberts 

och Liebermans metoder bygger på visualisering och att effektivisera hjärnan, alltså att 
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arbeta mer mellan den högra och vänstra hjärnhalvan, effektivisera övandet och få in det 

man lärt sig i långtidsminnet (Davids, 2006). 

 

J.P. Davids, som själv arbetat som musiker och lärare i över 30 år, delar också med sig 

av sina personliga erfarenheter under sin verksamma period i yrket. Davids (2006) 

betonar, så som många andra, vikten av att  försöka lära sig att anknyta och associera 

med dagens elever och deras moderna kultur, att mötas med deras musik och sakta 

implementera andra stilar för att berika deras musikaliska mönster. Böcker och 

läromedel som fortfarande finns ute från den traditionella äldre skolan tar oftast inte 

hänsyn till elevens ålder, för att nämna ett problem. Yngre elever kan vilja lära sig Imse 

vimse spindel och uppskatta detta, medan äldre vill arbeta med något modernare och 

meraktuellt för deras ålder. Davids har genom sina år samt tillämpningar av de olika 

moderna lärometoderna märkt att eleven tar till sig bättre, kommer tillbaka för mer 

lärande och uppskattar lektionen mycket mer om man spelar och lär ut något de kan 

relatera och associera till (Davids, 2006, s. 7-10). Davids har arbetat i många år som 

musiklärare och har under lång tid varit aktiv i musiklivet så hans tankar och idéer är 

viktiga, precis som de verksamma lärarna jag undersöker i min uppsats. 

 

 

3.6 Summering av tidigare forskning 

Det kan, slutligen, tillsynes vara viktigt att eleven själv får påverka lektionens innehåll. 

Uppdaterat låtmaterial är av godo och kan, enligt den tidigare forskningen, påverka 

musikinlärningen till det bättre. Men det råder viss osäkerhet ifall lärare själv ska 

behöva ha full koll över det breda musikaliska fältet som hela tiden utökas och 

förändras. Det är också av relevans att se vad som förväntas utav lärare och elever, vilka 

begränsningar och möjligheter upplever musiklärare, vad säger kursplanen och 

skollagen. Vad som ska behandlas under lektionen, i detta fall repertoaren, är ett viktigt 

ämne och det har inte varit svårt att finna tidigare forskning kring detta. Lärare 

beskriver genre och låtval som något knepigt och töjbart, vissa anser att det är tydligt 

skrivet i styrdokument över vad som ska behandlas, vissa anser att det inte alls är lika 

tydligt.  

 

 

 

 



  
 

12 

 

4 Metod 
Utifrån mitt syfte har jag valt att titta på material och forskning, som finns i form av 

rapporter, uppsatser och böcker för att kunna få en större och övergiplig förståelse samt 

kunskap över hur lärare tänker inom området. Den data jag fått fram genom 

instuderande av min tidigare forskning kan främst kallas för mjukdata. Mjukdata är t.ex. 

sådant man får fram vid att läsa och analysera en redan gjord intervju och t.ex. att 

studera undersökningar, som i sin tur både använder sig av kvalitativa och kvantitativa 

element (M.W. Boolsen, 2009, s. 18-53).  

 

Efter noga övervägande valde jag att göra en webbaserad enkätintervju med både 

öppna, flersvarsfrågor och mera stängda ja eller nej frågor för insamlandet av både 

kvantitativ och kvalitativ data. Dessa intervjuer gjordes på utvalda lärare på gymnasiet. 

Det var också framförallt pga. begränsad tid och ett begränsat utrymme i min uppsats 

som jag valde att använda mig utav en enkätintervju som insamlings metod. Som 

Eliasson (2013) skriver så är en av fördelarna med enkätintervjuer just att det tar mindre 

tid och resurser, även när det kommer till själva efterarbetet (Eliasson, 2013, s. 30). 

Det var viktigt att enkäten inte skulle ta för lång tid att svara på, därav utformade jag 

den så att det skulle ta max 10 minuter av de svarandes tid. Antalet frågor i ett 

enkätformulär är begränsat, även om det inte finns något bevis för att antalet frågor 

skulle påverka svarsfrekvensen. Tumregeln bör vara att en enkät får ta högst 15-30 

minuter (Ejlertsson, 2014, s. 12). En webbaserad enkät har en mellan position mellan en 

telefonintervju och en personlig intervju när det handlar om tid. Personliga frågor kan 

ibland vara upp till en timma eller mer, telefonintervjuer mellan 10 till 15 minuter där 

smärtgränsen ligger omkring 30 minuter. Där i mellan, rent tidmässigt, ligger då 

enkätintervjuer (Esaiasson m.fl., 2009, s. 264-265). Det var främst pga. begränsad tid 

och ett begränsat utrymme i min uppsats som jag valde att använda mig utav en 

enkätintervju som insamlings metod. Som Eliasson (2013) skriver så är en av fördelarna 

med enkätintervjuer just att det tar mindre tid och resurser, även när det kommer till 

själva efterarbetet (Eliasson, 2013, s. 30). 

 

 

4.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

På ett förenklat sätt kan man beskriva kvalitativa metoder som en undersökning som 

görs med insamling av individuella data som vanligtvis är verbalt formulerade. 
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Kvalitativa metoder kan, än en gång förenklat, förklaras med sådant som går att 

beskrivas med ord, medans kvantitativa metoder ger ett resultat som går att beskriva 

med siffror. Kvalitativa metoder passar sig lämpligast för att gå in på djupet och när det 

inte är viktigt att kunna behöva generalisera t.ex., ett sammanhang. De två vanligaste 

kvalitativa metoderna inom samhällsvetenskapen är samtalsintervjuer och observationer 

(Eliasson, 2013, s. 21-28).  

 

Kvantitativa metoder innehåller en mängd matematiska tillvägagångssätt för att 

analysera  uppgifter och siffror som i sin tur kan betecknas med siffror. 

Intervjuundersökningar som består av frågeformulär med redan förutbestämda svar, 

t.ex. en enkätundersökning, är en av de vanligaste intervjumetoderna när det gäller 

kvantitativa metoder (Eliasson, 2013, s. 28-30). Den som undersöker kan genom 

kvantitativa metoder uppskatta ett värde på bredden samt uppskatta och beskrivna 

förhållanden eller t.ex., attityder inom den undersökta gruppen eller området (ibid., 

2013, s. 28-30). Jag vill vet hur många som tänker si eller så men samtidigt vill jag 

försöka förstå varför, detta genom mera öppna intervju frågor. En kvantitativ intervju 

kan alltså också innehålla element av kvalitativ sort, då i form av öppna frågor där den 

svarande får med egna ord svara på en viss fråga (Esaiasson m.fl., 2009, s. 258-259). 

 

 

4.2 Etiska riktlinjer 
Jag valde att göra en enkätintervju där respondenterna var helt anonyma. 

Respondenternas identiteter är icke relevant för min uppsats, men främst är 

informanters/respondenters rätt till anonymitet viktigt och går i linje med 

individskyddskravet som det humanistiska - samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

bestämt (HSFR, 2002). Det grundläggande individskyddskravet kan sammanställas i 

fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och deras 

personuppgifter ska bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(HSFR, 2002, s. 6-12). På enkätens hemsida finns ett alternativ där respondenten blir 

totalt anonym, även för dig som gjort enkäten. När man väl valt vilka som skall få svara 

på enkäten så kan man där också skriva ett välkomstmeddelande som den svarande först 

får se, här skrev jag vad mitt arbete handlar om, ungefär hur lång tid enkäten skulle ta 
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att svara på, att alla är anonyma samt lite information över hur de kan kontakta mig. En 

forskare ska bland annat informera om ansvarigas namn, arbetsplats/vart man studerar, 

syfte och uppläggning och t.ex. över hur undersökningen ska behandlas (Hartman, 

2003, s. 128-129). Detta är också i enlighet med det första av huvudkraven, 

informationskravet (HSFR, 2002, s. 7-9). Respondenterna fick frivilligt svara på 

enkäten, detta framgick också i meddelandet som skickades ut. Samtyckeskravet innebär 

att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan och får när avsluta när de 

vill avsluta (ibid., s. 9-12). Nyttjandekravet kan slutligen sammanfattas med att 

uppgifterna om enskilda personer endast får forskningsändamål (ibid., s. 14-15). Detta 

framgick också tydligt då jag i mitt meddelande skrev vad enkäten skulle användas till, 

vilken skola jag gick på och att det var menat för en c-uppsats. 

 

4.3 Webbenkät 
Enkäten innehöll både kvantitativa, stängda ja eller nej frågor, och kvalitativa, mera 

öppna frågor. Den webb-baserade enkäten gjordes på hemsidan www.enkät.se. Denna 

sida är bra på så sätt att man får välja ut väldigt många respondenter, den är gratis, man 

kan skriva ut svaren och själva enkäten i sin helhet. Man kan också få fram olika 

diagram över svaren samt se vad varje enskild person svarat. Här finns också ett 

alternativ där respondenten blir totalt anonym, även för dig som gjort enkäten. När man 

väl valt vilka som skall få svara på enkäten så kan man där också skriva ett välkomst 

meddelande som den svarande får se då hen får enkäten i sin e-post. Här skrev jag vad 

mitt arbete handlar om, ungefär hur lång tid enkäten skulle ta att svara på, att alla som 

deltar är hundra procent anonyma och så fanns där information över hur alla 

respondenterna kunde kontakta mig, både via telefon och e-post. 

 

4.4 Urval 
Sammanlagt valde jag att kontakta 18 musiklärare inom gymnasiet. Att det blev just 18 

beror på att jag skickade ut enkäten till tre olika skolor, där fanns varken fler eller färre 

lärare inom musikämnet. Två utav skolorna var belägna i den södra delen av Sverige 

medans den tredje finns uppe i Norrland. Vissa av lärarna kände jag sedan tidigare, både 

i södra Sverige och i Norrland, men majoriteten av respondenterna hade jag aldrig 

träffat eller pratat med. Skolorna valdes dock ut genom att jag, mer eller mindre ytligt, 

iallafall kände några lärare som arbetade på respektive skola. Det kunde vara bra att 

kunna få direkt kontakt med respondenterna ifall något skulle strula, som om jag till 
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exempel skulle råkas få fel e-postadress och därav skulle behöva åka ut till respektive 

skola, eller att smidigt kunna kontakta någon respondent via telefon. De lärare som 

arbeta uppe i Norrland hade jag direkt telefon nummer till, dessa nummer finns inte på 

skolans hemsida, deras nummer hade jag alltså tack vare att jag kände personerna sedan 

innan. Alltså valdes respondenterna ut på de skolor vart jag kände igen en del lärare och 

så att jag smidigt skulle kunna uppta en direkt kontakt, vilket senare visade sig behövas. 

 

Jag var osäker ifall alla kontaktade lärare undervisade i Instrument eller sång, men jag 

visste att de flesta iallafall hade gjort det, och detta ganska nyligen. De lärare som inte 

undervisade i kursen Instrument eller sång förväntade jag mig inte svara på enkäten 

överhuvudtaget. 

 

Till en början svarade bara fem stycken lärare på enkäten, trots ett flertal påminnelser 

ifrån enkätens påminnelsefunktion och privata e-post meddelanden ifrån min privata e-

post. Därav åkte jag då ut till den skola som låg mig närmast geografiskt och delade ut 

enkäten i pappersform. Denna enkät var precis som den på internet, men bara i utskrivet 

format. Det visade sig att ett flertal lärare som undervisade i kursen Instrument eller 

sång inte fanns på plats i skolan denna dag, men där fanns iallafall två stycken lärare 

som tillslut kunde svara. Efter detta så hade jag till sist sju stycken respondenter och 

kände därav att jag nått enkätens mättnad och kunde avsluta enkätinsamlingen och 

påbörja analyseringen av resultaten. 

 

4.5 Bearbetning av resultat 

Respondenternas svar radades upp i ett slags diagram där jag översiktligt kunde se vad 

de olika respondenterna svarat. Här fanns respondenternas fiktiva namn, som jag valt att 

kalla L1 som i lärare 1, L2 som i lärare 2 (och så vidare), enkätfrågan samt 

respondentens svar. Bredvid mig under själva bearbetningen hade jag enkäten och dess 

olika svarsalternativ. Jag försökte sedan att hitta gemensamma nämnare och ett 

medelvärde både i de öppna frågorna och i de mera stängda. I den sista frågan, fråga 13, 

så markerade jag respondenternas delade ord och meningar i olika färger och 

grupperade in dem i olika kategorier. Färgerna hjälpte mig att kunna se vilka meningar 

och ord som respondenterna delade med varandra. Mer ingående om detta finner ni i 

Resultat delen av denna uppsats (sida 16). Lärarnas svar finner ni i bilaga 1 och själva 

enkäten hittar ni i bilaga 2. 
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5 Resultat 
På den trettonde punkten i enkäten, "Nämn minst en aspekt/faktor som Ni tycker är 

viktigt vid val av repertoar i kursen Instrument eller sång", har jag sammanställt 

respondenternas svar till nyckelord/kategorier. Detta framförallt så att man mera 

övergripande kan se likheter, lättare dra kopplingar till styrdokument, forskning och så 

att det blir mera överskådligt för läsaren. Till exempel har fyra lärare uttalat sig om att 

repertoaren ska innehålla en teknisk faktor, lärarna skriver där ord och meningar som 

teknik och teknisk utmaning, därav sammanställer jag att respondenterna gemensamt 

tycker att en av de viktiga faktorerna vid val av repertoar bör innehålla en teknisk 

aspekt. 

 

A) Teknik 

L1, L3, L5 och L6 uttalar sig om att låten/repertoaren skall innehålla teknisk utmaning 

och ha ett tekniskt perspektiv. Fyra av sju använder alltså ordet "teknik" och beskriver 

teknikaspekten som viktigt. 

 

B) Teori 

L1 och L3 uttalar sig om "harmonik", "improvisation" och att ha ett "teoretiskt 

perspektiv" (L1). Här har jag sammanfattat dessa begrepp som att teori är en viktig 

faktor. 

 

C) Motivation 

L2, L3 och L5 beskriver motivation som en viktigt aspekt/faktor. "Materialet ska vara 

till glädje för eleven" (L5), eleven ska "gilla låten" (L3) och L2 svara bland annat att en 

viktigt faktor är "motivation(kul)". Denna aspekt sammanfattar jag alltså som 

motivation. 

 

D) Utmaning 

L5, L6 och L7 använder ord som "utvecklande" (L5), "(lite svårare) utmaning" (L6) och 

"som innehåller områden som eleven behöver jobba på" (L7). Dessa meningar och ord 

sammanfattar jag som en slags utmanande faktor där eleven skall utmanas. 
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E) Progression 

L2 och L4 svara bland annat att de tänker utifrån ett mera långsiktigt perspektiv. L2 

skriver "att man jobbar där eleven är men med ett långsiktigt tänk" och L4 svarar dels 

"låtar man kan koppla till harmonik och därför i förlängningen improvisation". Ord som 

"i förlängningen" och meningen "långsiktigt perspektiv" sammanfattar jag som en 

progressions aspekt, att lärarna tycker en viktigt aspekt vid val av låtar/repertoar är att 

kunna se och kunna följa en progression hos eleven. 

 

F) Kursförankring 

Bland svaren finns där också mera diffusa begrepp och ord som var svåra att sätta in i 

en viss kategori. Man kan dock se ett mönster där lärarna väljer material utifrån att det 

också skall fungera  rent praktiskt och direkt uttalat vara kursförankrat. L5 svarade 

bland annat att en faktor är att välja "användbart material". Detta kan betyda olika saker, 

användbart för eleven i det moment hen är i just då, att låten ska fungera rent praktiskt 

för de förhållandena som råder just då i rummet (finns där t.ex., effektpedaler som  kan 

behövas, måste låten ha trummor osv.), eller att läraren ens ska kunna spela låten 

(eleven kanske behöver ett mera avancerat pianokomp under sin sång och detta måste 

läraren kanske kunna spela), eller så tänker läraren att låten ska fungera med det som 

man går igenom ifrån kursplanen just då. L6 och L7 visade dock ganska tydligt att de 

har kursens innehåll i bejakande när de väljer sitt material/repertoar, bland annat som 

när L6 skriver "Eller att det fungerar i det moment som vi tekniskt och musikaliskt 

arbetar med" och när L7 skriver "Att introducera och bearbeta moment som finns i 

kursen". Ord som "bra låt" (L3) är också för mig svårt att tolka och förstå utifrån vilket 

perspektiv som läraren tänker. Menar läraren "en bra låt" utifrån elevens perspektiv eller 

är det utifrån lärarens subjektiva preferenser över vad hen tycker är en bra låt? En bra låt 

kan också tolkas som en bra låt kopplat till undervisningens syfte.L3 svarade "Nej" på 

frågan ifall det är viktigt att gilla låten rent musikaliskt som man arbetar med. I L3's fall 

kan man då  tänka sig att hen tänker utifrån motivationsfaktorn, dvs. att eleven ska gilla 

låten och tycka det är en bra låt. 

 

Nedan kommer här sammanfattning över enkätens resterande frågor och svar. Alla 

frågor, förutom de öppna frågorna och fråga tre, nio och flersvarsfrågan fyra, har fem 

olika svarsalternativ som respondenterna fick välja mellan. En fråga som t.ex. handlar 
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om hur viktigt något är har fem olika svarsalternativ, t.ex. "inte alls viktigt", "inte 

särskilt viktigt", "ganska viktigt", "mycket viktigt" och "oerhört viktigt". 

 

De flesta lärarna i enkäten sade sig arbeta med elevens egenvalda låt mellan 20% till 

80% av hela deras verksamma tid under en termin, men vanligast var ca. 50%. Detta 

kan tolkas som att halva tiden arbetar läraren med något som läraren själv valt ut, och 

resterande tid får eleven arbeta med det material hen själv har valt ut. 

 

Det är en stor men dock normal spridning när de olika lärarna gick ut sin utbildning, allt 

ifrån 1988 till 2002. De som gått ut sin utbildning innan 1990 svarar att de inte kan 

använda sig särskilt mycket utav sin musikportfölj i undervisningen. Detta var alltså två 

av sju, resterande svarade att de kunde använda sig ganska mycket/mycket utav sin så 

kallade musikportfölj. Alla respondenter svarar därefter att de tyckte att det är viktigt att 

vara uppdaterad i dagens musik. Tre svarade "Mycket viktigt", en svarade "Oerhört 

viktigt" och resterande tre svarade "Ganska viktigt". 

 

Alla lärare svarade att de musicerar aktivt vid sidan om skolans värld. De flesta i olika 

konstellationer, men fem av de sju lärarna svarar också att de skriver musik själv eller 

spelar i band vart det förekommer egenskrivet material. Det är helt blandat när det 

kommer till hur många elever var och en har per vecka. Allt från nio till 60. Det 

vanligaste är mellan nio till 30. Tre av sju svarade att de lägger ner ungefär fyra timmar 

på att planka nytt material per vecka. De som svarade att de lägger ner mer än fyra 

timmar per vecka har ungefär 22 respektive 40 elever. Bara en lärare svarade att det var 

viktigt att gilla låten, rent musikaliskt, som hen undervisar i. Hen var samtidigt den enda 

att tycka att det var "oerhört viktigt" att vara uppdaterad i dagens musik.   

 

Bara två av sju svarade att de diskuterar låtval och repertoar inom kollegiet. Här svarade 

de "Ganska mycket". Resten diskuterar "Inte särskilt mycket" kring detta ämne med 

varandra. Summerar man denna fråga så kan man alltså säga att majoriteten inte 

diskuterar särskilt mycket med varandra angående repertoar och låtval. Majoriteten, fyra 

av sju, lägger ner ungefär två till tre lektioner med en och samma låt med en elev innan 

de vanligtvis går vidare, men tre svarade också att det kan ta betydligt fler lektioner, allt 

ifrån "1 till 10","2 till 6" eller "4 till 5".  

 



  
 

20 

 

6 Analys 

6.1 Mina resultat och lektionsinnehållets förankring i styrdokument 

Skolan ska styras utifrån de mål regering och riksdag satt upp. De mål som står skrivet i 

läroplanen beskriver både vad eleverna skall uppnå samt mål eleverna bör nå, alltså 

uppnåendemål och strävandemål. Målen i sin tur är alltid kopplade till något innehåll, 

målen handlar alltid alltså om något (Lindström & Pennlert, 2006, s. 28). Tittar man på 

innehållet på Instrument eller sång så kan man, mer eller mindre tydligt, se vad som 

skall behandlas. Lektionen ska bland annat behandla "en grundläggande repertoar för 

det egna instrumentet", detta är alltså ett strävande mål. Ett uppnående mål, vad eleven 

skall göra, är till exempel att "ta ansvar för att studera in och framföra omfattande 

musikverk i valda stilar med tillfredsställande resultat" (Skolverket, 2011, Instrument 

eller sång 1, centralt innehåll). Men vilka låtar, vilken stil eller vad som kan tänkas vara 

en "grundläggande repertoar" är tillslut upp till pedagogen själv att avgöra. 

 

Genom enkäten så försökte jag genom dem olika frågorna få fram hur lärarna resonerar 

kring val av deras repertoar. Med nyckelorden/kategorierna ovan så börjar jag med att 

dra paralleller till ämnes och kursplanen för musik och kurserna Instrument eller sång 1, 

2 och 3 (Skolverket, 2011, Ämne, musik), då det som står i där i ska följas. Många 

lärare verkar resonera just utifrån styrdokumenten när de själva skriver vad de anser 

vara en viktig aspekt/faktor vid val av innehåll, antingen uttalat eller mindre uttalat. 

Detta är som sagt speciellt synligt i t.ex., L7's svar "Att introducera och bearbeta 

moment som finns i kursen, använda material som innehåller områden som eleven 

behöver jobba på" och även i L3's svar "att det fungerar i det moment som vi 

musikaliskt arbetar med". Lärarnas samlade aspekter "teori", "teknik", "motivation", 

"utmaning" och "progression" är alla begrepp som finns med i det centrala innehållet 

och kunskapskraven för kurserna Instrument eller sång (Skolverket, 2011, Instrument 

eller sång 1-2-3, centralt innehåll) samt i musikämnets syfte (Skolverket, 2011, Musik). 

I det centrala innehållet står bland annat att kursen skall behandla "Grundläggande 

instrumental spelteknik, alternativt sångteknik", alltså en teknisk aspekt, och till 

exempel "Spel eller sång efter noter och på gehör"(Skolverket, 2011, Instrument eller 

sång 1, centralt innehåll), en teoretisk aspekt. Svaren pekar alltså på att alla 

respondenter mer eller mindretänker utifrån läroplanen när de resonerar kring viktiga 

aspekter/faktorer. 
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6.2 Diskussion kring mina resultat i förhållande till tidigare forskning 

6.2.1 Genrebredd 

Bara en lärare skrev att "genrebredd är rätt viktigt" (L6).Man kan tänka sig att alla 

respondenterna tycker genrebredd/genrespel är en viktigt aspekt/faktor, dels då det till 

synes ser ut som att de alla tänker utifrån läroplanen, men framförallt då just spel i olika 

genre är ett moment som skall bearbetas, speciellt skrivet i det centrala innehållet för 

Instrument eller sång 3 (Skolverket, 2011, Instrument eller sång 3, centralt innehåll). 

Men då bara en lärare ordagrant uttalade sig om detta så kan det vara värt att gräva 

djupare i det faktum. Just genreaspekten visar sig vara aningen diffus i de tidigare 

forskningar jag titta på. 

 

I Asps (2011) studie kunde man se att lärarna där tyckte att arbetet med genre var 

töjbart. Läraren förväntas vara en expert inom ämnet, detta betyder i så fall att läraren 

inte borde kunna undervisa i genrer som hen inte är expert i. Kortfattat så uppfattade 

lärarna att arbetet med genres kunde kännas diffust (Asp, 2011, s. 47-51). Musikläraren 

befinner sig hela tiden i mitten att kunna balansera mellan skolans uppdrag och 

elevernas intressen, där i mitten, i handlingsutrymmet, förväntas läraren verka med sin 

kunskap och fantasi, men främst med sina egna övervägande över vad som är rätt eller 

fel (Houmann, 2010, s. 1-2). De möjliggörande aspekterna i lärarens handlingsutrymme 

i detta fall visar sig främst genom att läraren får göra egna val och själv, till viss mån, 

bestämma över vad för låt som skall spelas i vilken genre. Men samtidigt kan det, som 

man dels kan se i Asps (2011) intervjuer med lärarna, visa sig vara en begränsande 

aspekt (Houmann, 2010, s. 131). Valen kan bli för många och det kan uppfattas vara 

svårt att sätta fingret på exakt hur man skall behandla i ett visst moment. De intervjuade 

i Houmanns (2010) studie är alla överens om att t.ex. valet av repertoar är ett väldigt 

viktigt moment man måste göra som musiklärare, dock är de inte helt ense om just vad 

som är viktigt, eller som tidigare nämnts, vilka begränsningar eller möjliggörande det 

för med sig. Vissa anser att valet av låtar och lektionens innehåll är ganska självklart, 

och att läraren tillsammans med styrdokumenten bestämmer innehållet, medans andra 

anser att eleverna själva eller tillsammans med läraren ska bestämma innehåll 

(Houmann, 2010, s. 131-134).  

 

Det visade sig att lärarna i min enkät inte diskuterade särskilt mycket inom kollegiet 

kring låtval och material. Detta kan bero på många olika saker. En anledning kan vara 
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att de litar på sin egen expertis och omdöme över vilka val de gör över sin repertoar i 

sitt respektive instrument. En annan anledning kan säkert vara att det inte finns någon 

tid till kollegialt samtal kring just dessa moment, eller så finner de själva inget större 

problem i att välja låtval och material. 

 

6.2.2 Innehåll och informellt lärande 

De flesta lärarna i min enkät sade sig arbetade med elevens egenvalda låt mellan 20% 

till 80% under en termin, men vanligast var ca.50%. Detta kan tolkas som att halva 

tiden arbetar läraren med något som läraren själv valt ut, och resterande tid så får eleven 

arbeta med det material hen själv har valt ut. Drar man paralleller mellan elevens 

egenvalda material till det informella lärandet, där eleven mer eller mindre själv väljer 

innehåll så kan, enligt Green (2001) resultatet bli att den som lär sig bildar en större 

passion för musiken och dess olika stilar, framförallt då hen kan känna igen sig i 

musiken, dra sina egna paralleller och kopplingar mot det outforskade och det hen på 

något sätt känner sig familjär vid (Green, 2001). Det formella lärandet menar Green 

(2001, 2008) innehålla både positiva och negativa effekter. Positivt är att den lärande 

utvecklar en större förståelse och färdigheter vad gäller teknik och teori, båda när det 

kommer till dagens populära musik och när det gäller den mera klassiska musikstilen. 

Negativt är att eleven mer eller mindre var tvungna att studera och musicera musik de 

inte alls känner igen sig i eller tycker om rent smakmässigt. Det formella lärande kan i 

vissa fall skrämma bort den som skall lära sig musiken (Green, 2001, s. 177-213). 

 

Tittar man på lärarnas uttalade motivations aspekter så kan man också se en likhet med 

det informella lärandet. Att materialet ska vara till glädje för eleven är något även Green 

(2002) pekar på, musiken skall inte bara vara tillgänglig, musiken ska också vara 

meningsfull och den som utövar musiken skall känna sig högst delaktig (Green, 2002, s. 

201). Det är enligt Green ingen fara att lyssna och ta till sig elevernas egna intressen 

eller att hindra dem från att välja låtar och repertoar som de själva kan känna igen sig i, 

så länge det som görs på lektionen ger eleven chansen att djupdyka i musiken genom 

praktiskt spelande (ibid., s. 201). Det skall dock påpekas att motivation inte behöver 

vara direkt förknippat med att eleven endast väljer sina låtar själv. 
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6.2.3 Uppdaterad i dagens musik 

Alla lärarna tyckte att det viktigt att vara insatt i dagens musik, alltså att hålla sig 

uppdaterad. Detta kan ju bero på många olika saker. Det är inte säkert att just eleven 

gillar eller känner till dagens musik och hits som t.ex. spelas på radio. Ungdomarnas 

smakutveckling kan liknas vid en musikalisk väska, smakportfölj, de packar och packar 

om. I väskan finns musik de har lång relation till eller t.ex. något som de just vid 

tillfället har en viss anknytning till. Vissa utökar sin portfölj väldigt märkbart under 

livets gång medans andra behåller den relativt orörd. Låtar, till och med genres, kan vid 

något tillfälle bytas ut för att sedan tas upp igen vid ett senare skede i livet. Musiken 

man lyssnar på kan många gånger beskrivas som en resurs för det reflekterande jaget, 

alltså som ett medel att uttrycka och beskriva sina känslor och reflektera över sig själv 

(Bergman, 2009, s. 69-70). Samtidigt kan det, som man kan se i tidigare studier, vara 

lättare att mötas där eleven är ifall eleven själv gillar den musik som spelas idag, eller 

som iallafall ligger närmare eleven utifrån dennes uppväxt. Av respondenterna svarade 

två av sju att de inte kan använda sig särskilt mycket utav sin musikportfölj i 

undervisningen, detta kan vara en följd av att de känner att deras material ur den 

såkallade portföljden är något utdaterat och svårtillgängligt för eleven. 

 

En av lärarna svarade också "att man jobbar där eleven är men med ett långsiktigt 

perspektiv" (L2). Att jobba där eleven är kan betyda kunskapsmässigt men också att 

mötas i elevens musiksmak. Här kan man koppla Davids (2006) egna tankar och 

upplevelser där han betonar, så som många andra, vikten av att  försöka lära sig att 

anknyta och associera med dagens elever och deras moderna kultur, att mötas med deras 

musik och sakta implementera andra stilar för att berika deras musikaliska mönster. Det 

går på sått sätt också i linje med det informella lärandet som Green (2002, 2007) 

beskriver. Att respondenterna alla var överens om att vara uppdaterad i dagens musik 

kan alltså tolkas så att de tänker utifrån motivationsaspekten, eleven skall gilla låten och 

det blir roligare, mera motiverande, när eleven gillar låten. Man kan då också se en 

koppling i att de undervisar i det informella lärandet, dels genom att eleven ungefär 

halva tiden får välja sitt material och tillsammans med läraren arbeta utifrån detta. 

Samtidigt kan frågan vara av sådan art att väldigt få skulle svara "nej" på vikten av att 

vara uppdaterad. Här vore ett flersvarsalternativ mera passande, alternativt en mera 

öppen fråga där respondenten med egna ord fick svara.  
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6.2.4 Lärarens egna preferenser 

Alla respondenter svarade att de musicerade aktivt vid sidan om skolans värld. Detta 

kan tänkas vara självklart då man arbetar som musiklärare. Det var främst i vilken form 

de musicerade som var intressant. Tre av sju lärare svarade att de, förutom att skriva 

egen musik, också musicerade i coverband. Asps (2011) undersökning visade att det 

kan finns en kontrast mellan musiker och musiklärare i deras val samt vilka mål de har i 

sin undervisning (Asp, 2011). Då musiklärarna använder sig själva som referens och 

förhåller sig till olika normer och smak i musik kan det vara värt att tänka på hur det 

påverkar möjligheterna för elevens musikaliska lärande (ibid., s. 106-108). 

 

Musikerrollens tolkningsrepertoarinnebär att musiklärarnas samtal kring val av 

undervisningsinnehåll i hög utsträckning relaterar till en musikerkontext snarare än en 

mer uttalad pedagogisk sådan. I musikerrollens tolkningsrepertoarläggs fokuset på det 

musikaliska och den musikaliska slutprodukten ses som ett mål. Lärarrollens 

tolkningsrepertoar, som diskuteras bland lärarna i mindre utsträckning, innebär att 

undervisningsinnehållet får en mer karaktär av att möjliggöra ett lärande och mindre 

fokus läggs på det musikaliska slutresultatet. Undervisningen blir genom lärarollens 

tolkningsrepertoar ett medel för lärande (Asp, 2011, s. 106-108). Undersökningen 

visade dels att materialet och arbetsformerna som användes i skolorna som Asp (2011) 

undersökte ofta visade sig riktat och förberedande mot en viss yrkessituation som just 

musiker. Det visade sig alltså vara lärarens musikerroll som först och främst styr och 

inte pedagogen, musikläraren (Asp, 2011, s. 106-108). Läser man i skollagen (SFS 

2010:800) står där dock att "gymnasieutbildningen ska ge en god grund för fortsatta 

studier samt för en personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet" (SFS 

2010:800, kap.15), därav skulle man kunna tolka att deras val av repertoar och 

arbetsform kan vara direkt bundet till vad som det i skollagen står skrivet. 

Respondenterna i min enkät svarade också samtidigt att det inte är viktigt att gilla låten 

man undervisar i, här kan man då tolka det som att lärarna i min enkät går ifrån sina 

egna preferenser. 
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7 Sammanfattning och avslutande resonemang 
Det informella lärandet som Green (2002, 2008) beskriver visar sig ha en relativt stor 

roll i kurserna Instrument eller sång, när jag utgår ifrån respondenternas svar. Alla var 

överens om att det var viktigt att vara uppdaterad i dagens musik, det var inte viktigt att 

läraren gillade låten man arbetade med, lärarna hade ett uttalat improvisationstänk och 

majoriteten arbetade med elevvalt material ungefär halva tiden, ibland mer, under en 

termin. Samtidigt är undervisnings formen sådan att läraren oftast är ensam med eleven, 

alltså en och en. Uppsatsen har inte undersökt vidare på i hur eleven lär sig med andra i 

klassrummet, utan det blir endast utifrån perspektivet lärare och elev. Jag har heller inte 

undersökt hur läraren och eleven arbetar i praktiken. Det informella lärandet 

karaktäriseras bland annat genom lyssning och plagierande av inspelning (Green 2002).  

 

Greens (2008) projekt tog plats i England bland engelska skolor, det är värt att nämna. 

Kurserna och lektionerna där hon genomförde sitt forskningsprojekt var inte heller 

individuella instrumentallektioner. Det kan vara svårare att göra jämförelser på sådana 

lektioner där eleven inte har någon direkt kontakt med andra elever. Som Green (2002) 

skriver så har det formella lärandet absolut positiva effekter också. Positivt är att den 

lärande utvecklar en större förståelse och färdigheter vad gäller teknik och teori, båda 

när det kommer till dagens populära musik och när det gäller den klassiska, 

konstmusiken (Green, 2002). Teknik är framförallt något som genomsyrar hela kursen 

Instrument eller sång, här ska man bli flyhänt på sitt instrument, kunna hantera vibrato 

på strängen eller t.ex. sjunga rent. Kan man få denna kunskap genom ett informellt 

lärande under själva lektionen? Skulle läraren t.ex. kunna gå ut ur klassrummet och låta 

eleven själv söka information om hur man gör si eller så på strängen? Svaret har inte jag 

med denna uppsats utan det krävs vidare forskning kring ämnet, men jag törs spekulera i 

att svaret på frågan både är jag och nej. Det kan vara värt att tänka på är hur man själv 

lärt sig spela något instrument. För min del har det definitivt inte alltid varit via det 

formella lärandet utan många gånger har jag lärt mig genom att lyssna på andra artister, 

imitera dessa, titta vidare på notmaterial och tabulaturer på egen hand på internet, lärt 

mig i samspelet med andra i olika musikaliska konstellationer och så vidare. Samtidigt 

hade jag mest troligt inte vandrat i okänd terräng och kommit i kontakt med andra 

främmande stilar om jag inte utmanats och varit, mer eller mindre, tvungen att spela 

eller lyssna på något nytt och för mig okänt, som lärare introducerade till mig. Det ena, 
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formellt eller informellt lärande, är alltså inte menat att ta ut varandra på något sätt, 

detta skriver också Green (2008). 

 

Kursen Instrument eller sång ska ju ta hand om olika genrer ur olika kulturer. Att enbart 

spela musik som eleverna känner igen och enbart spela en modernare repertoar fungerar 

ju såklart inte. Men samtidigt kan det som sagt vara en bra ingång till ett ny genre. 

Skulle man till exempel gå igenom blues så skulle man kunna börja med en modernare 

radio hit (rock/pop), som med sin harmonik och instrumentering  med största 

sannolikhet härstammar från bluesen. Då skulle man kunnas fånga in de elever som inte 

känner sig hemma i genren blues då de får höra något de kan associera till, för att sedan 

vandra bakåt och visa vart denna moderna radio hit fått sin influens ifrån. Jag tror alltså 

att man bör vara medveten kring vilken musik som finns, både nu och då, för att kunna 

slänga in en ny låt även om man arbetar med till exempel jazz. Detta medför ju, som 

tidigare nämnt, en viss problematik då det kan bli mycket att hålla reda på. Ska man 

vara expert i alla genres och hålla sig ajour över hela det musikaliska fältet? Både ja och 

nej skulle jag vilja påstå. Som respondenterna säger så bör man vara uppdaterad men 

det kan räcka med lyssna på exempelvis Spotifys hitlista någon gång i veckan. Detta 

medför också en hel del plankande av låtar, men det tycker jag är en stor del av jobbet 

som musiklärare. Även om man som lärare har kan tänkas ha en standard repertoar som 

man utgår ifrån så måste den uppdateras då och då av flera olika orsaker. Själva 

arbetsbördan, plankandet och förberedandet av repertoaren/lektionen, kan dock minskas 

om man förslagsvis diskuterar och samarbetar med varandra.  

 

Respondenterna i min enkät visade sig dock inte diskuterade särskilt mycket inom 

kollegiet kring låtval och material, vilket kan vara bekymmersamt. Mina föraningar var 

att lärare samtalade och arbetade ganska nära mellan varandra inom instrumentkurserna 

och andra kurser. Som tidigare nämnt så kan resultatet på denna fråga, fråga 13, ha 

många olika orsaker, orsakerna till exakt varför är inte synligt genom min uppsats. Här 

skulle behövas en djupare forskning samt andra metoder, som till exempel längre och 

djupare intervjuer, och då med ett annat syfte eller frågeställning som ingång. Men rent 

spekulerande kan en av orsakerna vara att de litar på sin egen expertis och omdöme över 

vilka val de gör över sin repertoar i sitt respektive instrument. Detta är ju i och för sig 

bra, men i hur stor utsträckning? Skadar det att ta hjälp eller diskutera låtval med någon 

kollega som inte utövar samma instrument? Skulle ett större samarbete mellan kurserna 
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vara av ondo? De flesta respondenter lade ner fyra timmar eller mer till att planka (ta ut) 

nytt material per vecka, denna siffra skulle bland annat kunna bli lägre om man till 

exempel diskuterade låtar och hjälpte varandra att välja material. Man kan också tänka 

sig att eleverna ser en tydligare helhetsbild då det material som spelas på t.ex. 

ensemblelektionen kopplas samman med det som görs under de individuella 

instrumentallektionerna. Begrepp och ord ifrån kunskapskriterierna kan således också 

bli lättare att förstå och lärare skulle lättare komma fram till en gemensam tolkning ifall 

man tänker sig att de i större grad diskuterar med varandra kring låtmaterial. Lärarna i 

enkäten visade att de hade tydliga tankar kring deras val av repertoar, ofta tänkte de 

utifrån det som ska behandlas ifrån kunskapskriterier och styrdokumenten. Men 

diskuterar man med varandra och inte bara svarar i en enkät så skulle lärarens enskilda 

tankar om viktiga aspekter och faktorer förhoppningsvis luftas ut till de andra, därav 

kan man också tänka sig att begrepp och/eller problem blir tydligare och synliggörs. Om 

inte annat får den ena läraren ta del av den andras funderingar kring ämnet och kanske 

öppnar det upp för nya idéer och tankar för den andre.  

 

Det var svårt att få fram något medelvärde på många av frågorna. T.ex. över hur många 

elever respondenterna hade per vecka. Här blev svaret som sagt väldigt blandat, allt 

mellan nio till 60. Min tanke var att ett relativt jämt fördelat elevantal mellan läraren 

skulle kunna kopplas samma med i hur många timmar lärare lägger ner till att planka 

material samt att man hade kunnat se en koppling över hur mycket eleverna själva då får 

välja eget material till lektionen. Något sådan koppling kunde inte direkt synas. Det 

skall tilläggas att frågan också kan verka otydlig, enkäten handlade enbart om kursen 

Instrument eller sång på gymnasiet, men någon lärare kan ha tolkat det som att 

elevantalet även omfattar instrumental eller sång kurser denne undervisar i på t.ex., den 

lokala musikskolan eller/och i andra musikkurser på gymnasiet. I det stora hela så 

kunde flera utav enkätens frågor i efterhand varit mindre diffusa. I några av frågorna, 

som än dock var öppna, så förväntade jag mig ett rakare svar. Dessa frågor var svårare 

att analysera och svårare att få fram något slags medelvärde ur. Till exempel i fråga 7, "I 

hur många procent arbetar Ni med elevernas egenvalda material under en termin?". Här 

hade jag en förhoppning att lärarna visste ganska exakt hur många procent de arbetade 

med elevens egenvalda repertoar, men det visade sig att svaret kunde vara väldigt 

töjbart och lärarna fyllde även på svaret med egna ord som  t.ex. "många gånger kan jag 

använda en elevvald låt för momenten jag vill gå igenom" (L4). Detta problem skulle 
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bland annat kunna ha undvikits genom att respondenten skulle fått fem fasta 

valmöjligheter. På samma fråga, fråga sju, svarade också en av respondenterna blankt, 

kanske var frågan för komplex, att läraren kände att hen inte ville/kunde ge ett kort 

procentsvar, eller så försvann den på något sätt i layouten av själva enkäten. Än en gång 

tror jag här att frågan kunde upplevas för diffus. Fråga 12, "Hur många lektioner går åt 

till att bearbeta samma låt för en elev innan Ni vanligtvis går vidare?", visade sig också 

vara väldigt relativ och det blev svårt för respondenten att svara med ett enklare rakt 

svar. För att citera L7 när det gällde frågan "Hur många lektioner går åt till att bearbeta 

samma låt för en elev innan Ni vanligtvis går vidare?" så kunde det bero på 

"svårighetsgrad, antal moment, t.ex. en enklare rocklåt med en genomsnittlig elev, 4 till 

5 tillfällen." Eller som L2 svarade "helt beroende på vad syftet med låten är". Här hade 

jag alltså en förutfattad mening om att lärare själva visste ganska klart hur länge de 

arbetar med ett och samma material eller hur mycket lärarna arbetade med elevens 

egenvalda repertoar, då till och med så exakt att de enkelt kunde svara i procentantal. 

Detta är något för mig att ha i bejakande vid fortsatta studier och fortsatt forskning, 

förutfattade meningar och det man tror ser oftast annorlunda ut i verkligheten och det 

gäller att vara väl förberedd vid bortfall av svar, svar som inte går att jämföra eller helt 

enkelt helt oväntade resultat. 

 

Avslutningsvis visar resultaten på att lärarna i min enkät kan samarbeta och samtala 

mera med varandra. Deras uttalanden kring vad som är viktiga faktorer och aspekter för 

repertoaren är också väldigt lika varandras, att närmare samarbeta med varandra hade då 

kanske varit relativt problemfritt (här kan jag dock inte uttala mig om lärares timmar 

och hur det är möjligt rent praktiskt). Lärarna tänker väldigt tydligt utifrån 

styrdokumenten när de väljer sin repertoar, vilket såklart är bra. Eleverna skall, enligt 

respondenterna och styrdokument utmanas både praktiskt (teknik), teoretiskt (harmonik, 

improvisation) och bredda sitt musikaliska intellekt (olika genres och för eleven nya 

saker). Respondenterna säger också att det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring den 

moderna musiken som spelas idag samt att repertoaren skall vara till glädje för eleven. 

Lärarna tycker alltså att motivation och att lektionen är rolig är en viktigt faktor. Att just 

vara uppdaterad samt låta eleverna själva välja låtar visar också på att eleverna får ett 

informellt lärande, samtidigt som lärarna också väljer det de tycker är viktigt och 

utmanar eleven med nya saker så visar det på ett mera formellt lärande. Som Green 

(2002, 2008) skriver så är både det informella och det formella lärandet lika viktigt i 
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undervisningen, något som man alltså kan se i respondenternas svar och något jag också 

håller med om. 

 

8 Förslag till vidare forskning 
Det hade varit intressant att titta på syftet ur ett mycket större och bredare perspektiv där 

man använder sig utav både observation och djupare, mer ingående intervjuer, då i fler 

orter runtom i Sverige och med ett betydligt större och bredare urval. Frågor som kan 

vara intressant är till exempel hur det informella och formella lärandet yttrar sig i kurser 

där elever jobbar i grupp, som t.ex. i ensemble? Här skulle man då kunna försöka få 

med elevers och lärares perspektiv. Elevernas perspektiv är inget min uppsats har tagit 

med. Genom intervju och observation av både lärare och elever hade man då kunnat se 

hur mycket eleverna får bestämma över låtmaterialet i förslagsvis ensemble. Hur 

mycket "ska" eleverna bestämma över sin undervisning enligt den forskning som finns? 

Det hade sist, men inte minst, också varit intressant att forska kring i vilken omfattning 

lärare diskuterar med varandra när det gäller lektionsupplägg och material, något som 

min uppsats nu bara nuddade vid. 
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9.1 Bilaga 1 
Nedan kommer en sammanställning över vad respondenterna svarat. Eftersom alla 

lärare i undersökningen är anonyma har jag valt att kalla de för L1, L2, L3 och så vidare 

(L1 som i Lärare 1). För en mera utförlig översikt över enkäten och hur lärarna fick se 

den, se då bifogat dokument 2. Där finnes också de olika svarsalternativen som lärarna 

fick välja mellan. Den skrivna texten visar alltså endast VAD de svarat. 

 

Som tidigare nämnt så är enkäten uppbyggd med både öppna frågor av kvalitativ sort 

och mera stängda frågor där de svarande fick välja det ena eller andra svarsalternativet 

och bara svara på ett utav dem. På fråga fyra fick de svarande dock välja flera svar, 

alltså ett flersvarsalternativ. Först kommer frågan i fet stil, under denna, i punkt form, 

kommer svaren ifrån de olika lärarna. Inom parentes ser man om frågan är öppen. 

 

1. Hur gammal är Ni? (öppen) 

 L1:"40" 

 L2: "34" 

 L3: "50" 

 L4: "38" 

 L5: "54" 

 L6: "52" 

 L7: "42" 

 

2. När gick Ni ut eran utbildning? (öppen) 

 L1: "1999"  

 L2: "2002" 

 L3: "1988" 

 L4: "2001" 

 L5: "1989" 

 L6: "1992" 

 L7: "2001" 

 

3. Musicerar Ni aktivt vid sidan om skolans värld? 

 L1: "Ja" 

 L2: "Ja" 

 L3: "Ja" 

 L4: "Ja" 

 L5: "Ja" 

 L6: "Ja" 

 L7: "Ja" 

 

4. (Om "Ja", i vilken form?) 

 L1: "Olika konstellationer, egen skriven musik/band" 

 L2: "Olika konstellationer" 
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 L3:Olika konstellationer, egen skriven musik/band 

 L4:Olika konstellationer, egen skriven musik/band 

 L5:Olika konstellationer, egen skriven musik/band 

 L6:Olika konstellationer 

 L7:Olika konstellationer, egen skriven musik/band 

 

5. Hur många elever har Ni per vecka? (öppen) 

 L1: "30" 

 L2: "13" 

 L3: "40" 

 L4: "60"  

 L5: "9" 

 L6: "22" 

 L7: "11" 

 

6. Hur viktigt tycker Ni det är att vara uppdaterad i dagens musik? 

 L1: "Mycket viktigt" 

 L2: "Ganska viktigt" 

 L3: "Mycket viktigt" 

 L4: "Ganska viktigt" 

 L5: "Mycket viktigt" 

 L6: "Oerhört viktigt" 

 L7: "Ganska viktigt" 

 

7. I hur många procent arbetar Ni med elevernas egenvalda material under en 

termin? (öppen) 

 L1: "30%" 

 L2: "20-80%, helt beroende på elev." 

 L3: "50%" 

 L4: "Mer än 50%, många gånger kan jag använda en elevvald låt för momenten 

jag vill gå igenom." 

 L5: ------------------------- 

 L6: "40%" 

 L7: "50%" 

 

8. Ungefär hur mycket tid går åt till att planera/planka nytt material per vecka? 

 L1: "Ca. 4 timmar" 

 L2: "Ca. 1 timme" 

 L3: "Mer än 4 timmar" 

 L4: "Ca. 2 timmar" 

 L5: "Ca. 4 timmar" 

 L6: "Mer än 4 timmar" 

 L7: "Ca. 2 timmar" 

 

9. Är det viktigt för dig att låten Ni arbetar med, tillsammans med eleven, tilltalar 

dig rent musikaliskt? 

 L1: "Nej" 

 L2: "Nej" 
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 L3: "Nej" 

 L4: "Nej" 

 L5: "Nej" 

 L6: "Ja" 

 L7: "Nej" 

 

10. I hur stor omfattning diskuterar Ni med varandra inom kollegiet kring låtval? 

 L1: "Ganska mycket" 

 L2: "Inte särskilt mycket" 

 L3: "Inte särskilt mycket" 

 L4: "Inte särskilt mycket" 

 L5: "Inte särskilt mycket" 

 L6: "Ganska mycket" 

 L7: "Inte särskilt mycket" 

 

11. I hur stor omfattning kan Ni i undervisningen använda er utav materialet ifrån 

eran "musik portfölj"? (Det material Ni bland annat fått med er genom eran 

utbildning) 

 L1: "Mycket" 

 L2: "Ganska mycket" 

 L3: "Inte särskilt mycket" 

 L4: "Ganska mycket" 

 L5: "Inte särskilt mycket" 

 L6: "Mycket" 

 L7: "Mycket" 

 

12. Hur många lektioner går åt till att bearbeta samma låt för en elev innan Ni 

vanligtvis går vidare? (öppen) 

 L1: "2-6" 

 L2: "1-10, helt beroende på vad syftet med låten är." 

 L3: "2-3" 

 L4: "Beror på. Elevens övning, ålder och motivation spelar in. Standard är 2-3 

veckor eftersom få är effektiva." 

 L5: "2-3" 

 L6: "2-3" 

 L7: "4-5 beroende på svårighetsgrad, antal moment, t.ex. en enklare rocklåt 

med en genomsnittlig elev, 4-5 tillfällen." 

 

13. Nämn minst en aspekt/faktor som Ni tycker är viktigt vid val av repertoar i 

kursen Instrument eller sång (öppen) 

 L1: "Den ska innehålla både konstnärliga, tekniska och teoretiska perspektiv." 

 L2: "Motivation (kul), att man jobbar där eleven är men med ett långsiktigt 

perspektiv." 

 L3: "Bra låt, teknisk utmaning, att eleven gillar låten." 

 L4: "Låtar man kan koppla till harmonik och därför i förlängningen 

improvisation." 

 L5: "Användbart material, teknisk utmaning, utvecklande och till glädje för 

eleven." 
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 L6: "Att repertoaren ligger (lite svårare) som en utmaning för eleven. Eller att 

det fungerar i det moment som vi tekniskt och musikaliskt arbetar med. 

Genrebredd är också rätt viktigt. Rätt tonart!!!" 

 L7: "Att introducera och bearbeta moment som finns i kursen, använda material 

som innehåller områden som eleven behöver jobba på, att låta eleven upptäcka 

saker som denne inte tidigare kommit i kontakt med." 
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9.2 Bilaga 2 
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