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Ingångar och design
Projektet har sin utgångspunkt i våra tidigare studier (Ericsson, 2002, 2006; 
Nilsson, 2002; Lindgren, 2006; Ericsson & Lindgren, 2007) vars huvudsakliga 
fokus har varit musikundervisning i grundskolan. Empirin har i dessa, med 
något undantag, bestått av verbala data i form av fokusgruppsamtal och in-
tervjuer med elever, lärare och skolledningar. Med denna studie går vi in i 
en ny fas genom att vi fokuserar på interaktionen i klassrummet, på det som 
faktiskt sker, istället för hur aktörerna talar om vad som sker. Anledningen 
till detta är en ambition att diskutera specifika musikundervisningsprakti-
kers karakteristika, något som inte har varit möjligt i våra tidigare studier. 

En annan faktor som har spelat in vid avgränsningen av vårt studieobjekt 
är det intresse för elevers användande av musik i vardagliga sammanhang 
som löpt som en röd tråd genom mycket av vår forskning. Ett antagande 
är då att det i vissa avseenden existerar en distorsion mellan det sätt ung-
domsmusik definieras och omsätts i skolan i förhållande till på elevers fritid. 
Eftersom musik för ungdomar får förutsättas vara ett verksamt element i 
deras identitetsarbete har vi funnit det intressant att studera om ett sådant 
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arbete också kan äga rum i skolan, eller om denna dimension av musikaliskt 
lärande blir beskuren. Fenomenet identitet har också en tydlig koppling 
till styrning och dominans. Ett omsättande av elevers vardagskultur i klass-
rummet kan mycket väl resultera i identitetsförhandlingar där tekniker 
för styrning och dominans är ett verksamt element och som kan utövas av 
alla aktörer. I anknytning till detta har det också varit intressant att studera 
hur viss rock- och popmusiks motkulturella budskap transformeras till en 
skolkontext. Slutligen har kunskapsbildning varit av intresse. Vilken typ av 
kunskap produceras i ett klassrum där intentionen är att syssla med elevers 
vardagskultur?

Vi har följt musikundervisningen vid 9 skolor i år 9 under en termin och 
dokumenterat med hjälp av videokamera. Materialet har sedan analyserats 
både på mikro- mellan- och makronivå, med utgångspunkt i olika varianter 
av diskursanalys. Mikronivån har inneburit att vi analyserat specifika situa-
tioner ingående med hjälp av ett antal analytiska verktyg utformade inom 
den så kallade diskursiva psykologin (Potter & Wetherell, 1987; Potter, 1996). 
På mellannivån har vi skildrat det specifika med varje praktik och denna 
analys kan sägas vara Foucaultinspirerad i det att vår ambition har varit att 
beskriva och diskutera diskursen inom respektive praktik. På makronivån 
har vi kopplat resonemanget till moderna samhällsteorier, men även haft 
Foucaults genealogiska metod som förebild.

Definitionen av marknadsestetik och elevers vardagskultur har vi överlå-
tit åt de i studien deltagande lärarna. Vid initieringen av projektet tydlig-
gjordes att vi skulle studera hur man arbetade med marknadsestetik och 
elevers vardagskultur i undervisningen och anledningen till detta var ett 
antagande att dessa begrepp kunde definieras på ett flertal sätt, vilket också 
besannades. Det är fullt möjligt att i vissa fall hävda att det snarare var lä-
rarens musikkultur än elevernas som behandlades, något som kan betraktas 
som ett intressant resultat i sig.

Tre sätt att närma sig studieobjektet kunde identifieras: Att lära om, att 
omsätta samt att reflektera kring. Nedan kommer vi att utveckla resone-
manget med utgångspunkt i ett antal teman som genererats i materialet 
och som utkristalliserats i makroanalysen.

Innehållet förändras men formen består
Speciellt när ambitionen är att eleverna ska lära om finns det en tendens 
att marknadsestetik och elevers vardagskultur ses som synonymt med rock- 
och popmusikens historia. Denna betas då av från mitten av 1950-talet och 
ett antal år framåt, företrädesvis fokuserande de första decenniernas mest 
framträdande ikoner. Detta innebär dels att historieskrivningen framstår 
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som stereotyp, dels att det kan ifrågasättas om det handlar om elevers var-
dagskultur överhuvudtaget, eftersom de inte ens var födda på den tiden. Ett 
argument mot detta kan visserligen vara att en hel del ungdomar av olika 
anledningar hyser preferens för äldre populärmusik, men dock kvarstår det 
faktum att så gott som inget nedslag görs i den samtida ungdomsmusiken. 
Ett framträdande drag är att formen för undervisningen är traditionellt skol-
mässig, även om innehållet kan betraktas som marknadsestetiskt orienterat 
och kanske med lite god vilja som åtminstone snuddande vid elevers var-
dagskultur. Genom att syftet är att orientera eleverna i rock- och popmusik 
uppstår inget ideologiskt dilemma där skolans fostrande uppgift kan komma 
i konflikt med viss rockmusiks från etablissemangets synvinkel tvivelakti-
ga budskap. Med en sådan hantering av rock- och popmusik är det till och 
med möjligt att föra fram musik som är starkt kritisk mot lärares repressiva 
tekniker gentemot elever, samtidigt som dessa tekniker utövas i klassrum-
met. Genom transformeringen till en traditionellt skolmässig form tvättas 
musiken på sitt ursprungliga budskap, något som kulturteoretiker ser som 
problematiskt. Skolan kan i detta perspektiv aldrig bli något annat än just 
”skola” (Ziehe, 1980, 1986a, 1986b, 1989, 2000; Fornäs et al. 1984, 1988; Fornäs, 
1996). Läraren kan också bibehålla den identitet som upplysare, det vill säga 
förmedlare av kunskap som ligger djupt rotad i yrket (Ericsson, 2002, 2006). 

Marknadsestetiken som referenttjuv
I en av de studerade praktikerna behandlas västerländsk konstmusik, varvid 
ett intressant fenomen uppenbarar sig. Eleverna visar sig känna igen många 
av de stycken som spelas, men istället för att de representerar en era i den 
västerländska konstmusikens historia så representerar de för eleverna olika 
reklaminslag i TV eller filmer i vilka musikstyckena figurerat som ledmotiv. 
Sålunda kan Morgonstämning, som är ett stycke i Edward Griegs Per Gynt 
svit, för eleverna representera reklam för Grumme tvättsåpa och Tjajkovskijs 
balettmusik till Svansjön kan relateras till en film med namn Barbie och Svan-
sjön. Det finns fler exempel. Ur ett perspektiv där ambitionen är att sätta in 
musiken i dess ursprungliga kontext kan detta uppfattas som förkastligt och 
föranleda en korrigering där den rätta referenten tydliggörs, men det är också 
möjligt att uppfatta fenomenet som exponerande en musik som i annan form 
kanske aldrig skulle nå fram till barn och ungdomar. Det är också ett exempel 
på den referensproblematik som finns i ett samhälle där musikaliskt uttryck 
i en ständigt ökande utsträckning rycks ur sitt ursprungliga sammanhang, 
transformeras och hybridiseras med följd att det ursprungliga budskapet sud-
das ut. Inom postmodern teoribildning (Baudrillard, 1986, 1990; Lyotard, 1984, 
1986; Rosenau, 1992) har detta fenomen setts som att den så kallade ”verklig-
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heten” är utsatt för angrepp av skenvärldar som för subjektet uppfattas som 
lika verkliga. Det innebär även en fragmentarisering av musiken, eftersom 
det ofta bara är vissa teman som exponeras med följd att en helhetsupplevelse 
av verket inte är möjligt. Genom att musiken ingår i ett multimodalt koncept 
transformeras också dess ursprungliga budskap.

En kanoniserad eller shoppad repertoar
För några decennier sedan utgjordes musikrepertoaren i skolan av något som 
allmänt kallades ”skolmusik”, vilket innebar att musikämnet var ett reservat 
i bemärkelsen att den musik som utgjorde underlag för sång och spel inte 
hade någon anknytning till musik som eleverna lyssnade till i sin vardag. 
Ofta var det en repertoar producerad just för ändamålet att användas i sko-
lan. Ett diskursivt brott inträffade emellertid och begreppet ”skolmusik” er-
sattes med ”musik i skolan”, vilket signalerade att den musik som existerade 
i samhället, inklusive den musik eleverna hyste preferens för, skulle nyttjas i 
skolan. Tanken var då att man skulle bryta ned den kanon av skolmusik som 
hade varit förhärskande och som också innebar att alla skolor hade i princip 
samma repertoar. 

Frågan är om detta har lyckats fullt ut. I föreliggande studie kunde ett ka-
noniseringsfenomen i form av en standardiserad skolmusikrepertoar iden-
tifieras, en repertoar som i stort var gemensam för alla skolor som deltog i 
studien. Denna repertoar bestod av äldre beprövade, trall- och spelvänliga 
låtar från populärmusikgenren. Skolmusikrepertoaren hade således upp-
stått i en ny skepnad utan någon som helst koppling till den musik elev-
erna lyssnar på i vardagliga sammanhang. I en av de skolor som studerades 
hade ny teknologi anammats som urvalsredskap vad det gäller repertoar. 
Det fanns tillgång till Internet i musiksalen, vilket möjliggjorde att elever 
spontant valde en låt som man lyssnade på och som sedan utgjorde underla-
get för musicerande. Här kunde således repertoaren anpassas efter stundens 
ingivelse, något som kan illustreras via metaforen shopping (Ericsson, 2002). 
Istället för en på förhand bestämd kanon av låtar blev det möjligt att an-
passa repertoaren efter individuell preferensbildning. En tendens mot en 
mera individuell preferensbildning och identitetskonstruktion kan också 
identifieras inom den senmoderna estetiska kulturen (Ericsson, 2002; Fea-
therstone, 1994; Beck, 1992; Giddens, 1991).

Ungdomligt uttryck eller framtvingad konstruktion
Ett dominerande tema vid flera av de skolor som studerats har varit mu-
sikskapande i smågrupper. Skapandet har skett från grunden och det har 
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förutsatts att eleverna ska skapa både text och musik, samt även framföra 
sitt alster antingen för klassen eller i ett vidare sammanhang. Både inom 
musikpedagogisk forskning (Gullberg, 1999, 2002; Johansson, 2002) och 
inom postmodern teoribildning (Jameson, 1986) har problematiken kring 
olika kulturella transformeringsprocesser diskuterats. I föreliggande studie 
har en sådan identifierats i samband med musikskapandet genom att detta 
har tvingats in i skolans kostym och genomsyrats av ett fenomen som skul-
le kunna kallas skolans uppgiftskultur. Det har funnits ett regelverk kring 
skapandeprocessen som har transformerat skapandet till att bli en uppgift 
byggd på ett standardiserat tillvägagångssätt, något som har identifierats 
som läggande en sordin på elevernas skaparglädje och experimentlust. Det 
har exempelvis funnits regler som att skapandet ska ske i grupper, dessutom 
i könsblandade eller könssegregerade sådana beroende på lärarens inställ-
ning i frågan. Mera kunniga elever har förutsatts bilda grupper med svag-
presterande och därvid fungera som en slags biträdande lärare. Skapandet 
ska ske vid en viss tidpunkt varvid texten författas först, sedan melodi och 
slutligen harmonik. Musiken ska vara uppbyggd på ett speciellt sätt, inne-
hållande vers, refräng, stick, brygga etcetera. Sammantaget kan konstate-
ras att denna styrning, i form av skolans uppgiftskultur, i många fall visade 
sig få en reducerande funktion vad gäller elevernas faktiska möjligheter till 
musikaliskt lärande. 

Musikämnet befinner sig i en kanske mera utsatt position än många an-
dra ämnen, eftersom elevers vardagskultur representeras på ett mera expli-
cit sätt och då kommer i konflikt med skolkulturen där fenomen som tids-
indelning, struktur, styrning, disciplin och bedömning kan betraktas som 
centrala och genomsyrande verksamheten. De estetiska ämnena har också 
av lärare framställts som en slags frizon eller motkultur i skolan (Ericsson, 
2006; Lindgren, 2006), som i vissa avseenden har ansetts som neutraliseran-
de det förfrämligande och den distans som kommer till uttryck i en instru-
mentaliserad skola (Ziehe, 1980, 1986a, 1986b, 1989, 2000). Frågan är dock 
om skolan per definition kan vara något annat än just ”skola” (Ziehe, 1986a), 
eller om det går att hitta former där elevers vardagskultur kan transformeras 
utan att alltför mycket våld på ungdomligt uttryck görs.

Betingelserna för ett ideologiskt dilemmas etablering
I inledningen identifierades tre sätt att närma sig elevers vardagskultur som 
kommer till uttryck i materialet: Att lära om, att reflektera kring samt att om-
sätta. En av utgångspunkterna för studien har varit att identifiera eventuella 
ideologiska dilemman som kan relateras till en distorsion mellan skolans 
fostrande uppgift och elevers önskan att uttrycka sig fritt och ocensurerat. 
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Varken när fokus i undervisningen var att lära om eller att reflektera kring 
exempelvis rock- och popmusik kunde ett ideologiskt dilemma identifieras. 
I det första fallet kan detta betraktas som ganska väntat eftersom innehål-
let är objektifierat. Läraren kan ses som en förmedlare av stoffet och eleven 
som lärande om rock- och popmusik, något som inte förutsätter ett ställ-
ningstagande. I det andra fallet identifierades inte heller något dilemma, 
eftersom en reflektion också innebär en problematisering, vilket även torde 
uppfattas som positivt att utsätta kontroversiell musik för. En slags kritisk 
granskning där det eftersträvansvärda resultatet är att eleven blir medve-
ten om viss musiks mörkare sidor. När det gäller att omsätta musik klev det 
ideologiska dilemmat emellertid fram i ljuset. Vid en av skolorna tystades 
det resolut, genom att musikens ursprungliga budskap transformerades 
så att en låt med ett starkt kritiskt budskap gentemot skolans discipline-
ringsmekanismer istället framstod som en attraktiv och spelvänlig låt för 
klassrumsmusicerande. Vid en annan skola slog emellertid ett ideologiskt 
dilemma ut i full blom. Här gällde det framförandet inför hela skolan av en 
cabaret med vissa satiriska inslag. 

Tre positioner kunde iakttas: Lärarens, elevernas och skolans officiella po-
sition. Den sistnämnda definierad som den rådande diskursen bland kolleger 
och skolledning om vad som kunde betraktas som acceptabelt att framföra 
inom ramen för en skolverksamhet. Läraren, som ju hade det operativa an-
svaret för framförandet tvingades inta en position som medlare mellan elev-
ernas krav på uttrycksmässig frihet och skolans officiella policy och hans 
professionella identitet kan därmed betraktas som ambivalent, pendlande 
mellan de andra positionerna. Det fanns en solidaritet gentemot eleverna, 
men också en ambition att hålla sig inom de ramar som fastställts. Detta re-
sulterade i att ett flertal retoriska strategier utvecklades för att neutralisera 
polariteten mellan eleverna och skolans officiella policy.

Rock och pop i klassrummet: en pojkarnas domän?
Det finns en allmänt vedertagen inställning, som också har bekräftats av 
forskning (Bergman, 2009) att pojkar hävdar sig bättre i klassrumsaktivi-
teter som bygger på utövande av rock- och popmusik. Ett antagande är då 
att pojkar i högre utsträckning än flickor musicerar inom dessa genrer på 
fritiden och därigenom har utvecklat en större förtrogenhet, som gör att de 
även har lättare att göra sig gällande inom detta område i en skolkontext. 
I föreliggande studie hittar vi dock inga belägg för att så skulle vara fallet. 
Ett par orsaker till detta har identifierats. Ett framträdande drag är att det 
generellt brister i förmåga att hantera de instrument som används inom 
rock- och popmusik. Visserligen existerar en pojkgrupp i studien som kan 
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betraktas som väl förtrogen med att musicera i genren, men detta neutrali-
seras av skolans uppgiftskultur som sätter sådana ramar för verksamheten att 
pojkgruppen inte kan göra sig gällande fullt ut. En annan faktor som också 
har att göra med formen på undervisningen är att mycket av verksamheten 
kan karakteriseras som att lära om rock- och popmusik. Här exponeras kan-
ske ännu tydligare hur väl rock och pop går att integrera i en traditionell typ 
av undervisning. Kanske kan det vara så att flickor har lättare att anpassa sig, 
läsa av och acceptera den kod som gäller i skolan och beaktande att även ett 
innehåll som rock och pop iscensätts via skolmässiga former förefaller ett 
antagande att detta neutraliserar en eventuell dominans från pojkarnas sida 
rimligt. De subjektspositioner som skulle kunna intas i en fritidskontext 
erbjuds inte i skolan, åtminstone inte i denna studie.

Slutord
Det kan konstateras att populärkultur i form av rock- och popmusik är frek-
vent förekommande i de skolor som har studerats. Däremot är det tveksamt 
om detta ska betraktas som elevers vardagskultur. Snarare handlar det om 
att en 60-åring, det vill säga populärkulturen, som den framställs i empirin, 
successivt har intagit en plats inom musikämnet. Innehållet har förändrats 
men formen för undervisningen kvarstår som traditionellt skolmässig. En 
transformering har således kommit till stånd, där visserligen öppningar mot 
friare former kan skönjas, men där dock skolans ande vilar så tungt över 
verksamheten att en transformering är nödvändig. Den här problematiken 
har diskuterats både av kulturteoretiker och av pedagoger, varvid de först-
nämnda kan sägas hysa en viss skepsis beträffande en reservationslös inte-
grering av elevers vardagskultur i undervisningen. Pedagoger har däremot 
genomgående pläderat för en sådan, naturligtvis för att öka elevers motiva-
tion och stärka musikundervisningens ställning i elevers ögon. I föreliggan-
de studie har vi gjort ett försök att problematisera fenomenen marknadses-
tetik och elevers vardagskultur i mötet med musikundervisningen i skolan 
och också diskuterat hur detta möte gestaltas. Något som har materialiserat 
sig ju längre analysen har fortskridit är om det verkligen är elevers musik-
kultur som behandlas eller om det är en mutation, vilken mera framstår 
som en trygg simulering (Hargreaves, 1998; Ericsson, 2002).
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