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Abstrakt 

 

Syftet med detta arbete är att synliggöra vilka förutsättningar som finns för musikundervisning 

i den för studien valda kommunen i norra Sverige. Dessutom ska den belysa hur verksamma 

rektorer och lärare ser på dessa och arbetar med dem för att eleverna ska ha möjlighet att nå 

målen för musikämnet. Fokus ligger på årskurs 4-6, men tankar och erfarenheter från lärare 

som även undervisar i andra årskurser finns med. Intervjuer med totalt åtta verksamma lärare 

och rektorer vid fyra olika skolor som kan anses vara representativa för kommunen har ägt rum 

och har vid intervjutillfället spelats in. Svaren har sedan analyserats utifrån Vygotskijs 

sociokulturella teori samt ett antal musikpedagogiska traditioner. Informanterna har beskrivit 

hur de arbetar, vilka förutsättningar som finns och vad de önskar såg annorlunda ut för att 

undervisningen ska kunna bedrivas på ett bättre sätt. Resultaten skiljer sig något mellan 

skolorna, men en gemensam faktor är att ingen känner sig helt nöjd. En skola saknar helt 

musiksal och musikinstrument, en annan har instrument men anser att tiden helt enkelt inte 

räcker till på grund av för stora grupper. Detta arbete beskriver hur lärarna får lektionerna att 

gå ihop trots bristande förutsättningar, och hur rektorerna har löst det organisatoriskt med stora 

elevgrupper och lärare som har tjänster på fler än deras skola. Resultatet av att en lärare bara 

finns på plats en till två dagar i veckan blir att elevgrupperna ofta blir större då det inte finns 

plats inom schemat att dela upp grupperna, vilket lärarna hävdar påverkar 

undervisningssituationen samt elevernas måluppfyllelse negativt.  

Andra återkommande lösningar för att få givande lektioner är att låta eleverna spela flera på ett 

instrument, trumma på stolar istället för trumset och att låta appar på surfplattor agera 

instrument för att fylla ut en bristande instrumentbank.  

 

Summan av detta arbete är att även skolor som vid en första anblick kan tyckas ha det som 

krävs för att bedriva musikundervisning på bästa sätt, inte alltid har det. En genomgående trend 

är att förutsättningarna är bristfälliga, och nödlösningarna många.  

 

Nyckelord: Förutsättningar, skolämnet musik i Lgr11, årskurs 4-6, musikundervisning, 

musiktraditioner, musiklärare och rektorer 

  



 

Förord 
 

Detta må ha varit ett självständigt arbete, men ändå finns det personer i min närhet som har 

gjort detta möjligt.  

Ett stort tack till mina studiekamrater, som har gjort dessa fyra studieår helt fantastiska.  
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“Ända till min död kommer det att finnas ljud. Och de kommer att fortsätta efter min död. Vi 

behöver inte frukta för musikens framtid” (Cage, 1966, s. 15). 
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1 Inledning 
 

Under min tid på grundlärarutbildningen mot årskurs 4 -6 har jag fått möjlighet att besöka ett 

antal olika skolor, både genom den verksamhetsförlagda utbildningen och genom att ta kortare 

vikariat. I skrivande stund har jag besökt skolor i tre olika kommuner, varav en gemensam 

nämnare är att alla dessa skolor har olika förutsättningar för att bedriva sin musikundervisning.  

Ämnet i fokus i denna uppsats kommer att vara musik, vilket jag valt eftersom jag har fått se 

hur olika musikundervisningen ser ut på skolorna. Vissa skolor har stora musiksalar med många 

instrument och grupprum, medan andra skolor saknar musiksal helt och hållet. Vissa skolor har 

välutbildade och kunniga lärare, medan andra skolor helt saknar utbildade musiklärare. Detta 

är något som har påvisats i undersökningar gjorde av både Skolverket och Skolinspektionen. 

Skolverkets (2015) undersökning visar att fler än hälften av alla elevers undervisande lärare i 

musik i årskurs 6 uppger att bristande lokaler, instrument och dålig tillgång till läromedel 

hindrar elevernas måluppfyllelse. Skolinspektionen (2011) pekar genom sin undersökning att 

det på ett flertal skolor saknas tillgång till instrument och att undervisning sker i elevernas 

klassrum. Även utbildade, behöriga musiklärare saknas på flera skolor runt om i landet, och 

gruppstorlekarna ligger på cirka 21-25 elever trots att undervisande lärare uppger att även detta 

hindrar elevernas måluppfyllelse. Utöver dessa fysiska förutsättningar uppger Skolinspektionen 

även att det finns brister i organisation och pedagogisk planering, och även detta har inverkan 

på elevernas måluppfyllelse. De musiklärare jag träffar privat uppger att de ibland kontaktas av 

lärare som fått ta på sig att bedriva musikundervisning då skolan inte fått tag i någon behörig 

lärare, trots att de själva knappt kan ta ett ackord på en gitarr. De hör då av sig till andra 

musiklärare för att fråga vad de ska ta sig till. Är detta ett symtom på att musikämnet är ett 

nedprioriterat ämne? Något alla lärare som någon gång kommer att undervisa i musik kommer 

att stå inför är att förutsättningarna för att bedriva undervisningen inte alltid är optimala för att 

eleverna ska nå kunskapsmålen i musikämnet. Hur gör då de lärare som inte har de 

förutsättningar de hade önskat för att eleverna ska nå målen? Intressant är även hur de lärare 

som har de förutsättningarna som krävs bedriver sin undervisning. Hur syns förutsättningarna i 

undervisningen som bedrivs? 

 

1997 föreslog Skolkommittén en timplanefri skola, men kommittén lyfte även en oro att de 

praktiska och estetiska ämnena skulle riskeras att marginaliseras. Intervjuer med musiklärare 

angående denna fråga visade dock att de inte märkt någon skillnad efter införandet av 

timplanefri skola gällande musikämnets ställning i skola. De lyfte istället att de var rädda att 

tiden för musiken skulle minska oavsett (SOU 1997:121). Även detta väckte mitt intresse för 

detta ämne. Är musiken marginaliserad i skolan, och leder det till undermåliga förutsättningar 

för att bedriva undervisningen på vissa skolor?  

 

Det problem som finns är att förutsättningarna för en god musikundervisning ser mycket 

annorlunda ut på olika skolor. Detta kan te sig i form av undermåliga musiksalar, brist på 

instrument, avsaknad av behörig musiklärare, eller musiklärare över huvud taget, stora grupper, 

brist på grupprum och så vidare. De kan också se annorlunda ut på en skola, där grupperna är 
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små och allt ovan finns att tillgå. Trots dessa olika förutsättningar ska alla elever ha möjlighet 

att nå de mål som är satta för musikämnet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att belysa vilka förutsättningar som finns för 

musikundervisning i årskurs 4-6 på ett antal grundskolor i en kommun i norra Sverige, och hur 

de verksamma musiklärarna arbetar med de förutsättningar som finns för att eleverna ska ha 

möjlighet att nå målen för musikämnet. Organisationen av musikämnet samt materiella och 

icke-fysiska förutsättningar för musikundervisning undersöks genom intervjuer och besök på 

dessa skolor.  

 

De frågeställningar som utgås från är följande: 

 

• Vilka materiella förutsättningar krävs för att bedriva musikundervisning utifrån Lgr11? 

• Vilka förutsättningar finns för musikundervisning i kommunen? 

• Hur arbetar musiklärare på dessa skolor för att skapa måluppfyllelse med de 

förutsättningar som finns? 

 

Med förutsättningar avses det materiella, såsom musiksalens utformning eller existens, 

grupprum och tillgång till instrument och digitala hjälpmedel. Utöver de materiella 

förutsättningarna avses även musiklärarens utbildning och erfarenhet, storlek på elevgrupper, 

inställning till musikämnet hos elever och ledning, tid, organisation och eventuell arbetsplan.  

 

2 Bakgrund 
 

Här följer redogörelser för vad tidigare forskning säger om musikämnet, hur ämnet sett ut 

tidigare, vad Skolverkets och Skolinspektionens undersökningar säger om ämnet idag samt 

musikämnet i styrdokumenten. Resultatet av denna studie kommer sedan att diskuteras mot 

detta avsnitt. 

 

 

2.1 Musikpedagogiken från 1800-talet till idag 

 

I 1800-talets Tyskland utvecklades Fröbels tankar om musikundervisning. Fröbel utgick från 

barnets inre strävan efter fulländning, och lärarens mål var att dessa medfödda krafter skulle 

utvecklas på bästa sätt genom att skapa situationer där detta tillåts. Musikundervisning uppstod 

naturligt i olika aktiviteter, till exempel genom att läraren sjungande hälsade på sina elever och 

dessa svarade sjungande. Genom dessa erfarenheter tillägnade sig barnen de musikaliska 

grundbegreppen (Sundin, 1995). Fröbels idéer följde med in i 1920-talets aktivitetspedagogik. 
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Det ansågs att varje barn har inneboende skapande krafter, och att då undervisningen i alla 

ämnen måste locka fram dessa och se till att det finns en passande miljö för skapande aktiviteter. 

För musikpedagogiken i Sverige innebar detta att skapande fick en stärkt position i 

musikundervisningen. Att musik bildar gemenskap betonades och lekar med improviserade 

sånguttryck blev en del av undervisningen för de yngre åren. Utöver detta var målet främst att 

öka elevernas förståelse för Europas musiktradition, och för att nå detta mål används skapande 

som medel (ibid.). Att musik skulle ha en gemenskapsbildande funktion har dock inte alltid 

varit självklart. Målet med musikundervisningen i Sverige i början av 1900-talet var att barnen 

skulle lära sig att sjunga på rätt sätt och att sjunga efter noter (Fagius, 2007). Skolans symbios 

med kyrkan levde kvar sedan 1800-talet och sången i skolan var då en del av kristendomsläran. 

Eleverna lärde sig sjunga psalmer för att höja moralen och fosterlandskänslan. I och med 

introduktionen av folkvisor och lantliga visor bytte ämnet vid 1800-talets senare hälft namn 

från Kyrkosång till Sång (Sandberg, 2014).  Drivande musiklärare ansåg däremot att 

skolsångslitteraturen var gammal och tråkig och inte bidrog till någon lust att sjunga. De har 

istället drivit utvecklingen mot en musikundervisning som är uppfostrande och 

karaktärsskapande, som även har både estetiska och hälsofrämjande funktioner (Fagius, 2007). 

Detta var aktuellt i Västeuropa även under 1950- och 1960-talen, men även då med 

improvisationsövningar. Dessa hade däremot en fast given ram och endast ett visst antal 

mönster att välja på (Sundin, 1995). Det var först nu skolan lämnade sin anknytning till kyrkan 

och musikämnet bytte namn till Sång till musik (Sandberg, 2014). Musikpedagogik inom den 

afroamerikanska musiktraditionen saknades så gott som helt under den period som nu har 

redogjorts för. Den europeiska musikpedagogiken har länge tagit avstånd från jazz och beat, 

men fick ändra sig då beatmusik, närmare bestämt pop och rock, blev den musik ungdomar 

lyssnade mest på under 1960-talet. Ända fram till 1960-talet var däremot jazz den enda levande 

musiken som berörde alla de centrala delarna av musikundervisningen i form av exempelvis 

rytm och improvisation. Avståndstagandet mot jazz saknar musikaliska orsaker, utan kan 

snarare förklaras att “den vite mannens” värld sågs som överlägsen, och där fanns ingen plats 

för afroamerikansk musiktradition (ibid.).  

 

Den nya, något mer radikala, pedagogik som växte fram i Västeuropa under 1970-talet var dock 

inte konsekvenser av den afroamerikanska musiken, utan snarare konsekvenser av den så 

kallade nya seriösa musiken. Eleverna fördes in i en bredare ljudvärld och samtidigt som 

förståelsen för den tidens konstmusik skulle ökas var också pedagogiken öppen för fler typer 

av experiment med ljud. Det arbetssätt som användes då var av skapande och en nyfiken 

karaktär. Olika experiment med rösten, få olika slags föremål att göra ljud, konventionella 

instrument används på okonventionella sätt och så vidare. Enkla sånger används till sång men 

också för att undersökas och brytas ner till musikaliska grundprinciper som sedan kan användas 

som byggstenar när eleverna själva får skapa. Eleverna ges möjlighet att spela i grupp och detta 

spelas ofta in (ibid.).  

 

Närmare 2000-talet finns olika musikpedagogiska riktningar, och gemensamt för dessa är att 

nästan alla ger utrymme till kreativa övningar. Vissa satsar på självuttryck, medan andra har 

snävare ramar där exempelvis improvisationsövningar finns, men de ska ske på “rätt” sätt och 

med “rätt” röstbehandling. När ny konstmusik är det som utgås ifrån blir stilbegreppet aktuellt. 



4 

 

Eleverna måste kunna organisera hela det tillgängliga ljudrummet efter vissa principer för att 

undvika kaos, exempelvis genom att dela in ljuden i genrer, eller genom att känna igen vissa 

stilistiska delar av vissa genrer. Detta blir nödvändigt i ett allt bredare ljudrum (Sundin, 1995). 

 

 

2.2 Musikämnet i läroplanen och de allmänna råden 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018), 

benämns fortsättningsvis Lgr11, beskrivs musik som något som berör människor både 

kroppsligt och tanke- och känslomässigt. Musiken har en viktig plats i människors sociala 

gemenskap och att kunskap i ämnet förstorar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.  

 

I syftesbeskrivningen av ämnet framhålls att eleverna genom undervisningen ska kunna delta i 

olika musikaliska sammanhang, både genom att spela själva och genom att lyssna på musik. 

Det egna musicerandet sker i samarbete med andra då de tillsammans ska skapa, bearbeta och 

framföra musiken. Utöver detta ska de också reflektera över musik och fördjupa sina egna 

erfarenheter när de möter andras erfarenheter. Även kunskap och förståelse för olika 

musikkulturer ska lyftas (Skolverket, 2018) 

 

Fokus för beskrivningen av det centrala innehållet ligger på innehållet för årskurs 4 - 6, då det 

är musikundervisningen i dessa årskurser som är aktuellt för denna studie. Det centrala 

innehållet är obligatoriskt i musikundervisningen och är uppdelat under tre rubriker: 

“Musicerande och musikskapande”, “Musikens verktyg” och “Musikens sammanhang och 

funktioner” (Skolverket, 2018). 

 

2.2.1 Musicerande och musikskapande 

 

Under rubriken “Musicerande och musikskapande” ingår sång, melodispel och 

ackompanjemang, och detta sker i ensembleform och i olika genrer. Även gehörsmusicerande, 

imitation, improvisation, digitalt musikskapande och musikframföranden är en del av detta 

(Skolverket, 2018).  

 

Begreppet musikskapande har två funktioner i kursplanen i musik i Lgr11. För det första avses 

musicerandet som utgår från redan existerande musik. För det andra avses improvisation och 

komposition samt att kombinera musik med fler uttrycksformer (Skolverket, 2017).  

 

2.2.2 Musikens verktyg 

 

Under rubriken “Musikens verktyg” har röst- och hörselvård och vad som är hälsosamma 

ljudnivåer sin plats. Här blir även verktyg i form av instrument relevanta, såsom rösten som 

instrument och olika ackord-, melodi-, bas- och slagverksinstrument. Utöver detta nämns även 

musikens byggstenar och symboler och olika digitala verktyg för musikskapande (Skolverket, 

2018). 
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Viktigt här är att rösten likställs med musikinstrument. Tyngd läggs även vid att rösten ska 

användas för olika vokala uttryck. Anledningen till detta är att inte dra gränsen vid klingande 

sång, utan vokala uttryck kan även vara i form av jojk, growling eller rap (Skolverket, 2017). 

Dessa uttryck skiljer sig från den traditionella klangsången. Jojk har mer fokus på rytm och ljud 

än text, growling är en slags strupsång som ofta återfinns i metalgenren medan rap består av 

text som talas till musik.  

 

Även de digitala verktygen likställs med musikinstrument. I kommentarmaterialet till 

kursplanen i musik (ibid.) kommenteras det att digitala verktyg är något eleverna ofta stöter på, 

och att dessa kan ge stora möjligheter för eleverna att tillägna sig musikkunskaper. I 

kommentarmaterialet nämns olika programvaror med byggstenar för att skapa egen musik eller 

olika ljud.  

 

I kursplanen i musik nämns olika grupper av instrument. Detta innebär däremot inte att eleverna 

är låsta till att spela vissa saker på vissa instrument. En melodislinga kan likväl som den kan 

spelas på en flöjt spelas på ett piano, en kontrabas eller i ett musikprogram på en dator eller en 

surfplatta. Det finns heller inga specifikationer om vilka instrument som avses. Ett 

basinstrument kan vara en elbas likväl som en bastuba eller en kontrabas. Ett instrument kan 

fylla flera funktioner. Anledningen till att dessa grupper nämns är för att säkra att eleverna får 

möta olika instrument i sin undervisning (ibid.) 

 

2.2.3 Musikens sammanhang och funktioner 

 

Under den tredje rubriken, ”Musikens sammanhang och funktioner”, tas musikens påverkan 

upp, både fysiskt och tanke- samt känslomässigt och i rituella sammanhang. Eleverna ska också 

ges ord och begrepp för att kunna samtala, läsa och skriva musik och sina upplevelser av musik. 

Utöver detta ska eleverna få kunskap i hur olika estetiska uttryck samspelar, exempelvis musik 

tillsammans med bild, och känna till hur instrument delas upp i olika kategorier samt musik 

från olika kulturer och dess karaktärsdrag (Skolverket, 2018).  

 

Slutligen finns tre långsiktiga mål som eleverna ska utvecklas mot genom undervisningen i 

musik i grundskolan. Eleverna ska ges “förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och 

sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna 

musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, 

kulturella och historiska sammanhang.” (Skolverket, 2018, s. 157).  

 

 

2.3 Kvalitetsgranskning av musikundervisning 

 

Under Skolinspektionens (2011) kvalitetsgranskning av musik i grundskolan gjordes ett antal 

iakttagelser gällande musikämnets ställning i skolan. Brister i organisation, samverkan och 

pedagogisk planering är återkommande och leder till att eleverna inte får de förutsättningar de 
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behöver för att nå målen. Skillnader i kvalitet uppdagades också, där många skolor saknar 

utbildade musiklärare, instrument till eleverna och där det inte är ovanligt att elever i årskurs 1 

- 5 får sin musikundervisning i klassrummet helt utan tillgång till instrument. Elever utan 

tillgång till en utbildad musiklärare eller instrument att spela på har sämre möjligheter att nå 

målen för ämnet (ibid.). Granskningen synliggjorde även musikens låga ställning i skolan. 

Elever i behov av särskilt stöd för att nå målen får inte det, utan kraven sänks. Elever generellt 

uttrycker att de uppskattar ämnet och att de mår bra av det, men även att kraven upplevs som 

lägre än i andra ämnen. Elevernas upplevelse går troligtvis hand i hand med hur skolans 

inställning till ämnet är vilket också gör att det uppfattas som ett rekreationsämne snarare än ett 

kunskapsämne, enligt Skolinspektionen (ibid.).  

 

Enligt undervisande lärare i musik utgör stora undervisningsgrupper ett hinder för elevernas 

måluppfyllelse. Trots detta innehåller den genomsnittliga gruppen i musikundervisning i 

årskurs nio cirka 21 - 25 elever. Utöver bristande måluppfyllelse leder även grupper bestående 

av en hel klass i musikundervisningen till höga ljudnivåer (Skolverket, 2015). Mellan sex och 

sju elever av tio har undervisande musiklärare i årskurs sex som uppger att bristande lokaler, 

utrustning och läromedel utgör ett hinder för en god måluppfyllelse för eleverna (ibid.). Detta 

stämmer överens med Skolinspektionens (2011) granskning som visar att det inte är ovanligt 

att det saknas tillgång till musiksal och musikinstrument. 

 

Utöver detta anses musikämnets utrymme i timplanen vara ett hinder. År 2003 gjorde 

Skolverket en utvärdering av grundskolans ämnen, där musiklärare uttryckte att ämnet fick för 

lite tid i förhållande till den dåvarande kursplanen (Skolverket, 2005). Denna uppfattning 

kvarstår 2013, även med den nya läroplanen. Lärarna ser antalet musiktimmar som ett hinder 

för att eleverna ska nå goda resultat, ett lika stort hinder som för stora undervisningsgrupper 

(Skolverket, 2015). Musik är ett av de ämnen som har minst garanterad undervisningstid i 

skolan med sina 230 timmar (Skolverket, 2019). Att utveckla musikaliska färdigheter och att 

öva på att lyssna aktivt tar tid, och enligt Skolinspektionen (2011) är det därför vitalt att de få 

timmarna används effektivt och att skolan har en tydlig plan över hur dessa timmar ska fördelas 

över alla årskurserna. Förslag om en timplanefri skola har uppkommit, men inte utan farhåga 

att estetiska ämnen riskerar att marginaliseras ytterligare (Aulin-Gråhamn, Persson & 

Thavenius, 2004). 

 

Liknande mönster finns även i andra delar av världen. I Australien framkommer problem med 

att tillhandahålla utbildade musiklärare, och för den “generella läraren” som ska undervisa i 

musik uppstår ett antal svårigheter. Dessa lärare saknar ofta insikt i kursplanen, kunskap om 

hur en musiklektion bör planeras, egna musikerfarenheter och tillräckliga resurser. Även 

nedprioriteringen av musikämnet uppges vara ett problem (Russel-Bowie, 1993). 

 

 

2.4 Tidigare forskning om den estetiska verksamhetens plats i skolan 

 

Lindgren (2006) beskriver i sin avhandling olika där sätt den estetiska verksamheten, i vilken 

musikämnet ingår, har rätt att finnas på i skolan. Ett sätt är det att estetisk verksamhet ses som 
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en kompensatorisk verksamhet. Den ska finnas till som terapi för elever med diverse problem i 

skolan. Estetämnen anses vara mindre koncentrationskrävande och kan hjälpa dessa elever att 

klara av skolarbetet bättre. Om de också skulle lyckas bättre i de estetiska ämnena kan den 

estetiska verksamheten kompensera eventuella misslyckanden i övriga ämnen (Lindgren, 

2006). Det kan också anses att den estetiska verksamheten finns till för att skapa balans under 

skoldagen. Detta gäller då balans för alla elever, inte bara så kallade “problemelever” som är 

huvudfokus för den kompensatoriska delen. Bakom detta ligger åsikten att barnen är i behov av 

omväxling. I denna konstruktion beskrivs estetisk verksamhet som något som låter eleverna 

vila från det teoretiska. De får arbeta med händerna, vilket i detta fall beskrivs som något som 

inte kräver så mycket tankeverksamhet eller koncentration. Likt den kompensatoriska 

konstruktionen anses den estetiska verksamheten vara mer avslappnad (ibid.). Den estetiska 

verksamhetens legitimerande kan också vara att den anses vara lustfylld, och att eleverna också 

behöver lustfyllda aktiviteter i skolan. De behöver ha roligt. Utöver ett roligt avbrott från det 

teoretiska i skolan betonas “sångglädje”, och “att våga” (ibid.). Utöver detta kan den estetiska 

verksamheten ha en fostransfunktion, vars uppgift är att fostra eleverna till lyhörda och 

samarbetsvilliga människor. Esteten kan även sägas ha en förstärkande funktion, där den 

används för att förstärka lärandet i andra ämnen (ibid.). 

 

Gemensamt för dessa sätt att legitimera den estetiska verksamheten i skolan är att den används 

just för att förstärka de teoretiska ämnena, eller som en chans att få en paus från dessa då den 

estetiska verksamheten anses vara mindre koncentrationskrävande. Mycket sällan får den 

estetiska verksamheten stå på sina egna ben, utan den legitimeras istället utifrån de teoretiska 

ämnena.  

 

 

2.5 En vidgad syn på musikundervisning 

 

Musik och skapande bör vara en del i helhetssynen på barns utveckling och inlärning, skriver 

Jernström och Lindberg (1995). Vidare anser de att musiken är en del av människans språk och 

ett sätt för människor att kommunicera med varandra. I klassrummet är musiken något man kan 

använda för att arbeta med relationer i klassen, och något som kan användas för att sprida 

kunskap. När musikens funktioner ses ur detta ljus är det, enligt Jernström och Lindberg (ibid.) 

viktigt att barnens kreativitet utvecklas. Läraren måste våga släppa eleverna fria för att inte 

hejda deras kreativa utveckling genom att enbart fokusera på vad man anser bör vara det färdiga 

resultatet den lektionen. Det som är nämnt ovan kan ses som ett vidgat användningsområde för 

musiken, mer än bara ett passivt mottagande av den. Med ett vidgat användningsområde krävs 

också en vidgad syn på vad musik är. En skola i Stockholm bedriver musikundervisning helt 

anpassad för döva elever. Fokus har då flyttats från att lyssna till att känna musiken. Musik ses 

som rörelse. Eleverna får känna vibrationerna från en ton och på så sätt uppleva musiken, samt 

visa notvärden och skapa en tyst musik med hjälp av rörelser (Gottberg, 2009). När själva ljudet 

i musiken inte ses som det mest vitala är steget inte långt till att tala om puls, takt och rytm, 

vilka är musikens byggstenar. Dessa byggstenar finner vi även i det centrala innehållet för 

kursplanen i musik (Skolverket, 2018). Eleverna ska ges möjlighet att lära sig detta, och i 

enighet med Jernström och Lindberg ska de uppleva detta och få utlopp för sin kreativitet 
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genom det. Även Björkvold (2005) talar om ett vidgat synsätt på musik. Han använder uttrycket 

det musiska, som då även innefattar lek och att uppleva något med alla sinnen. Likt Björkvold 

skriver även Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) om musikens bredare betydelse. Fokus 

bör enligt dem ligga på att det är något man gör och hur människor interagerar med varandra 

och med musik. Att det är ett verb snarare än ett substantiv. Detta tankesätt återfinns i dagens 

läroplan där en av förmågorna eleverna ska utveckla under musikundervisningen i grundskolan 

är förmågan att “skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och 

idéer” (Skolverket, 2018, s. 158). Detta stämmer överens med synsättet att musik är ett verb, 

något som görs. 

 

Även i Linges avhandling (2013) berörs vikten av samarbete och interaktion med varandra i 

musikklassrummet. Kreativitet uppstår när eleverna kan inspirera varandra, exempelvis vid 

ensemblespel. Det nämns även att problem i musikklassrummet uppstår när eleverna blir alltför 

beroende av lärarens bedömning, men även detta kan minskas genom att låta eleverna 

genomföra ett aktivt samarbete.  

 

2.5.1 Barns utveckling enligt en vidgad syn på musik 

 

Då små barn saknar skrift i ett samhälle dominerat av skrift har de ett behov av att kommunicera 

musiskt och på så sätt förstå och skapa insikter. Detta skiljer sig från vuxna som i de flesta 

fallen helt och hållet använder verbala förklaringsmedel. Barns musiska kommunikation 

härstammar från när de som spädbarn knöt an till en förälder genom att imitera miner och röst- 

och handgester. Detta beskrivs som ett förrytmiskt och ett förtonalt stadium, det vill säga det 

stadiet där barnet inte använder sin röst för att ljuda ord, som sedan övergår till ett 

rytmiskt/vokalt/verbalt stadium där barnet kan delta i samtal (Uddén, 2001). Enligt Uddéns 

(ibid.) analys har barn som håller på att lära sig det verbala eller skriftliga språket ett behov av 

struktur. Rimvisor och sånglekar har denna språkstrukturerande funktion under barndomen och 

är då betydelsefulla för barnets utveckling. Dessa har även en funktion för gemensam 

synkronisering, vilket Uddén menar kan ses som en mänsklig drivkraft. Detta ter sig i form av 

att utveckla sin förmåga att följa puls och röra sig i takt och språklig ton tillsammans med andra.  

Även äldre barn har behov av det musiska, då de behöver rytmiska övningar för att stimulera 

tillväxt av kroppen och att utveckla en kontroll över röst och kropp. Här har musik och dans en 

viktig funktion (ibid.). 

 

3. Teoretiska perspektiv 
 

Utifrån nedanstående perspektiv analyseras sedan intervjuerna med rektorer och musiklärare 

genom att de svar som framkommer diskuteras mot perspektiven. Fokus ligger då på vilka 

musikpedagogiska traditioner som går att känna igen, samt huruvida undervisningen vilar på 

den sociokulturella teorin. Nedan följer en redogörelse för dessa för att ge en förståelse för 

analysen av resultatet.  
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3.1 Lindeborgs musikpedagogiska traditioner 

 

Lindeborg (2000) beskriver fyra musikpedagogiska traditioner. Dessa traditioner har ett 

historiskt sammanhang och låter oss se hur musikpedagogiken har utvecklats, men som även 

kan anpassas och studeras med dagens glasögon, det vill säga med de kunskaper som finns idag 

i åtanke.  Det ska dock sägas att dessa traditioner är just beskrivningar av karaktäristiska drag i 

viss sorts musikpedagogik, och inte nödvändigtvis en rättfärdig bild av verkligheten. Att hitta 

en lärare som enbart håller sig inom en av dessa traditioner torde inte vara möjligt. Däremot 

kan dessa beskrivningar öka förståelsen för musikpedagogikens egenarter.  

 

3.1.1 Samspelstraditionen 

 

Rötterna hos denna tradition finns i orkesterverksamheten som växte fram i 1900-talets 

folkskola. Den karaktäriseras av att musiken sätts in i ett socialt sammanhang där undervisning 

är av praktisk art. Ännu ett karaktäriserande drag är de tydliga mål som sätts med 

undervisningen, vilka ter sig i form av konserter (Lindeborg, 2000). 

 

Detta sätt att se på musikundervisning återfinns i Lgr11 där det framhålls att musiken är en 

viktig del i människors sociala gemenskap, och där även ensemblespel återfinns i det centrala 

innehållet för musikämnet (Skolverket, 2018). 

 

3.1.2 Den progressiva traditionen 

 

Progression innebär att fortsätta framåt. Fokus inom den progressiva traditionen är processen 

och elevens individuella utveckling. Den musikpedagogiska progressivismen har, om än något 

nedlåtande, kallats för “skrammelorkester”. Det är den individuella elevens upplevelse och 

motivation som är det viktiga. Undervisningen är fri då lärarens roll är varken styrande eller 

kontrollerande. Den fria undervisningen och dess fokus på elevernas individuella upplevelser 

och motivation kan göra att undervisningen blir svårplanerad (Lindeborg, 2000). 

 

Vissa progressiva drag går att finna i grundskolans läroplan. Eleverna ska ges “förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska 

tankar och idéer,” (Skolverket, 2018, s. 157). För att utveckla sin förmåga att kommunicera 

musikaliska tankar och idéer kräver att läraren lägger ett visst fokus på elevens individuella 

utveckling och upplevelser.  

 

3.1.3 Den estetiska traditionen 

 

Målet inom den estetiska traditionen är att sprida kunskap om musik. Musiken anses ha givna 

kriterier för vad musikaliska kvaliteter är och hur dessa rangordnas gentemot varandra. 

Musikens historia anses vara evolutionistisk och började med primitiv musik som sedan har 

följts av avancerad musik vilken håller en högre standard. I och med att dessa tydliga kriterier 
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finns blir det lättare att formulera ett kursinnehåll för sin musikundervisning där det är givet 

vilka mål eleverna ska nå. Däremot kritiseras denna tradition för att lägga alltför stor vikt vid 

de reproduktiva förmågorna och då hejda elevernas kreativitet (Lindeborg, 2000). 

 

Att hitta dessa musikaliska kriterier och exempel på avancerad musik till skillnad från primitiv 

musik är inte helt lätt i dagens läroplan. I det centrala innehållet för årskurs 4-6 finns dock att 

eleverna ska ha kännedom om musikens olika byggstenar, vilket skulle kunna anses vara en del 

av de ovan nämnda givna kriterierna. Vikt läggs även vid gehörsmusicerande efter musikaliska 

mönster, vilket utvecklar den reproduktiva förmågan (Skolverket, 2018).  

 

3.1.4 Konservatorietraditionen 

 

Fokus i konservatorietraditionen ligger på individuell instrumentalundervisning. 

Undervisningen kan innehålla vilken musik som helst. Vikten ligger snarare vid det musikaliska 

hantverket, kroppskontroll, notläsning och så vidare. Läraren kan tydligt se hur lektionen 

fortskrider och följa hur eleven utvecklas, samt se till att denna undviker att göra fel (Lindeborg, 

2000). Denna tradition återfinns främst i den individuella instrumentutbildningen som sker vid 

musik- och kulturskolor. Den går till viss del att anpassa till grundskolans musikklassrum, vilket 

kan vara nödvändigt då eleverna bland annat bedöms i ackompanjemang på ackordinstrument 

(Skolverket, 2018). Däremot är det svårare för en lärare med en hel elevgrupp att vaka över 

varje elevs utveckling och se till att de undviker vitala fel vid varje enskild lektion, jämfört med 

musikläraren med en eller ett fåtal elever åt gången.  

 

3.2 Vygotskijs perspektiv 

 

Lev Vygotskij presenterade 1928 sin kulturhistoriska teori, den teori som i västvärlden är känd 

som den sociokulturella teorin. Denna teori innehåller många olika delar, men här redogörs för 

de delar med störst relevans för denna studie.  

 

3.2.1 Kulturella metoder och lärande utifrån intresse 

 

Vygotskij talar om något han kallar för kulturella metoder, med vilka menas att samhälls- och 

individutveckling påverkar strukturerna i en människas medvetande. Det är denna utveckling 

som utgör innebörden i den kulturhistoriska utvecklingen. Tar man som lärare reda på vilka 

kulturella metoder som utvecklats i ett samhälle eller hos individen kan hen ta till vara på dessa 

och inom pedagogiken och knyta an till dem och på så vis inte behöva börja om från noll. Det 

som sker är att läraren knyter an till något som eleven redan känner till (Vygotskij, 1999). Detta 

går hand i hand med en av Vygotskijs regler som säger att man ska gå via barnets redan 

befintliga intresse för att skapa ett nytt sådant. Läraren bör alltså utgå från elevernas intresse 

när det är dags att förklara något nytt (ibid.) 

 

Vid ett sådant arbetssätt finns tre saker att förhålla sig till: det bör finnas ett samband mellan 

alla ämnen i den aktuella kursen. Detta är det bästa sättet att väcka ett intresse och se till att det 
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blir djupt och stabilt. Repetition bör även undvikas. Istället bör ämnet först presenteras enkelt, 

för att sedan återgå till det vid ett senare tillfälle för att gå in på djupet på det. Slutligen ska 

skolan alltid ha en koppling till livet. Skolsystemet bör byggas i omedelbar anslutning till livet 

(ibid.) 

 

Det som redogörs för ovan stämmer överens med några av Vygotskijs reformpedagogiska idéer, 

vilka bland annat innefattar att man ska ha tema- och helhetsundervisning snarare än en 

systematisk ämnesindelning, att undervisningen ska vara utvecklingsbetingad med betoning på 

individuella skillnader, att läraren ska vara en handledare snarare än en kunskapsförmedlare 

och maktutövare, och att skolan ska ha en ständig kontakt med närmiljön (ibid.) 

 

3.2.2 Den närmaste utvecklingszonen 

 

En av de mest centrala delarna inom den sociokulturella teorin är the Zone of proximal 

development, vilken ofta översätts till den närmaste utvecklingszonen. Denna berör förhållandet 

mellan den faktiska utvecklingsnivån och den potentiella. Ett barn kan lämna den nuvarande 

utvecklingsnivån och nå sin potentiella nivå med hjälp av omgivningen och genom dialog med 

en handledare (Vygotskij, 1999). 

 

Barnet lär sig alltså i samspel med andra, som ligger på en högre utvecklingsnivå i det aktuella 

området. Detta sker med hjälp av språket, vilket Vygotskij anser höra samman med handling. 

Ordet är en språkhandling, och barnet tolkar andras ord och gör dem till sina egna. De blir till 

ett inre tal och tänkande, och skapar på så vis mening för barnet (ibid.) 

 

Undervisning och utveckling flyter ständigt samman, och undervisningen bör förhålla sig till 

barnets potentiella utveckling (ibid.) 

 

 

3.3 Sociokulturella perspektiv i praktisk musikundervisning 

 

Nedan följer en redogörelse för några begrepp inom den sociokulturella teorin och hur dessa 

kan ses relevanta för musikundervisning.  

 

3.3.1 Kulturella redskap och appropriering av dessa 

 

En lärande människa utvecklar kulturella redskap för att sedan använda dessa till att bevara och 

förmedla insikter och erfarenheter. Dessa redskap kan vara både intellektuella, såsom språket, 

och fysiska. Fysiska redskap benämns även som artefakter och består av fysiska ting såsom 

böcker, notblad och mobiltelefoner. En människa är beroende av redskap, och beroende på vilka 

kulturella redskap en människa har tillgång till utvecklar hen olika kunskaper och förmågor. 

Lärande enligt ett sociokulturellt perspektiv sker när en människa tar över, approprierar, ett 

kulturellt redskap (Wallerstedt, Lagerlöf & Pramling, 2014).  
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I musikundervisningen blir det kulturella redskapet instrument intressant. Appropriering av de 

allra flesta redskap tar lång tid och ofta bemästrar vi aldrig ett redskap fullt ut. Detta gäller 

exempelvis språket. En människa kan många gånger stöta på situationer då hen inte kan göra 

sig helt språkligt förstådd, eller inte förstår ett nytt ord. Detsamma gäller instrument. Även en 

mycket framstående konsertmusiker har saker att lära sig. Musikern kan alltid skapa något nytt 

som ännu inte existerar (ibid.). Lärande är således en konstant pågående process. En 

musiklärare kan inte tro sig vara klar med exempelvis undervisning i spel på ackordinstrument 

och anse att det är dags att gå över till nästa område. Eleven har ännu inte bemästrat redskapet 

ackordinstrument, utan lärandet bör hela tiden fortgå och ett område bör aldrig anses vara 

“färdigt”, enligt detta perspektiv.  

 

3.3.2 Kreativitet 

 

När kreativitet beskrivs utifrån ett sociokulturellt perspektiv talas det om ett vidare begrepp än 

bara de så kallade kreativa ämnena i form av musik, dans, drama och bild. Dessa ämnen anses 

vara kreativa och skapande. Ur ett sociokulturellt perspektiv är inte kreativitet bundet till dessa 

ämnen utan lärande i sig anses vara en kreativ handling. Att lära sig innebär inte bara att imitera 

det någon annan gör. Det handlar snarare om att ta till sig det kulturella redskapet för att sedan 

skapa något nytt (Wallerstedt, Lagerlöf & Pramling, 2014). Av den anledningen kan inte 

kreativitet betraktas som något bara några besitter. Viktigt blir människans tidigare erfarenheter 

och vilka kulturella redskap hen har (ibid.). Musikämnet tillhör visserligen de traditionella 

kreativa ämnena, men ämnet kan ändå gynnas av ett bredare kreativitetsbegrepp. Tanken på att 

vissa barn är kreativa och andra inte kan släppas och en musikundervisning för alla kan 

tillämpas. 

 

4 Metod 
 

Insamling av data sker genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med undervisande 

musiklärare samt rektorer på fyra skolor i den valda kommunen i norra Sverige, en rektor och 

en musiklärare vid varje skola. Dessa musiklärare är enbart anställda som musiklärare, med 

undantag för en av dem. Den kvalitativa forskningen söker insikt i sådant som rör personer och 

situationer i deras sociala sammanhang (Dalen, 2015). Med hjälp av den kvalitativa intervjun 

undersöks rektorers och lärares arbete i musik samt deras upplevelser av de förutsättningar de 

har för att bedriva sin undervisning. Då en djupare förståelse krävs med hänvisning till syfte 

och frågeställningar gör sig den kvalitativa studien mer passande för denna studie än den 

kvantitativa då lärarnas personliga arbetssätt är av intresse. Den kvantitativa metoden används 

istället när något som är mätbart undersöks och kan representeras av siffror och svarar 

exempelvis på frågor om hur många det är av något (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 

2012). 

 

Den intervjuform som används är en semistrukturerad intervju. Samtalet utgår från på förhand 

bestämda frågor och ämnen, men till skillnad från en strukturerad intervju har den intervjuade 
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möjlighet att berätta mer fritt. För att ta till vara på informanternas egna ord och förklaringar 

spelas intervjuerna in. Trost (2010) listar ett antal fördelar och nackdelar med ljudupptagning 

vid en intervju. Till fördelarna hör faktumet att det intervjutillfället inte behöver antecknas och 

istället ligger fokus på frågorna och svaren. Dessutom ges chansen att lyssna flera gånger samt 

att kunna skriva ner intervjuerna ordagrant. De nackdelar med ljudupptagning Trost tar upp är 

att mimik och gester förloras, och skrivs det ner det som sägs förloras tonfall och vissa 

tankepauser. Vid dessa intervjutillfällen tas de positiva aspekterna med ljudupptagning till vara 

på, och kompletteras av det egna minnet. Trost (2010) anser att minnet vid dessa situationer 

inte ska underskattas och att inget annat sätt kan ersätta de intryck man får under intervjun.  

 

Intervjuerna sker enskilt. Informanterna, rektor och musiklärare, intervjuas alltså inte samtidigt. 

Trost (2010) tar upp problem med gruppintervjuer. Tystlåtna personer tenderar att inte komma 

till tals, och väljer man då att tysta den som tar upp det mesta talutrymmet riskerar stämningen 

bli spänd och är då inte optimal för en intervju. Utöver detta bör även maktförhållandet mellan 

chef och arbetstagare tas i beaktning. Genom att göra intervjuerna enskilt riskerar inte det 

ojämlika maktförhållandet att påverka informanternas svar.  

 

 

4.1 Urval och tillvägagångssätt 

 

För att så långt som möjligt representera den aktuella kommunen har fyra skolor valts ut. Dessa 

skolor kommer i arbetet kallas för Stadsskolan, Byaskolan, Tätortsskolan och Friskolan. Dessa 

skolor representerar kommunen i helhet. Med det sagt kan Friskolan höra till någon av de andra 

beskrivningarna, men kommer i det här fallet att helt enkelt representera gruppen “friskola”. 

Vilken kategori de övriga skolorna tillhör bestäms utifrån skolornas geografiska läge. En 

stadsskola ligger inom stadskärnan. En tätortsskola ligger på en ort utanför stadskärnan, men 

där det ändå finns exempelvis butiker och ett slags centrum. En byaskola ligger likväl som 

Tätortsskolan utanför stadskärnan. Det som gör att en ort anses vara en by och inte en tätort är 

att orten antingen beskrivs som en by på sin hemsida eller är en ort som saknar butik och ett 

slags centrum. Friskolan faller utanför kriteriet för geografiskt läge, då det kriterium som krävs 

för att skolan ska räknas som friskola är att skolan inte är kommunal. Skolans geografiska läge 

blir då inte intressant. Utöver detta görs inget ytterligare urval då inga besök görs om de inte 

blir godkända av rektor och musiklärare, och det endast finns ett begränsat antal skolor att tillgå. 

Studien är beroende av de skolor som tackar ja. 

 

Informanterna består av verksamma rektorer och musiklärare på de valda skolorna. Rektorerna 

är aktuella då de kan ge en mer övergripande bild av skolans arbete i musik medan musiklärarna 

har en djupare inblick i själva undervisningen. Intervjuerna sker på deras arbetsplats. Trost 

(2010) tar upp vikten av att platsen för intervjun ska vara ostörd och trygg för den som blir 

intervjuad. En skola efter skoltid bör vara tillräckligt ostörd samtidigt som det är en plats den 

intervjuade känner till. En väg att gå är att låta den intervjuade föreslå plats (ibid). Detta är inte 

aktuellt vid denna studie då ett besök i en eventuell musiksal är av stor vikt. Trots detta har två 

av åtta intervjuer skett via telefon, då det inte gick att lösa på annat sätt. Skolan där dessa 
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informanter är verksamma vid saknar musiksal, vilket gör att studien inte påverkas nämnvärt 

av detta tillvägagångssätt. Även telefonintervjuerna spelas in. 

 

Svaren som framkommer vid dessa intervjuer delas sedan upp i olika kategorier som presenteras 

i uppsatsens resultatdel.  

 

 

4.2 Läroplansanalys 

 

En läroplansanalys görs i detta fall för att sammanställa en lista med minimikrav för vad som 

krävs för att bedriva musikundervisning. Fokus ligger på en innehållsorienterad läroplan, där 

det stoff som eleverna ska undervisas i redogörs för (Wahlström, 2015). I vissa fall ingår en 

kanonlista i en innehållsorienterad läroplan, men detta är inte fallet i Lgr11. I musikämnet skulle 

en sådan lista exempelvis innehålla ett antal låtar som eleverna ska spela varje år (ibid.). En 

läroplan har sällan bara en orientering, och Lgr11 beskrivs snarare som resultatfokuserad i och 

med dess tydliga målstyrning (ibid.). I det centrala innehållet för varje ämnes kursplan redogörs 

det för vad undervisningen ska innehålla, vilket tillhör den innehållsorienterade delen av 

läroplanen. Det är detta, samt kunskapskraven för betyget E i årskurs 6, som läroplansanalysen 

lägger tyngd vid.  

 

För detta arbete har innehåll i kursplanen för musik för årskurs 4-6 och målen för 

musikundervisningen analyserats, för att lägga en grund för undersökningen av förutsättningar 

för musikundervisning. 

 

 

4.3 Innehållsanalys 

 

Empirin som framkommit efter intervjuer med musiklärare och rektorer analyseras med hjälp 

av en innehållsanalys och det som då undersöks är vad som sägs i intervjuerna som vid 

analystillfället gjorts om till text (Bergström & Boréus, 2012). 

 

Det första steget vid en innehållsanalys är att göra ett urval, vilket vid det här fallet är de 

intervjuer som har utförts. Texten, det vill säga intervjuerna, bryts sedan ner till mindre enheter 

och baseras på vad som är relevant för denna studie. För att sedan behandla dessa enheter skapas 

ett antal kategorier (Denscombe, 2016). I denna studie utgör dessa kategorier rubrikerna i 

resultatavsnittet. Kategorierna har tagits fram i enighet med studiens syfte och forskningsfrågor. 

Kategorierna är inte detsamma som forskningsfrågorna, men tillsammans ger de svar på dessa. 

Textens enheter delas sedan upp i dessa kategorier, där varje del placeras under en passande 

rubrik (ibid.). Med hjälp av en innehållsanalys kan dolda sidor av det som sägs upptäckas och 

textens innehåll kan kvantifieras (ibid.). I denna studie är de främsta fördelarna med en 

innehållsanalys att den gedigna empirin sorteras upp och genom det blir det tydligare vad 

informanterna har sagt, trots att det kan ha sagts i förbifarten eller framkommit vid en fråga där 

det egentligen inte var relevant. En innehållsanalys belyser även subtila och invecklade 

betydelser (ibid.). 
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Denna del av analysen är deduktiv, i och med att slutsatser dras utifrån de givna premisserna: 

målen för skolämnet musik och det centrala innehållet för musikämnet i årskurs 4-6. 

 

  

4.4 Reflektioner kring forskningsetiska principer 

 

Inom forskningen finns fyra huvudkrav som ställs på den. Dessa krav binds ihop av 

individskyddskravet, och innebär att de personer som deltar i forskningen skyddas mot 

exempelvis otillbörlig insyn eller kränkning. De huvudkrav det talas om är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Att 

samtycke, konfidentialitet och att insamlade uppgifter nyttjas på ett korrekt sätt är viktigt för 

denna studie då intervjuer med privatpersoner genomförs, och har med anledning av detta valt 

att till viss del även utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002), utöver Vetenskapsrådets utgivning God forskningssed 

(2017). Genom att utgå från dessa etiska principer skyddas de deltagande informanterna.  

 

4.4.1 Informationskravet 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska informanterna informeras om forskningsuppgiftens syfte av 

forskaren. Forskaren ska alltså informera deltagarna om deras roll i studien, hur den kommer 

att användas, alla detaljer som kan tänkas påverka deltagarnas samtycke till att medverka samt 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vid denna studie ges informationen ovan via mail vid den första kontakten med skolan. 

Informationen sker då i stora drag, det vill säga vad det gäller, i vilket syfte, vem det gäller, att 

deltagandet är frivilligt samt relevanta kontaktuppgifter. Utöver detta klargörs att informanterna 

samt den aktuella kommunen och skolan ej kommer att namnges. När kontakten har godkänt 

att delta informeras denna om att deltagandet kan avbrytas om de känner för det.  

 

4.4.2 Samtyckeskravet 

 

Alla informanter som deltar i en undersökning ska enligt Vetenskapsrådet (2002) få bestämma 

över sin egen medverkan. Detta innebär att informanten, vid en studie där en intervju av 

enskilda personer används, ska samtycka till medverkande innan själva intervjutillfället. 

Informanten ska också kunna avbryta sitt medverkande utan påtryckningar eller risk för att ett 

avbrytande skulle kunna få negativa följder (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Som nämnt ovan sker information om studien samt förfrågan om samtycke via mail. 

Informanterna får även ta ställning till huruvida de vill att intervjun ska spelas in eller inte vid 

intervjutillfället. När denna information samt informationen ovan tillhandahållits av 

informanten väljer hen om hen vill godkänna sitt deltagande, och informanten kan då anses ha 

givit ett informerat samtycke, då hen numera är medveten om vad deltagandet innebär 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det informerade samtycket är i detta fall individuellt. En rektor vid 
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den aktuella skolan kan alltså inte besluta åt den anställda läraren huruvida hen ska delta i 

studien eller inte.  

 

4.4.3 Konfidentialitetskravet  

 

Alla uppgifter om enskilda informanter ska obehöriga inte kunna ta del av. Dessa informanter 

ska inte heller gå att identifiera (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitet innebär alltså att 

uppgifterna informanterna uppger anses vara i förtroende till forskaren, och som forskare är 

man då förpliktigad att inte sprida dessa utanför själva forskningsuppgiften (Vetenskapsrådet, 

2017).  

 

De informanter som deltar i denna studie benämns inte på något annat sätt än till exempel 

“rektorn vid Stadsskolan” eller “musikläraren vid Byaskolan”. Utöver detta nämns inte den 

aktuella kommunen vid namn. Dessa benämningar används även vid inspelningen, som i sin 

tur är helt avidentifierad. Vikten av att skydda deltagande informanters identitet beskrivs i 

Vetenskapsrådets nyare utlaga rörande forskningsetik, vid namn God forskningssed (2017). 

Rörande skydd av informanter föreslås det att svaren maskeras och anonymiseras, vilket är 

fallet i denna studie.  

 

4.4.4 Nyttjandekravet 

 

Den information som samlas in får inte användas till något annat än vad informanten har 

samtyckt till. Det får inte heller förekomma negativa följder för informanterna på grund av 

något de säger i intervjun (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Den information som framkommer under intervjuer och besök på skolorna används enbart till 

denna studie. 

 

5 Resultat 
 

Nedan redovisas resultatet av de intervjuer som gjorts med rektorer och musiklärare från olika 

skolor, samt den läroplansanalys som gjorts. Svaren på frågorna delas in i kategorier och 

redovisas i sammanfattad form samtidigt som de stärks av ordagranna citat. Då intervjuerna har 

varit semistrukturerade skiljer sig svaren något på så sätt att en del informanter har talat mer 

fritt än andra vilket i vissa fall har lett till mer utvecklade svar. Dessa svar diskuteras i nästa 

avsnitt mot det som redogjorts för i bakgrundsdelen, men fokus kommer att ligga på att jämföra 

svaren mot de musikpedagogiska traditionerna samt se vilken plats Vygotskijs sociokulturella 

teori har i undervisningen.  
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5.1 Materiella förutsättningar för att bedriva musikundervisning enligt 

Lgr11 

 

Här följer en redogörelse över vad som krävs för att bedriva en musikundervisning som berör 

alla delar av det centrala innehållet och som ger eleverna möjlighet att nå betyget E i årskurs 6. 

Det som inte nämns här, även om det kan vara nödvändigt för att bedriva en fungerande 

undervisning, är sådant som inte finns till specifikt för musiken utan snarare behöver finnas på 

en skola för de flesta ämnen, såsom stolar och penna och papper. Kvantitet av fysiska ting 

kommer inte heller att specificeras, då det skiljer sig beroende på elevgruppens storlek. 

 

Först och främst krävs instrument. Enligt kunskapskraven för betyget E ska eleven kunna “spela 

delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang 

på ett ackordinstrument med några ackord” (Skolverket, 2018, s 160). För just detta 

kunskapskrav räcker det med en keyboard eller en gitarr, inte nödvändigtvis båda då eleven kan 

spela en melodistämma, basstämma samt ackompanjemang på ett av dessa instrument. Även 

något slags slagverk krävs för att spela en slagverksstämma. För att dra detta till sin spets räcker 

det egentligen med en dator med en programvara som tillåter musikskapande. Detta faller dock 

i och med att det tydliggörs i det centrala innehållet att eleverna ska spela olika melodi-, ackord-

, bas- och slagverksinstrument. Detta kräver flera olika instrument. Gitarr, keyboard, elbas och 

trummor täcker det behovet.  

 

Gällande antal instrument så krävs fler än ett då det i det centrala innehållet specificeras att 

eleverna ska spela i ensembleform. Ett antal olika instrument krävs då varje elevs stämma bidrar 

till en viktig del av helheten som skapas (Skolverket, 2017). Ett förslag är att skolan 

tillhandahåller en keyboard, en gitarr, en elbas och ett trumset, med en eller flera elever på varje 

instrument. Hur många uppsättningar av dessa som krävs beror på hur stora grupper en lärare 

har. Förslagsvis ett större antal ackord- och melodiinstrument då dessa kan övas på utan att 

eleverna nödvändigtvis spelar i ensembleform. 

 

Även digitala verktyg har sin plats i kursplanen för musik, både i det centrala innehållet och 

bland kunskapskraven (Skolverket, 2018). För detta krävs det att eleverna har tillgång till dator 

eller surfplatta med ett lämpligt program för musikskapande.  

 

I det centrala innehållet nämns jojk och rap som exempel på vokala uttryck (ibid.) För att kunna 

visa dessa uttryck för eleverna krävs en internetuppkoppling och en ljudanläggning, alternativt 

en kunnig lärare som själv kan ge exempel på flera olika vokala uttryck. Dator och 

ljudanläggning kan även vara nödvändigt när eleverna arbetar med hur instrument delas upp i 

exempelvis stråk- och blåsinstrument. Dator och internet gör det möjligt att visa exempel på 

dessa instrument. Detta kan dock ersättas av att se dessa instrument på en konsert. Detsamma 

gäller när eleverna ska lära sig att känna igen olika musikgenrer och dess karaktärsdrag. 
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5.2 Icke-fysiska förutsättningar 
 

Det som talades om gällande icke-fysiska förutsättningar är den generella inställningen till 

musikämnet bland elever och ledning, samt delvis andra lärare.  

 

5.2.1 Elevernas inställning till musikämnet 

 

Musiklärarna i såväl Friskolan som i Tätortsskolan upplever att eleverna har en till övervägande 

del mycket positiv inställning till musikämnet. Läraren vid Stadsskolan ansåg att det var mer 

varierat, många tycker att ämnet är roligt men samtidigt upplever hen att eleverna anser att det 

känns otäckt att sjunga och spela inför andra, att ljudvolymen är jobbig och att svåra saker, 

såsom grepp på gitarren, gör att en del elever lätt tappar modet. Även läraren vid Tätortsskolan 

nämner vissa svårigheter som en del elever upplever, och nämner då främst att det blir rörigt i 

de större grupperna. Läraren som är verksam i Friskolan lade främst vikt vid vilka positiva 

aspekter eleverna upplever vid musiklektionerna. De uttrycker att de uppskattar mindre 

“formella” lektioner och att det är häftigt att lära sig om instrument. Om detta säger läraren: 

 
[...] att vi ska ha den mindre formella lektionen där dom faktiskt kanske får sitta på golvet i en 

ring nån dag och nån dag dansar eller kör lite rörelser eller att dom får faktiskt upptäcka 

instrumenten, dom är, det är häftiga grejer liksom det är nånting dom längtar efter så att, att få 

ha i händerna och undersöka sånt här. Det är många elever som lär sig praktiskt… och vi gör 

rörelser och sånt här så att… dom är väldigt positiva, tycker jag. Så jag har bra samarbete och 

har haft det under alla åren här på skolan. Mm (Lärare Friskolan, personlig kommunikation, 

2019-03-18).  

 

 

I Byaskolan upplever läraren elevernas inställning till ämnet som positiv, men att resan dit har 

varit lång. När hen började sin tjänst på skolan var det flera elever som ifrågasatte vikten av 

musikämnet och ansåg att det var onödigt. Läraren uppfattade det som att dessa åsikter speglas 

av musikens ställning på skolan samt vårdnadshavarnas åsikter. Det var tydligt att vissa elever 

såg det som hopp och lek. Denna inställning har de dock lämnat bakom sig när läraren har 

förklarat varför musik finns i skolan. Numera anser läraren att hen har lyckats fånga upp 

eleverna och att de förstår vitsen med musiken och ser det som vilket ämne som helst.  

 

5.2.2 Ledningens inställning till musikämnet 

 

Tre av fyra musiklärare upplever att ledningen är positiva till musikämnet. Läraren vid 

Stadsskolan poängterar att det känns som ett ämne som alla andra. Hen tillägger däremot att det 

är viktigare att eleverna lär sig att läsa och skriva, och att de elever som går iväg och träffar 

specialpedagog ofta gör det under musiklektionen. Detta anser hen är en självklarhet att det får 

ske, och att musiken ändå inte känns undantryckt på skolan. Läraren vid Byaskolan upplever 

att hen har ledningen med sig, men samtidigt inte. Det som utlovades när läraren anställdes 

tidigare i år har inte varit lika självklart som det lät då, utan hen säger sig ha fått kämpa för att 

höja musikens status. 

 

När jag anställdes så var det för att eh, utveckla musiken å se över vad som verkligen fanns å göra 

musiken till ett ordentligt ämne men… sen upplever väl jag inte hela tiden att jag har fått den 
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backningen. Det gör jag inte. Utan jag har fått kämpa lite för att få den backningen som lät så 

självklar när jag började. Men det känns som jag även börjar få med mig dom på… om detta ska va 

ett likvärdigt ämne då måste vi… investera i det vi förväntar oss inte att dom ska klara sin 

engelskaundervisning utan material utan… utan bänkar utan penner utan papper alltså utan det här 

grundläggande då kan vi inte heller förvänta oss att dom ska klara musiken utan att instrumenten 

finns… Så att ehh… där känns det väl som att jag har börjat nå igenom… nu (Lärare Byaskolan, 

personlig kommunikation, 2019-04-11). 

 

Musikläraren upplever alltså att trots att det vid anställningsskedet lät som att hen skulle få 

mycket medel att arbeta med för att förbättra musikundervisningen är det först nu, ett år senare 

som hen har börjat nå fram till ledningen. 

 

5.2.3 Finns tillräckligt med tid för att eleverna ska nå målen? 

 

Musiklärarna vid Stadsskolan och Tätortsskolan upplever båda två att det finns för lite tid. 

Läraren vid Stadsskolan ser tiden som ett problem främst på grund av de fysiska 

förutsättningarna hen har att arbeta med. I Stadsskolan har de äldre eleverna (det vill säga 

årskurs 4-5) 80 minuter i veckan i en termin. Halva klassen har musik på höstterminen, och 

andra halvan har musik på vårterminen. Läraren uttrycker att det är mycket tid och att det känns 

skönt att ha gott om tid till att öva på instrumenten, men upplever det samtidigt som väldigt 

sårbart om någon lektion inte blir av. Mycket tid försvinner då. Dessutom tappar eleverna 

kontinuiteten då de inte spelar på en hel termin. Musikläraren kan inte svara på om hen hellre 

skulle föredra 40 minuter i veckan i två terminer istället. Gemensamt för Stadsskolan och 

Tätortsskolan är att båda lärarna vill ha längre tid till de yngre eleverna. Läraren vid 

Tätortsskolan upplever att hen inte riktigt hinner instruera alla då de är så många, och att det 

inte finns tid att förbereda musiksalen genom att exempelvis färgmarkera synthar. Detta är 

något de yngre eleverna främst är i behov av. Stadsläraren tillägger dock att även om mer tid 

behövs för de yngre eleverna så orkar de inte riktigt med så långa lektioner.  

 

Läraren vid Friskolan är mer positiv till tiden ämnet ges. Hen upplever att tidsramarna är något 

snäva, men att tiden räcker till då hen även undervisar i andra ämnen och väver in musiken även 

där. Däremot lånas det tid från musiklektionerna till elevens val. Detta uttrycker hen inte är 

något problem då hen alltid har möjlighet att låna tillbaka den tiden. Detta görs främst när 

eleverna behöver extra instrumentträning. Även läraren vid Byaskolan anser att tiden räcker 

till.  

 

 

5.3 Materiella förutsättningar för musikämnet 
 

Beskrivning av musiksalar utgår från lärarnas och rektorernas utsagor samt egna iakttagelser. 

Även tillgång till instrument och grupprum redovisas samt om behörig musiklärare finns. 

 

5.3.1 Musiklärare 

 

Alla skolor i studien har en behörig musiklärare. Musikläraren vid Tätortsskolan har 17 års 

erfarenhet som musiklärare och arbetar endast på den skolan. Även musikläraren vid Friskolan 
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arbetar enbart på den skolan och har sex års erfarenhet som musiklärare men med en 

masterexamen i musik och 20 år som professionell musiker bakom sig. Musiklärarna på 

Stadsskolan och Byaskolan har i sammanhanget minst erfarenhet med sina cirka fyra år i yrket. 

Läraren vid Stadsskolan är stationerad på en annan skola och finns endast på Stadsskolan två 

dagar i veckan. Även läraren vid Byaskolan har sin huvudtjänst på en annan skola, och finns på 

plats i Byaskolan en dag i veckan. Hen träffar även en grupp från Byaskolan på sin andra skola 

en dag i veckan. 

 

5.3.2 Musiksal och grupprum 

 

Musiksalen i Stadsskolan består av ett stort rum med en låsbar skiljevägg och en scen som 

ligger bakom ett draperi. Då en nödutgång finns i salen får salen ej låsas. Instrumenten måste 

då flyttas till det lilla området bakom den låsbara skiljeväggen efter varje lektion. Mitt i salen 

finns det en stor pelare som delvis täcker sikten vilket resulterar i att läraren inte alltid ser alla 

elever. I musiksalen finns även en trappa upp till ett loft. Staketet dit upp är tätt, vilket gör att 

läraren inte ser eleverna om de gömmer sig där. Det finns även en trappa ner från loftet som går 

in i kuratorns rum som ligger i anslutning till musiksalen. På så sätt kan eleverna ta sig ut 

obemärkt ur musiksalen utan att använda dörren. Denna sal används endast till 

musikundervisning, och var tidigare en fritidsavdelning. Att man låtit musiksalen behålla sitt 

nuvarande skick beror på att denna skola ska flytta in i en ny skola som i skrivande stund är 

under byggnation. Detta har dock senarelagts, och den tillfälliga lösningen för musiksalen har 

blivit mer långvarig än vad man tidigare trott. Det finns inga grupprum att tillgå, men slöjdsalen 

går att använda samt utrymmet vid nödutgången. 

 

Musikläraren vid Tätortsskolan upplever musiksalen som trångbodd, trots att det är en väldigt 

stor sal. Denna delas med bilden. Utöver detta är den bra utformad för ändamålet. Det finns 

också små salar i anslutning till musiksalen, dessa passar dock bäst för enskild undervisning. 

 

I Friskolan finns en liten musiksal. Den ligger i ett hus utan andra lektionssalar och flera små 

rum finns att tillgå utöver själva musiksalen. Denna sal används främst vid instrumentspel. När 

större ytor behövs finns gymnastiksal, matsal och elevernas hemklassrum att tillgå. Vid 

instrumentspel kan ungefär fyra grupper sprida ut sig och öva samtidigt på ett sätt som tillåter 

läraren att övervaka. Detta beror på att den aktuella gruppen består av endast tio elever och att 

grupperna som blir vid uppdelning då inte blir så stora.  

 

Byaskolan skiljer sig från övriga skolor då den helt saknar musiksal. Undervisningen sker där 

det passar. Detta är ofta i den aktuella gruppens hemklassrum eller i fritidslokalen. Detta har 

delvis lösts genom att årskurs 5-6, som tillhör samma klass, har sin musiklektion på en skola 

mer centralt där musikläraren också har en tjänst. På båda skolorna saknas grupprum helt. 

Läraren har delvist löst detta genom att hen har gjort om sitt förråd till ett grupprum, där 

exempelvis de elever som ska sjunga till en låt får öva i fred. Detta anser hen däremot inte är 

optimalt på grund av de tunna väggarna som finns. Läraren uttrycker att det fungerar bättre att 

vara utan grupprum med de yngre eleverna som ändå inte har några instrument att tillgå. Om 
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de spelar används exempelvis boomwackers, plaströr som blir en ton när det slås mot något, 

och alla har då varsin del att spela vilket går att öva i en hel grupp.  

 

5.3.3 Instrument och digitala hjälpmedel 

 

I Stadsskolan finns inte någon klassuppsättning av något instrument. Det finns cirka åtta 

gitarrer, fyra synthar och två basar. Utöver detta har eleverna tillgång till datorer, tre elever på 

en dator, och ett fåtal iPads. I musiksalen finns en filmduk samt en projektor att koppla en dator 

till.  

 

I Tätortsskolan finns två digitala trumset och två akustiska. Dessa ligger dock i samma sal, 

vilket gör att de akustiska inte kan användas på samma sätt. De digitala kan eleverna öva på 

även om de inte är igång, vilket gör att det inte låter så mycket. Musikläraren beskriver 

tillgången till instrument såhär: “Jag har hyfsat okej med synthar, jag har väl åtta tio stycken. 

Jag har ett akustiskt piano… Eh jag har... 22 akustiska gitarrer.” (Lärare Tätortsskolan, 

personlig kommunikation, 2019-03-12). Vid intervjutillfället finns däremot bara 17 gitarrer att 

tillgå, då resten av dem måste strängas om eller lagas på andra sätt. Instrumentvård har hen inte 

tid till. Eleverna i Tätortsskolan har tillgång till datorer men, enligt rektorn, för få surfplattor. 

Hen tillägger att det finns planer på att utöka detta.  

 

I Friskolan finns rytminstrument så att det räcker till en stor klass, tre klaviaturinstrument och 

sex eller sju gitarrer. Då både läraren och hens partner är musiker finns ett gediget 

instrumentförråd hemma hos dem, och läraren tar vid flera tillfällen med sig instrument till 

skolan. Detta sker på musiklärarens eget bevåg, men hen uttrycker att hen känner att det behövs. 

Eleverna har också tillgång till surfplattor och datorer. I årskurs 4-6 har eleverna varsin dator. 

Surfplattor används ibland för att utöka instrumentförrådet genom att applikationer laddas ned 

som imiterar exempelvis trumset. Denna lärare anser sig ha tid till att laga instrument, främst 

tack vare samarbetet med kulturskolan där deras lärare tar med sig de strängar och kablar som 

behövs.  

 

Rektorn vid Byaskolan berättar att de har mycket ont om instrument, speciellt ont om 

instrument av bra kvalitet. De instrument som finns att tillgå har en gång i tiden lämnats av den 

dåvarande Musikskolan, som tidigare bedrivit individuell musikundervisning på skolan. Denna 

går numer under namnet Kulturskolan. Det finns ett elpiano, som lätt kan flyttas mellan olika 

salar beroende på var det måste användas, men det finns få instrument som eleverna kan 

använda sig av. Skolan har desto fler digitala hjälpmedel för eleverna att nyttja. Eleverna i 

årskurs 6 har varsin dator, och för de resterande eleverna finns ungefär en dator per två elever. 

Det finns även iPads att tillgå, men dessa är limiterade i sina användningsområden då de inte 

går att koppla upp mot nätverket på skolan. Rektorn är inte helt nöjd med dessa hjälpmedel, 

men uttrycker att de är viktiga för att kunna nyttja program som krävs för att eleverna ska kunna 

nå målen. Denna åsikt delas även av musikläraren. Hen beskriver de digitala hjälpmedlen som 

helt avgörande för att möjliggöra en god musikundervisning: “..åh ja utan det digitala vet jag 

inte, nä det, hur jag hade gått till väga faktiskt... ute hos dom. Så det e, ju helt avgörande att 

man har tillgång.. till det.” (Rektor Byaskolan, personlig kommunikation, 2019-04-03). 
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Läraren anser att det fungerar bäst med sexorna, som har egna datorer. För de yngre eleverna 

krävs det att lånedatorerna är lediga. Hen uttrycker också att det är besvärligt med att 

uppkopplingen mot internet inte alltid funkar, och att det då blir viktigt att alltid se till att ha 

allt som behövs nedladdat på datorn innan lektionen.  

 

 

5.4 Organisation och undervisning 
 

Rektorerna beskriver hur organisationen ser ut kring musikämnet, och lärarna beskriver hur 

undervisningen ser ut med de förutsättningar de har att arbeta med.  

 

5.4.1 Musikämnets organisation 

 

Stadsskolan är en F-5 skola. Musikläraren är endast anställd som musiklärare och bedriver all 

musikundervisning i årskurs 3-5 och har en tjänst på 40 % på den skolan. Läraren har stora 

grupper, cirka 17-20 elever i varje. Detta beror på att det måste rymmas i schemat samt rymmas 

i lärarens begränsade tjänst. Det finns ingen lokal arbetsplan mer än den som är generell för 

kommunen. Detta är aktuellt då denna skola endast sträcker sig till årskurs 5, vilket är något 

flera skolor i kommunen har börjat lämna. Arbetsplanen finns för att alla eleverna ska ha gått 

igenom samma saker i ett ämne när de börjar högstadiet i årskurs 6. Då alla skolor arbetar mot 

målen för årskurs 6 finns arbetsplanen för att säkra att alla skolor går igenom momenten i 

samma ordning.  

 

Musikläraren vid Tätortsskolan undervisar årskurs 3-6 i helklass, vilket innebär cirka 22-26 

elever per grupp. Då skolan är en F-9 skola och det bara finns en musiklärare lägger läraren 

själv upp undervisningen. Rektorn på denna skola uttrycker att hen inte är särskilt insatt i 

organisationen kring musikämnet, men upplyser om att den förra rektorn var utbildad 

musiklärare och hen tror därför att musikämnet har en ganska stark ställning på skolan.  

 

I Friskolan arbetar lärarna i B-form, vilket innebär att årskurs 1-3 utgör en klass och årskurs 4-

6 en annan. Det finns alltså totalt två klasser på skolan. Årskurs 1-3 består av 22 elever medan 

årskurs 4-6 består av 10 elever. Vid musiklektionerna har även förskoleklass lektion med 

årskurs 1-3. I och med detta arbetssätt har musikläraren utformat en egen arbetsplan som rullar 

på tre år. Detta anser dock rektorn är en nackdel vid de tillfällen elever byter skola då de inte 

nödvändigtvis bearbetar momenten i samma ordning som de kommunala skolorna. Detta 

åtgärdas genom att betygskriterier fylls i efter varje arbetsområde så att det blir tydligt för den 

nya skolan vad de har bearbetat. Även i Byaskolan arbetar de i B-form. De har däremot ingen 

fast arbetsplan som läraren utgår från, utan hen förnyar arbetssättet varje år beroende på 

gruppstorlek och sammansättning av klasserna. När denna studie genomförs är årskurs 4 en 

klass och årskurs 5-6 en annan. Detta kan se annorlunda ut ett annat år, och undervisningen 

anpassas därefter. Det här året är årskurs 5-6 16 elever, och årskurs 4 består av 15 elever. 

 

Rektorn vid Byaskolan medger att hen inte kan beskriva organisationen kring musikämnet så 

bra då hen saknar en omfattande bild av det. I år, 2019, är första gången på flera år som skolan 
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har en behörig musiklärare ända upp till årskurs 6. Tidigare har de haft en lärare som är behörig 

att undervisa årskurs F-3. Rektorn beskriver det som ett bra lyft med en behörig musiklärare. 

Tidigare har skolan ibland lånat in en lärare från högstadiet på en annan skola för att bedriva 

musikundervisning i årskurs 4-6. Detta har dock inte varit optimalt då lärarna inte fått möjlighet 

att bygga relationer till eleverna. I årskurs 2-3 finns en pedagog från Kulturskolan som stöttar 

under musiklektionerna, och benämns då som kompanjonlärare. Denna pedagog har däremot 

ingen tidigare erfarenhet av detta, och rektorn uppfattar det som att kvalitén inte riktigt håller.  

 

5.4.2 Hur ser en typisk musiklektion ut? 

 

Musikläraren vid Stadsskolan fokuserar främst på sång och pulsövningar med de yngre 

eleverna. Hen skriver upp en ordning på tavlan för tydlighet och börjar alltid med en startsång. 

Efter det övar de ofta på någon sång och/eller rörelser. Med de äldre eleverna börjar ofta 

lektionen med sång. Sedan kan de fortsätta med att öva trumkomp, med ihoprullade papper på 

stolar på grund av att det inte finns tillräckligt med trumset. I perioder arbetar de med 

instrumentkunskap, men de teoretiska delarna får inte en hel lektion utan varvas med praktiska 

uppgifter. I årskurs 4-5 börjar de med ensemblespel. 

 

Läraren vid Tätortsskolan hade svårt att beskriva hur en typisk lektion ser ut, då en sådan 

egentligen inte finns. I årskurs 4-6 ligger störst fokus på instrumentspel, särskilt då hen anser 

att det är ett mål som är svårt att nå då hen har så stora grupper att arbeta med. Det är svårt att 

hinna instruera alla.  

 

Även läraren vid Friskolan anser att en typisk musiklektion inte existerar. Lektionen utformas 

efter mål och syfte samt efter den grupp hen ska träffa. Detta underlättas av att musikläraren 

även undervisar i andra ämnen och då känner eleverna. Ibland används momenten vid 

musiklektionen till att exempelvis lyssna på elevers eventuella uttalsproblematik om kollegor 

påpekat detta. Ofta delas lektionen in i flera pass och arbetar då med både sång, rytmik och 

dans. Vid ensemblespel går dock hela lektionen åt till detta. Läraren uttrycker också att hen 

alltid har i åtanke att anpassa lektionen för de elever som inte har så lätt att sitta still.  

 

Likt de två tidigare lärarna har läraren vid Byaskolan svårt att beskriva en typisk musiklektion. 

Det beror på vad eleverna ska arbeta med. ”Hej-sång” och uppvärmning är dock återkommande 

inslag.  

 

5.4.3 Hur läggs undervisningen i instrumentspel upp? 

 

I Stadsskolan finns få instrument med tanke på gruppernas storlek. Ibland får två elever dela på 

en gitarr. Då får en spela medan den andra ser till att det blir rätt. Ofta ser lektionen ut så att 

eleverna delas i grupper om cirka tre till fem stycken. En grupp spelar gitarr, en grupp spelar 

piano och så vidare. Sedan snurrar grupperna på dessa instrument. De spelar en låt i cirka fyra 

lektioner. De börjar med en introduktion av låten, sedan övar de själva och slutligen spelar de 

tillsammans. Varje lektion avslutas med lek. Läraren anser att detta skulle underlättas om bra 

grupprum fanns att tillgå så att varje grupp kunde öva för sig.  
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Musikläraren vid Tätortsskolan arbetar med cirkulärundervisning på ett liknande sätt som 

läraren vid Stadsskolan. De använder sig då av åtta gitarrer, åtta synthar, sång och slagverk. 

Eleverna spelar sitt instrument några gånger per låt och byter sedan. På detta sätt behöver de 

inte spela gitarr åtta gånger i rad. Däremot byter de inte instrument direkt då de behöver tid att 

öva också. Även denna lärare anser att grupprum skulle underlätta för undervisningen. Hen vill 

ha möjlighet att låta eleverna dela upp sig och öva i fred. Grupprum skulle också göra det 

möjligt att låta fler grupper spela samtidigt, vilket även skulle generera att fler kan spela 

trummor på en gång. Med de förutsättningar som finns idag kan bara en elev åt gången spela 

trummor, om de inte spelar på digitala trumset utan ljud. På grund av ljudnivån fungerar det 

inte att flera spelar trummor samtidigt. 

 

I Friskolan ligger fokus på instrumentspel på vårterminen. Höstterminen ägnas istället åt teori, 

exempelvis instrumentlära och notinlärning. Under en lektion i ensemblespel delas ackorden 

mellan eleverna. Ett exempel på detta kan vara att en grupp elever spelar a moll medan en annan 

grupp ansvarar för c dur. Utöver ensemblespel arbetar de även med ren instrumentträning samt 

musikproduktion med hjälp av digitala medel.  

 

De elever i Byaskolan som inte har möjlighet att ha sina lektioner på den andra skolan får inte 

så mycket musikundervisning. Läraren har med sig ett piano och en gitarr, vilket innebär att 

eleverna endast kan testa att spela en åt gången. Trummor fungerar bättre, hävdar musikläraren, 

då det mesta går att trumma på. Annars används även digitala hjälpmedel till musikskapande 

och för att simulera instrumentspel. Utöver detta sparas instrumentundervisningen fram tills att 

eleverna kan börja ha musik på den andra skolan. De elever som har musik på den andra skolan 

där musikläraren också är verksam har tillgång till fler instrument, och lektionerna läggs ofta 

upp så att hälften spelar instrument medan den andra hälften sjunger.  

 

 

5.5 Måluppfyllelse 
 

Lärare och rektorer beskriver huruvida det är möjligt för eleverna att nå målen med de 

förutsättningar för musikundervisning som finns på skolan. De beskriver också sina önskningar 

om vad de vill ska se annorlunda ut för att musikundervisningen enligt dem ska bli bättre.  

 

5.5.1 Kan eleverna nå målen? 

 

Läraren vid Stadsskolan uttrycker att hen är glad att hens elever byter skola när de börjar årskurs 

sex. Med de förutsättningar som finns är musikläraren inte säker på att det skulle vara möjligt 

för eleverna att nå godkänt i årskurs sex. Detta beskriver hen enligt nedanstående utdrag från 

intervjun: 

 

Läraren: “Jag kan ju säga att jag är glad att jag inte har äldre än femman för de känns som att 

jag hinn ju ändå börja introducera… att dom får börja öva på instrument. Dom har ju ändå ett 

år till innan dom ska ha betyg.” 
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Intervjuare: “Aa”. 

L: “Så jag känner ändå att jag hinner ju börja ge dom grunden men... det är trixigt.” 

I: “Mm had du… Hade du känt att du hade kunnat… om dom hade gått i sexan, hade du kunnat 

nå fram med dom?” 

L: “På gränsen.” 

I: “Aa.” 

L: “Fyra pianon å lite för lite gitarrer, två basar som snart kommer å dö. Eh… aa, näe. Nja.” 

 

Läraren poängterar att eleverna är medvetna om målen, och att det hjälper att de anser att 

musikämnet är lika viktigt som andra ämnen.  

 

Läraren vid Tätortsskolan medger att det är svårt att nå målen i de grupper där eleverna är 

många. Hen hinner inte instruera alla. Läraren vid Friskolan anser däremot att det inte är några 

problem för eleverna att nå målen för betyget E, eller högre. Detta anser läraren beror på att hen 

är mycket erfaren och vet hur lektionerna bör läggas upp för att få ut så mycket som möjligt av 

dem. Med de resurser som finns behöver “man inte vara överdrivet kreativ”, anser läraren.  

 

Enligt läraren vid Byaskolan kan eleverna nå målen tack vare att de äldre eleverna har musik 

på skolan inne i stan. Hen upplever dock att instrumenten behöver bytas ut och att det blir för 

många nödlösningar på grund av instrument som går sönder. Trots att eleverna har de 

förutsättningar som krävs för att nå målen hade mer behövts för att undervisningen skulle se 

bättre ut, och musikläraren arbetar hårt för att se till att instrumenten förnyas och finns i rätt 

mängd. 

 

5.5.2 Vad vill lärare och rektor ska se annorlunda ut för att musikundervisningen ska ha 

möjlighet att bedrivas på ett bättre sätt? 

 

Läraren vid Stadsskolans största önskan är fler och bättre instrument, för att då kunna ha 

möjlighet att exempelvis låta halva gruppen spela gitarr medan andra halvan spelar klaviatur. 

Även en mer ändamålsenlig lokal utan störningsmoment och med bättre akustik anser hen vore 

bra för undervisningen, och med den några grupprum.  

 

Rektorn vid samma skola uttrycker liknande tankar om musiksalen, och tillägger att hen har 

stora förhoppningar på den nya skolan som vid detta tillfälle byggs. Hen har däremot fått erfara 

att det är svårt att veta när den blir färdig. En annan önskan rektorn har är att det skulle vara 

möjligt att sätta av mer pengar till inköp av instrument. Att kunna köpa in bra instrument, och 

inte bara det billigaste. Hen tillägger dock att hen inte upplever att det är så illa just nu. 

Utöver detta önskar rektorn att musikläraren alltid skulle finnas på plats på skolan, och inte bara 

två dagar i veckan. Detta skulle göra det lättare att låta eleverna ha musik i halvklass och på sätt 

förminska grupperna.  

 

Läraren vid Tätortsskolan önskar mer tid före och efter lektioner, för att hinna förbereda och på 

så sätt ge eleverna så bra undervisning som möjligt. Till detta hör även att hen inte vill ha för 

stora “hopp” mellan årskurserna varje lektion. Det vill säga att hen inte vill börja med att 
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undervisa årskurs tre, och sedan direkt ha lektion med årskurs nio. Årskurs tre och fyra har 

ungefär samma behov av att musiksalen är förberedd till lektionen, och då underlättar det om 

de har lektion efter varandra. Elever äldre än så har inte samma behov, och läraren skulle då 

slippa förbereda salen flera gånger. 

 

Rektorn vid Tätortsskolan vill ha en modernare och bättre anpassad lokal. Hen efterlyser också 

fler och bättre digitala hjälpmedel för musikskapande. Detta anser hen är viktigt för de elever 

som inte förmår spela själva på traditionella instrument, samtidigt som det återspeglar den något 

bredare synen på musikbegreppet som finns i samhället idag, det vill säga att den ofta skapas 

och framförs helt elektroniskt.  

 

På Friskolan önskar läraren främst möjlighet att dela upp de yngre eleverna, som nu är 22 elever, 

i mindre grupper. En av anledningarna till det är att de yngsta eleverna i den gruppen är sex år, 

och de äldsta är nio år. Det är stor skillnad på hur mycket en sexåring och en nioåring orkar, 

anser läraren. Även rektorn vid denna skola poängterar att uppdelade grupper vore önskvärt. 

Hen önskar även mer utrymme när det kommer till lokal för musikundervisning. Både rektor 

och lärare vid Friskolan uppger att de vill ha medel till att göra fler inköp. Enligt läraren löser 

det sig ofta ändå, trots att hen ofta får vänta på inköp. Hen beskriver att saker som täcker 

elevernas akuta behov, såsom böcker och möbler, prioriteras. Läraren belyser också att det vore 

önskvärt om samarbetet med Kulturskolan utvecklades. På sikt vill hen se att hela mellanstadiet 

är inskrivna i kulturskolan, vilket skulle resultera i att de får en timme ytterligare 

musikundervisning per vecka. 

 

Likt andra informanter i denna studie önskar rektorn vid Byaskolan möjlighet att köpa in fler 

instrument. Just nu finns det inte utrymme för detta i budgeten. Hen uppger att hen vill ha 

möjlighet att helt nyinvestera i ämnet, samt modernisera det så att det finns resurser som täcker 

de nya kraven i kursplanen för musik. Risken finns att musikämnet “stannar upp” och fortsätter 

att bara vara som det alltid har varit, utan att just moderniseras. Denna rektor lägger stor vikt 

vid entreprenöriellt lärande och vill att detta ska vara en del av musikundervisningen 

också.  Undervisningen ska återspegla verkligheten och inte vara isolerad utan tydligt vara en 

del av ett större sammanhang. Rektorn uppger att lektionerna bör ha ett syfte och en mottagare, 

exempelvis genom att uppträda med de låtar eleverna lär sig. Lektionerna ska leda till 

någonting. 

 

Denna rektor skulle också önska ökat ansvar från huvudmannen för att garantera att alla skolor 

har det minimum som behövs när det gäller de fysiska förutsättningarna så att eleverna ska få 

en god musikundervisning. Detta spelar dock mindre roll om skolan har en behörig musiklärare. 

En behörig lärare kan åstadkomma mer med mindre medel, men det vore önskvärt att hen inte 

behövde det. Skulle dessutom huvudmannen ansvara för att täcka upp det som behövs för 

musikämnet behöver inte små skolor, som denna, inte snåla in på annat för att ha råd att hålla 

de resurser som krävs.  

 
[...] skulle önska att huvudmannen tog ett ansvar att inte varje skola, för vi är ju en så liten 
skola, och den här lilla skolan har inte större elevpeng än en stor skola. Ehh… men, det kan 

göra att det är knepigt. Du hör jag har åtta elever i sexan, det eh täcker ju absolut inte nån 
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lärarlön. Åh inte ens om jag har 16 elever täcker det, och då blir ju utrymmet i princip 

ingenting kvar för att nyinvestera och utveckla, och där finns det en önskan att huvudmannen 

skulle stå som garant för att varje skola faktiskt... har det den behöver för att bedriva 

musikämnet. Att det inte beror på hur duktig en rektor är på att snåla in på vikarier med 

lönekostnaden som det, som det sitter i för det, för då får ju lärare som finns på plats det är ju 

dom som får betala det dyra priset för att man gör på det sättet (Rektor Byaskolan, personlig 

kommunikation, 2019-04-03). 

 

Byaskolans musiklärare har en kortare önskelista. Hen vill aldrig mer behöva ha en 

större grupp än halvklass, och vidare önskar hen en fullt utrustad musiksal: ”Detta är 

mina två små drömmar *skratt*.” 

 

 

5.6 Musikens plats i skolan 
 

Rektorer har fått svara på frågan om de anser att musiken får tillräcklig plats på skolan. Lärare 

och rektorer berättar också om hur musiken får synas på skolan. Detta för att belysa huruvida 

musikämnet marginaliseras eller ej. 

 

5.6.1 Ges musiken tillräcklig plats på skolan? 

 

Alla rektorer förutom rektorn vid Tätortsskolan anser att musikämnet inte ges tillräcklig plats i 

skolan. Rektorn vid Byaskolan beskriver ämnet som eftersatt. Både rektorn vid Stadsskolan och 

Tätortsskolan vill se att musiken integreras med övriga ämnen. Rektorn vid Stadsskolan 

beskriver detta: 

 
..nja, alltså den får ju den plats den har i läroplanen om man säg så, det får den ju. Men jag tänk 

ju att det skulle ju va optimalt om man kunde integrera musikämnet mer i undervisningen, man 

kunde… jamen jag vet inte vad jag ska ta för exempel men om man läser nåt tematiskt. Man 

läser om Tyskland, så kan man… [...] men så kan man läsa om tyska tonsättare samt å lyssna på 

den typen av musik å läsa tysk geografi å tysk historia å eller vad som helst sådär så att man 

skulle få in det i vardagen (Rektor Stadsskolan, personlig kommunikation, 2019-02-27). 
 

Detta uppger hen att det däremot inte finns fysiska förutsättningar som krävs på den aktuella 

skolan. Rektorn tillägger att hen har stora förhoppningar på den nya skolan gällande detta.  

 

Rektorn vid Friskolan ger musiken mer plats genom att säga ja till att låta Kulturskolan bedriva 

undervisning på skoltid, vilket numer är ovanligt att det tillåts i kommunen. Rektorn, likt 

musikläraren vid skolan, önskar ett ökat samarbete med Kulturskolan så att alla elever i årskurs 

4-6 får ytterligare tid för musikundervisning.  

 

I Byaskolan är musiken eftersatt, säger rektorn, och det märks att det inte har gjorts några 

investeringar. Den skulle kunna ges mer plats, men rektorn upplever detta som svårt när 

musikläraren sällan finns på plats. Hen beskriver läget för musiken i skolan: “Men det e absolut 

att, det är inte så att man nekar det utrymme men det är inte andra som drar i det heller.” (Rektor 

Byaskolan, personlig kommunikation, 2019-04-03). 
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Rektorn vid Tätortsskolan skiljer sig från övriga rektorer då hen anser att musiken får tillräcklig 

plats på skolan. Hen poängterar att det är viktigt med musik, och övriga estetiska uttryck, i 

skolan.  

 

Rektorn svarar på frågan huruvida musiken får tillräcklig plats: 

 
Det… tror jag. Ehh och jag tror att det är nånting som dom strävar efter att ge plats i 

alla fall. Åååh… just eftersom att det har varit mycke ehm gamla rektorn som sagt och 

[musikläraren] som har drivi det. Sen finns det flera av lärarna som är involverade i 

många musikprojekt vi har å som som sysslar med dom som är intresserade å jobbar 

mycke mer. Så a jo, dom estetiska uttrycksformerna, och inte bara musik, får ganska 

stort utrymme. Mm (Rektor Tätortsskolan, personlig kommunikation, 2019-03-12). 

 

 

Rektorn vid Tätortsskolan uppger vid intervjun att hen inte har god insikt i 

musikundervisningen. Hen förlitar sig på musikläraren och skolans tidigare rektor. 

 

5.6.2 Hur syns musiken i skolan? 

 

Gemensamt för alla skolorna i denna studie är att musiken har en stor plats vid skolavslutningar 

och vid Luciafirandet. Detta var exempel som alla informanter gav när de fick frågan. Även 

Kulturskolan har en plats på vissa skolor. Vid Byaskolan spelar de elever som är inskrivna på 

Kulturskolan sina instrument på skolavslutningen, och vid Friskolan ger kulturskolans elever 

en avslutningskonsert för elever och föräldrar varje år. Angående Luciauppträdanden vill 

musikläraren vid Tätortsskolan belysa att det inte automatiskt bör falla på musikläraren att ta 

hand om detta då det inte är en del av jobbet. Däremot kan ett Luciauppträdande få in det som 

i det centrala innehållet i Lgr11 heter “Uppträdanden”. Läraren har samma tankesätt kring 

skolavslutningen.  

 

När det kommer till lektionsmusiken är alla skolorna överens om att den generellt inte syns. 

Låtarna eleverna lär sig används inte på någon skola till uppträdanden för varandra eller för 

andra grupper, utan används främst som bedömningsunderlag. Det är även främst musikläraren 

som väljer vilka låtar som ska spelas. Musikläraren vid Friskolan låter eleverna föreslå låtar till 

skolavslutningen, annars väljer hen de låtar som hen anser vara lämpliga för elevernas lärande.  

 

Utöver skolavslutning och lucia har både Stadsskolan och Byaskolan något de kallar för 

”storsjung”. Skolans alla elever träffas och sjunger några gånger per termin, vilket sköts av 

musiklärarna. Vid Tätortsskolan åker eleverna och sjunger på äldreboenden, och det finns även 

tankar på att utveckla ett musikcafé. Tätortsskolan har även en årlig resa för varje klass då de 

åker och upplever någon kulturell verksamhet. Ett exempel på detta är att de besöker operan. 

Tanken med detta är att eleverna ska uppleva musik och på så sätt få ett ökat intresse för det. 
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5.7 Sammanfattning 

 

Alla skolor i studien har en behörig musiklärare, och alla utom en har en sal som används till 

musikundervisning. Kvalitén på dessa salar varierar och musiklärarnas samlade åsikt är att de 

vill att salen ska vara bättre anpassad, något som även rektorer håller med om. Ett 

återkommande problem på de flesta skolorna är bristen på grupprum, och därav bristande 

möjlighet att dela upp grupperna. Detta är ett problem som blir högst aktuellt för de lärare som 

har stora elevgrupper i sin undervisning. Friskolan skiljer sig från detta då elevantalet på 

mellanstadiet endast uppnår tio elever, men desto fler elever finns i årskurs F-3. Vid Stads- och 

Byaskolan anser lärarna att de inte har tillräckliga förutsättningar för att eleverna ska nå målen. 

Vid Stadsskolan har salen flera störningsmoment och mycket få instrument finns att tillgå, 

medan sal och instrument saknas så gott som helt vid Byaskolan. Dessa problem löses genom 

att vid Byaskolan låta eleverna i årskurs 5-6 ha musik på en annan skola, medan Stadsskolan 

har ”turen” att eleverna byter skola när de börjar årskurs 6.  

 

Gällande musikens plats i skolan är tre av fyra rektorer överens om att den får för lite plats. En 

av rektorerna beskriver ämnet som eftersatt. Den rektor som anser att musiken får tillräcklig 

plats ger exempel på vilka sätt den får vara med, exempelvis genom resor där eleverna får 

uppleva andra former av musik. Ett förslag för att råda bot på detta som uppkom fler än en gång 

var att låta musiken vara en större del i ett ämnesöverskridande arbete.  

 

Summan av denna studie kan kort sägas är att alla deltagare är missnöjda med någonting 

rörande musikundervisningen, och alla har en önskelista över sådant som skulle göra 

undervisningen bättre. Allt från en fungerande musiksal till ökat stöd från huvudmannen.  

 

6 Diskussion 
  

Denna del börjar med en metoddiskussion, där tillvägagångssättet problematiseras och för- och 

nackdelar lyfts fram. Resultatet diskuteras sedan mot det som framkommit i bakgrunden, medan 

allt binds ihop av de musikpedagogiska traditionerna och den sociokulturella teorin. Utöver 

metoddiskussionen kommer rubrikerna nedan vara samma som rubrikerna i resultatdelen, 

främst för göra det tydligt vad som diskuteras.  

  

  

6.1 Metoddiskussion 

 

Valet att göra intervjuerna halvstrukturerade har visat sig vara lyckat. Informanterna har talat 

fritt och mycket information har framkommit. Däremot leder detta till att vissa ämnen endast 

berörs i vissa intervjuer beroende på hur samtalet sett ut. När informanterna talar fritt möjliggörs 

följdfrågor som inte finns med bland de planerade intervjufrågorna. Vissa informanter har talat 
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mer om vissa ämnen, men de färdiga intervjufrågorna har lagt grunden för alla intervjuer, vilket 

har gjort att relevant information har framkommit vid alla intervjuer. Alla intervjufrågor har 

ställts vid alla intervjuer, dock inte ordagrant eller i samma ordning då informanterna talat fritt 

och ibland kommit in på ämnen som egentligen var tänkta att beröras senare. Detta innebär att 

alla informanter inte haft samma utgångsläge, men jag anser att detta var en godtagbar lösning 

för att kunna ha ett levande samtal. Resultatet av intervjuerna tyder även på att intervjuer 

fungerade väl för denna studie. Exempelvis en enkätundersökning hade inte tillåtit samma 

utvecklade svar som intervjuerna gjorde. Möjlighet till följdfrågor gjorde att otydliga svar 

förtydligades och gjorde att få funderingar uppkom vid bearbetningen av intervjuerna.  

 

Ingen av informanterna motsatte sig att intervjuerna spelades in. Detta fungerade även bra vid 

telefonintervjuerna och resulterade i att de inte skilde sig från övriga intervjuer. I och med 

inspelningarna kunde fokus ligga på vad som sades under varje intervju vilket gjorde att 

samtalet hölls levande då jag som intervjuare var med hela tiden istället för att stanna upp och 

anteckna. Tack vare inspelningarna kunde de spelas upp flera gånger vid bearbetningen av 

intervjuerna ifall något missades och saker som förbisågs vid intervjutillfället kunde upptäckas 

senare. Detta gjorde även att citat kunde plockas ut och stärka berättelserna i resultatdelen. Trost 

(2010) redogör utöver de fördelar som upplevdes under dessa intervjuer, även nackdelar med 

att endast spela in röster vid intervjutillfällen. Mimik och andra rörelsemönster går förlorade, 

och jag har fått förlita mig på mitt minne. Något som sägs kan tolkas annorlunda när personens 

kroppsspråk inte syns. Detta utgjorde den största nackdelen för telefonintervjuerna, då 

kroppsspråk och mimik aldrig fick upplevas. Av denna anledning har förfrågan från informanter 

att svara på frågorna skriftligt nekats, då inte heller olika tonlägen kan uppfattas. 

 

Att ha med fyra olika skolor, byaskola, stadsskola, tätortsskola och friskola, har gjort att hela 

kommunen har representerats. Däremot kan inte svaren från Byaskolan ses som representativt 

för alla byaskolor i kommunen. På liknande sätt kan heller inte svaren från de deltagande 

skolorna ses som representativa för hela kommunen. Då de olika skolorna inte kan användas 

representativt på något sätt kan det tyckas onödigt att ha skolor från dessa olika kategorier. 

Detta stämmer inte helt då skillnader ändå finns. En byaskola är ofta mindre än en skola mer 

centralt belägen, och påverkas då negativt av ett mindre elevunderlag, uppgav skolans rektor. 

Detta var fallet för Byaskolan i denna studie. Detta återspeglas sedan i vilka förutsättningar som 

finns för musikundervisningen på skolan. Att ha denna uppdelning av skolor har däremot 

försvårat finnandet av informanter något. Det finns ett begränsat antal skolor i den aktuella 

kommunen, och således ett begränsat antal tätortsskolor, byaskolor och så vidare. En förfrågan 

till kommunens alla byaskolor krävdes innan någon tackade ja. Detta hade inte varit ett lika 

stort problem om detta kriterium inte varit med och det kunde ha räckt med fyra valfria skolor. 

Jag anser dock att fördelarna med de olika kategorierna överväger nackdelarna. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Nedan diskuteras resultatet och följer samma upplägg som resultatdelen. 
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6.2.1 Icke-fysiska förutsättningar för musikämnet 

 

Icke-fysiska förutsättningar rör elevernas och ledningens inställning till musikämnet, samt den 

undervisningstid ämnet får.  

 

Till stor del var de deltagande musiklärarnas upplevelser att eleverna är positiva till musiken. 

Läraren vid Byaskolan lyfte att det har varit en resa till att få eleverna att förstå vitsen med 

musikämnet. Den tidigare inställningen var kantad av att eleverna såg det som hopp och lek och 

inte förstod varför man har musik i skolan. Skolinspektionens granskning (2011) synliggjorde 

musikens låga status i skolan. Enligt den granskningen påverkas elevernas inställning av ämnets 

ställning i skolan. Detta verkar stämma överens med denna lärares upplevelse. Byaskolan är 

den skola i studien som ter sig tydligast påverkad av bristande materiella förutsättningar. Att 

det även är denna skola som upplevs ha elever som åtminstone har haft den mest negativa 

inställningen gentemot musikämnet kan visa att om ämnet inte får de resurser som krävs leder 

det till en sämre inställning hos eleverna. Även Stadsskolans lärare upplever att elevernas 

inställning till musikämnet är varierande. I likhet med Byaskolan är Stadsskolan en av de skolor 

som visar sig ha betydande brister vad gäller materiella förutsättningar för att bedriva god 

musikundervisning. Även här kan en koppling mellan de förutsättningar musikämnet ges och 

elevernas inställning ses. Att ämnet har låg status på skolan kan vara anledningen till att det 

materiella brister. Med det sagt är det inte endast detta som påverkar elevernas inställning, utan 

detta kan även bero på exempelvis den allmänna inställningen till ämnet i det egna hemmet, 

eller en viss rädsla för att exempelvis spela eller sjunga inför andra, vilket en lärare lyfte. 

Läraren vid Stadsskolan upplever däremot inte, till skillnad från läraren vid Byaskolan, att 

ledningens inställning inte är så positiv som skulle önskas gällande musiken. Resterande lärare 

upplever ledningen som positiv, och även eleverna som positivt inställda. Trots att brister finns 

för möjliggörandet av en god musikundervisning som skulle kunna göra att musiken uppfattas 

som ett lågstatusämne, har detta inte påverkat elevernas inställning nämnvärt. Frågan om vad 

de deltagande lärarna anser om ledningens inställning till musikämnet bidrar också till att se 

huruvida ämnet ses som ett lågstatusämne eller inte. Då läraren vid Byaskolan var den enda 

som inte var positivt inställd till ledningens inställning stärker det bilden av att ämnet inte har 

hög status där. Det är också den enda skolan som helt saknar musiksal, och som först i år har 

en behörig musiklärare för första gången. Däremot har ledningen inte nöjt sig helt med detta, 

utan har delvis löst problemet genom att låta skolans äldsta elever ha musik på en annan skola 

med bättre utrustning. Problemet kvarstår däremot fortfarande för de yngre eleverna. Rektorn 

vid Byaskolan lyfter problemet med att det är svårt som liten skola med lågt elevunderlag att 

lägga de pengar som behövs på musikämnet, och detta kan vara anledningen till att de yngre 

eleverna på skolan fortfarande inte har möjlighet att få en musikundervisning med tillgång till 

ändamålsmässig sal samt musikinstrument. Något som lyftes vid intervjun med rektorn vid 

Tätortsskolan var att hen upplevde att hen inte var så insatt i musikundervisningen, men antog 

att den hade hög status tack vare rektorn innan. Detta ger en bild av att musikläraren åtminstone 

vid denna skola har stor frihet när det kommer till musikundervisningen. Detta medför i sin tur 

även ett ökat ansvar, då alla beslut som tas får stå för läraren då rektorn inte verkar ha någon 

vilja att ha någon insyn i undervisningen. 
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I kursplanen för musik beskrivs musik som någonting som berör människor både kroppsligt 

och känslomässigt och att den har en viktig plats i människors gemenskap. Eleverna ska kunna 

samtala om musik och hur den påverkar dem själva och samhället rumt dem (Skolverket, 2018). 

En redan från början negativ inställning till musik som ämne bör försvåra dessa samtal om 

musikens betydelse. För detta krävs inte nödvändigtvis de rätta materiella förutsättningarna, 

men inställningen hos eleverna blir desto mer vital för att detta ska ha möjlighet att tillgodoses. 

Att denna inställning till viss del motverkas av skolan genom att inte se till att musikämnet har 

de rätta förutsättningarna kan i längden påverka elevernas måluppfyllelse.   

 

Två av de deltagande musiklärarna upplever att tiden räcker till, medan de andra två vill ha mer 

tid. Musikämnet har lägst garanterad undervisningstid i skolan, och Skolverkets granskning 

(Skolverket, 2005 & 2015) från både 2003 och 2013 visar att musiklärare anser att tiden inte 

räcker till. Att lära sig spela instrument samt musikämnets resterande delar tar tid och det är av 

stor vikt att det är tydligt hur allt ska hinnas med. De deltagande musiklärarna i denna studie 

som anser att tiden inte räcker till menar att tidsbristen främst beror på de fysiska 

förutsättningarna såsom gruppstorlek och brist på instrument. Det är alltså inte säkert att de haft 

samma åsikt om förutsättningarna varit i deras favör. Läraren vid Byaskolan anser att tiden 

räcker till, trots att både musiksal och instrument saknas på skolan. Det går dock inte utesluta 

att hen utgår från de elever som har sin undervisning på den andra skolan och alltså har bättre 

förutsättningar för en god musikundervisning. Att lärarna upplever att tidsbrist infinner sig när 

undervisningsgrupperna är för stora tyder på att deras undervisning är till viss del genomsyrad 

av konservatorietraditionen. Stora grupper gör det svårt att hinna instruera alla, vilket bör 

innebära att lärarna har en önskan om att i mångt och mycket undervisa eleverna en och en och 

på så sätt lära dem att spela ett instrument, vilket är en del av konservatorietraditionen 

(Lindeborg, 2000). Just här belyser musiklärarna att det finns för lite undervisningstid. Hade 

grupperna varit mindre hade musiklärarna hunnit instruera alla elever en och en och de hade 

förmodligen inte ansett att undervisningstiden varit för låg. Läraren vid Friskolan anser att tiden 

räcker till, om än tidsramarna känns snäva. Hen upplever dock att tiden räcker till tack vare att 

hen undervisar i fler ämnen och då kan väva in musiken vid fler tillfällen än enbart under 

musiklektionen. Denna lärares åsikt om att tiden räcker till är alltså villkorad på så sätt att hen 

har möjlighet att undervisa i musik även utanför musiklektionerna. Att det finns för lite tid är 

ett genomgående problem som inte är i samklang med den sociokulturella teorin. Wallerstedt, 

Lagerlöf och Pramling (2014) lyfter att just tid och kontinuitet är det som krävs för att ett 

redskap ska approprieras. I detta fall innebär det att tid krävs för att eleverna ska lära sig spela 

instrument och för att undervisningen i detta ska kunna ske kontinuerligt.  

 

6.2.2 Materiella förutsättningar för musikämnet 

 

Detta avsnitt berör huruvida behöriga musiklärare finns att tillgå, hur det ser ut med eventuell 

musiksal och eventuella grupprum samt instrument och digitala hjälpmedel.  

 

Alla skolorna i studien har en behörig musiklärare. Byaskolan skiljer sig något från resterande 

skolor då detta är första året de har en behörig lärare i musik. En behörig musiklärare är av stor 
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vikt, anser rektorn vid Byaskolan, och detta blev tydligt då hen märkt en stor skillnad i 

kvaliteten på undervisningen. Hen anser att övriga fysiska förutsättningar inte blir lika viktiga 

då, men att det ändå är synd att musikläraren i fråga måste anpassa sig efter dem. En musiklärare 

besitter kvalitéer som den “generelle” läraren inte har, beskriver Russel-Bowie (1993) såsom 

insikt i kursplanen, vetskap i hur en musiklektion planeras och egen musikerfarenhet. En ej 

behörig musiklärare kan besitta egen musikalisk erfarenhet, men saknar då de delar som är 

väsentliga för att bedriva en god musikundervisning. Detta är ingenting någon av skolorna 

behöver tampas med. Däremot finns skillnad i hur erfarna de olika musiklärarna är. I detta fall 

kan de delas in i ”kort erfarenhet” och ”lång erfarenhet”, med musiklärarna vid Byaskolan och 

Stadsskolan som faller in i den första kategorin. Erfarenhet är av stor betydelse, vilket främst 

läraren vid Friskolan belyser. Denne lärare menar att det till stor del är tack vare hens erfarenhet 

som hen inte behöver vara alltför kreativ för att lösa de problem som finns för 

musikundervisningen på skolan. Det är de deltagande musiklärarna med kortast erfarenhet som 

främst lyfter stora problem på skolorna de är verksamma vid. Detta beror förmodligen inte på 

deras i sammanhanget korta erfarenhet, då dessa skolor har de största fysiska motsättningarna 

i form av dåligt utrustad, eller avsaknad av musiksal samt besitter för få instrument i förhållande 

till antal elever. 

 

När det gäller musiksal är ingen av informanterna helt nöjd med vad som finns att tillgå. De 

största problemen verkar ligga hos Stadsskolan, med en musiksal med många störningsmoment, 

och Byaskolan som saknar musiksal helt. Tätortsskolan har en stor och rymlig sal, men saknar 

grupprum vilket resulterar i att läraren alltid har en fullstor grupp att undervisa, detsamma gäller 

lärarna vid Stadsskolan och Byaskolan. Friskolan har jämfört med resterande skolor goda 

möjligheter att dela upp grupperna och bedriva en fungerande undervisning i salen. Detta är 

dock beroende av att gruppen som har instrumentundervisning, årskurs 4-6, bara består av tio 

elever. Utrymmena de har att tillgå är mycket små och räcker troligtvis inte till om elevgruppen 

skulle utökas. Att ha en musiksal på skolan innebär inte nödvändigtvis att möjlighet finns till 

en god undervisningsmiljö, på samma sätt som avsaknad av musiksal inte nödvändigtvis leder 

till en sämre undervisningsmiljö. En musiksal kan vara byggd för just det ändamålet, med bra 

akustik, lämplig dämpning utåt och goda möjligheter att dela upp grupper. Ingen av skolorna 

har en musiksal som är byggd för att vara just musiksal, utom möjligtvis Tätortsskolan. Rektorn 

på skolan var inte helt säker på om det var fallet, men det som framkommer är att musiksalen 

delas med bildämnet och då inte används uteslutande som musiksal. Då ingen av musiksalarna 

vid dessa skolor är gjord för att vara just musiksal kan ett klassrum vara ett lika gott alternativ. 

Det som då istället påverkar undervisningen är tillgång till instrument och även digitala 

hjälpmedel. Att ha tillgång till en musiksal, eller en rymlig sal över huvud taget, är dock inte 

att förringa. Ensemblespel är en del av kursplanen för musik (Skolverket, 2018), och instrument 

och eventuell ljudanläggning måste få plats någonstans. Det gäller inte bara för förvaring, utan 

också för användning. Att plats för detta finns är ofta inte fallet i ett vanligt klassrum.  

 

I avsnitt 5.1 redogjordes det för vad som minst krävs för att bedriva musikundervisning som 

stämmer överens med vad som står i de aktuella styrdokumenten. För det första krävs det att 

eleverna kan spela bas-slagverks- och melodistämma samt ett ackompanjemang på ett 

ackordinstrument. Dessutom ska eleverna spela på olika instrument (Skolverket, 2018). 
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Byaskolan, som knappt har några instrument alls, kan inte tillgodose detta krav. De har däremot 

löst detta genom att låta eleverna i årskurs 5-6 ha sin musik på en skola med instrument. Detta 

innebär dock att elever yngre än så endast får nöja sig med att turas om att testa spela på den 

gitarr eller det elpiano läraren har med sig. Eleverna ska även spela ensemblespel, vilket 

Byaskolan inte heller kan tillgodose. Stadsskolan kan till viss del tillgodose dessa krav, men 

faller på antalet instrument som finns att tillgå. Det finns tillgång till de slags instrument som 

behövs, även om vissa är av dålig kvalitet. Däremot räcker de inte till då elevgrupperna är för 

stora. Lösningar på detta problem skulle antingen vara mer tid, så att eleverna hinner turas om, 

färre elever per grupp eller att köpa in fler instrument.  

Tätortsskolan och Friskolan kan tillgodose dessa krav. Friskolan har inte fler instrument än 

Stadsskolan, men gruppen är istället mindre. För få instrument gör att kravet på ensemblespel 

inte kan uppfyllas, och läraren blir låst till vissa undervisningsmetoder, då exempelvis 

undervisning enligt samspelstraditionen (Lindeborg, 2000) omöjliggörs. Vissa deltagande 

musiklärare löser detta genom att lägga stort fokus vid kunskapskrav som inte innehåller 

instrumentspel. Läraren kan i ett sådant fall också välja att hålla sig till konservatorietraditionen, 

som fokuserar på individuellt instrumentspel och musiken som hantverk snarare än en social 

aktivitet (Lindeborg, 2000). I detta fall uppstår däremot andra problem, såsom möjlighet att 

bedriva individuell instrumentundervisning i flera klasser. Tiden för något sådant finns 

troligtvis inte, med tanke på att tiden inte anses räcka till även vid gruppundervisning.  

Ett återkommande problem på skolorna är att instrumenten går sönder. En expert på detta 

område finns inte att tillgå på någon av skolorna, utan uppgiften faller på musikläraren. Att 

budgeten inte räcker till att köpa in instrument är återkommande på alla skolorna, och att laga 

instrumenten själv blir då ännu viktigare. På Friskolan löses detta genom ett nära samarbete 

med Kulturskolan, medan läraren vid Tätortsskolan upplever att hen inte har tid inom sin 

arbetstid att laga instrumenten, vilket gör att instrument faller bort under läsåret. Samma lärare 

upplever också att hen måste använda helgen till att förbereda musiksalen. Utöver problemet 

som vissa lärare har när det gäller att lektionstiden inte räcker till, så räcker heller inte 

arbetstiden till för vissa. Även detta påverkar undervisningen för eleverna, då de instrument 

som finns faller bort och musiksalen kanske inte alltid är så förberedd som den borde vara. När 

krav på att agera instrumentverkstad faller på lärarna, samtidigt som att tid inte ens finns till att 

förbereda musiksalen innan lektioner faller detta lätt bort, vilket i sin tur leder till att instrument 

faller bort. Lärarna vill ha mer lektionstid, men även tiden runt lektionerna räcker inte alltid till. 

Lösningarna på dessa två problem går emot varandra, då ökad lektionstid leder till minskad tid 

till annat, och vice versa. Musiklärarna på samtliga skolor i denna studie är ensamma på sin 

skola. Ytterligare en musiklärare skulle lösa dessa problem, men detta bör vara svårt för 

samtliga skolor att budgetera för.  

 

Utöver instrument krävs någon form av digitala hjälpmedel, både för elevers musikskapande 

och för att läraren ska kunna ge exempel på olika genrer och instrument som inte finns att tillgå 

på skolan (Skolverket, 2018). Det behöver inte vara nödvändigt för läraren att ha tillgång till 

detta själv, men hen är då beroende av att själv kunna ge exempel på genrer och vokala uttryck, 

och att eleverna får uppleva exempelvis olika blåsinstrument i verkligheten (Skolverket, 2017). 

Detta är något Tätortsskolan arbetar med, då eleverna får åka och uppleva musik och andra 

kulturella uttryck årligen, exempelvis på operan. Alla skolor har tillgång till digitala hjälpmedel 
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för eleverna. På vissa skolor har eleverna en egen dator, och på resterande finns datorer eller 

surfplatta att låna. Detta upplever jag som föga förvånande då digitala hjälpmedel är en trend 

som går att se även i övriga ämnen. Ett digitalt hjälpmedel för eleverna behöver inte finnas till 

enbart för musiken, utan kan användas även på matematiken eller svenskan. För musikskapande 

behövs dock exempelvis applikationer för det ändamålet. För de skolor som har färre instrument 

är de digitala hjälpmedlen ännu mer vitala, då även de får agera instrument tack vare olika 

programvaror. Dras det till sin spets kan detta användas till viss del för ensemblespel, men kan 

inte ersätta instrumentinlärning. Vid Byaskolan finns problemet att de digitala hjälpmedlen inte 

alltid kan kopplas upp till internet. Detta diskuteras dock inte här då det problemet påverkar fler 

ämnen än bara musikämnet. Detta verkar vara ett allmänt problem på skolan, och finns inte på 

grund av att musikämnet skulle vara marginaliserat, vilket upplevs vara fallet i Aulin-Gråhamn, 

Persson och Thavenius (2004) studie kring de estetiska ämnena i skolan.  

 

6.2.3 Organisation och undervisning 

 

Stadsskolan är studiens enda F-5-skola. Tätortsskolan är en F-9-skola och både Byaskolan och 

Friskolan är F-6-skolor som undervisar i B-form. Detta gör att alla medverkande musiklärare 

har olika utgångslägen. Läraren vid Stadsskolan släpper sina elever innan de får sitt första betyg, 

vilket hen är glad för på grund av de bristande materiella förutsättningarna. Resterande 

musiklärare undervisar eleverna även när det är dags för betyg. Lärarna vid Friskolan och 

Byaskolan gör dock detta samtidigt som de har yngre elever i samma grupp. Läraren vid 

Friskolan löser detta genom att ha en tydlig treårsplan för sin undervisning för att hinna med 

allt, medan läraren vid Byaskolan tänker anpassa sin undervisning beroende på gruppstorleken 

varje år. Läraren vid Friskolan påpekar att det största hindret med denna arbetsform är att de 

yngre eleverna inte orkar lika mycket som de äldre, och att det då blir svårt att anpassa lektionen 

så att den ska passa alla. Det stora åldersspannet är det som kan påverka undervisningen, och 

kräver en lärare som är medveten om hur undervisningen bör läggas upp för att på bästa sätt 

passa detta arbetssätt.  

 

Tätortsskolan och Stadsskolan har störst elevgrupper: Stadsskolan med 17-20 elever och 

Tätortsskolan med 22-26 elever. Även Friskolan har en grupp med 22 elever, nämligen årskurs 

F-3, men bedriver ingen instrumentundervisning i den gruppen. Läraren vid Byaskolan har som 

flest 16 elever åt gången, men känner sig, trots det i sammanhanget låga antalet, hindrad av att 

inte kunna dela upp gruppen. Alla lärare önskar mindre grupper, förutom läraren vid Friskolan 

som har 10 elever i årskurs 4-6 med möjlighet att dela upp dem. Skolverkets undersökning 

(2015) visar att undervisande lärare i musik anser att stora elevgrupper utgör ett hinder för 

elevernas måluppfyllelse. Det som syns på ett nationellt plan är att grupperna väldigt ofta består 

av fler än 20 elever. Detta stämmer till viss del in på de deltagande skolorna i denna studie. De 

skolor som har mindre grupper är skolor med ett mindre elevunderlag, och inte på grund av att 

lärarna undervisar i halvklass. Alla deltagande lärare i denna studie upplever att gruppstorleken 

påverkar undervisningen negativt, och ingen av skolorna har löst detta genom att se till att 

lärarna undervisar i halvklass trots att det finns upplevda hinder för elevernas måluppfyllelse, 

både hos dessa deltagande lärare och hos lärare som deltagit i Skolverkets undersökning 

(Skolverket, 2015). Att detta upplevs påverka elevernas måluppfyllelse kan, återigen, bero på 
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att musiklärare gärna håller sig till konservatorietraditionen i sin undervisning. Väljer de istället 

att lägga större vikt vid samspelstraditionen samt utgå ytterligare från Vygotskijs (1999) 

sociokulturella teori bör stora grupper inte vara ett lika stort problem. Tanken med 

samspelstraditionen är att eleverna ska spela i grupp (Lindeborg, 2000), och med hjälp av den 

närmaste utvecklingszonen kan eleverna hjälpa varandra att utvecklas i sitt musicerande 

(Vygotskij, 1999).  

 

Både Stadsskolan och Friskolan uppger att de arbetar efter en arbetsplan, skillnaden är att 

läraren vid Friskolan har konstruerat den själv medan läraren vid Stadsskolan följer en 

kommunal plan. Vid Stadsskolan finns planen för att alla elever ska ha berört samma 

arbetsområden när de börjar sexan på en annan skola, medan en plan krävs vid Friskolan för att 

arbetet med B-form ska fungera. Dessa arbetsplaner fyller alltså olika funktioner. Problemet 

som läraren och rektorn verksamma vid Friskolan uppger är att om elever byter skola så har de 

inte följt den kommunala arbetsplanen och då inte nödvändigtvis berört samma områden som 

eleverna på den nya skolan. Detta åtgärdas genom att noggrant fylla i bedömningsmatriser efter 

varje område. Vid Stadsskolan bör däremot inte ett eventuellt skolbyte ställa till några problem 

för eleverna. Likheten mellan dessa olika arbetsplaner är att de strukturerar och underlättar 

undervisningen. Läraren vid Stadsskolan vet vad som ska arbetas med fram till sexan, och när 

detta ska arbetas med. Läraren vid Friskolan har en egenkonstruerad plan som hen efter 

erfarenhet vet fungerar att förhålla sig till.  

 

6.2.3.1 Hur ser en typisk musiklektion ut? 

 

Få deltagande lärare kan egentligen svara på hur en typisk musiklektion ser ut. Denna fråga kan 

ha behövt förtydligas något, då det som egentligen efterfrågades var om de exempelvis alltid 

har samma början, samma slut, ungefär vad de brukar arbeta med och så vidare. Läraren vid 

Byaskolan anger att de brukar börja med en “Hej-sång”, och läraren vid Stadsskolan beskriver 

hur hen använder tavlan i början av lektionen och ofta börjar med att sjunga en sång med 

rörelseövningar. De resterande lärarna uppfattade antingen inte beskrivningar av exempelvis 

“Hej-sånger” som relevanta, eller så påbörjas deras lektioner på olika sätt varje gång. 

Återkommande är att instrumentspel ligger i fokus i årskurs 4-6. Den praktiska aspekten av 

ämnet verkar vara den del lärarna lägger mest tyngd vid. Läraren vid Stadsskolan uppger att när 

de arbetar teoretiskt använder de inte hela lektionen till det, utan varvar det med praktiska 

uppgifter. De teoretiska delarna återfinns till viss del i den estetiska traditionen, som uppger att 

musik har olika kriterier som noga ska följas (Lindeborg, 2000). Detta kan tolkas som lärande 

av musikens byggstenar samt genrekunskap, vilket återfinns i läroplanen (Skolverket, 2018). 

Enligt informanterna får de teoretiska delarna inte lika mycket plats som de praktiska delarna, 

vilket i längden kan innebära att den estetiska traditionen får ge vika för andra traditioner. 

Däremot uppmuntrar denna tradition till “efterapning”, det vill säga att härma något någon 

annan spelar korrekt (Lindeborg, 2000). Detta återfinns ofta i exempelvis ensemblespel då alla 

bör spela på korrekt sätt för att skapa en fungerande helhet.  
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6.2.3.2 Hur läggs undervisningen i instrumentspel upp? 

 

I Stadsskolan finns för få instrument för att de ska räcka till alla elever. Eleverna arbetar i 

grupper, där en grupp spelar gitarr, en grupp keyboard och så vidare. De cirkulerar sedan så att 

alla får testa alla instrument. Tillsammans spelar de en låt. Ibland delar två elever på en gitarr, 

där den som inte spelar då får se till att den andre gör rätt. Trots att detta är en nödlösning från 

lärarens håll stämmer det överens med Vygotskijs närmaste utvecklingsteori (Vygotskij, 1999). 

Med hjälp av den andre elevens kunskap kan eleven som spelar på gitarren vandra från sin 

nuvarande kunskapsnivå till nästa. Detta återfinns även när eleverna spelar själva på sitt 

instrument, men ändå spelar i grupp med andra. De är alltså flera gitarrister som kan hjälpa 

varandra att nå en högre kunskapsnivå. I denna undervisningsform finns också stark inspiration 

från samspelstraditionen, som fokuserar på just ensemblespel vilket detta är. Musiken 

representerar här en social gemenskap, då eleverna spelar tillsammans i grupp snarare än 

enskilt. Likt Stadsskolan ägnar sig även eleverna vid Tätortsskolan åt en liknande form av 

cirkulärundervisning. De spelar varje instrument i grupper om åtta, vilket gör att även här 

återfinns den närmaste utvecklingsteorin och samspelstraditionen (Vygotskij, 1999 & 

Lindeborg, 2000). Den närmaste utvecklingsteorin hade kunnat få ett ännu starkare fäste om 

grupprum skulle finnas att tillgå. Får eleverna öva i varje grupp för sig blir de inte störda av 

andra. Bristen på grupprum leder även till att endast en elev åt gången kan spela trummor på 

grund av ljudvolymen. Detta verkar vara ett återkommande problem på alla skolor, antingen på 

grund av ljudvolymen eller att trumset helt saknas. Åtminstone två lärare ser inget större 

problem med det, då de hävdar att ett trumset kan byggas av det mesta. Vid Stadsskolan 

använder eleverna ihoprullade papper och övar trumkomp på sina stolar. Detta må lösa 

problemet med avsaknad av trumset eller för kraftig volym, men det kan inte återskapa 

trumsetets alla delar, såsom pukor, virveltrumma och cymbaler. Däremot kan detta räcka till 

för att täcka det som står i läroplanen, det vill säga att eleverna ska kunna spela ett 

slagverkskomp (Skolverket, 2018). Det framgår inte att det ska ske på just ett trumset. Däremot 

ska eleverna prova på flera olika instrument, och att kalla en stol för instrument kan vara att dra 

det till sin spets.  

 

De elever vid Byaskolan som har möjlighet att ha sina lektioner på en annan skola har en 

liknande musikundervisning som de två ovannämnda, med hälften av eleverna på instrument 

och hälften på sång. Därav faller undervisningen in i samma kategorier som undervisningen 

ovan. Eleverna som däremot inte har möjlighet att spela på den andra skolan får inte lika mycket 

instrumentundervisning. Läraren har med sig ett elpiano och en gitarr och eleverna får spela en 

åt gången, och undervisning kan då ske enligt konservatorietraditionen (Lindeborg, 2000). 

Avsaknad av trummor löser hen på ett liknande sätt som läraren vid Stadsskolan. Dessa elever 

spelar alltså inte i grupp, och får då inte samma möjlighet att lära sig av varandra. Det blir heller 

inget ensemblespel, utan denna undervisningsform faller snarare in under 

konservatorietraditionen. Fokus ligger då på individuell instrumentträning, och lärarens roll är 

då att se till att eleven utvecklas och inte gör fel (Lindeborg, 2000). Detta verkar dock inte vara 

ett frivilligt undervisningssätt för läraren, utan snarare ett sätt att anpassa sin undervisning efter 

de materiella förutsättningar som finns.  
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Vid Friskolan har läraren valt att lägga teoretisk undervisning på höstterminen och 

instrumentspel på vårterminen. Likt Stadsskolans lösning att eleverna har musik varannan 

termin förlorar även eleverna vid Friskolan viss kontinuitet när det kommer till instrumentspel. 

Vid ensemblespel delas inte eleverna upp efter instrument utan efter vilket eller vilka ackord de 

ansvarar för. Om den närmaste utvecklingszonen ska vara aktuell här krävs det att eleverna har 

kunskap om varandras instrument och inte bara det de spelar på just vid det tillfället (Vygotskij, 

1999). Det går att anta att eleverna spelar olika instrument vid olika tillfällen och därav 

fortfarande kan hjälpa varandra, men detta är inget som har tydliggjorts av läraren. Utöver detta 

ensemblespel läggs fokus på ren instrumentträning vilket kan falla under 

konservatorietraditionen, men hur god översikt läraren har på eleverna och deras utveckling i 

musikhantverket är beroende av gruppstorlek och hur läraren lägger upp denna undervisning 

(Lindeborg, 2000).   

 

Lärarna vid både Friskolan och Byaskolan framhåller att digitala hjälpmedel används både som 

ersättning till instrument och för elevernas egna musikskapande. Eget musikskapande, eller 

musikskapande i grupp, sker enligt Byaskolans lärare enligt givna regler för hur en låt är 

uppbyggd, men är annars fritt för eleverna. Detta skapande av musik faller under den 

progressiva traditionen, där fokus ligger på elevernas upplevelser och motivation. Enligt denna 

musikpedagogiska tradition ska eleverna släppas fria och läraren ska inte styra. Denna 

progressivism har förut beskrivits som en “skrammelorkester”, vilket kan bli ett resultat om 

eleverna får fri tillgång till en hel bank med förinspelade loopar att bygga låtar med (Lindeborg, 

2000). 

 

En del lärares beskrivningar gällande sin undervisning stämmer in på att se på musik som ett 

bredare begrepp. Läraren vid Friskolan tar tillfället i akt och använder lektioner till att 

exempelvis lyssna in sig på eventuella talfel hos vissa elever, då de använder sin röst på andra 

sätt än övriga lektioner. Hen tar även in musiken i övriga ämnen, exempelvis i form av 

“mattemusik”.  Uddén (2001) beskriver att de barn som håller på att lära sig det skriftliga eller 

det verbala språket kan lära sig detta genom exempelvis rimvisor och sånglekar. Detta är något 

som lärarna vid både Stadsskolan och Byaskolan ägnar sig åt. Linge (2013) beskriver vikten av 

samarbete och interaktion med varandra under musiklektionerna. Eleverna lär sig och inspireras 

av varandra, och detta möjliggörs av ensemblespelet som dessa deltagande lärare beskriver. 

Linge anser att det är viktigt att detta möjliggörs för att eleverna inte ska bli beroende av lärarens 

bedömning och att detta minskar genom ett aktivt samarbete. Dessa tankar återfinns i den 

sociokulturella teorin (Vygotskij, 1999) samt i samspelsteorin (Lindeborg, 2000). Detta skulle 

förmodligen underlättas på dessa deltagande skolor om det fanns fler möjligheter att dela upp 

eleverna så att alla inte sitter i ett rum trots att alla inte samarbetar med varandra just då.  

 

6.2.4 Måluppfyllelse 

 

Eleverna vid Stadsskolan och Byaskolan är de som har problem att nå målen med de 

förutsättningar som finns. Vid Byaskolan löses detta problem genom att de äldsta eleverna har 

lektion på en annan skola, medan problemet till viss del löses av sig själv vid Stadsskolan genom 

att eleverna byter skola när de börjar årskurs 6. De problem som finns är för det första brist på 
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instrument. Utan lämpligt instrumentspel blir det svårt att uppnå de kunskapsmål som är satta. 

Byaskolan lider även av att inte ha en musiksal, utan blir beroende av ytor som inte är optimala 

för musikundervisning. Detta gäller dock även Stadsskolan, trots att salen som används endast 

används för just musikundervisning. Störningsmomenten som finns i den påverkar lektionerna 

negativt. Det finns förutsättningar vid Stadsskolan för att nå målet som säger att eleverna ska 

spela melodi-, bas- och slagverksstämmor (Skolverket, 2018), men faller på att grupperna är 

större än antalet instrument som finns. Eleverna får dela instrument med varandra, och det finns 

en mycket knapp tillgång till bas- och slagverksinstrument. Att dela på instrumenten kan 

däremot till viss del berättigas av den sociokulturella teorin, då det underlättar för eleverna att 

aktivt lära av varandra i enighet med den närmaste utvecklingsteorin (Vygotskij, 1999). 

Eleverna vid Byaskolan har inte möjlighet att nå målet som nämns ovan. Läraren tar med sig 

en gitarr och ett elpiano, vilket innebär att två elever kan spela åt gången när dessa instrument 

finns att tillgå. Att lära sig spela de stämmor som krävs tar tid och ska en hel grupp turas om på 

dessa instrument förlorar de den kontinuitet som krävs för att lära sig spela (Wallerstedt, 

Lagerlöf & Pramling, 2014). Att enligt konservatorietraditionen fokusera på den individuella 

instrumentinlärningen torde i detta fall inte vara möjligt då majoriteten av eleverna blir utan 

syssla under lektionerna (Lindeborg, 2000). Även läraren vid Tätortsskolan uppger att hen 

upplever att det är svårt att nå målen. Detta beror främst på att grupperna är för stora för att 

hinna med att instruera alla elever i den mån som är nödvändig. Det verkar inte finnas lika 

tydliga problem vid Tätortsskolan och Friskolan som vid Stadsskolan och Byaskolan, men stora 

grupper, få instrument, dåliga förutsättningar att dela upp grupperna och förutsättningar som 

kräver att musikläraren även måste agera instrumentverkstad vilket det inte alltid finns tid till 

inom arbetstiden är återkommande problem som alla mer eller mindre påverkar elevernas 

möjlighet till måluppfyllelse. De problem som musiklärarna redogör för gällande elevernas 

måluppfyllelse är reella. Att ha för få instrument och undermåliga salar skapar svårigheter för 

musikundervisningen. Att grupperna är för stora tyder däremot på att musiklärarna i fråga gärna 

undervisar enligt konservatorietraditionen där de själva vill vara med och instruera varje elev 

(Lindeborg, 2000), istället för att förlita sig mer på den sociokulturella teorin där eleverna kan 

lära av varandra, vilket i sin tur bör frigöra tid för läraren som i det fallet enbart ska vara med 

och peka eleverna åt rätt riktning (Vygotskij, 1999). Däremot kan det inte avskrivas helt som 

ett ickeproblem då majoriteten av musiklärarna i Skolinspektionens nationella undersökning 

uppger att för stora grupper utgör ett hinder för elevernas måluppfyllelse (Skolinspektionen, 

2011). 

 

6.2.4.1 Vad vill lärare och rektorer ska se annorlunda ut för att musikundervisningen ska 

ha möjlighet att bedrivas på ett bättre sätt? 

 

Alla informanter önskar basala resurser, såsom fler instrument, möjlighet att förnya 

instrumentbanken och en musiksal anpassad för ändamålet. Detta stämmer överens med vad 

Skolinspektionen (2011) och Skolverket (2015) visar i sina undersökningar. Skolorna i denna 

kommun har alltså liknande problem som skolor har nationellt med sin musikundervisning. 

Bristerna verkar främst ligga hos de materiella förutsättningarna, då det är dessa som står högst 

upp på alla tillfrågades önskelista. Rektorn vid Byaskolan skiljer sig något från de andra 

informanterna då hen lyfter behovet av ett ökat stöd från huvudmannen, kommunen, öronmärkt 
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till musikämnet. Hen lyfter att små skolor inte har ett elevunderlag som täcker det som behövs 

för att bedriva en god musikundervisning, knappt ens en musiklärarlön. Även informanterna 

vid Friskolan lyfter problemen med att vara en liten skola, men Friskolan påverkas negativt 

delvis på grund av att det är just en friskola, som i det här fallet inte hör till någon stor koncern. 

Stadsskolan och Tätortsskolan har ett större elevunderlag och påverkas då inte på samma sätt 

av för lite pengar att lägga på musikämnet, men uppger ändå att exempelvis inköp av instrument 

inte ryms inom budgeten. Stora som små skolor lider av att det inte finns nog med pengar, vilket 

innebär att det inte enbart är ett bristande elevunderlag som bakomliggande orsak. Tillfrågade 

musiklärare i denna studie hävdar att annat behöver prioriteras före musikämnet, såsom 

läroböcker, och att elever i behov av stöd i exempelvis matematik eller svenska får detta stöd 

under musiklektionerna. Lindgren (2006) visar i sin avhandling att de estetiska ämnena alltid 

behöver legitimera sig mot övriga ämnen i skolan. I just denna aspekt anses de inte förstärka 

övriga ämnen, utan prioriteras helt enkelt ned.  

 

6.2.5 Musikens plats i skolan 

 

Nej, musiken får inte tillräcklig plats på skolan. Detta är det nästan helt gemensamma svaret 

från de deltagande rektorerna. Ingen nekar musiken plats, men det finns heller ingen som 

försöker dra i den, berättar en rektor. Detta är ett problem som främst uppstår på de två skolor 

som inte har musikläraren på plats mer än en eller två dagar per vecka. Detta pekar på antingen 

en brist på behöriga musiklärare i kommunen, eller en ovilja eller omöjlighet att budgetera för 

en musiklärare på heltid. En önskan som uppkom vid fler än ett tillfälle var att ge musiken mer 

plats genom att integrera den i övriga ämnen. Ett exempel Lindgren (2006) visar är att de 

estetiska ämnena kan ha en förstärkande funktion, där de existerar för att förstärka lärandet i 

andra, teoretiska, ämnen. Detta är den funktion musikämnet kan få när den integreras i övriga 

ämnen. Det senare behöver inte nödvändigtvis vara negativt, men för att det ska få en positiv 

prägel krävs det också att musikämnet även får stå på egna ben, utan att enbart finnas till för att 

göra andra ämnen bättre. Däremot återfinns helhetssynen på undervisning, genom att 

exempelvis arbeta ämnesöverskridande, i Vygotskijs sociokulturella teori (Vygotskij, 1999). 

En rektor uttrycker att det syns hur roligt barnen har på musiken, och vilken sångglädje som 

finns och att detta gör musiken viktig. Även detta ger Lindgren (2006) exempel på, där den 

estetiska verksamheten får finnas tack vare dess lustfyllda funktion. Det blir ett roligt avbrott 

från det teoretiska i skolan. Även detta är inte nödvändigtvis något negativt, men synsättet 

förminskar ämnets ställning i skolan och kan bidra till att det anses vara ett så kallat “hopp och 

lek”-ämne, vilket läraren vid Byaskolan fick erfara och sedan kämpa för att förändra. Vid 

Tätortsskolan får musiken mer plats genom de årliga resor som görs där kulturell verksamhet 

upplevs på olika sätt. Detta gäller då inte enbart musik, men det får upplevas och stå för sig 

själv utan att förstärka andra ämnen eller anses vara ett “skönt avbrott” från det teoretiska. Med 

det sagt är det inte klart vilken inställning till dessa resor som finns på skolan, sannolikheten 

finns att det anses vara just ett avbrott från det normala och något roligt att göra, snarare än att 

vikten läggs vid nyttan det gör.  
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6.2.5.1 Hur syns musiken i skolan? 

 

De tillfällen där musikverksamheten vid skolorna syns är skolavslutningar och Luciafiranden. 

Lektionsmusiken syns knappt alls. Det är även vid skolavslutningar och Luciafiranden som 

elevernas önskemål kring låtar främst tas upp, utöver det är det musikläraren som ofta är den 

som väljer låtar att spela och sjunga på lektionerna. De låtar som eleverna övar till på 

lektionerna har ofta inget mål vid någon av skolorna, utan när de är klara går de vidare till nästa 

låt. Låtarna som spelas används som bedömningsunderlag för bland annat ackord- och 

melodispel, men musikframföranden, som återfinns i det centrala innehållet (Skolverket, 2018), 

får sin plats först vid skolavslutningar och Lucia. Vygotskij (1999) hävdar att undervisningen 

ska utgå från barnens befintliga intressen för att skapa nya intressen för dem. Undervisningen 

bör alltså utgå från något eleverna känner till och tycker om, för att på så sätt locka dem till att 

finna det som undervisas i intressant. Det bör alltså vara fördelaktigt att låta eleverna vara med 

och välja låtar som ska spelas och sjungas på lektionerna, för att öka deras intresse för 

exempelvis instrumentinlärningen. Detta verkar inte vara fallet på de deltagande skolorna, med 

argumentet att låtarna väljs ur ett lärandeperspektiv. Det är inte säkert att elevernas favoritlåtar 

passar för den undervisning som ska bedrivas. Vygotskij (ibid.) beskrev även vikten av att 

skolan alltid ska ha en koppling till livet. Att enbart spela en låt, bedömas, och sedan gå vidare 

blir en skyddad verkstad. Med ett mål med undervisningen, exempelvis genom att anordna en 

konsert och spela för andra, förstärks kopplingen till verkligheten. På detta sätt får musiken 

också en större plats i skolan och får därmed synas ännu mer.  

 

 

6.3 Avslutningsvis 

 

Tanken med denna studie är inte att de deltagande skolorna ska jämföras mot varandra, utan 

deras uppgift blir att visa vilka förutsättningar som finns för musikundervisning i denna 

kommun, och hur de arbetar med just de förutsättningarna de har. Skolorna kämpar med att ha 

för få instrument, eller inga alls, för lite tid till att laga instrumenten och för lite tid för att 

bedriva en god musikundervisning över huvud taget på grund av stora grupper och få 

möjligheter att dela upp dem. Detta löser de genom att låta eleverna dela på instrumenten, eller 

instruera varandra medan de väntar på sin tur, göra egna trumset av stolar, lägga mycket fokus 

på sång och rörelse, eller helt enkelt låta musikundervisningen bedrivas på en skola med bättre 

materiella förutsättningar. Även skolor som kan anses ha tillräckligt med instrument upplever 

problem med alltför stora grupper och för lite tid. Lösningar som dyker upp är att lärare åker in 

till skolan på helgen eller tar med sig privata instrument hemifrån. Ett tydligt missnöje märks 

hos vissa lärare, medan andra är mer positiva och menar att det mesta går att lösa, främst tack 

vare lång erfarenhet som musiklärare. Det är just det alla dessa musiklärare gör, de löser 

problemen genom att arbeta runt dem och ge eleverna möjlighet att nå målen för musikämnet. 

Rektorerna verkar vara överens om att de inte vill att lärarna ska behöva arbeta som de gör, 

men är tacksamma över att de har behöriga musiklärare på skolan som kommer med de 

lösningar som krävs. En vital del av musikundervisningen på dessa skolor är just tillgången till 

en utbildad musiklärare. Med materiella förutsättningar som knappt är tillräckliga för att 

försäkra elevernas måluppfyllelse kan en kunnig musiklärare vara den som får vågen att tippa 
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över åt rätt håll. Bristande materiella förutsättningar påverkar inte bara de praktiska aspekterna 

av musikundervisningen, utan det leder även till uppfattningen att ämnet är lågt prioriterat. 

Detta kan i sin tur leda till att inställningen hos eleverna blir negativ, vilket påverkar alla 

aspekter av undervisningen, praktiska såväl som teoretiska.  

 

Något som visas i denna studie är att musikämnet kan anses ha låg status på skolorna på grund 

av de bristande förutsättningarna som finns. För femton år sedan kallade Aulin-Gråham et al. 

(2004) musikämnet för marginaliserat, och det var 2006 Lindgren beskrev att de estetiska 

ämnena sällan får stå på egna ben. Trots att över ett helt årtionde har gått, och en ny läroplan 

arbetats fram kan musikämnet än idag anses vara marginaliserat. Om detta beror på en allmänt 

negativ syn på musikundervisning i landet över huvud taget eller att det helt enkelt prioriteras 

ned gentemot andra ämnen får vara osagt då detta inte framkommer i denna studie. Det som 

kan sägas är att i den kommun där studien har genomförts har övriga ämnen högre prioritet. 

 

 

6.4 Vidare forskning 

 

Vidare skulle en undersökning av alla kommunens skolor kunna göras, för att se hur läget är 

och om ej tillräckliga förutsättningar är ett så återkommande problem som denna studie visar. 

En storskola är även under byggnation, den skola som Stadsskolan med fler skolor ska in i. 

Detta kan ge möjlighet att undersöka om musikämnet prioriteras när en ny skola byggs i 

kommunen. Finns det bättre förutsättningar på en nybyggd skola? Om inte, hur tänker 

kommunen i fråga kring det? Att sträcka sig ända till huvudmannen i en liknande undersökning 

kan ge fler intressanta synvinklar. Även en ännu djupare dykning i hur verksamma musiklärare 

arbetar kan vara av intresse. Detta kan utöver intervjuer ske genom att observera lektioner under 

en längre tid. Vid en sådan studie kan även obehöriga lärare vara intressanta att följa, för att se 

vilka förutsättningar de har för att lyckas med musikundervisningen. Skolinspektionens 

undersökning (2011) visar att obehöriga musiklärare är ett återkommande problem, och egna 

erfarenheter visar att det inte alltid är fallet att läraren som får ta musikundervisningen ens är 

musiker. Hur lägger en sådan lärare upp sin undervisning, och vilken hjälp får hen med det? 

Även dessa elever ska ha lika god möjlighet att nå målen i ämnet.  

 

 

6.5 Hur påverkar detta ett framtida yrkesutövande? 
 

Det som framkommit i denna studie kan uppfattas som en förvarning om vad som komma skall. 

Jag gick in med en förväntan om skilda resultat, där en del skolor visar sig ha sämre 

förutsättningar för god musikundervisning, medan andra har ett mer välfungerande 

utgångsläge. Detta har till viss del varit fallet, men även skolor som vid en första anblick kan 

uppfattas ha goda förutsättningar har lärare som uppger att problem finns även där. Detta 

resultat är inte nödvändigtvis representativt varken för denna kommun eller på ett nationellt 

plan då urvalet är litet, men talar ändå för att problem finns gällande musikundervisningen då 

den samtidigt till stor del bekräftar det både Skolinspektionen (2011) och Skolverket (2015) 
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pekar på. Å andra sidan har denna studie även belyst hur verksamma lärare arbetar med de ofta 

bristfälliga förutsättningar som finns. De deltagande lärarna hävdar att de får det att gå ihop 

trots allt, även om lösningarna inte alltid är så som de vill ha det. För mildra den något bittra 

eftersmak denna studie kan tänkas lämna vill jag poängtera att dessa lärares och rektorers 

erfarenheter kan ses som tips i ett framtida eller nuvarande yrkesutövande, eller helt enkelt som 

ett slags bevis att det mesta faktiskt går att lösa.  
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Bilaga I 
 

Musiklärare 

• Hur ser en typisk musiklektion ut? 

• Hur ser elevernas generella inställning ut till musikämnet? Hur påverkar det ditt arbete? 

• Hur upplever du att ledningens inställning till musikämnet ser ut? Hur påverkar det ditt 

arbete? 

• (Om klassuppsättningar av instrument saknas: hur läggs undervisning i instrumentspel 

upp?) 

• (Om grupprum saknas: Hur bedrivs undervisningen utifrån dessa förutsättningar?) 

• Anser du att det finns tillräckliga förutsättningar på skolan för att eleverna ska nå målen? 

• Ges ämnet enligt dig tillräckligt mycket tid för att eleverna ska nå målen i kursplanen? 

• Vad vill du ska se annorlunda ut för att du ska kunna bedriva en, enligt dig, bättre 

undervisning? Eller är utgångsläget perfekt som det är? 

 

 

Rektor 

• Hur ser det övergripande arbetet med musikämnet ut på skolan? 

• Finns en lokal arbetsplan? 

• Finns det en utbildad musiklärare?  

• Hur länge har den undervisande läraren bedrivit musikundervisning? 

• Hur stora är elevgrupperna när de har musik? Halvklass? 

• Finns det en musiksal? 

• Vilka instrument finns det klassuppsättningar av? 

• Vilka digitala hjälpmedel har läraren och eleverna tillgång till? 

• Finns grupprum att nyttja? 

• Anser du att musiken ges tillräcklig plats på skolan? 

• Anser du att någonting bör se annorlunda ut för att undervisningen ska kunna bedrivas 

på ett, enligt dig, bättre sätt? Eller är utgångsläget perfekt som det är? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


