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Sammanfattning 
Bakgrunden till denna studie grundar sig främst i ett stort intresse för musikämnet men även 

att vi, under vår grundskoletid fick uppleva olika bra samt värdefull musikundervisning. 

Denna studie syftade till att få inblick i hur lärare upplever ramfaktorer och artefakters 

påverkan på undervisningen i musik. Genom åtta stycken semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer har vi kunnat besvara våra frågeställningar: Vilka ramfaktorer anser lärarna 

påverkar undervisningen i musik? Hur uppfattar lärare ramfaktorer som möjligheter och 

begränsningar i undervisningen? Vilka artefakter anser lärarna påverkar undervisningen och 

på vilket sätt? Finns det likheter och/eller skillnader mellan de två delstudierna? Vi har 

genom studiens gång fått inblick i hur lärare resonerar kring de påverkande faktorerna samt 

vilka möjligheter och begränsningar de kan ge undervisningen i musik. Vi fann att 

ramfaktorerna lokal samt gruppstorlek är sådana faktorer vilka påverkar undervisningen 

mest och negativt om lokalen inte är ändamålsenligt samt ifall elevantalet är för många i 

förhållande till lokalen. En stor elevgrupp tenderar att missgynna undervisningen i musik och 

därför är den mindre elevgruppen att föredra då den bland annat bidrar till mer 

individualisering. Tillgångarna till artefakter såsom instrument är en av de viktigaste 

komponenterna för musikundervisningen då en stor del av undervisningen handlar om att 

musicera likt Lgr 11 förespråkar starkt för.  

 

Nyckelord: Lärare, musik, ramfaktorer, artefakter, påverkan, möjligheter, begränsningar, 

grundskolan 
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Inledning 
Trots att vi har gått i skolan under samma årtionden och att det endast skiljer två skolår 

mellan oss har vi fått olika bra samt värdefull musikundervisning under vår grundskoletid. 

Vad beror detta på?  Är det för att vi är födda och uppvuxna i olika delar av landet och 

därmed har gått i skola på olika platser eller är det bara tillfälligheter? Eftersom alla svenska 

skolor utgår ifrån samma styrdokument borde undervisningen vara den samma oavsett var i 

landet vi befinner oss, men hur kommer det sig att vi hade helt olika förutsättningar för en 

lyckad musikundervisning trots samma styrdokument? Olika förutsättningar i den 

bemärkelsen att vi hade olika bra tillgångar till lokaler för musikundervisningen, olika bra 

förutsättningar till utbildad personal samt olika bra förutsättningar av tillgången till 

instrument i undervisningen i musik. Är tillgången till en välutrustad musiksal samt en 

utbildad lärare det som krävs för att musikundervisningen ska vara givande eller kan en bra 

undervisning i musik skapas utan alla dessa förutsättningar? Musikundervisningen gav oss, 

trots de skilda förutsättningarna för ämnet en så pass positiv syn på musikämnet att vi trots 

våra olika tillgångar till en likvärdig musikundervisning gällande lokaler, personal och 

instrument valde att läsa musikprogrammet på gymnasiet. Hur ser det ut i grundskolorna 

idag, har alla tillgång till sådant som skilde vår musikundervisning ifrån varandra eller är det 

andra faktorer som påverkar musikundervisning idag?  
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Arbetsfördelning 
Under denna kreativa process som detta självständiga arbete har inneburit har 

arbetsfördelningen varierat beroende på arbetsuppgift samt utförande av dessa. Vi har 

strävat efter att båda parter, det vill säga Wenke Lindvall och Sofie Alanen Mäkinen ska ha 

samma insyn och delaktighet i och under arbetets gång både vad gäller det rent 

administrativa såsom mailkontakt med berörda intervjupersoner samt skolor, 

materialsökningar, intervjuer samt skrivandet av det faktiska arbetet. Likt ovannämnt har 

detta självständiga arbete inneburit en hel del kreativa processer för oss som forskare för att 

nå fram till kärnan av vår undersökning. Arbetsgången har gått från ett strukturerat 

sammarbete till en alltmer självständig arbetsprocess.  I det tidiga skedet av denna 

arbetsprocess började vi arbetsdagarna med morgonmöte där vi tillsammans fördelade 

arbetet för dagen. Under dessa möten turades vi om att vara sekreterare dels för att på så 

vis undvika att självmant tillskriva oss givna roller eller förväntningar på varandra men även 

för att säkerställa att båda parter fått samma information, varit delaktiga samt för att för oss 

underlätta arbetsgången.  Lika väl som att detta självständiga arbete har gett oss nya 

insikter, erfarenheter samt lärdomar har denna arbetsprocess även inneburit en självständig 

utveckling för oss båda. Denna process har bidragit till att vi dels har fått möjligheten att 

utveckla sådant vi redan från början har känt oss bekväma och kunniga med och inom, men 

givetvis även sådant som vi har haft mindre erfarenheter av och ibland känt oss obekväma 

med, sammanfattningsvis har förmågan att lita på sig själv varit en stor del av denna 

arbetsprocess.  

Vidare har arbetsfördelningen vid de faktiska intervjuerna vid skolorna varit fördelat på så 

vis att den ena har varit intervjuare och för stödanteckningar vid behov medan den andra 

har skött inspelningen. Både Wenke Lindvall och Sofie Alanen Mäkinen har deltagit under 

samtliga intervjuer och har arbetat efter den på förhand givna arbetsrollen. Fördelningen av 

intervjuerna gick till som så att de olika skolstadierna delades in i låg- mellanstadiet, låg- 

mellan- högstadiet samt högstadiet. Wenke Lindvall ansvarade för intervjuerana av låg-

mellan-högstadiet det vill säga förskoleklass till och med skolår nio samt högstadiet, skolår 

sex till nio där båda stadierna omfattade två skolor vardera. Sofie Alanen Mäkinen ansvarade 

för intervjuerna gällande låg och-mellanstadiet vilket i detta fall utgjorde två skolor med 

omfånget förskoleklass till och med skolår fem samt två skolor med omfånget förskoleklass 

till och med skolår sex. Sammanlagt har både Wenke Lindvall och Sofie Alanen Mäkinen 

ansvarat för fyra egna intervjuer. 
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Syfte och frågeställningar 
Den undran som ligger till grund för detta arbete är vilka möjligheter respektive 

begränsningar dagens musiklärare upplever att undervisningen i musik har utifrån de ramar 

samt tillgångar de har att röra sig med och inom musikundervisningen. Därför är syftet med 

denna studie att få inblick i hur lärare upplever ramfaktorer och artefakters påverkan på 

undervisningen i musik. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

1. Vilka ramfaktorer anser lärarna påverkar undervisningen i musik? 

2. Hur uppfattar lärare ramfaktorer som möjligheter och begränsningar i 

undervisningen? 

3. Vilka artefakter anser lärarna påverkar undervisningen och på vilket sätt? 

4. Finns det likheter och/eller skillnader mellan de två delstudierna? 

Begreppsbeskrivning 
Nedan följer en kort beskrivning av ramfaktor samt artefakter vilka är de mest 

förekommande begreppen som används i vår studie.  

Ramfaktorer  

Genom kunskaper om ramfaktorer tar lärare beslut som är baserade på en didaktisk 

medvetenhet. Ramfaktorer är således sådana faktorer som påverkar genomförande av, som 

i detta fall undervisningen i musik (Lindström & Pennlert, 2009, s. 43). Lindström och 

Pennlert (2009, s. 27, 43) menar på att ramfaktorer kan vara tid, personal, lokal samt 

gruppstorlek men även faktorer såsom ekonomi och samhälle.  

Artefakter 

Kort sagt kan artefakter beskrivas som något människan har skapat för att underlätta en viss 

situation (Säljö, 2013, s. 28). Artefakter finns överallt i dagens samhälle och påvisar till en 

viss mån hur vi ska agera i olika situationer. Artefakter påverkar även de situationer vi finner 

oss i samt formar hur människan kan agera och kommunicera i ett givet sammanhang. 

Artefakter är således kunskaper byggda samt vidareutvecklade av människan (Säljö, 2013, s. 

79–80) 
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Teori 

Ramfaktorteorin 

Den tidiga början av ramfaktorteorin har sedan 1960-talet varit en del av den svenska 

forskningen inom skolundervisningen med start i Urban Dahllöfs bok om skoldifferentiering 

och undervisningsförlopp (Broady, 1999, s. 111).  Därefter har forskningen tagit vid och 

vidareutvecklats från begreppet ram det vi idag kallar ramfaktorteori. Ramfaktorteorin var 

således ingen egentlig teori från början utan har genom Dahllöf utvecklats från en 

tankemodell där Dahllöf själv menade på att tre faktorer påverkade undervisningen; 

läromedel, tiden, det vill säga tiden som fanns till förfogande samt elevgrupperingen 

(Dahllöf, 1999, s. 7). Ramfaktorteorin syftar till att förklara samt tydliggöra de samband som 

kan finnas mellan undervisningens resultat samt de ramar som styr undervisningen (Dahllöf, 

1999, s. 8).  Från Dahllöfs tidiga modell har bland annat Ulf P. Lundgren och Christina 

Gustafsson utvecklat teorin(Gustafsson, 1999, s. 47). 

 

 I Lundgrens (1983, s. 233) bok Att organisera omvärlden beskrivs Dahllöfs definitioner av de 

faktorer som påverkar undervisningen, det vill säga ramar. Dessa ramar menar Dahllöf är 

begränsningar som lärare, elever och skola ställs inför i ett undervisningssammanhang, vilka 

ibland inte är möjliga att påverka eller förändra. Ramarna kan vara klassrummets storlek, 

arenan, gruppstorleken, ekonomiska resurser på skolan, politiska beslut såsom läroplaner 

samt tillgången till utbildade lärare på skolorna. (Lundgren, 1983, s. 233). Lundgren själv 

menar på att man måste åtskilja de olika ramarna med utgångspunkt i Dahllöfs beskrivning 

av ramfaktorer, uppdelningen av faktorerna leder följaktligen till tre specifika distinktioner; 

konstitutionella ramar som berör skollagen, organisatoriska ramar som berör bland annat 

ekonomiska resurser samt klasstorlek och slutligen berör de fysiska ramarna läromedel, 

byggnader samt utrustning (Lundgren, 1983, s. 233-234). Dessa tre distinktioner på ramar är 

urval av hur man på ett pedagogiskt forskningsområde använder sig av för att bygga upp en 

viss läroplan och organisation för skolan (ibid.). De olika faktorernas samverkan speglar 

senare av sig i undervisningen där resurser styr skolans och lärarens val av undervisning och 

den undervisning som eleverna blir en del av (Lundgren, 1983, s. 236-237). Genom kunskap 

om ramarnas påverkan på undervisningen, det vill säga ramfaktorteorin kan man således 

motverka nya problemfält samt vidga sambandet mellan teori och praktik (Dahllöf, 1999, 

s.14). 

 

Lindblad, Linde och Naeslund sammanfattar i sin artikel Ramfaktorteori och praktiskt förnuft 

(1999, s. 93 – 109) ramfaktorteorins utveckling från 60-talet och fram till idag där en tydlig 

distansering görs mellan den enkla och den utvidgade ramfaktorteorin. Den enkla 

ramfaktorteorin är den modell Dahllöf har skapat. Modellen visar yttre ramars påverkan på 

undervisningen och det slutgiltiga resultatet av undervisningen. Lindblad, Linde och 

Naeslund (1999, s. 98) menar att den enkla ramfaktorteorin kan visa på vilka konsekvenser 

skola och utbildning kan få av politiska beslut. Från den enkla ramfaktorteorin har den 
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vidgade ramfaktorteorin utkristalliserats, vilken problematiserade olika sidor av den enkla 

ramfaktorteorin samt lyfte fram nya frågor kring bland annat kulturella traditioner (ibid.). 

Vidare menar författarna att det inte är tillräckligt att enbart analysera de yttre faktorerna 

för att förstå vad som sker i och under undervisningen samt vad undervisningen resulterar i. 

De menar på att man även ska se till de inre faktorerna, det vill säga lärarnas avsikter för att 

kunna förstå vad som sker i undervisningen (Lindblad, Linde, Naeslund, 1999, s. 101).  

 

Ralf Sandbergs avhandling Musikundervisningens yttre villkor och inre liv (1996, s. 192) lyfter 

fram ytterligare nya distinktioner av möjliga ramfaktorer som kan påverka undervisningen. 

Sandberg menar på att lärares yrkeskompetens inom musikämnet är en central faktor som 

kan påverka undervisningen med både begräsningar och möjligheter och att dessa i sin tur 

påverkar resultatet av undervisningen. Ralf Sandbergs avhandling är till skillnad från de 

ovannämnda forskarna den enda som behandlar ämnet musik. 

 

Artefakter  

I Artefaktanvändningen i undervisningssammanhang vilken Jonas Almqvist presenterar i 

Utbildning och demokrati (2008, s. 47-68) skriver Almqvist om skolans dagliga användning 

och kontakt med artefakter (Almqvist, 2008, s. 47). IT-satsningar har gjorts inom den svenska 

skolan i hopp om att informationstekniken ska vara en del av undervisningen och således 

bidra till förbättringar av undervisningen. Resultatet av detta har inte alltid varit av det 

gynnsamma slaget för informationstekniken då många lärare inte använder sig av den 

moderna tekniken IT i sin undervisning på det sättet den är ämnad för (Almqvist, 2008, s. 

48). Almqvist (2008, s. 50) menar på att tekniken öppnar upp för nya sätt att lära sig på samt 

att dessa bidrar till att kunna utföra sådana handlingar som annars vore svåra att genomföra 

utan teknikens framväxt, idag är datorn en stor del av de hjälpmedel som används för 

lärande.  

 

Staffan Selander (2003, s. 181-256) för också diskussionen om att artefakter är hjälpmedel 

vilka används för att kommunicera på olika sätt. Artefakt-begreppet innefattar både 

läromedel och hjälpmedel och menar på att gränsen mellan dessa inte är helt definierad 

(Selander, 2003, s. 193). Artefakter används i undervisningen för att levandegöra den samt 

för att förstå omvärlden (Selander, 2003, s. 192). Artefakten läroboken har genom historien 

spelat olika roller, under 1800-talet hade läroboken en mycket central roll i undervisningen 

(Selander, 2003, s. 196). Idag är läromedelsförfattare i allt större grad verksamma eller 

tidigare verksamma lärare till skillnad från början av lärobokens framväxt då ofta mycket 

framstående och intellektuella personer såsom professorer stod för 

läromedelsförfattarskapet (Selander, 2003, s. 200). Selander menar på att läroboken idag 

har tappat alltmer status och att den förändrade statusen har bidragit till att forskarna i allt 

större grad har överlåtit läromedelsförfattarskapet till lärarna och att detta i sin tur har 

medfört att läroböckernas innehåll har tagit en ny vändning (ibid.).   
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Metod 

Vår studie bygger på åtta stycken semistrukturerade kvalitativa intervjuer med musiklärare 

ifrån åtta olika grundskolor runt om i Uppsala kommun. Semistrukturerad intervju är till en 

viss del en intervju som liknar ett vardagligt samtal, skillnaden är dock att den 

semistrukturerade intervjun följer vissa tillvägagångssätt (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 43) 

samt försöker få inblick i hur den intervjuade personen tolkar världen ur sitt perspektiv 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s. 139-140). En kvalitativ intervju syftar till att genom ett möte, 

ett socialt sammanhang skapa kunskap som både intervjuperson och intervjuare är delaktiga 

av. Den kvalitativa intervjun skapas genom att intervjuaren har kunskaper om vilken typ av 

frågor som ska ställas samt i vilket sammanhang så att intervjun fortskrider likt ett levande 

samtal mellan två parter och är således inte styrd av regler (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 98). 

Intervjuarens kunskaper i att leda intervjun och frågorna framåt återspeglar sig i de svar hen 

får av intervjupersonen (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 98). Intervjuerna i denna studie syftar 

till att få inblick i lärarens perspektiv och hur hen uppfattar ramfaktorer och artefakters 

påverkan för undervisningen i ämnet musik. Intervjuerna är alltså enbart ämnad för den 

undervisande musikläraren på skolan och har tagit ungefär 45 minuter till en timme för 

respektive intervju. Likt Judith Bell (2006, s. 168) menar, bör man ta hänsyn till 

respondenterna, vilka har givit oss förtroendet att få ta del av deras arbete, liv och åsikter att 

själva få komma med önskemål om tid och plats för en intervju. Samtliga intervjuer har efter 

överenskommelse ägt rum där den intervjuade har önskat, vilket i sju av åtta fall har 

inneburit den intervjuades arbetsplats.  

Vi är i vår studie intresserade av att jämföra vad olika ramfaktorer såsom tillgången till 

ämnesspecifika artefakter, utbildade pedagoger samt lokaler har för påverkan på 

undervisningen i musik. Intervjuerna har enbart syftat till att få inblick i hur lärare anser och 

upplever olika ramfaktorer som tid, lokal, gruppstorlek och personal samt hur artefakter 

påverkar läraren för att kunna bedriva en god undervisning. I resultat och analysdelen 

kommer vi att lyfta fram de resultat vi nått fram till genom den analys vi gjort utifrån de åtta 

intervjuerna med de verksamma lärarna inom musikämnet ifrån grundskolans olika 

stadieinriktningar. Analysen som följer bygger på en tvådelad uppdelning som avslutas med 

en gemensam, jämförande analys. Syftet till denna uppdelning av analysen ligger i att 

tydliggöra de enskilda skolstadiernas resultat och bygger på att synliggöra hela grundskolans 

olika stadier. Stadierna förskoleklass till skolår fem samt förskoleklass till skolår sex 

representerar delstudie ett, skolår sex till nio och förskoleklass till och med skolår nio 

representerar delstudie två. Analysens resultat utgår ifrån intervjuguidens (Bilaga 1) olika 

teman: bakgrund, ramfaktorer, artefakter samt samspel och samverkan och svara på de 

forskningsfrågor samt intervjufrågor som ställts till studien. Avsnittet samspel och 

samverkan ämnade enbart syfta till att vi skulle få en vidare förståelse för de andra 

temaområdena och redovisas således inte som någon separat del i resultat och analysdelen. 

Svaren ifrån samspel och samverkan besvaras i de andra temanas frågor. 
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Del ur bilaga 1. Intervjuguide 

Tema Forskningsfråga 

Bakgrund Lära känna personen, vilken utbildning, 

erfarenhet 

Ramfaktorer Lärarens uppfattningar kring möjligheter och 

begränsningar i undervisningen? 

Gruppstorlek, tid, lokal och personal 

Artefakter Vad anser lärare att artefakter har för effekt 

på undervisningen? 

Samspel och samverkan Musiken, läraren och kollegiet och 

samarbetet sinsemellan 

 

Analysverktyget för den kommande resultat- och analysdelen i denna studie bygger på en 

intervjuguide vilken är skapad genom en kreativ process där intervjufrågorna har bearbetats 

samt formulerats utifrån de teman frågeställningarna till denna studie utgår ifrån. 

Intervjuguiden kan ses som ett manus för intervjuerna som genomförts, ett manus som ger 

en helhetsbild av hela intervjuförloppet där frågorna visar en bredd av både tematiska samt 

dynamiska frågor (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 146-147). Tematiska frågor i den 

bemärkelsen att intervjufrågorna svarar på vad och dynamiska intervjufrågor i bemärkelsen 

att de svara på hur. Hur-frågorna syftar till att föra intervjun framåt men på ett mer 

personligt vis då man vill att hur-frågan ska öppna upp för mer personliga upplevelser som 

intervjupersonen kan tala fritt om till skillnad från vad-frågan som är kopplad till de 

teoretiska uppfattningarna om ämnet samt till studiens analysdel (Brinkmann & Kvale, 2009, 

s. 147). 

Frågorna har bearbetats fram genom ett lustfyllt men påvisande effektivt sätt genom att vi 

fritt har skrivit frågelappar med tänkbara frågor till studien. Frågorna har därefter bearbetats 

tillsammans och diskuterats fram om vad innebörden i frågorna ämnar syfta till. Efter detta 

bildades nya teman utifrån frågelapparna som vi gemensamt strukturerade upp likt ett 

pussel för att på så vis få en överblick av frågorna, därefter skapades den slutgiltiga 

intervjuguiden (bilaga 1). Utifrån Judith Bells (2006, s. 170-172) checklista om hur man 

planerar samt genomför intervjuer menar hon att på att den färdiga intervjuguiden bör 

innan de faktiska intervjuerna tar vid genomgå en eller två pilotstudier, det vill säga att 

intervjufrågorna prövas samt utvärderas. Bell menar även på att intervjuaren behöver öva 

sig i att ställa frågor (Bell, 2006, s. 170). Ambitionen med vår intervjuguide var att testa 

guiden på ett antal utomstående personer innan de riktigta intervjuerna tog vid men på 

grund av tidsbrist var det endast möjligt att genomföra samt utvärdera pilotstudien med en 

utomstående person. Resultatet föll sig väl trots detta och endast språkliga justeringar 

behövde ändras, i övrigt upplevde vi samt den utomstående personen att intervjuguiden var 

välarbetad och djupgående samt att tiden vi avsatt för genomförandet av intervjuerna var 
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rimlig. De faktiska intervjuerna bandades dels för att fånga de ögonblick som uppstod mellan 

intervjuaren och respondenten men även för att i efter hand kunna gå tillbaka till respektive 

intervju för ett vidare arbete vilket också har gjorts genom transkriberingar av samtliga 

intervjuer (Bell, 2006, s. 165). Respektive intervjuledare har ansvarat för transkriberingarna 

av sina intervjuer. Därefter fortskred arbetsprocessen genom ett flertal genomläsningar av 

transkriberingsutskrifterna, såväl självständigt som genom högläsning. Detta för att på så vis 

finna nya mönster och intressanta svar om hur lärarna uppfattat ramfaktorer och artefakters 

påverkan på undervisningen, denna process kallas för kodning. Sedan kategoriserades de 

centrala delarna upp, det vill säga koderna, denna process har i sin tur upprepats fram till 

och med det att vi kände oss nöjda med koderna.  Koderna har sedermera processats fram 

till våra teman (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 37-39). När vi kände oss nöjda med de vi 

kommit fram till gick vi således vidare till summeringen av dessa, det vill säga att vi utifrån 

denna process började dra slutsatser (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 41).  

Intervjuerna samt intervjuguiden bygger även på Musiklärarnas riksförenings 

basutrustningslista (http://www.mrmusik.nu/arkivet) (Bilaga 2) vilken är en lista över 

ramfaktorer samt artefakter som musikämnet bör har tillgång till för att kunna bedriva en 

rättvis och läroplansenlig undervisning. Vi har använt oss av listan för att se om musikämnet 

på de skolor vi har besökt har de förutsättningar enligt listan för att kunna bedriva 

undervisning i ämnet musik. Listan syftar även till att se vad lärarna anser om dessa 

artefakter samt ifall lärarna i enlighet med Musiklärarnas riksförening anser att alla dessa 

artefakter behövs för att kunna bedriva den verksamhet musiklärarna är ämnade till att 

göra. 

Urvalet av skolorna 

Urval samt begränsningarna för denna studie har främst påverkats av två aspekter, tiden 

samt en geografisk spridning inom vårt område. Vi har därför valt att begränsa oss till 

Uppsala kommun som representerar ett lämpligt stort geografiskt område för att få 

spridning av såväl område, samhällen, skolor samt skolstadier. Stadierna som valts ut för 

denna studie är förskoleklass – skolår fem, förskoleklass – skolår sex, förskoleklass – skolår 

nio samt skolår sex till nio. Dessa skolor representerar även en viss spridning mellan 

kommunala- och fristående skolor. Urvalet av skolorna bygger även på ett gediget besök av 

alla Uppsala kommun skolors hemsidor för att få vidare information om skolornas elevantal, 

musiklärare, stadieinriktning samt kontaktmöjligheter. Utifrån detta skapade vi en 

prioriteringslista med utgångspunkt i vilka skolor vi främst skulle vilja ha med i vår studie 

utifrån en geografisk bredd samt en bredd på de olika stadierna. Därefter utformade vi även 

en back-up-lista för andra tänkbara skolorna vilka också passade in i vår studie. Gensvaret på 

vårt utskick var över förväntan, av 21 skickade mail svarade 12 stycken varav tre stycken 

meddelade att de var intresserade men tyvärr inte hade möjlighet att medverka samt en 

svarande som vi fick tacka nej till då vi ansåg det vara mer lämpligt med ett jämnt antal av 

intervjuer. Detta dels för att det var lämpligast utifrån tiden men även för att vi ville få ett 

likvärdigt resultat gällande storleken på empirin. 
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Etiska överväganden 

I studiens början kontaktades samtliga intervjupersoner samt rektor på respektive skola 

genom ett brev (bilaga 3) om studiens syfte, kunskapsområde samt vilken typ av metod 

studien ämnade använda sig av, vilket i detta fall var intervjuer med åtta olika lärare och 

skolor. Inför varje intervju fick samtliga intervjupersoner information om de rättigheter hen 

hade som respondent såsom att de medverkar på frivillig basis samt att de har rätt att när 

som helst under intervjuens gång avbryta intervjun (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 87). 

Samtliga deltagare fick i intervjuns början ge sitt samtycke (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 292-

293) till att det inspelade materialet vilket ligger till grund för denna studie fick användas. 

Samtycket skedde muntligt enligt överenskommelse med handledare, intervjupersonen 

informerades innan ljudupptagningens början om hur de konfidentiella aspekterna i den 

kommande inspelningen skulle användas samt att endast informanterna, det vill säga Wenke 

Lindvall och Sofie Alanen Mäkinen skulle vara de enda som skulle ta del av inspelningarna 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s. 87, 292-293). Samtliga intervjudeltagare har tilldelats en siffra 

mellan ett och fyra i respektive delstudie för att dels anonymisera citat vilka är hämtade 

direkt ur intervjuerna men även för att värna om personernas privatliv (Brinkmann & Kvale, 

2009, s. 293).  

Vår roll som forskare har utöver de faktakunskaper kring ämnesområdet även inneburit 

integritet- och moraliska lärdomar som vi som forskare har behövt bemästra för att kunna 

upprätthålla kvalitet och hållbarhet under studiens gång. Dessa etiska beslut och riktlinjer 

har varit av stor vikt för oss att bemästrar inför och under de intervjuer som har genomförts 

för att kunna ta hänsyn till värdegrundsfrågor och liknande. Då intervjuerna präglats av 

enbart öppna frågor vilket man i Brinkmann & Kvale (2009, s. 150) motiverar som sådana 

frågor som ger de mest tillförlitliga svaren menar även Judith Bells (2006, s. 138) att 

responsen på de öppna frågorna kan ge lämplig information vilken kan användas i det 

fortsatta analysarbetet.  De öppna frågorna har gett respondenterna tolkningsfrihet samt för 

oss, ett brett spektra av svar. Efter varje avslutad intervju har respondenterna frågats ifall de 

har önskat tillägga något, förtydliga något eller gå tillbaka till någon fråga. Detta har gjorts i 

enlighet med att de intervjuade personerna genom de öppna frågorna kan ha upplevt att de 

har avslöjat saker de senare ångrat och att detta kan få konsekvenser. Vi har även informerat 

samtliga respondenter om att de varit välkomna att kontakta oss ifall de i efterhand upplevt 

att de har givit ett felaktigt eller för avslöjande svar på intervjufrågorna (Brinkmann & Kvale, 

2009, s. 90).  

Sammanfattningsvis har denna studie följt de fyra osäkerhetsområden (Brinkmann & Kvale, 

2009, s. 85-93) som var och en behandlar samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt 

forskarens roll i en kvalitativ intervjustudie. 
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Resultat och Analys 

Delstudie ett 

Bakgrund 

Intervjuerna i denna delstudie omfattas av grundskolans yngre år samt mellanstadiet och 

representerar sammanlagt två stycken förskola- skolår fem-skolor samt två stycken förskola- 

skolår sex-skolor. Lärarna som har medverkat i denna intervju har kodats och tillgets ett 

nummer från ett till fyra, nedan följer en kort presentation av samtliga medverkande i 

delstudie ett.  

Lärare 1: 

Arbetar på en F-5-skola vilken är den största till elevantalet i denna delstudie. Lärare 1 har 

lång arbetslivserfarenhet av läraryrket och har i dagsläget en kombinerad tjänst där 

musikundervisningen är en del av denna. Lärare 1 har utbildat sig i tre- och ett halvt år och 

har läst en tillvalskurs inom musik på en termin.  

Lärare 2: 

Arbetar på en F-5-skola vilken också är den minsta till elevantalet i denna delstudie. Lärare 2 

har lång arbetslivserfarenhet av läraryrket och är den enda inom denna delstudie som har en 

utbildning som enbart är inriktad på musik. Utbildningen motsvarde sammanlagt tre år.  

Lärare 3: 

Arbetar på en F-6-skola vilken är den näst största till elevantalet i denna delstudie. Lärare 3 

har lång arbetslivserfarenhet inom skolans värld, främst som barnskötare. Lärare 3 har i 

dagsläget inte slutfört sina pedagogiska studier och har därmed inte en fullgod examen. 

Lärare 3 är anställd som barnskötare och ansvarar för en del av musikundervisningen då hen 

har genomfört musikpedagogiskakurser under den hittills genomförda utbildningen. 

Lärare 4: 

Arbetar på en F-6-skola vilken är den näst minsta till elevantalet i denna delstudie. Lärare 4 

har relativt kort arbetslivserfarenhet inom läraryrket och har idag en kombinerad tjänst där 

musikundervisningen är en del av denna. Lärare 3 har en tre- och ett halvt års utbildning och 

har läst en tillvalskurs inom musik på en termin. 
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1. Vilka ramfaktorer anser lärarna påverkar undervisningen i musik? 

Påverkan och tid  

Samtliga intervjuade lärare ansåg sig ha påverkan eller till och med stor påverkan för sitt 

ämne. Med påverkan menade samtliga att de hade huvudansvaret för undervisningen, 

planeringen och genomförandet av lektionerna men även att påverkan till viss del bestod av 

att ansvara för materialinköp och liknande inom de ekonomiska ramarna. Majoriteten var 

även enig om att påverkan för det egna ämnet i sin tur påverkades av annat såsom 

gruppstorlek, lektionstid och lokal. 

Jag tycker absolut att rektorn har varit lyhörd och hon lyssnade faktiskt på vad 

man tyckte om just gruppstorlek och tiden, lektionstiden kan man ju inte riktigt 

påverka eftersom den är utsatt så, men absolut att man kan påverka (Lärare 3). 

Citatet ovan visar på att musikläraren ifråga anser sig ha stor påverkan på ämnet men inom 

vissa givna ramar. Dessa ramar bygger till viss del på ett gott samarbete med rektorn på 

skolan som är den som i slutändan har det övergripande ansvaret över skolan och 

utbildningen. Musiklärare måste i allmänhet våga stå på sig och ställa krav på såväl rektor 

som medarbetare och berätta vad musiklärarna behöver för att kunna bedriva den 

undervisningen de är ämnade till att bedriva menar en annan lärare (Lärare 2). Ramfaktorn 

tid var just något som alla av de intervjuade lärarna påpekade var en begränsning för de i 

både planering och genomförande av lektioner. En av lärarna gav följande svar på frågan om 

tiden hen hade till förfogande var en begränsning för planeringen och genomförandet av 

lektionen: 

Ja, jag tycker alltid att man tampas med det, med hur lärarnas situation ser ut 

idag, att man har för lite planeringstid […] ju mer planering desto bättre känns 

det som att lektionerna blir och kvalitén på undervisningen (Lärare 1). 

Lärare 4 som utöver sin musiklärartjänst på skolan även är klasslärare svarade på samma 

fråga fast utifrån en fortsatt formulering, ”tycker du att tiden du har till förfogande är 

tillräcklig”? 

Nä, det gör jag inte men det gör jag inte med något ämne egentligen utan det är 

en otrolig tidspress hela tiden och det är otroligt massa saker som ska 

rapporteras in, det är styrdokument och det ska göras planeringar och 

uppföljningar och skriftliga omdömen. Det går bort en otrolig massa 

administrativ tid som jag mycket hellre skulle ha för att vilja planerna. För det är 

klart, det vore roligare att göra något nytt för min skull om exempelvis Bach men 

det går inte utan man måste ta dem här gamla grejerna och sen får man planera 

vissa saker nytt för annars går man under. Men det gäller liksom för alla mina 

ämnen att jag skulle gärna vilja planera mer och efterarbeta mer men för att 

liksom överleva så får man lägga sig på någon slags lagom nivå (Lärare 4). 
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Tiden tycktes vara ett stort område som påverkade undervisningen på olika sätt, och trots 

att lärarna ansåg sig ha påverkan för ämnet konstaterades det att tiden var en begränsning 

för lärarna i sitt planerande samt i viss mån bedrivande av undervisningen. För att ytterligare 

förkovra mig i vilken betydelse tiden hade för lärarna och undervisningen i musik bad jag de 

att svara på vad de skulle göra om de fick mer tid till ämnet respektive mindre tid till ämnet 

och vad de i första hand skulle skära ned på eller prioritera bort. Svaren skiljde sig en del 

ifrån varandra, lärare 4 menade på att hen ville lägga mer tid på att planera för att kunna 

skapa roligare lektioner för eleverna. Lärare 1 menade att mer tid skulle kunna generera i 

mer planeringstid för att kunna fördjupa sig i hur man individualiserar ämnet musik samt att 

mer tid skulle göra det möjligt att kunna göra djupdykningar inom vissa 

fördjupningsområden i ämnet. Lärare 2 menade istället på att mer tid för ämnet skulle kunna 

öppna upp för att skapa mera tillsammans med barnen, för de som har lust, att bygga upp 

och utveckla körsång och orkestrar bland annat. Lärare 3 menade på att mer tid för ämnet 

skulle generera i att göra mer av det man hade planerat och att man skulle göra mer av 

sådant man redan ägnade sig åt i undervisningen.  

Motsatsen till den ovanstående frågan gav mig en relativt samlad bild av vilka moment som 

anses vara de mest tidskrävande momenten inom i musikundervisningen och således skulle 

vara de lärarna skulle behöva skära ned på om det gavs färre timmar till musikämnet. 

Majoriteten svarade att man skulle behöva dra ner på spelandet, det vill säga musicerandet 

om mindre tid till ämnet gavs. Man menar på att det är svårt att få tid till allt musicerande 

som den nya läroplanen, Lgr 11 kräver idag då det momentet är ett relativt tidskrävande 

moment. För samtliga av de intervjuade skolorna innebär musikundervisningen att man 

måste plocka fram instrumenten och materialen då man av olika anledningar inte har 

möjlighet att ha dem ståendes framme, vilket givetvis är tidskrävande och påverkar 

undervisningen.  Lärare 2 menar även på att det skulle vara svårare att se och hinna med alla 

elever samt att få de att utvecklas om tiden kortades ned medan lärare 4 menade på att 

man eventuellt skulle vara tvungen att behöva köpa in färdiga ”fyll-i”-böcker till eleverna och 

att arbeta ur dem likt man arbetar i matematikböcker. Dagens läroplan skiljer sig en del än 

de föregående läroplanerna vad gäller musicerandet. Enligt de intervjuade lärarna är den 

nya kursplanen i musik mer detaljerad än tidigare och den lyfter framförallt fram spelandet 

som en viktig del av musikämnet. Samtidigt menar lärarna på att det är svårare att hinna 

med alla momenten som krävs av ämnet och att det idag är allt fler moment som eleverna 

ska lära sig än tidigare. En av lärarana uttrycker sig enligt följande på frågan om vad man 

skulle behöva skära ned på om musikämnet gavs färre timmar: 

Oj, ja om jag skulle hinna med målen som står i läroplanen då förstår jag inte vad 

jag skulle behöva skära ned på […](Lärare 1). 

Genom detta citat visar lärare 1 uttryckligen hur hen uppfattar det nya styrdokumentets mål 

och krav som ställs på undervisningen och läraren i förhållande till den tid, det vill säga 

undervisningstimmar hen har att utgå ifrån. 
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Gruppstorlek och lokal  

Ramfaktorn gruppstorlek väcker olika tankar och värderingar hos de intervjuade lärarna. 

Lärare 3 menar på att en stor elevgrupp inte är möjligt att ha när man undervisar i musik och 

svarade följande på frågan om hur hen ser på gruppstorleken, ifall den är ett hinder eller en 

möjlighet för undervisningen: 

Mm, ja den är väl egentligen ett hinder, alltså ju färre barn och elever det är i 

gruppen desto mer hinner man ju med så är det ju, men vi har försökt att göra 

halvklass på musiken. På vår skola har vi ju inte så jättemånga elever, i någon 

klass kan det vara 15 och i en annan kan det var 25, jag tror att det är 28 till och 

med i någon klass och då är det halvklass absolut, för 28 elever kan man inte ha i 

musik, det går inte (Lärare 3).  

På samma fråga gav lärare 2 detta svar som jag i min tur har valt att dela upp i två delar: 

På vår skola har vi ju ganska små grupper, den största gruppen jag har är väl en 

18 stycken annars så är de ju runt 12-13. Det är ju små grupper det, det är det ju 

så man har ju ganska stora möjligheter att spela och göra sådant, man ska ju 

göra det enligt nya läroplanen […](Lärare 2). 

Lärare 2 menar på att en liten grupp ger stora möjligheter till att göra sådant som man ska 

gör enligt den nya läroplanen men tillägger snabbt att det med en mindre elevgrupp även 

kan finnas nackdelar: 

[…] En mindre grupp är ju inte alltid av godo, det beror ju lite på vad man gör så 

det är klart, ibland om man sjunger eller om man ska göra andra saker och om 

det är många sjuka då är det lite sårbart, det är det ju men i princip tycker jag i 

alla fall att de är mycket behändigare att ha en mindre grupp just för att det är 

inriktat på så mycket spel nuförtiden, så man kan verkligen använda sig av den 

möjligheten (Lärare 2). 

Lärare 1 menar likt lärare 3 och till viss del även lärare 2 att en stor elevgrupp försvårar 

undervisningen i musik. Hen menar på att det till viss del handlar om att andra lärare inte är 

tillräckligt insatta i ämnet och att de på så vis tänker sig att musik mer eller mindre ska ske i 

helklass. Lärare 1 poängterar även att andra lärare på hens skola har fått förståelse för att 

gruppstorleken påverkar undervisningen i musik: 

När det gäller musiken så är det ganska svårt att ha en stor grupp och ganska 

ofta tror jag att man tänker så, att man ska frigöra klasslärarna, de behöver 

planeringstid och man tänker att musikämnet sker i helklass. Det utgår man ifrån 

ofta om man inte är så insatt i ämnet […] Jag har framfört det här till mina 

kollegor och de har förståelse för det och tycker att även musikundervisningen 

ska ha bra kvalité på skolan och vi har kommit på väldigt mycket bra lösningar. 
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Just nu fungerar det jättebra och jag undervisar en hel del i halvklass där jag 

tycker att det behövs (Lärare1). 

Vad gäller ramfaktorn lokal, det vill säga tillgången till en lokal där undervisningen kan 

bedrivas svarar samtliga lärare i denna delstudie att de delar lokal med annan verksamhet på 

skolan, alltså att lektionssalen är en kombinerad sal med annan lektions- eller 

fritidsverksamhet. Lärare 3 som delar musikrummet med fritidsverksamheten och lärare 2 

som delar lokal med engelskundervisningen menar på att lokalerna de har att tillgå inte är 

ändamålsenlig för ämnet och gav således följande svar på frågan i fall lokalen de använder 

för musikundervisningen är ändamålsenlig: 

Nej, nej, det skulle vara lite ljudisolerat för det första för att förskoleklassen har 

sitt klassrum precis bredvid. När vi spelar eller lyssnar på musik så hörs det ju in 

dit. Det är ingen ljudisolering alls, det är ett vanligt klassrum (Lärare 3). 

På ett annat sätt påvisar även lärare 2 sitt missnöje över lokalens utformning och ifall lokalen 

var ändamålsenlig för verksamheten: 

Alltså, inte som den ser ut nu, den är ju inte möblerad som jag skulle vilja ha den. 

I och med att jag jobbar mycket med rörelse och rytmik och sådant så skulle jag 

vilja ha golvyta så att man kan gå upp och göra saker och det blir begränsat nu 

speciellt med de mindre barnen, nä det är för trångt för mig måste jag säga. 

Akustikmässigt är det väl okej sådär, det är ett ganska stort klassrum kan man 

säga. Sen är det ju det där med bänkar och stolar, ungefär tre fjärdedelar av 

rummet är ju bänkar och stolar så resten är ju mitt då. Stolarna står staplade där 

som jag får hålla på att sätta ut varje gång och bära fram instrument och sådant 

där (Lärare 2). 

Dessa två lärare vilka visar ett missnöje över de lokaler de är ämnade att använda sig av för 

musikundervisningen menar på att lokalerna inte är ändamålsenliga. Lärare 2 och 3 har 

heller inga direkta och/eller ändmålsenliga grupprum att tillgå utan får vid sådana fall när 

undervisningen kräver det, likt lärare 2 berättar låta eleverna sitta i ett litet grupprum vilket 

även är ett kombinerat musikförråd där det saknas dörr. Rummet ämnas bara kunna 

användas om man gör något som inte låter då det stör andra eftersom det inte finns någon 

dörr att stänga till. Lärare 3 har inga grupprum alls utan får använda sig av 

fritidsverksamhetens lekrum när undervisningen kräver det och menar på att det ändå är bra 

att det finns extra rum att tillgå även om eleverna blir lämnade själva när de nyttjar 

fritidsverksamhetens lokaler.  

Dessa två lärare, lärare 2 och lärare 3 delar lokaler med annan verksamhet på skolan likt de 

resterande lärarna, lärare 1 och lärare 4 men till skillnad från de ovannämnda lärarna har 

lärare 1 och 4 en mer positiv syn på att ha ett kombinerat klassrum. Lärare 1 uttrycker att 

hen är nöjd med sin lokal som delas med annan verksamhet på skolan och menar att den 

undervisning som är planerad kan bedrivas och att lokalen på så vis är ändamålsenlig trots 
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några praktiska brister såsom att stolar behövs plockas undan efter varje avslutat 

undervisningsmoment. Lärare 4 däremot som delar klassrum med annan praktisk-estetisk 

undervisning väljer att se de fördelar ett kombinerat klassrum kan ge: 

Vi har en kombinerad slöjd och musiksal, det fungerar bra att den är kombinerad, 

jättebra! Om ni ser här i taket så ser ni att det sitter sådana här elklumpar som 

används till symaskinerna vilket gör att jag har sladdar överallt när vi ska spela 

och sätta i förstärkare och mikrofoner, så det är jättebra. Vad som är jobbigt är 

att för både slöjdläraren och mig är att vi måste flytta om borden, för slöjden har 

ju borden på ett sätt när de har sina symaskiner här men jag vill ju ha stor yta på 

golvet, men för övrigt funkar det jättebra att dela. Det här med att jag får flytta 

bord är en sådan liten grej så det gör man nästan helt obemärkt (Lärare 4). 

De båda lärarna är påfallande nöjda med den undervisningslokal de har att tillgå men vad 

gäller rum, såsom grupprum i anslutning till musiksalen betonas en annan inställning. Lärare 

1 som inte har några grupprum eller liknande att tillgå i anslutning till musiksalen uttrycker 

sig på följande vis:  

Vi har inga grupprum, så det är något som saknas när man gör grupparbeten och 

sådant, då får eleverna sprida ut sig i skolan, ja i korridorerna där det finns plats 

[…] Jag upplever att det är en nackdel för undervisningen just för de äldre barnen 

där man ibland delar in, ja, när vi hade skapande områden till exempel där de fick 

sitta i smågrupper och klura på en egentext till en egen låt […] och då har de fått 

sitta ute i korridoren ibland och ibland så störs man ju av andra barn som 

kommer då, så det är en nackdel (Lärare 1). 

Lärare 1 tillägger likt lärare 2 att det finns ett depårum att tillgå. Rummet används för att 

förvara material men det är ett tillräckligt stort rum för att liten elevgrupp ska kunna nyttja 

rummet. Lärare 4 som även hen har ett kombinerat instrumentförråd och grupprum menar 

på att endast ett grupprum att tillgå är ett problem för undervisningen och förklarar att 

skolans lokaler vilka är byggda under 50-talet inte krävde samma utrymme av grupprum som 

det görs idag. 

Sammanfattning av första frågan 

Sammanfattningsvis gällande över vilka ramfaktorer lärarna anser påverkar undervisningen i 

musik kan sägas att faktorerna tid, gruppstorlek samt lokal är sådana faktorer som på olika 

sätt påverkar läraren samt undervisningen. Tiden sågs som en begränsning av samtliga 

lärare, en begränsning av genomförandet samt planerandet av undervisningen och där en 

önskan om att mer tid till ämnet skulle kunna öppna upp för mer skapande med eleverna likt 

lärare 2 uttryckte sig. Mer och bättre planeringsarbete samt fördjupningar inom 

individualisering i musikundervisningen var således sådant som var önskvärt ifrån lärare 1 

om mer tid gavs till musikämnet. Motsatsen till detta, det vill säga om mindre tid till 

musikämnet gavs var samtliga lärare eniga om att spelandet, alltså musicerandet skulle vara 
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det moment som det skulle behöva dras ned på trots att den nya läroplanen just vill lyfta 

ensemblespelet som en viktig del av musikunderviningen. Gruppstorleken var enligt samtliga 

lärare ett hinder för undervisningen, det vill säga om gruppen var för stor. Däremot lyftes 

även, genom lärare 2 att en allt för liten grupp också kunde påverka undervisningen negativt. 

En mindre grupp var att föredra menade samtliga lärare för att undervisningen skulle vara så 

optimal som möjligt.   

För att bedriva den undervisning musiklärarna är ålagda att göra är lokalen således en viktig 

komponent för undervisningen. Utan lokaler är det svårt att bedriva undervisning, med det 

sagt är ändå inte alla lokaler av godo och ändamålsenliga för att passa musikundervisningen. 

En bra lokal bör ge utrymme för fri golvyta, ha anslutande grupprum, vara ljudisolerade samt 

ge möjlighet för läraren att låta instrument och dylikt stå kvar i musiksalen efter avslutat 

undervisningsmoment vilket inte alltid är möjligt om lokalen används av flera skolämnen 

eller fritidsverksamhet. Lärare 4 valde att se det kombinerade klassrummets fördelar och 

upplevde inga märkvärdiga svårigheter med ett delat klassrum. 

Utöver dessa ramfaktorer menade även samtliga lärare att påverkan på det egna ämnet var 

viktigt och att all påverkan i sin tur även påverkades av andra ramar såsom tid, lokal, grupp. 

Lärare 2 menade även på att musiklärare i allmänhet måste våga stå på sig och ställa krav på 

rektor som kolleger och våga berätta vad musiklärarna behöver för att kunna bedriva den 

undervisningen de är ämnade till att bedriva enligt Lgr11. 

2. Hur uppfattar lärare ramfaktorer som möjligheter och begränsningar 

i undervisningen? 

Det enhetliga svaret på denna fråga löd ifrån samtliga lärare på följande vis: lokalerna. 

Lokalerna är den ramfaktorn som lärarna tycks uppfatta som den största begränsningen för 

undervisningen tätt följt av gruppstorleken, tiden samt ekonomi. En fast och varaktig lokal är 

det som först och främst påverkar undervisningen menar lärare 2 som själv bedriver sin 

undervisning i en del av ett större klassrum. Lärare 2 är dessutom tvungen att inför varje 

lektion hämta sitt undervisningsmaterial såsom instrument och liknande ifrån ett förråd. Hen 

menar således att undervisningen begränsas av storleken av salen, golvytan samt 

möjligheten att ha sina saker framme och utrycker detta som något som påverkar 

undervisningen negativt: 

Att man inte bara kan komma dit och så finns sakerna på plats utan att man ska 

släpa och tänka hela tiden vad man har plockat fram, det är definitivt det 

jobbigaste (Lärare 2). 

Lärare 1 kan genom sina tidigare arbetslivserfarenheter bekräfta det faktum att lokalen är en 

begränsning för undervisningen i musik om den är obefintlig eller inte ändamålsenligt 

anpassad för den undervisning den är ämnad till att användas för samt att det är eleverna 

och undervisningen som blir lidande av detta: 
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Jag har inte alltid haft tillgång till en musiksal utan har fått ha musik i 

klassrummet och det blir ju en helt annan undervisning för det är omöjligt att 

hinna möblera om, eller att orka och göra det med 30 barn. Då har det blivit så 

att de har fått suttit stilla vid sina platser och då kan man inte göra dem här 

rörelseinslagen och allt som det också bygger på (Lärare 1). 

Just elevantal och gruppens storlek påverkar undervisningen till stor del menar samtliga 

intervjuade lärare. Allt för stora grupper begränsar både eleverna, läraren och 

undervisningens innehåll och ju färre barn och elever det är i gruppen desto mer hinner man 

med menar lärare 3, däremot kan för små grupper bli en direkt begränsning i undervisningen 

menar lärare 2 som har erfarenhet av mindre elevgrupper, alltför få elever kan vara sårbart 

och ett hinder vid körsång till exempel. Ramfaktorn tid har i förgående kapitel nämnts som 

en begränsning för lärarna vad gäller planerande samt genomförande av lektioner. Tiden 

som ramfaktor har även påvisats som en faktisk ramfaktor och som i många avseenden är 

svår att påverka: 

Man har den tid man har och man får göra det man kan med den och därför 

funkar det, men önskemålet vore naturligtvis att ha mer tid för att kunna göra 

roligare och bättre lektioner (Lärare 4). 

Slutligen menar lärare 3 att ramfaktorn ekonomi i många avseenden kan uppfattas samt vara 

en begränsning för undervisningen. Ekonomin styr inköp av nytt material såsom instrument 

vilka är en viktig del av undervisningen, utan instrumenten blir musikundervisningen inte 

ändamålsenlig. För att göra musikundervisningen ändamålsenlig och därmed motiverande 

för eleverna måste ekonomin vara en möjliggörande faktor av detta: 

Skulle musikundervisningen vara mera ändamålsenlig så tror jag att barnen 

skulle tycka att det var roligare och mera motiverande att komma dit faktiskt, 

speciellt för de äldre barnen som kan säga ”det finns ju inga instrument här, 

varför kan vi inte få bättre musikinstrument” och då får man säga att det är de 

här resurserna som finns och att det är det här vi har att arbeta med. 

[…]ekonomin påverkar ju undervisningen och det var länge sedan det köptes in 

några nya instrument (Lärare 3). 

Sammanfattning av andra frågan 

Lärarna lyfte fram fyra faktorer vilka de uppfattade som möjligheter och begränsningar i 

undervisningen, dessa faktorer var tiden, lokaler, gruppstorleken samt ekonomin. Lokalen 

var den ramfaktor som lärarna i största utsträckning såg som en begränsning för 

undervisningen. En stor grupp kräver en stor sal för att kunna genomföra en bra och 

anpassad undervisning där läraren och eleverna kan arbeta utan begränsningar trots 

gruppens storlek, detta förutsätter således att lokalerna är ändamålsenliga.  

Ramfaktorn gruppstorlek påverkar undervisningen menade samtliga lärare, både stora och 

små grupper kunde vara en begränsning men den allmänna uppfattningen är att en lite 
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grupp oftast är mest gynnsam för undervisningen i musik. Gällande ramfaktorn tid menar 

lärare 4 att tiden är bestämd och att du som lärare får anpassa dig till tidens ramar men 

menar på att det finns en önska om mer tid för ämnet. Den fjärde och sista ramfaktorn 

vilken lärare 3 ansåg begränsade undervisningen var ekonomin vilken mer eller mindre 

påverkar hela musikämnet och elevernas motivation inför ämnet. 

3. Vilka artefakter anser lärarna påverkar undervisningen och på vilket 

sätt?  

Frågan gällande lärares syn på huruvida artefakter påverkar undervisningen i musik gav mig 

många intressanta svar men även svar som jag mer eller mindre på förhand hade förväntat 

mig att få. Jag valde att ställa många olika typer av artefaktrelaterade frågor för att få ett så 

pass uttömmande svar som möjligt av de intervjuade lärarna. Läroboken, användandet av 

digitala artefakter samt den tidigare nämnda basutrustningslistan från musiklärarnas 

riksförening var de områden som blev mest framträdande på lärares syn på artefakters 

påverkan på undervisningen, vilket jag presenterar nedan.  

Läroboken 

Läroboken tycks ha en förlegad och näst intill obefintlig roll inom ämnet musik av att tyda av 

de intervjuade lärarnas svar på frågan ifall läroboken har en central roll i 

musikundervisningen. Samtliga lärare inom denna delstudie visade på en gemensam 

uppfattning av lärobokens roll i musikämnet idag, en uppfattning om att läroboken har en 

förlegad roll.  

Nä! Nej det är den inte, det finns inte möjligheter och jag har inga läroböcker 

överhuvudtaget. Den enda läroboken jag har det är ju för min egen del (Lärare 2). 

Lärare 2 gav mig detta svar på frågan ifall läroboken var en central artefakt i hens 

undervisning. Hen menade att den enda läroboken som fanns i hens undervisning var en 

lärarhandledning vilken användes vid planering och genomförande av olika 

undervisningsmoment inom musikämnet. På liknande sätt svarade även lärare 1 och lärare 3 

på samma fråga men lärare 3 till skillnad från lärare 1 och 2 menade på att genom de digitala 

artefakterna möjliggörs informationshämtningen istället via nätet: 

Nej, jag har ingen bok, inget läromedel så. Jag har ju själv böcker att titta i för 

att få inspiration men jag lägger aldrig upp undervisningen efter ett material 

så. Det är mer lärarhandledningar, jag har en elevbok som vi köpte in som 

bara ett exemplar till mig där jag kan titta i när vi jobbar med teoretiska delar 

(Lärare 1). 

[…] det är inget jag använder mig av alls utan det är ett ämne som, ja, man får ta 

fram material på annat sätt. Jag använder mig i större utsträckning av digitala 

artefakter än läroboken i min undervisning och lektion.se finns ju också 

jättemycket material att hämta ifrån och därifrån hämtar man material (Lärare 

3).  
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Lärare 4 däremot visar en annan syn av lärobokens roll i undervisningen och menar på att 

läroboken inom musikämnet inte är livsviktig men att den fyller en viss funktion i 

undervisningen bland annat vid faktainhämtning. Däremot väljer hen att helt utesluta 

läroboken i musikundervisningen för eleverna i de lägre skolåren: 

Med de små barnen, upp till trean har jag aldrig böcker, noter eller sådant. När 

de sjunger får de lära sig det utantill för det är så pass många där som kan ha 

svårt att läsa […], i sådana fall har jag bara boken och så sjunger jag före och så 

sjunger de efter. […]Vi har även några fyll-i-böcker dels såna med fakta om 

antikens musik och folkmusiken i Sverige, läroböcker med ”kryssa i svar” och 

svara på frågor och sånt också. De har ju naturligtvis sin plats, för fakta finns ju 

även i musikens värld (Lärare 4). 

Digitala artefakter 

Till skillnad från lärobokens nästintill obefintliga roll inom musikundervisningen visar sig de 

digitala artefakterna ha en allt mer framtoning inom musikämnet. I en fråga ställd till lärarna 

om huruvida de använder sig av digitala artefakter och hur de eventuellt påverkar 

undervisningen svarade samtliga av de intervjuade lärarna att de använder sig av digitala 

artefakter i sin undervisning. Huruvida de digitala artefakterna påverkade undervisningen 

redovisas i nedanstående citat. Datorn samt projektorn var främst de digitala artefakter 

lärarna inom denna delstudie använde sig av. Lärare 1 menar på att de digitala artefakterna 

öppnar upp för fler möjligheter för undervisningen och att förarbetet för en lektion utan 

digitala artefakter skulle vara mer tidskrävande utan dem: 

Skulle jag inte ha tillgång till den här digitala tekniken, det skulle vara som 

Spotify, dator eller en Ipad eller så då skulle det ju vara så väldigt mycket mer 

krångligt för mig. Som man gjorde förr i tiden, spelade in låtar och brände en 

skiva (Lärare 1). 

Även lärare 2 och 4 anser att de digitala artefakterna påverkar undervisningen vad gäller tid 

men även genom att de fungerar som bra hjälpmedel i undervisningen:  

ja, det är ju ett stöd, en tillgång tycker jag […]. Nu är det lite smidigare än förr 

(Lärare 2) 

De är bra i den tidsbegränsade värld som vi lever i, att kunna visa och lyssna. Ur 

den synvinkeln tycker jag att digitala hjälpmedel är jättebra (Lärare 4). 

De digitala artefakterna används olika mycket och på olika sätt i de olika lärarnas 

undervisning beroende på vilka digitala tillgångar skolorna har. Lärare 1 använder sig av de 

digitala artefakterna i stor utsträckning av hens undervisning vilken också påverkar den 

undervisningen hen genomför. Lärare 1 har dessutom förmånen att arbeta med Ipads vilket 

har möjliggjort nya arbetsområden både för hen samt för eleverna: 



 

24 
 

När vi jobbar med Ipads tycker jag att området skapande har blivit väldigt 

mycket lättare. Det är ett svårt område att jobba med att få eleverna att skapa 

själva, men då provade vi den här appen som heter garageband där man kan 

komponera sin egen musik. […] plötsligt blev det rätt kravlöst liksom, det var ju 

en lek att sitta med paddan […]. Det kan ju annars vara lite laddat att själv 

komponera någonting och det är lite personligt, knutet till en själv men här var 

det mindre laddat så det tror jag var en fördel (Lärare 1). 

De digitala artefakterna har enligt lärare 1 möjliggjort nya moment i undervisningen där hen 

genom de digitala artefakterna har löst tidigare svårigheter kring vissa undervisningsmoment 

samt att de digitala artefakterna har bidragit till en viss avdramatisering som eleverna 

tidigare upplevde. De digitala artefakterna har således påverkat undervisningen i en positiv 

riktning menar lärare 1. Detta har möjliggjorts genom ett rikt utbud av digitala artefakter 

vilka samtliga skolor inom denna delstudie inte har haft möjlighet till i sin undervisning.  

Basutrustningslistan 

Likt tidigare nämnt bygger intervjuerna till denna studie även på en basutrustningslista 

(Bilaga 2). Denna lista är en förteckning över ramfaktorer samt artefakter som musikämnet 

bör har tillgång till för att kunna bedriva en rättvis och läroplansenlig undervisning. Listan har 

använts för att se om musikämnet på de berörda skolorna har de förutsättningar, enligt 

listan för att kunna bedriva undervisning i ämnet musik. Listan syftar även till i denna studie 

att se vad lärarna anser om dessa artefakter samt ifall de anser att artefakterna behövs för 

att kunna bedriva den verksamhet musiklärarna är ålagda till att göra. Lärarna förstod 

ganska snabbt vad listan gick ut på, lärare 2 nämnde även att hen sedan tidigare var bekant 

med en liknande typ av lista. Efter att lärarna hade fått ta del av basutrustningslistan 

(Bilaga2) ställdes en mycket öppen fråga till lärarna om vad de ansåg om listan. Svaren 

skiftade en del likt andra svar på frågor som ställts till denna studie, lärare 3 och 4 tyckte att 

listan representerade sådant som borde finnas i en musiksal och att den ungefär motsvarade 

en musiksal. Denna mening delade således inte lärare 1 och 2 som istället menade på att 

listan var gedigen och att den inte var helt realistisk åtminstone inte för de mindre skolorna. 

Samtliga lärare var eniga om att en del av listans innehåll inte var helt nödvändiga i 

undervisningen men tryckte på att majoriteten av listans innehåll ändå var viktiga för att 

kunna bedriva musikundervisning. Något anmärkningsvärt var att samtliga intervjuade lärare 

reagerade på att blås- och stråkinstrument, i synnerhet att stråkinstrument skulle vara en del 

av undervisningen, lärare 1 uttryckte sig på följande vis angående detta: 

Jag tänker till exempel på blåsinstrument och stråkinstrument, alltså de åldrarna 

jag jobbar med ska känna till olika musikgrupper och namnen på instrument och 

så, men de ska ju inte själva behöva kunna spela eller prova på ens en gång, så 

då tänker jag att sådana grejer måste man inte ha (Lärare 1). 
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Istället fick lärarna själv lyfta sådana artefakter de ansågs vara nödvändiga och viktiga i 

musikundervisningen och hur dessa eventuellt påverkade undervisningen. Lärare 3 svarade 

utan tvekan på frågan: 

Ja men det är ju musikinstrumenten själva, gitarr eller piano, trummor. Ja sådant 

som vi kan använda (Lärare 3). 

Vidare menade även lärare 3 att utan dessa artefakter påverkas undervisningen negativt och 

eleverna kommer att tappa motivationen för musikämnet: 

Man behöver ju få prova på och det är ju det som är det viktigaste faktiskt, för 

om man bara ska sitta i ett klassrum och det inte finns några instrument då är 

det inte så givande (Lärare 3). 

På likande vis anser även lärare 4 att musikämnets absolut viktigaste artefakter är 

instrumenten. Detta motiveras genom följande citat: 

För barnens del är det viktigaste att det finns instrument att spela på just för att 

man ska kunna musicera precis som det står i läroplanen, det är jätteviktigt men 

också för att de ska få upptäcka hur kul det är. […] jag tänker mig att dessa 

artefakter gör det roligare för barnen (Lärare 4). 

Lärare 2 lyfter de digitala artefakternas positiva påverkan på undervisningen som något 

viktigt för musikundervisningen. Hen menar även, liksom lärare 3 och 4 att instrumenten är 

de viktigaste artefakterna för att kunna bedriva den musikundervisning vilken hen är ålagd 

att göra enligt läroplanen. Därför måste eleverna ha tillgång till dessa artefakter i sin 

undervisning. Läroplanens krav på undervisningen i musik genomsyrar även lärare 1 svar på 

frågan, hen liksom lärare 2 och 4 lyfter kravet om att kunna musicera som den anledningen 

till att instrumenten således är de viktigaste artefakterna för musikundervisningen: 

I läroplanen står det att eleverna ska kunna spela en viss slinga på ett instrument och 

kunna kompa med ackord, så du måste ju ha instrument att öva på annars kan du inte 

jobba med den biten i läroplanen (Lärare 1). 

Sammanfattning av tredje frågan 

I den inledande delen av detta kapitel kunde man läsa om lärobokens roll i 

musikundervisningen. Läroboken har ingen tydlig framträdande roll i musikundervisningen 

idag enligt lärarna i intervjuerna och de till synes enda läromedelsliknande böckerna som 

nämndes i intervjuerna var lärarhandledningar och liknande böcker. Till skillnad mot 

läroboken lyfte lärarna fram de digitala artefakterna som de mer framträdande inom 

musikundervisningen vilka också flitigt användes av intervjupersonerna.  

Lärarna lyfte även fram instrumenten som de viktigaste samt de mer eller mindre avgörande 

artefakterna för undervisningen i musik. Utan instrumenten menade lärare 4 på att 



 

26 
 

musicerandet, vilken lyfts i läroplanen inte skulle kunna vara möjlig att genomföra, 

artefakterna bidrar även till att undervisningen blir roligare.  

Delstudie två 

Bakgrund 

Intervjuerna i denna delstudie omfattas av grundskolans mellanår samt högstadiet och 

representerar sammanlagt två stycken förskola - skolår 9-skolor samt två stycken sex - nio-

skolor. Lärarna som har medverkat i denna intervju har kodats och tillgetts ett nummer från 

ett till fyra, nedan följer en kort presentation av samtliga medverkade i delstudie två. 

Lärare 1:  

Arbetar på en F-9 skola vilken är den största skolan i denna här delstudien. Lärare 1 har 

ingen lång arbetslivserfarenhet inom skolans värld och har heller ingen musikutbildning utan 

är istället snart färdigutbildad inom en annan pedagogisk inriktning. Lärare 1 undervisar 

endast i musik då hen har ett stort musikaliskt intresse. 

Lärare 2: 

Arbetar på en 6-9 skola. Lärare 2 är nyexaminerad lärare sedan januari 2014 och har därför 

ingen lång arbetslivserfarenhet inom skolans värld. Hen har en musikutbildning med 

inriktning mot högstadiet samt gymnasiet och har studerat i fyra och ett halvt år.  

Lärare 3:  

Arbetar på en F-9 skola. Lärare 3 har den längsta arbetslivserfarenheten som ingår i denna 

delstudie och har en musikerutbildning samt en kompletterande pedagogisk utbildning, 

sammanlagt har hen studerat fyra och ett halvt år. Lärare 3 har behörighet i både 

grundskolan och gymnasiet.  

Lärare 4:  

Arbetar på en 6-9 skola. Lärare 4 har några års arbetslivserfarenhet inom skolans värld och 

har en musikutbildning på sammanlagt fem år.  Lärare 4 har idag en kombinerad tjänst och 

musikundervisningen är en del av denna.  

 

 

 

 

 



 

27 
 

1. Vilka ramfaktorer anser lärarna påverkar undervisningen i musik? 

Påverkan och tid  

Alla lärare anser att de har stort inflytande på sitt ämne, med det menas att alla har 

huvudansvaret för dels planering av undervisningsmomenten samt genomförandet av 

undervisningen. De ansvarar även för inköp av material inom de ekonomiska ramarna som 

de har att följa. 

Självklart, jag bestämmer vad jag vill köpa in och det styr ju min undervisning 

väldigt mycket, sedan tycker jag definitivt att jag själv påverkar{…] vad jag vill 

göra, vilket fokus jag väljer (Lärare 3). 

Citatet ovan visar att personen ifråga, lärare 3 anser sig ha stor påverkan för sitt ämne men 

att läraren i sin tur även påverkas av andra faktorer exempelvis ekonomi som styr hens 

undervisning samt att ramarna påverkar hen vid planering och genomförande av 

undervisningen. Lärare 4 ville lyfta ytterligare aspekter av ekonomins påverkan på 

undervisningen men även andra påverkande faktorer: 

Jag tror att musiklärare behöver ha hjälp i kampen om att det inte bara ska stå i 

arbetsmiljöverkets riktlinjer att det ska vara halvklass och att man ska få ha 

lokaler för den frågan är så extremt svår att driva mot någon som sitter med en 

hel budget. Du har liksom ingenting att komma med egentligen och jag förstår 

båda sidor men musiklärarna borde verkligen få hjälp med det som ni nu skriver 

om, alltså om artefakter, lokaler, instrument och vad det nu kan vara. Om man 

nu ska bedriva en undervisning så ska man faktisk ha förutsättningar för det. 

Sedan förstår jag att budgeten kan se olika ut och det beror ju på hur skolorna 

lägger budgeten också, men det är just därför, för att skolan själv får lägga sin 

budget så måste lärarna få mer hjälp (Lärare 4). 

Ramfaktorn tid är något som lärarna inom denna delstudie anser som något bristfälligt, men 

på frågan om tiden de har till förfogande är en begränsning gällande planering av lektioner 

såväl som genomförande av lektionerna, det vill säga om tiden de har till förfogande är 

tillräcklig fick jag varierande svar. En lärare uttryckte detta på följande vis gällande 

planeringstiden:  

Nej inte en begränsning, det är snarare en möjlighet att kunna tänka och 

förbereda sig (Lärare 2).  

Citatet ovan visar att lärare 2 anser sig ha tillräckligt med tid vad gäller planering, det bör 

tilläggas att denne lärare har relativt långa undervisningsmoment och har därför längre tid 

mellan lektionerna för såväl planering och administrativt arbete.  Med detta menar lärare 2 

att den tid hen disponerar för planering är tillräcklig. Däremot anser en annan lärare att:  
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Jag tror att det är bra att det är begränsat med tid för att man ska lära sig att 

hantera de, att inte göra för mycket och så, får man den tiden kanske man 

överarbetar, som musiklärare har jag den tid jag behöver (Lärare 4). 

Ovan nämner även lärare 4 sig ha tillräckligt med tid vad gäller planering, däremot anser hen 

att det gäller att kunna anpassa sig som lärare i sin undervisning. Lärare 4 menar att det 

handlar om att lära sig att prioritera dels i sin planering men även i genomförandet av 

lektionerna. Tid är en av de ramfaktorer som påverkar lärarnas arbetsförlagda tid, det vill 

säga både planeringstiden och undervisningstiden.  

Majoriteten av lärarna är eniga om att den tid de har till förfogande för planering är 

tillräcklig medan motsatsen, det vill säga genomförandet av lektionerna upplevs av lärarna 

som något bristfälligt. Tiden för planering verkar dessa lärare i denna delstudie inte ha ont 

om men när jag istället frågade vad lärarna skulle göra om de fick mer tid för sitt ämne 

respektive mindre tid för sitt ämne och vad som skulle prioriteras bort om de skulle behöva 

skära ned på någonting, en lärare svarade på följande vis vad hen skulle göra om mer tid för 

ämnet gavs:  

Jag skulle nog fokusera mer på de här att spela, den praktiska delen för att det är 

sådan himla vikt i kursplanen, spelandet och musicerandet den biten liksom 

(Lärare 2). 

Det finns både likheter och skillnader på de svar jag fått. En likhet är att samtliga lärare 

lägger stor vikt vid kursplanen och de kunskapsmål som eleverna ska uppnå när de ha 

slutfört skolår nio. Likt citatet ovan skulle lärare 2 fokusera mer på själva skapandet av 

musiken. Hen menar på att det är den praktiska delen, själva musicerandet som är 

tidskrävande i undervisningen och de är det som den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 

2011), lägger stor vikt vid att eleverna ska uppfylla när de slutfört skolår nio.  En annan lärare 

svarar följande på frågan om mer undervisningstid:  

Att allt inte behöver vara en bedömning hela tiden utan att eleverna har tid att 

testa och att man inte känner att det måste blir rätt hela tiden, då jag har en 

sådan avancerad kursplan jag ska följa och det inte ska bli att man bockar av 

något (Lärare 3). 

Vad lärare 3 menar med ovanstående citat är att hen tycker att eleverna är för stressade och 

känner att de alltid måste prestera för att kunna få ett högt betyg. Hen menar att mer 

undervisningstid skulle kunna göra att lärarna skulle kunna ge mer formativ bedömning i 

klassrummet och på så sätt minska stressen hos eleverna. Hen anser att det är en avancerad 

kursplan och att det krävs mer undervisningstid för att kunna följa de kunskapsmål som Lgr 

11 anser att elever i skolår nio ska uppfylla. På frågan om vad lärarna istället skulle behöva 

skära ned på eller prioritera bort om man fick mindre tid för sitt ämne var det större 

spridning lärarnas svar.  
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Oj, det är väldigt svårt att svara på, lektionstiden skulle jag fortfarande vilja ha 

kvar så det skulle behöva gå utöver planeringstiden. Det skulle medföra att 

lektionerna inte blir lika mycket planerade, men vad man än tar av blir något 

lidande (Lärare 1). 

Även här anser lärare 1 i citatet ovan att den tid man har för undervisning är bristfällig, hen 

anser att om man skulle behöva skära ned på någonting så skulle det bli planeringstiden. I 

tidigare stycken nämns att lärarna anser att planeringstiden är tillräcklig men att 

undervisningstiden är begränsad. Här konstaterar lärare 1 återigen att om man skulle 

behöva prioritera bort någonting från musikämnet skulle det falla på planeringstiden. Lärare 

2 skulle däremot prioritera bort delar av musikhistorien och lärare 3 skulle endast portionera 

ut tiden hen har på de olika momenten i musikundervisningen då hen anser att allt inom 

musikämnet är viktigt. Överlag anser lärarna att de har den tid de behöver för såväl 

planering som genomförande av sina lektioner inom ämnet musik.  Något som lärarna även 

anser påverkar undervisningen är gruppstorleken och lokalerna vilka redovisas nedan. 

Gruppstorlek och lokal 

Alla lärare i denna delstudie anser att gruppstorleken är en avgörande faktor som påverkar 

undervisningen. Exempelvis förespråkar lärare 4 att man genom halvklassundervisning kan 

bedriver en bättre undervisning och menar även då på att hen hinner se alla elever samt 

hinner hjälpa alla på ett annat sätt än om undervisningen hade genomförts i helklass. Vidare 

menar lärare 4 att hen vill att eleverna ska få den kunskap som de enligt läroplanen har rätt 

till och poängterar att kursplanen är relativt avancerad.  

Har du en liten grupp hinner du mer, du kan individualisera mer och du kan se 

eleverna mer (Lärare 3). 

Citatet ovan menar på att lärare 3 tycker att en mindre grupp gör att man hinner mer under 

lektionerna samt att man som lärare har tid för att kunna individualisera undervisningen 

mer. Lärare 2 anser även att om man har en mindre grupp hinner man se alla elever samt att 

i det praktiska ämne som musik är krävs det även mycket från den aktiva läraren som hen 

anser sig vara. Lärare 1, 2 och 4 anser att gruppstorleken har en betydande roll för den 

skapande verksamheten som bedrivs i klassrummet som exempelvis ensemblespel. Däremot 

anser en annan lärare följande:  

Jag tycker att det finns såklart olika sidor av det, i vissa moment är det absolut 

bättre och mer effektivt med en mindre grupp men i vissa lägen är det en tillgång 

att ha fler (Lärare 1). 

Likt ovanstående citat anser lärare 1 att det både finns för- och nackdelar med 

gruppstorleken, det kan vara en fördel med att ha mindre grupper men det kan även vara en 

förmån att ha helklass i vissa sammanhang. Lärare 4 anser att mindre grupper såsom 

halvklass ger bättre arbetsro. 
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Det är nästan fysiskt omöjligt att undervisa 30 elever speciellt när de är nybörjare 

och man ska lära de att spela, och i musik bedömer man under lektionen (Lärare 

4). 

Självklart är det även en stor skillnad i att undervisa i helklass eller i halvklass då elevantalet 

kan variera allt ifrån åtta till 30 elever. Lärare 4 som även förespråkar halvklass anser att det 

krävs halvklass i musik och poängterar även att alla musiklärare borde ha halvklass för att 

överhuvudtaget kunna bedriva en god undervisning.  Men det finns skillnader på hur 

musiklärare resonerar, lärare 3 tycker att det underlättar om man har halvklass men 

samtidigt finns det andra faktorer som även har stor betydelse för hur undervisningen kan 

bli så bra som möjligt.   

Jag känner samtidigt att undervisa i helklass utmanar mig som lärare också, jag 

kan individualisera mera och lägga undervisningen på olika nivåer och att det 

gäller att hitta sätt som fungerar i klassrummet (Lärare 3). 

Lärare 3 tycker att den avgörande faktorn är hur läraren väljer att anpassa sig i 

undervisningen och vad man faktiskt gör som lärare.  Något som till viss del även är 

sammankopplat till gruppstorleken är lokalens utformning, samtliga lärare anser att 

musiksalen är en viktig faktor för att överhuvudtaget kunna bedriva musikundervisning. 

Lokalen ska vara anpassad för den gruppstorlek som undervisningen ska bedrivas för, det vill 

säga halvklass eller helklass.  På frågan om lärarna tyckte att deras lokal var ändamålsenlig 

för den undervisning som de bedriver skilde sig svaren en del.  

Jag tycker att den är för liten med tanke på gruppstorleken, det blir för hög 

ljudnivå om det ska vara helklass (Lärare 3). 

Alla lärare för de äldre skolåren har en musiksal och likt citatet ovan anser lärare 3 att 

musiksalen inte är tillräckligt stor för den gruppstorlek hen undervisar för. Hen menar på att 

lokalen är för liten och att det blir för hög ljudnivå då endast en av väggarna är ljudisolerade. 

Hen finner även att tillgången till grupprum är en faktor som påverkar men även underlättar 

undervisningen då hen kan dela upp klassen i mindre grupper för att göra bättre lektioner. 

Lärare 3 har tillgång till tre grupprum vilka dessutom endast tillhör musikundervisningen och 

kan således disponeras fritt. 

Sammanfattning av första frågan  

Sammanfattningsvis gällande vilka ramfaktorer lärarna anser påverkar undervisningen i 

musik, menar de intervjuade lärarna att tiden för såväl planering som för genomförande av 

lektionerna är det som påverkar undervisningen mest. Beträffande tiden varierade svaren 

mycket, där lärare 2 anser sig ha tillräckligt med tid gällande planering medan lärare 4 menar 

på att tiden hen har till förfogande är en begränsning för att kunna hantera samt att inte 

överarbeta sitt material. Även lärare 4 anser sig ha den tid hen behöver för planering och på 

frågan om lärarna istället fick mer tid för ämnet menar lärare 2 att hen skulle fokusera mer 

på skapandet av musik, det vill säga det momentet som är mest tidkrävande i 
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undervisningen. Lärare 3 menar även att mer tid skulle kunna ge mer formativ bedömning i 

klassrummet. Alla lärare anser sig även ha den tiden de behöver för planering men att 

undervisningstiden är något begränsad. 

Gällande påverkan för det egna ämnet menar samtliga lärare att de har stor påverkan för 

undervisningen. Lärare 4 menar även på att musiklärarna borde få hjälp med de ramfaktorer 

och artefakter som främst påverkar undervisningen och menar på att undervisningen ska få 

de förutsättningar som behövs för att kunna bedriva en bra musikundervisning. 

Gällande andra ramfaktorer som lärarna anser påverkar undervisningen är gruppstorleken 

en faktor. Lärare 4 anser att halvklass är en förutsättning för att kunna bedriva en god 

undervisning medan lärare 1 anser att det finns både för- och nackdelar med 

gruppstorleken. Lärare 3 menar på att undervisning i halvklass skulle underlätta 

genomförandet av lektionerna men att den avgörande faktorn egentligen är hur flexibel man 

är som lärare i sin undervisning. Lokalerna och grupprummen är även viktiga ramfaktorer 

som påverkar undervisningen och hen menar på att den bör vara anpassad till den 

gruppstorlek man undervisar för, för att kunna bedriva en god undervisning. Lärare 3 anser 

även att hens musiksal är för liten för de klasser hen undervisar i, men att det däremot finns 

tre grupprum att tillgå och därför kan hen dela upp eleverna i mindre grupper och bedriva en 

god undervisning.  

2. Hur uppfattar lärare ramfaktorer som möjligheter och begränsningar 

i undervisningen? 

Ramfaktorer inom musikämnet kan både ses som möjligheter och begränsningar i lärarnas 

undervisning. För att uttrycka detta mer precist frågade jag därför de intervjuade lärarna hur 

de uppfattade just detta: ramfaktorer som möjligheter och begränsningar i deras 

undervisning. Det finns både likheter och skillnader i de svar jag fick, en av likheterna var att 

samtliga lärare upplevde gruppstorleken som en begränsning där en av lärarna uttryckte sig 

på följande vis: 

 […] har man helklass, det som händer är att bedömningen blir orättvis vad jag 

har sett, eleverna lär sig hälften så mycket och det är jättesvårt att få arbetsro 

(Lärare 4). 

Som citatet visar, menar lärare 4 att om man undervisar i helklass blir bedömningen orättvis 

då man som lärare inte hinner se alla elever samt att eleverna även har svårt att ta in den 

kunskap som förmedlas i klassrummet och då blir detta en begränsning av de påverkande 

ramfaktorerna som styr undervisningen. Även läraren nedan, lärare 1 påvisar att detta är en 

faktor som styr: 

Vid vissa fall kan grupperna bli för stora som när vi ska spela ensemblespel […] 

och jag har 25 elever då är det en faktor som begränsar (Lärare 1).  
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Här påvisar lärare 1, liksom vad lärare 4 ansåg om de begränsade faktorerna för 

undervisningen, det vill säga gruppstorlekens betydelse för undervisningen. Hen menar på 

att gruppstorleken begränsar vad man kan göra när elevgruppen blir alltför stor och att man 

således måste anpassa undervisningen efter de faktorer som styr. En annan viktig faktor är 

att ha en lokal som är anpassad för den undervisning som bedrivs, denna aspekt lyfter en av 

de intervjuade lärarna fram: 

Lokalen går ju in lite där i gruppstorleken, för att det ska vara en bra lokal måste 

den vara anpassad på den mängden elever man har[…] hur lokalen är uppbyggd 

och vad man har i lokalen (Lärare 1). 

Lärare 1 menar på att tillgången till en musiksal möjliggör undervisningen. Vidare menar hen 

att musiksalen och dess innehåll är mycket viktiga för att kunna bedriva 

musikundervisningen. Likt ovanstående anser även lärare 4 att tillgången till en musiksal är 

en förutsättning för att kunna bedriva en god undervisning. Ytterligare något gemensamt för 

alla lärare är att de anser att undervisningstiden, det vill säga lektionstiden är en 

begränsande faktor vilket nämndes i föregående frågeställning. På följande vis uttryckte sig 

lärare 3 om att tiden begränsade hens undervisning:  

Jag skulle också vilja kunna ha friheten mer att den här klassen […] behöver jobba 

jättemycket med de här och att inte behöva känna den här stressen att allt ska 

gås igenom och hinnas med (Lärare 3). 

Hen menar på att man som lärare alltid vill ha mer tid för sitt ämne, men även mer generell 

tid för att inte känna sig stressad med all undervisning som ska hinnas med under ett skolår. 

Vidare menar lärare 3 att man inte bara kan se de begränsningar som påverkar 

undervisningen utan att man även ska se till de möjligheter som finns för undervisningen för 

att mäkta med den stress hen ställs inför gentemot de krav hen ska uppfylla med sin 

undervisning utifrån Lgr 11. 

En möjlighet i Lgr11 är att alla barn i Sverige ska spela ett ackordinstrument, att 

kunna kompa sig själva, det tycker jag är fantastiskt (Lärare 3). 

Med detta citat menar lärare 3 att den nya läroplanen lyfter den skapande verksamheten 

som ett viktigt moment i undervisningen. Hen menar att det ger en möjlighet för alla barn i 

Sverige oavsett var eleverna kommer ifrån eller vilka sociala förhållanden de har, ska 

eleverna få den färdigheten, att kunna spela på ett ackordinstrument genom 

musikundervisningen på skolan. Hen anser vidare att Lgr 11 är en viktig ramfaktor för 

undervisningen. 

Sammanfattning av andra frågan  

Något som ses som begränsningar enligt de intervjuade lärarna är att undervisa i helklass, 

lärare 4 anser att helklassundervisning skulle medföra en orättvis bedömning av eleverna 

samt medföra att man som lärare inte skulle hinna med att se alla elever på samma sätt som 
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om undervisningen skulle ske i halvklass. Vidare menade även lärare 4 att eleverna i samma 

utsträckning inte skulle kunna ta till sig av den kunskap som förmedlades i klassrummet. 

Lärare 1 anser att gruppstorleken begränsar men hen menar även att man som lärare är 

tvungen att anpassa undervisningen efter de faktorer som styr undervisningen. Tillgången till 

lokaler anpassade för undervisningen det vill säga ändamålsenliga är viktiga och möjliggör 

att det går att bedriva en god undervisning.  Lektionstiden är något som samtliga lärare 

anser vara en begränsning för musikämnet.  

3. Vilka artefakter anser lärarna påverkar undervisningen och på vilket 

sätt? 

Läroboken  

Läroboken är en artefakt som kan vara ett läromedel för många, men på frågan om 

läroboken var en central artefakt i de intervjuade lärarnas undervisning fick jag näst intill 

samma svar av samtliga lärare. Läroboken används inte i någon större utsträckning av de 

intervjuade lärarna, en av lärarna menar på följande:  

Nej inte alls, jag har ingen lärobok men det finns ju egentligen ingen i musik […] 

jag hade velat ha musikhistorieböcker […] men jag har inte hittat några (Lärare 

4). 

Lärare 4 menar med ovanstående citat att det inte finns några egentliga läroböcker inom 

ämnet musik som man som lärare kan använda sig av i dagens skola, något som hen anser 

borde finnas inom vissa områden i musik såsom inom musikhistorieundervisningen. Lärare 2 

menar även på att de läroböcker som oftast finns i dagens musiksalar är olika så kallade 

vispop- böcker och det är något hen inte använder sig av i sin undervisning, även lärare 3 

anser att de sångböcker som finns tillgängliga i musiksalen är omoderna. Hen anser således 

att om sådana böcker skulle användas i musikundervisningen skulle de behöva vara 

årsuppdaterade för att vara aktuella för den undervisning som bedrivs och det skulle behöva 

köpas in nya sångböcker varje år. Samtidigt menar lärare 3 även på att det finns en rädsla för 

att använda sig av läroboken i musikundervisningen då hen menar på att utövandet blir 

lidande om man således kan läsa sig till all kunskap.   

Digitala artefakter 

Till skillnad från läroboken har de digitala artefakterna en större del i både dagens samhälle 

och i skolans verksamhet, hjälpmedel såsom smartboards, projektor samt tillgången till 

datorer som lärarna använder sig av i sin undervisning. När jag frågade lärarna om de 

använde sig av digitala artefakter och hur det i sådana fall påverkade deras undervisning 

svarade samtliga lärare inom denna delstudie att de i någon form använder sig av digitala 

artefakter i undervisningen. Hur dessa artefakter påverkar undervisningen kommer framgå i 

citatet nedan. Exempelvis använder sig lärare 1 av digitala artefakter såsom Spotify, 

faktavideor samt datorer vid musikproduktion där eleverna får göra egen musik. Däremot 

använder sig lärare 2 i allt mindre utsträckning sig av digitala artefakter än vad de övriga 



 

34 
 

lärarna gör. Hen använder sig enbart av sådant som Powerpoint och youtube och lägger 

istället tonvikten av undervisningen på mera fysiska artefakter såsom instrument. 

[…]Vi använder oss mycket av IT, alla elever har varsin dator och det har lärarna 

också och jag använder mig mycket av projektorn […] speciellt i skapande och IT, 

då jobbar vi med musikvideos där eleverna använder olika program i datorn[...] 

framförallt gratisprogram för att alla ska kunna göra de hemma också (Lärare 4). 

Här visar lärare 4 på att hen använder sig av digitala artefakter såsom projektorn och datorn 

för att möjliggöra inlärandet av ämnet musik. Vidare menar hen att den digitala musiken är 

något som intresserar eleverna samt att den, för de elever som upplever att det är svårt med 

vissa moment inom musikundervisningen istället kan finna sig själva i den digitala musiken 

och skapandeprocessen. Detta arbetssätt, att arbeta med gratis musikprogram på datorerna 

möjliggör det även för eleverna att kunna arbeta såväl hemma som i skolan med att skapa 

digital musik och att detta i sin tur påverkar lärandet i musikundervisningen i en positiv 

riktning. Vidare menar även lärare 3 att användningen av digitala artefakter möjliggör för alla 

elever i skolan såväl de elever med eller utan med specifika svårigheter att få hjälp med 

inspelat undervisningsmaterial vilket möjliggör att de eleverna också kan ta till sig av 

undervisningen: 

Med de digitala artefakterna blir det tydligare, det blir mer transparent och det 

möjliggör för elever med olika problematik (Lärare 3).  

Basutrustningslista 

Basutrustningslistan (Bilaga 2) användes vid intervjuerna för att åskådliggöra vad lärarna 

ansåg om de ämnesspecifika artefakterna som musikämnet borde ha tillgång till för att 

kunna bedriva en god undervisning.  Vad listan syftar till är att undersöka vad lärarna anser 

om de ämnesspecifika artefakterna samt ifall de behövs för att kunna bedriva 

musikundervisning, det vill säga om de är nödvändiga för undervisningen. Efter att samtliga 

lärare tagit del av basutrustningslistan (Bilaga 2) beskrev både lärare 2 och 3 att de hade sett 

en liknande lista tidigare medan lärare 1 menade på att den beskrev på ett ungefär vad man 

skulle vilja ha i en musiksal. Samtliga lärare ansåg att innehav av listans innehåll skulle vara 

en tillgång att ha i sin musikundervisning. Något nämnvärt att lyfta fram var att lärare 3 och 

4 ansåg att blås- och stråkinstrument kunde tas bort från listan då de inte fanns med i deras 

undervisning.  

[…] skulle jag ta bort något skulle det vara blåsinstrument med anledning för att 

jag inte kan spela blåsinstrument […] stråkinstrument har jag faktiskt köpt in en 

fiol men jag har aldrig haft möjlighet att lära ut de då jag bara har en fiol (Lärare 

4). 

Likt citatet ovan anser även lärare 3 att blåsinstrument kan tas bort från listan även om 

eleverna ska ges möjlighet att testa olika typer av instrument. Hen tvekar på att de lärare 

som slutfört en musiklärarutbildning kan undervisa i blåsinstrument. Vidare ställde jag 



 

35 
 

frågan om vilka artefakter lärarna anser vara viktigast för musikämnet och varför i sådana fall 

dessa artefakter är de viktigaste.  Alla lärarna anser att de mest centrala artefakterna är 

instrument:  

Instrumenten, man kan inte lära sig spela gitarr, piano eller trummor genom att 

läsa om de eller genom att låtsas ta ackord, man måste få pröva (Lärare 2). 

Lärare 2 menar på att om man inte skulle ha artefakter skulle man inte heller kunna använda 

de i sin undervisning. Vidare menar hen att man inte heller skulle kunna bedriva någon 

undervisning om man inte har tillgång till artefakter såsom instrument, då det handlar om 

att elever ska lära sig att spela och att detta inte heller går att läsa sig till.  Även lärare 4 

menar på att:  

Det är absolut tillgången till instrument för var och varannan mening går ut på 

att kunna ta ackord eller spela rytmer i takt, vilket man inte kan göra utan 

instrument (Lärare 4).  

Lärare 4 anser att tillgången till instrument är nyckeln för att kunna bedriva undervisning, 

har man inte dessa artefakter kan inte undervisningen bedrivas då läroplanen menar på att 

eleverna enligt kunskapsmålen exempelvis ska kunna ta ackord på instrument.  

Sammanfattning av tredje frågan  

Sammanfattningsvis kan sägas att de intervjuade lärarna inte använder sig av någon lärobok 

utan i stället använder sig av de digitala samt fysiska artefakterna i allt större utsträckning än 

läroboken. Lärare 4 använder sig av digitala artefakter såsom projektorn och datorn i 

undervisningen. Lärare 3 påvisade även att användandet av dessa digitala artefakter 

tydliggör undervisningen för eleverna och på så sätt blir undervisningen lättare att förstå. De 

artefakter som lärarna anser som de viktigaste för undervisningen är instrumenten, lärare 2 

menar på att utan artefakter kan ingen undervisning bedrivas då eleverna varken kan läsa sig 

till hur man gör eller testa sig fram till hur man exempelvis spelar gitarr då det krävs 

artefakter för att kunna utöva det.   

4. Finns det likheter och/eller skillnader mellan de två delstudierna? 

Följande fråga, fråga fyra besvaras gemensamt med utgångspunkt i de båda delstudierna. 

Musiklärarna för de yngre skolåren och mellanstadiet, det vill säga lärarna ifrån delstudie ett 

samt lärarna för mellanstadiet och högstadiet, delstudie två visar på en del likheter samt 

skillnader. Likheter och skillnader gällande de möjligheter respektive begränsningar 

musiklärarna upplever att undervisningen i musik har utifrån de ramar samt tillgångar de har 

att röra sig med inom musikundervisningen.   

Gällande de likheter vi har funnit var dem många fler än dem skillnader vi har beträffat i 

denna studie utifrån respektive delstudies resultat. Skillnaderna var påträffande få i 

förhållande till antal intervjuade lärare samt frågor. Lokalen som en begränsning uttrycks 

tydligare i delstudie ett där samtliga lärare delar lokal med annan verksamhet på skolan 
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vilket ingen av de intervjuade lärarna gör ifrån delstudie två. Däremot menar samtliga lärare 

från de båda delstudierna att lokalen är en viktig faktor och att den bör vara anpassad för 

den verksamhet som bedrivs i den. I delstudie ett lyfts lokalen som en begränsning, det 

faktum att lärare 2 inte har möjlighet att låta instrument och dylikt stå kvar efter avslutad 

undervisning påverkar och begränsar undervisningen enligt hen. Samtidigt menar lärare 4 att 

en kombinerad lektionssal istället har gett hen mer möjligheter i undervisningen. Samtliga 

lärare ifrån delstudie två har egna lokaler för ämnet men menar på att det mer är tillgången 

på grupprum som begränsar de i sin undervisning. 

Tiden uppfattades som en begränsning för planerandet samt genomförandet av 

undervisningen enligt delstudie 1:s lärare, vilket den inte uppfattades i samma utsträckning i 

delstudie två. I delstudie två uttrycker lärarna en större variation gällande ramfaktorn tid och 

lärarna anser sig ha tillräckligt med tid för planering men om de fick mer tid till ämnet skulle 

samtliga lärare i delstudie två lägga fokus på musicerandet då det anses vara ett 

tidskrävande moment inom musikundervisningen. I delstudie ett lyfts det fram att tiden inte 

är tillräcklig och att lärare kantas av tidspress då mycket av tiden går åt till att utföra 

administrativa sysslor och lärare 1 menar även på att mer planeringstid gör att kvalitén på 

undervisningen blir bättre. Ytterligare en skillnad mellan delstudierna var att ekonomin 

lyftes fram som en begränsande faktor för undervisningen i delstudie ett.  Lärare 3 menade 

på att ekonomin mer eller mindre påverkade hela musikundervisningen samt till viss del 

även elevernas motivation. 

De likheter vi har funnit i båda delstudierna berör gruppstorleken, läroboken, artefakter 

samt de digitala artefakterna. En alltför stor grupp var enligt samtliga lärare ifrån de båda 

delstudierna en begränsning för undervisningen i musik, de menade på att halvklass eller en 

mindre grupp var att föredra för att undervisningen skulle vara så optimal som möjligt. 

Däremot lyftes även att en alltför liten grupp också kunde påverka undervisningen negativt. 

Gällande läroboken använde sig i princip ingen lärare sig av den i sin undervisning, de böcker 

som nämndes samt användes i undervisningen var lärarhandledningar vilka enbart användes 

av lärarna själva. Istället för läroboken använder lärarna i större utsträckning sig av digitala 

artefakter samt fysiska artefakter och samtliga menar på att musikundervisningen bygger på 

samt kräver artefakter såsom instrument för att kunna undervisa i musik men även för att 

göra undervisningen roligare. 

Slutligen menade samtliga lärare att de hade påverkan eller till och med stor påverkan på 

det egna ämnet men att all påverkan i sin tur påverkas av andra ramar. Två av lärarna, lärare 

4 ifrån delstudie två samt lärare 2 ifrån delstudie ett påvisade att musiklärare i allmänhet 

måste våga stå på sig och ställa krav på rektor och kolleger och våga berätta vad musiklärare 

behöver för att kunna bedriva den undervisningen som de är ämnade till att bedriva enligt 

Lgr11 (Skolverket, 2011). De påpekade även att musiklärarna borde få hjälp med de 

ramfaktorer och artefakter som främst påverkar undervisningen och att undervisningen ska 

få de förutsättningar som behövs för att kunna bedriva en bra undervisning i musik.  
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Diskussion  
Syftet med vår studie var att få inblick i hur lärare upplever ramfaktorer och artefakters 

påverkan på undervisningen i musik. Genom våra frågeställningar till denna studie har vi fått 

svar på samt inblick i hur lärare upplever artefakterna och ramfaktorernas påverkan på 

undervisningen. Följande frågor ställdes till studien: 

Frågeställningar: 

1. Vilka ramfaktorer anser lärarna påverkar undervisningen i musik? 

2. Hur uppfattar lärare ramfaktorer som möjligheter och begränsningar i 

undervisningen? 

3. Vilka artefakter anser lärarna påverkar undervisningen och på vilket sätt? 

Då frågeställning fyra enbart syftade till att jämföra de olika delstudierna, vilken gjordes i 

föregående kapitel kommer den inte att vara en del av diskussionen.  

Innan studiens gång var vi förtrogna med en del av de påfallande skillnaderna mellan lärarna 

och skolorna vi träffat i denna studie. Dessa skillnader yttrade sig främst i storleken av 

skolorna men även i tillgångarna till ämnesspecifika artefakter. Vi sökte oss medvetet till 

olika skolor för att i vår studie kunna redogöra för olika typer av skolor, stadier samt lärare.  I 

följande avsnitt kommer vi att diskutera samt behandla de första två frågeställningarna. 

Anledningen till att vi väljer att diskutera dem ihop är för att vi genom vår studie har fått 

liknande svar på de båda frågorna och menar på att en distinktion av dem således skulle 

försvåra diskussionen då svaren går in i varandra samt att svaren samverkar med och 

kopplas till varandra.  

Vilka ramfaktorer påverkar undervisningen samt hur uppfattas dem som 

möjligheter och begränsningar, (Fråga 1 och 2) 

Dahllöf (Dahllöf, 1999, s. 14) menar i sin ramfaktorteori att om man har kunskap om de 

faktorer som påverkar undervisningen, det vill säga ramfaktorer kan du påverka samt 

motverka uppkomsten av problem och svårigheter som kan störa din undervisning. Lärarna 

som har medverkat i denna studie har påvisat att de har haft stor insikt i hur de olika 

ramfaktorerna på olika vis har påverkat undervisningen i musik. Genom denna insikt har de 

fört en talan med såväl rektorer som med kolleger för att påvisa att det kräver samma eller 

likvärdiga förutsättningar likt andra skolämnen för att de ska kunna upprätthålla en god 

kvalitet samt innehållsrik undervisning för eleverna utifrån de regler och bestämmelser i 

läroplanen (Skolverket, 2011). Lärarna har sett att såväl gruppstorlek, tid och lokal har haft 

eller har en påverkande och till viss mån negativ inverkan på undervisningen. Genom att ha 

blivit varse om dessa negativa påverkningar på undervisningen har lärarna visat på goda 

kunskaper om ramfaktorernas påverkan för undervisningen och att de, om de inte åtgärdas 

kan påverka resultaten av undervisningen, det vill säga dels elevernas betyg men även en 

fortsatt inställning till musikundervisningen i skolan. Vi vill hävda, likt Dahllöf (Dahllöf, 1999, 

s. 14) och hans ramfaktorteori att vi ser starka kopplingar mellan de yttre ramarna som 
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påverkar undervisningen, processen samt resultatet av undervisningen. Utifrån de intervjuer 

och möten vi har haft med lärarna i denna studie har vi fått en vid inblick i lärarnas 

arbetssituationer och förutsättningar för lärande. Vi har fått se många olika musiksalar, 

klassrum samt grupprum, en del bättre rustade än andra och en del mer ändamålsenliga än 

andra. Vi har även genom intervjuerna fått ta del av lärarnas värderingar samt åsikter kring 

de musiksalar de har till förfogande. Precis som ramfaktorn lokal påverkar undervisningen, 

påverkar även ramfaktorerna tid och gruppstorlek undervisningen i musik, detta är också 

något vi har fått ta del av genom de intervjuer som har genomförts. Tiden har lyfts fram som 

något negativt och som på olika sätt påverkar undervisningen då den enligt vissa av de 

intervjuade lärarna är en begränsning för planerandet samt genomförandet av 

undervisningen. Lärarna menar även på att mer tid skulle generera i att hinna sådana 

tidskrävande moment som musicerandet vilken lyfts i läroplanen (Skolverket, 2011). De 

målen som finns i läroplanen är väldigt tidskrävande i förhållande till den tid som ges till 

ämnet menar samtliga lärare från de båda delstudierna. Vi upplever således att musiklärarna 

för en viss kamp mot tiden för att hinna med alla de praktiska samt tidskrävande moment 

som läroplanen kräver att eleverna, efter avslutad grundskola ska uppnå. Vi menar även på 

att om man inte har den tid som krävs för att kunna utföra det lärarna är ålagda till att göra, 

ser vi att utförandet av lektionerna blir lidande som något givet.  

Något enligt oss anmärkningsvärt var att det endast var en av lärarna som lyfte fram 

ekonomin som en påverkande faktor. Ett möjligt svar på varför det endast var en lärare som 

påvisade detta kan vara att vi inte ställde några direkta frågor kring ekonomi och dess 

påverkan på musikundervisningen. Vi hade emellertid väntat oss fler röster kring detta då 

våra egna uppfattningar kring resurser till skolan oftast har kopplats samman till ekonomiska 

orsaker. Dock lyfts ekonomin genom andra faktorers påverkan på undervisningen såsom 

gruppstorleken. Gruppstorleken är något samtliga lärare trycker mycket på och menar på att 

musikundervisningen bör ske i mindre elevgrupper såsom i halvklass. Just gällande halvklass 

och mindre elevgrupper vilka lärarna ser som ett måste för att kunna bedriva en bra 

undervisning möts lärarna även av baksidan med detta, det vill säga kostnaderna för att ha 

mindre elevgrupper. Många av de intervjuade musiklärarna menade på att de har fått och 

får strida för att ha halvklassgrupper när det bör vara en förutsättning för ämnet. 

Förutom de yttre ramfaktorerna ser vi till viss del även att de inre faktorerna påverkar 

undervisningen. Likt Lindblad, Linde & Naeslund (1999, s. 101) menar, bör man även se till de 

inre faktorerna för att förstå vad som sker i undervisningen. De inre faktorerna har vi valt att 

tolka som vilken inställning läraren har på undervisningen och resultatet av den. Vi tycker 

dock att det är svårt att ge uttryck för lärarnas inställning till såväl undervisningen som 

resultaten av den och menar på att det till viss del är en komplex fråga att besvara, vår 

studie har dessutom utgått mer ifrån de yttre ramarnas påverkan på undervisningen. 

Däremot kan vi tänka oss att de inre faktorerna påverkar undervisningen mer än vad vi tror 

och att det kan vara svårare att lösa det problemfält som påverkar resultatet av 
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undervisningen om det är en inre faktor i större grad än om det är en yttre och kanske mer 

påtaglig faktor. 

I samma grad som att de olika musiklärarnas utbildningar skiljer sig ifrån varandra skiljer sig 

även de verksamma åren som lärare med över 30 år ifrån den längst verksamma till den 

kortaste verksamma läraren. Det varierar också i vilken utsträckning lärarna har varit 

anställda som musiklärare på skolorna. Detta i kombination med de den yrkeskompetens 

lärarna besitter kan vara möjliga förklaringar till vilken påverkan musiklärarna har för 

musikämnet på skolan (Sandberg, 1996, s. 192). Alla lärarna inom de båda delstudierna säger 

sig ha stor påverkan på ämnet och vi tänker oss att det finns en koppling mellan längre 

anställdas inflytande på ämnet samt samverkan med rektorn på ett annat sätt än vad en 

nyanställd har. Vi menar således att om man har varit anställd på samma skola under en 

längre tid och/eller har lång arbetslivserfarenhet inom ämnet har man hunnit etablera sig 

som lärare. Man har troligtvis även hunnit bygga upp en god kontakt med sin rektor och 

kolleger och har troligtvis mer insyn i verksamheten och vet hur eleverna fungerar samt vilka 

yttre ramar som påverkar undervisningen. Å andra sidan kan det även vara så att den 

nyanställde har bättre förutsättningar för påverkan på ämnet och således vågar stå på sig 

och ställa krav på ett annat sätt till skillnad från en längre anställd som kan ha fastnat i ett 

mönster där hen nöjer sig med det som redan ges till musikämnet. Vi tolkar det således att 

lärare nöjer sig i den bemärkelsen att de är medvetna om bland annat skolans ekonomiska 

förutsättningar och vad det kan påverka och att de därför inte vill kräva något nytt. Lärarna 

vet på förhand att de kostsamma musikutrustningarna inte alltid är av största prioritet och 

att de därför de inte heller alltid orkar ta upp förhandlingen om att kräva det som 

undervisningen behöver för att kunna bedriva den undervisning de är ålagda till att göra. 

Lärarna i de båda delstudierna uttrycker även en vilja om att de vill vara bättre på att ställa 

krav och stå upp för musikämnet och att musiklärarna verkligen ska jobba på att försöka 

kräva lika mycket som man gör i andra ämnen. Vi ser detta som en självklarhet och skiljer 

inte på de olika skolämnenas värde trots att musikämnet inte är ett kärnämne. Att alla 

ämnen ska ha lika förutsättningar har vi genom denna studie förstått att det inte alltid är 

möjligt trots att de intervjuade lärarna påvisar att de har påverkan för det egna ämnet. Är 

det således likt Sandberg (1996, 2. 192) menar att musiklärarens yrkeskompetens är den 

centrala faktorn som påverkar musikundervisningen eller kan det finnas andra 

underliggande faktorer för detta?  

Vi tror dock att det motstånd lärarna mer eller mindre upplever ifrån ledning och rektor lika 

väl kan ligga hos musiklärarna själva, det vill säga att de på förhand tror sig möta ett 

motstånd i form av ett ”nej”. Detta ”nej” skulle i sådana fall leda till att lärarna själva tar 

avstånd ifrån att kräva om mer resurser och på så vis nöjer sig med det som ges till musiken i 

form av gruppstorlek, tid, lokal, materiella ting och dylikt. Vi upplever att musiklärarna under 

en längre tid har hamnat skymundan och att de inte alltid vågar kräva lika mycket som 

kanske andra ämnen gör. Vi har även fått uppfattningen om att, ifall lärarna har bett om 
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något till exempel inköp har de oftast beviljats, däremot ger lärarna en bild av att vara rätt 

försiktiga med att kräva något och att de nöjer sig med det lilla. 

Vi menar således att kunskap om faktorers påverkan på undervisningen och dess resultat, 

det vill säga ramfaktorteorin (Dahllöf, 1999, s. 5-29) är något som lärare och rektorer bör 

vara medvetna samt ha kunskap om. Detta menar vi då vi ser en direkt koppling mellan den 

yttre samt de inre faktorerna (Lindblad, Linde, Naeslund, 1999, s. 101) och resultatet av det i 

undervisningen. Vidare menar vi även att det finns en koppling mellan lärarkompetensen 

och påverkan på ämnet musik (Sandberg, 1996,s.192) vi menar även på att lärare med 

kortare arbetsliverfarenhet kan påverka undervisningen i samma utsträckning som de 

lärarna med längre yrkesvana. 

Vilka artefakter påverkar och på vilket sätt, (Fråga 3) 

Lärarna ifrån de båda delstudierna bekräftar den uppfattning vi hade kring läroboken och 

dess roll i musikundervisningen. Samtliga lärare bekräftade på att läroboken näst intill var 

obefintlig i deras undervisning men menade på att lärarhandledningar fortfarande till viss del 

har ett syfte i undervisningen. Detta bekräftar således både det vi befarade samt det 

Selanders (2003, s. 200) forskning visar på, vilken inte på något vis utgår ifrån musikämnet, 

att lärobokens status är allt lägre idag. Kan detta vara en möjlig återspegling av hur dagens 

samhälle ser ut, där de digitala artefakterna alltmer kantar människans värld och sociala 

status? 

I takt med att samhället och tekniken utvecklades gjordes en IT-satsning inom skolan för att 

främja användandet av informationstekniken i undervisningen. Denna IT-satsning gjordes för 

att bidra till en förbättring av undervisningen i skolan (Almqvist, 2008, s. 48) men det visade 

sig att många lärare inom den svenska skolan inte tog till vara på informationstekniken och 

dess syftande ändamål på rätt sätt, vilket resulterade i att informationstekniken inte 

användes i den utsträckning man hade hoppats på (ibid.). Lärarna inom de båda delstudierna 

visar på en annan färdighet kring dagens informationsteknik än den i Almqvists (ibid.) artikel.  

I delstudie två ser lärarna i större utsträckning än lärarna i delstudie ett att de digitala 

artefakterna mer eller mindre är självklara komponenter i undervisningen. Vi tror att detta 

tyder på att informationstekniken och de digitala artefakterna kan ha en större samt 

betydande del av dagens samhälle än läroboken.  

Den digitala tekniken har enligt lärarna inom de båda delstudierna öppnat upp och 

möjliggjort såväl planeringen samt genomförandet av lektionerna på ett enklare sätt idag än 

förr då det enligt lärarna var mer tidkrävande att planera lektionerna (Almqvist, 2008, s. 50). 

Tekniken har såväl öppnat upp för nya sätt att lära sig på samt bidragit till att kunna utföra 

sådana handlingar som annars vore svåra att genomföra (ibid.). Eftersom vi liksom många av 

de intervjuade lärarna hör till den yngre generationen av lärare ser vi det som självklarheter 

att den digitala tekniken finns med oss såväl i skolan som hemma. Vi ser även användandet 

av digitala artefakter inom musikundervisningen som en viktig samt bidragande faktor till att 

såväl motivera eleverna som till att undervisningen i skolan ska följa samhällets utveckling. 
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Precis som Selander (2003, s. 192) menar ska artefakterna enligt oss bidra till att kunna 

förstå omvärlden ur ett nytt perspektiv samt att de ska bidra till att undervisningen 

levandegörs. Det är inte enbart de digitala artefakterna som är viktiga för undervisningen i 

musik utan de främsta artefakterna lärarna ifrån delstudie ett och två lyfter är instrumenten 

och vi är villiga att hålla med om det. I bakgrunden till denna studie presenterade vi att vår 

musikundervisning skilde sig en del ifrån varandras, skillnaden bestod av de olika 

möjligheterna vi hade till att kunna musicera under musiklektionerna. Den ena av oss fick ta 

del av en rik musikundervisning med stort utbud samt tillgång till många instrument medan 

den andra av oss fick ta del av en musikundervisning där det knappt fanns några instrument 

att tillgå samt där musiklektionerna till mesta dels bestod av att sjunga sånger samt lyssna 

till lärarens gitarrspel. Därför gläder det oss att höra att de lärarna vi har intervjuat anser att 

instrumenten är en viktig del av musikundervisningen och att musikundervisningen faktiskt 

bygger på att musicera. 
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Bilagor 
Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

    Tema Forskningsfråga Intervjufråga 

      

Bakgrund Lära känna 

personen, vilken 

utbildning, 

erfarenhet 

Kan du berätta vad du har för utbildning? 

    Hur lång var din utbildning? 

    
Kan du säga någonting om dina erfarenheter som lärare? 

    Har du jobbat på skolan länge? 

    

Erbjuds du någon form av fortbildning eller 

kompetensutveckling på din arbetsplats?  

Ramfaktorer 

 

  

  

Lärarens 

uppfattningar 

kring 

möjligheter och 

begränsningar i 

undervisningen? 

Gruppstorlek, 

tid, lokal och 

personal 

Hur ser du på gruppstorleken, är den ett hinder eller en 

möjlighet för dig i din undervisning? Varför? Kan du säga något 

mer om det? 

  

 

Hur många timmar är du anställd på denna skola? 

  

 

Anser du som lärare ha påverkan för ämnet? 

  

 

Hur används din arbetsförlagda tid?  

  

 

Är tiden du har till förfogande en begränsning för:  

 – Planering av lektion? 

 – Genomförande av lektion? Det vill säga är tiden tillräcklig? 

  

 

Om du fick mer tid till ditt ämne, vad skulle du göra med den 

tiden? 

  

 

Om du fick mindre tid till ditt ämne, vad skulle du skära ner på 

då? 

  

 

  

  

 

Har din skola en musiksal? 

  

 

Om ja: Hur många klasser använder den? Om nej: vilken lokal 

används? 
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Hur många rum i anslutning till musiksalen har ni att tillgå? 

  

 

Hur är lokalen utformad? Är den ändamålsenlig? 

  

 

Är lokalen ljudisolerad?  

  

 

Har ni digitala/bullerreducerade instrument?  

    

Om inte? Hur upplever du att detta påverkar din arbetsmiljö 

och undervisning?  

  
 

      Ramfaktorer Lärarens 

uppfattningar 

kring 

möjligheter och 

begränsningar i 

undervisningen? 

Gruppstorlek, 

tid, lokal och 

personal 

Hur uppfattar du ramfaktorer som möjligheter och 

begränsningar i din undervisning?  

  

 

Vilka ramfaktorer anser du påverkar undervisningen i musik? 

  

 

Hur tycker du att ramfaktorerna påverkar undervisningen? 

  

 

  

  

 

  

Artefakter Vad anser lärare 

att artefakter 

har för effekt på 

undervisningen? 

Vilka artefakter anser du är viktigast för musikämnet? 

  

 

Kan du beskriva varför du anser att just de här artefakterna är 

viktigast? 

  

 

Anser du att undervisningen kräver artefakter?  

  

 

Om ja: Varför?    

  

 

Om nej: Varför inte? Hur skulle det gå till då? Kan du ge ett 

exempel? 

  

 

  

  

 

Använder du dig av digitala artefakter?  

  

 

Om ja: Hur anser du att digitala artefakter påverkar din 

undervisning? 

  

 

Om ja: Hur tror du att läroboken påverkar/påverkas din 

undervisning?  
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Om nej: Vad använder du istället? Är läroboken en mer central 

artefakt i din undervisning? 

  

 

Om nej: Hur tror du att digitala artefakter skulle påverka din 

undervisning om ni hade sådana?  

  

 

  

  
 Visa baslistan: Vad tycker du om den här listan?  

  

 

Behöver man ha alla de här artefakterna i klassrummet?  

  

 

Vilka artefakter använder du dig av?  

  

 

Tycker du dessa artefakter begränsar din undervisning?   

  

 

Om ja: Varför i sådana fall? 

    Vilka möjligheter ger detta dig för din undervisning?  

   
         Samspel och 

samverkan 

Musiken, 

läraren och 

kollegiet och 

samarbetet 

sinsemellan  

Hur upplever du att rektor och andra lärare värderar 

musikämnet? 

  

 

Om ja: Hur är relationen till andra ämnen dvs mellan musiken 

och andra ämnen? 

  

 

Om nej: Kan du beskriva/berätta varför?  

  

 

Läggs det ner lika mycket resurser på musiken som på övriga 

skolan? 

  

 

Samarbetar du med andra skolämnena?  

  

 

Om ja: Hur då? 

  

 

Om nej: Tror du att de påverkar musikens roll på din skola?  

  

 

Ingår du i ett arbetslag?  

  

 

Om ja: Har de andra lärarna på skolan insikt i ditt ämne?  

  

 

Om ja: Hur yttrar det sig att de övriga lärarna har kunskap i ditt 

ämne? 

  

 

Om nej: Hur tror du det påverkar musikens roll på din skola?  

    

Ser du en koppling mellan lärares attityder och engagemang? 

Kan du motivera ditt resonemang? 
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Bilaga 2 – Musiklärarnas riksförenings basutrustningslista 

 

 Ett ackordinstrument per elev 

 

 Flygel/piano/digitalpiano 

 

 Keyboards/synthar 

 

 Klass uppsättning av 

rytminstrument 

 

 Akustiska gitarrer 

 

 Elgitarrer med förstärkare 

 

 Elbasar med förstärkare 

 

 Digitalt/akustiskt trumset 

 

 PA-anläggning: mixer, aktiva 

högtalare, medhörning etc. 

 

 Stavspel och tonboxar 

 

 Blåsinstrument 

 

 Stråkinstrument 

 

 Stereoanläggning 

 

 Bärbar inspelningsapparatur med 

USB-anslutning 

 

 Mikrofoner med stativ 

 

 Hörlurar 

 

 Datorer med nätverksanslutning, 

notskrivnings och 

 inspelningsprogram samt skrivare 

 

 Fast monterad datorprojektor 

 

 Overheadprojektor 

 

 DVD/ video och TV 

 

 Skrivtavla med notlinjer 

 

 Notställ 

 

 Sångböcker i klassuppsättning 

 

 Musiklitteratur 

 

 Musiklexikon 

 

 Decibelmätare 

 

 Hörselskydd 
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Bilaga 3 – Brev till skolor, rektor och musiklärare 

Hej      Skolans namn 

Rektor    Namn 

Musiklärare     Namn 

Vi vänder oss till dig och din skola då vi, Wenke Lindvall och Sofie Alanen Mäkinen 

studerande på grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och skolår 1-3 vid 

Uppsala universitet är i startgroparna för att skriva vårt självständiga arbete. 

Er skola passar in i de kriterier på skolor vi söker för vår studie och det vore därför givande 

för oss att få ta del av er verksamhet inom musikundervisningen som bedrivs på skolan. 

Arbetstiteln som lyder för detta självständiga arbete är: ” En komparativ studie inom 

musikämnets undervisningsförutsättningar – en geografisk jämförelse i Uppsala kommun om 

ramfaktorers påverkan” 

Vi är i vår studie intresserade av att jämföra vad olika ramfaktorer såsom tillgången till 

ämnesspecifika artefakter, utbildade pedagoger samt lokaler har för påverkan på 

undervisningen i musik. Vi har valt att begränsa oss till Uppsala kommun med en spridning 

på skolor ifrån norra, södra, västra, centrala samt östra Uppsala kommun samt olika typer av 

grundskolor såsom F-9-skolor, F-5-skolor, 6-9-skolor etc. 

Vår studie bygger på en djupintervju med dig, musikläraren på skolan, det vill säga vi är 

endast intresserade av att få träffa dig och är således inte i behov av att du leder en lektion 

eller dylikt. Syftet med studien är att vi som forskare ska få inblick i hur du som musiklärare 

uppfattar olika ramfaktorer och tillgången till ämnesspecifika artefakter samt vad de har för 

påverkan på undervisningen i ämnet musik.  

Vi är flexibla och lyhörda på era önskemål om när en intervju skulle kunna vara möjlig att 

genomföra för att inte störa den ordinarie undervisningstiden. 

Med önskan om ett snabbt svar, tack på förhand! 

Med bästa hälsningar Wenke och Sofie 

 

  


