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Sammanfattning 

Arbetets art: Examensarbete inom lärarutbildningen 

Titel: Det ideala läromedlet i musik: digitalt? – En studie om läromedel i musik 

för högstadium. 

Författare: Robin East och Emil Karlsson  

Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund 

Handledare: Ingvar Dahl  

Examinator: Ragnhild Sandberg Jurström 

 

Studiens syfte är att studera musiklärares syn på högstadiets läromedel i 

musikämnet; läromedlens fördelar och nackdelar samt vad som anses vara ett 

”idealt” läromedel. Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av ett didaktiskt 

perspektiv. Resultatet baseras på en enkätundersökning av 27 musiklärare från 

hela landet med olika bakgrunder och yrkeserfarenheter. Studiens resultat visar 

att de tillfrågade musiklärarna anser att de färdiga eller tryckta läromedel de 

känner till är otillräckliga och blir snabbt föråldrade. En övervägande majoritet 

föredrar därför sitt egengjorda material framför ett färdigt eller tryckt material. 

Det ”ideala” läromedel som tycks vara det mest önskvärda bland majoriteten av 

lärarna är ett digitalt/IT-baserat sådant, gärna i form av någon sorts databas 

med lektioner och ensemblelåtar. 

 

Nyckelord: Läromedel, Musik, Högstadium, Undervisningsmaterial, Musiklärare, 

Musikundervisning. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to explore music teachers’ views on teaching 

materials for music in compulsory school; the advantages or disadvantages of 

this material, and what might be considered as an “ideal” teaching media or 

teaching aid. The theoretical base of the study consists of a didactic perspective. 

The investigation is based on a survey among 27 music teachers, with different 

backgrounds and professional experience. The result shows that the music 

teachers consider that the printed materials they know tend to the insufficient 

and quickly out of date.  
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The vast majority of the teachers prefer therefore their own-made teaching 

media instead of printed ones. The “ideal” teaching media that seems to be the 

most desirable among the majority of the teachers is digital/IT-based, preferably 

in the form of some sort of database containing lessons and songs. 

 

Keywords: Teaching materials, Music, Compulsory school, Teaching aids, Music 

teachers, Music lessons. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt har stöttat eller hjälpt oss med 

vårt arbete. Vi vill framförallt tacka de respondenter som ställde upp på 

enkätundersökningen och vår handledare Ingvar Dahl samt vår examinator 

Ragnhild Sandberg Jurström för all rådgivning och alla värdefulla tips.  

Sist (men absolut inte minst) så vill vi även tacka Ulrika Lindblad och Camilla 

Nylander för all stöttning under vår tid på Ingesund. Ni har varit ovärderliga.
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1 Inledning 

I detta kapitel presenterar vi studiens intresseområde, samt studiens 

problemformuleringar, syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Vårt intresseområde 

I nästan fyra år har vi som är författare till denna studie arbetat som musiklärare 

(Emil på både gymnasial och grundskolenivå – Robin på gymnasial nivå samt 

kommunal musikskola) samtidigt som vi har studerat på Musikhögskolan 

Ingesunds lärarlinje, med inriktning ML (klasslärare) som huvudfack och Aa 

(afro) som bifack (elgitarr och piano). Något som slog oss relativt tidigt i 

utbildningen var att vi fick en uppfattning om att de lärare vi undervisades av, 

såväl handledare under praktikperioder som ämneslärare på högskolan, oftast 

använde sig av egentillverkat material i sin egen undervisning. Vi började även 

tidigt fundera över varför det inte tycktes finnas något riktigt heltäckande 

läromedel för musik i grundskolan, så som det gör i andra ämnen – till exempel 

matematikens ”Mattestegen” eller engelskans ”Wings”. Kan det vara så att 

eftersom musikämnet i sig är ett mer praktiskt ämne, som i större utsträckning 

är styrt av konstnärliga uttryck och tolkningar jämfört med till exempel 

matematik och engelska, gör att det oftare krävs en särskild anpassning i både 

undervisning och material? Om så är fallet kanske det delvis kan förklara att det 

mer frekvent förekommer egenproducerade material i musikundervisningen, 

jämfört med andra ämnen, vilket i sig kan vara en faktor som spelar in och har 

betydelse för varför det tycks finnas en avsaknad av ”heltäckande” läromedel i 

musik. 

 Tillsammans med många av våra medstuderande upplevde vi på något sätt 

detta som en självklarhet – det bara blev så att vi tillverkade eget material, att vi 

ständigt återuppfann hjulet. För att underlätta vår egen undervisningssituation 

analyserade vi och delade varandras undervisningsmaterial och metoder. Själva 

upplevde vi inte att vi saknade ett heltäckande läromedel för ämnet, speciellt då 

vi själva uppskattar själva skapandeprocessen i att göra ett nytt pedagogiskt 

material, men vi har under senare tid stött på utexaminerade elever som 

upplever att ”skapandet” är ganska tidskrävande och därför kräver mer 

planering. Frågan vi då ställde oss var om det inte fanns ett behov av ett 
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heltäckande läromedel som utgår från kursplanen för musik. Enligt den 

Nationella Utvärderingen av Grundskolan från 2003 (Sandberg, Heiling & Modin, 

2005), utrycker flera musiklärare att deras förutsättningar att uppnå 

kursplanens mål är orimliga. 

 

… den ofta uttalade meningen är att lärare känner sig svikna av staten genom 

decentraliseringen av skolan och att timplanen ger ett alldeles för snävt 

utrymme för musikens del i förhållande till den ambitionsnivå, som kommer 

till uttryck i målen. (Sandberg et al., 2005, s. 15) 

 

Planering av lektioner plus skapande av nytt material är uppenbart tidskrävande, 

och med tanke på att materialet bör utformas för att uppnå den ambitiösa 

timplanen kan man ju undra om det ens är möjligt att göra ett ’heltäckande och 

färdigt’ läromedel. För oss är det intressant att veta huruvida musiklärare anser 

att ett heltäckande läromedel på något sätt är nödvändigt för musiken och, om 

inte, i så fall varför. Vi tänker också att föreliggande studie kan vara av stor nytta 

för oss själva i framtiden som musikpedagog på högstadium, och att vi då 

förhoppningsvis kan ha bildat oss en egen uppfattning om vad som generellt sett 

saknas i materialväg och vad vi troligen behöver skapa själva. Med ’heltäckande 

och färdigt’ läromedel menar vi exempelvis en lärobok för musikämnet på 

högstadienivå som läraren i princip enbart (med vissa komplement) kan förhålla 

sig till i sin undervisning och som utgår från kursplanens krav och mål.  Vi vill 

med vår studie undersöka vad musiklärare anser om läromedel inom 

musikämnet, då det ligger i vårt intresse att få en inblick i vad verksamma 

musiklärare idag använder för material själva samt vad som kanske skulle kunna 

ses som önskemål på ett idealt sådant. 

 

1.2 Problemformuleringar, syfte och frågeställningar 

Innan vi påbörjade vår undersökning hade vi en föreställning om hur svaren 

skulle kunna tänkas bli, dels i relation till vår egen kunskap och erfarenhet inom 

ämnet, dels i relation till tidigare forskningsarbeten inom samma eller liknande 

områden. Ett arbete inom forskningsområdet – genomfört med kvalitativa 

intervjuer av en mindre grupp musiklärare – visar ett resultat som tyder på att 
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musiklärare kanske inte anser att till exempel ett heltäckande läromedel för 

musik skulle vara nödvändigt (Svantesson, 2007).  

 Utifrån våra egna erfarenheter verkar det vara så att musiklärare föredrar 

att sammanställa eget material – anpassat främst till dels sina egna styrkor som 

lärare, dels utifrån klassernas intressen och behov – istället för att använda 

färdiga läromedel, framförallt för att få läromedel täcker upp så pass stor del av 

musikämnets kursplan att musiklärare sällan kan använda ett enskilt läromedel 

eller en enskild lärobok. Vi tror snarare att musiklärare tar delar från olika 

böcker och på så sätt, tillsammans med egentillverkat material, gör sitt eget 

läromedel som passar dem själva och gällande undervisningsgrupper. Det kan 

möjligen vara på det sättet på grund av att de mer ”rutinerade” musiklärarna, 

med flera års erfarenhet av musikundervisning, har byggt upp en egen ”bank” 

med planering, material, uppgifter och lektionsupplägg och att de efter flera års 

vana inte ens reflekterar över behovet av ett ”färdigt och heltäckande” 

läromedel. Samtidigt kanske en del av dessa lärare har ett behov av ständig 

förnyelse av repertoar och fräscha infallsvinklar, och därför ständigt skapar nytt 

material för att delvis anpassa undervisningen till elevernas samtid. 

 Vi vill med denna studie ta reda på om lärare använder sig av heltäckande 

läromedel eller om de kanske utgår från flera olika källor. Vi undrar också om 

lärare önskar att det skulle finnas ett material där de slipper tillverka material 

och lektonsupplägg själva och om de önskar att de genom ett läromedel ska 

kunna få något konkret att förhålla sig till i sin undervisning. 

        Med hjälp av en enkätundersökning, blandat med kvantitativa såväl som 

kvalitativa frågor, har vi för avsikt att nå ut till ett större antal lärare för att 

försöka få en uppfattning om deras åsikter angående läromedel i musikämnet. Vi 

hoppas att studien skall ge ett bidrag till både oss själva och andra lärare 

gällande läromedel för musik i grundskolan. 

 Syftet är att få en inblick i lärares syn på och användning av läromedel i 

ämnet musik i årskurs 7-9. För att uppnå syftet har vi formulerat följande 

frågeställningar: 
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1. Vilka läromedel använder musiklärarna i årskurserna 7 – 9? 

2. Hur ser musiklärarna på behovet av ’heltäckande och färdigt’ läromedel? 

3. Hur skulle ett idealt läromedel se ut för att motsvara kursplanen i musik 

för grundskolans årskurser 7 -9? 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras befintliga läromedel i musik, läromedel i andra 

grundskoleämnen, grundskolans kursplan för musikämnet, nationella 

utvärderingen av grundskolan från 2003, Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

från 2011 och studiens teoretiska utgångspunkter.  

 

2.1 Läromedel i musik 

Vi har genom andra lärarstuderandes arbeten funnit en grov generalisering av 

vad som kan anses vara vanligt använda befintliga läromedel inom grundskolan, 

exempelvis Musikskatten och Stora Musikboken (Svantesson, 2007) och även fått 

möjligheten att jämföra resultat i de arbeten vi upplever som mest relevanta och 

bäst anknyter till vårt arbete. Då vi i vår studie ämnar undersöka musiklärares 

användande av läromedel i sin undervisning, ser vi det som viktigt att belysa ett 

antal redan befintliga läromedel, varav några är tänkta som just heltäckande – 

för både högre och lägre åldrar. En stor del av de läromedel som vi valt att belysa 

är aningen smala i sitt utbud av olika musikpedagogiska uppgifter, och flera 

stycken är inriktade på olika utvalda delar av ämnet så som ensemblespel eller 

musikhistoria. Få av läromedlen täcker upp hela ämnesområdet i ett enda 

läromedel. De val av läromedel vi belyser har vi gjort främst för att de har 

förekommit i tidigare undersökningar som vanligast förekommande (till 

exempel Musikskatten och Stora Musikboken), men även böcker som vi utifrån 

våra egna undersökningar anser lämpa sig som mer eller mindre heltäckande 

läromedel för klassundervisning i musik (till exempel Kring Musiken och 

Musikens nycklar). 

 

2.1.1 Stora musikboken 

Stora musikboken (Törnqvist Nyman, 2004) innehåller 100 detaljerade 

lektionsförslag som ska räcka för musiklektioner i över ett års tid. Boken inriktar 

sig på årskurs 3-7 och innehåller olika moment som enligt kursplanen ska ingå i 

musikundervisningen, som till exempel rytm, teori, instrumentkännedom, 

musiklyssning och gitarr- och pianoskolor. Boken var först tänkt som ett 
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hjälpmedel för de klasslärare som undervisar i musik men saknar instrumentala 

kunskaper.  

 

2.1.2 Musikskatten 

Musikskatten (Gren och Nilsson, 1998) är, enligt en tidigare undersökning 

(Svantesson, 2007), ett av de mest flitigt använde läromedlen i musik, och då 

främst i de lägre åldrarna. I boken blandas äldre, traditionella sånger med 

nyskrivet material samt nyare och kända låtar från media som kan tänkas tilltala 

barnen. Förutom noter och text tillhandahåller boken även lekförslag till läraren, 

både som hjälp i undervisningen och i nyttjandet av låtmaterialet. 

 

2.1.3 Kring Musiken 

Ett läromedel som är direkt riktat till högstadiet är Kring musiken (Israelsson, 

2006). Detta läromedel är anpassat efter läroplanens mål för 

musikundervisningen i grundskolan, och finns i fyra delar. Del 1 är ett slags 

grundunderlag för musik i lägre åldrar och del 2 är utarbetad att täcka upp 

kriterierna fram till femte årskursen. Del 3 och 4 riktar in sig på årskurs 7-9  och 

gymnasiet och går in lite djupare på afromusiken. Det finns ett arbetshäfte och 

ett lärohäfte varvat med skriftliga uppgifter och fakta. Läromedlet är avsett att 

användas till kunskapsförankring inom aktivt gehör, musikreflektion, 

musikteoretisk kunskap och historisk kännedom. Det här materialet skulle 

kunna ses som ett substitut för Stora Musikboken anpassat till 

högstadieundervisning, även om den inte är lika detaljerad eller innehåller lika 

många olika lektionsupplägg. 

 

2.1.4 Musikens Nycklar 

Musikens nycklar (Markström, Åkerlund, Sjöbom & Bodin, 2000) är enligt 

författarna främst inriktat mot gymnasienivå, som till exempel för kursen 

estetisk orientering eller andra valbara kurser för det Estetiska programmet. 

Boken tar upp flera av musikens grundpelare, så som teori, ackordkännedom, 

musikhistoria och ljudlära. Teoretiska och praktiska övningar och uppgifter tar 

upp lika stor del av materialet och är menat att vara anpassningsbart efter 
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situationen, det vill säga att läraren själv ska kunna välja de delar av materialet 

som passar vid ett visst tillfälle. 

 

2.1.5 Rockbandet 1 och 2  

Även om Rockbandet (Utbult & Åhlund, 2007) är framtaget främst för 

banduppsättningar på till exempel kommunala musikskolan är den tänkt att 

även kunna fungera i ett klassrumssammanhang.  Böckerna inriktar sig på sång, 

gitarr, bas, keyboard och trummor, varav varje instrument har ett eget häfte med 

noter, ackord och anvisningar för just det instrumentet. Till boken medföljer 

även en skiva med alla låtar, där läraren med hjälp av en virtuell mixer kan välja 

vilka instrument som ska höras. Detta kan ha stora fördelar i övningssyfte. För 

varje låt finns även olika kompförslag, så att läraren utifrån varje enskild elevs 

nivå kan välja den svårighetsgrad som är lämpad för just den eleven. 

 

2.2 Läromedel i andra grundskoleämnen 

I tidigare forskningsrapporter som vi har tagit del av angående läromedel och 

läroböcker i övriga ämnen i grundskolan tycks lärare vara mer vana vid att ha 

färdiga läromedel att tillgå, som i till exempel matematik. Enligt en undersökning 

av Malmström och Morström (2011), som även hänvisar till tidigare forskning, 

styrs matematiklärarna i undersökningen generellt sett av en fast lärobok i sin 

undervisning. Orsaken till att en fast lärobok används kan grunda sig på olika 

faktorer så som ekonomi, tidsbrist och skolans organisation. Både Malmström 

och Morströms samt den tidigare forskning de presenterar pekar på att lärare i 

matematik bygger sin undervisning utifrån redan färdigt läromedelsmaterial 

istället för egenproducerat material som till exempel är framarbetat efter varje 

enskild undervisningsgrupps förutsättningar. 

Enligt Englund (2006) förlitar sig lärarna i stor utsträckning på att 

läroboksproducenterna producerar en färdig lärobok som undervisningen 

kan utformas efter samt att den står för konkretiseringen av kursplanens mål 

och innehåll. (Malmström och Morström, 2011, s. 9) 

 

Det tycks dock finnas en delad syn på nyttan av färdiga läroböcker och läromedel 

bland lärarna i landet. På olika forum, bland annat i tidsskriften Pedagogiska 
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magasinet, har det ett antal gånger uppstått en debatt i ämnet. Under år 2004 

förekom en växling av åsikter mellan två pedagoger, Mona Hillman Pinheiro, f.d. 

ordförande i Riksförbundet Hem och Skola och direktör för FSL (Föreningen 

Svenska Läromedel) och Jan Nilsson, lärarutbildare på Malmö Högskola 

(Pedagogiska Magasinet, 2004). Pinheiro säger att: 

 

Det allvarligaste i din artikel är att du beskyller lärarna för att vara bekväma, 

om de använder läromedel. Du måste leva i en skyddad värld, om du begär 

att lärare ska uppfinna hjulet varje dag. Lärare jag möter beklagar sig över att 

de på grund av penningbrist måste skapa ”egna” läromedel, samtidigt som 

det finns bra böcker att beställa. ”Jag vill ägna mer tid åt barnen” är en vanlig 

kommentar i mötet med lärare. (Pedagogiska Magasinet, 2004, s.87) 

 

Nilsson svarar på detta inlägg med att säga att: 

 

Problemet med läromedel är inte att de per definition är usla. Problemet är 

att de tenderar att styra undervisningen, både innehållsligt och metodiskt. De 

lärare som säger sig vilja ägna mer tid åt barnen borde därför lägga mer krut 

på att välja ett undervisningsinnehåll som har kopplingar till eleverna och 

deras erfarenheter i stället för att grunna på vilket läromedel de ska ha och 

hur detta ska administreras i undervisningen. (Pedagogiska Magasinet, 2004, 

s. 87) 

 

I en undersökning om användning av läromedel i undervisningen av engelska, 

skriven av Bergman och Eriksson (2009), visar resultatet på att en läroboksstyrd 

undervisning leder till en strukturerad sådan, vilket visade sig vara uppskattat 

av både lärare och de elever som medverkade vid undersökningen. Däremot 

visar samma undersökning att elevernas delaktighet i val och användning av 

läromedel var liten, då eleverna ansåg att deras lärare var bättre lämpade att 

bestämma och strukturera undervisningen och dess innehåll. 

 Skolverket har gett ut rapporten ”Läromedlens roll i undervisningen” från 

2006, som bygger på de tre undersökningarna Skolverkets nationella utvärdering 

av grundskolan 2003 (Sandberg et al., 2005), den norska utvärderingen av 

Reform 97 samt en enkätundersökning genomförd av Föreningen Svenska 

Läromedel 2003. I rapporten framkommer det att:  
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… färre än två procent av lärarna i FSL:s enkätundersökning anger att de 

aldrig använder läroböcker, 16 procent att de sällan använder dem. Drygt 60 

procent säger sig använda tryckta läromedel regelbundet, medan närmare 20 

procent gör det ‘så gott som varje lektion’. (Skolverket, 2006, s. 20)  

 

I den norska undersökningen framkommer att det är väldigt få lärare som inte 

alls använder sig av läroböcker i sin undervisning, men även att fler än hälften av 

lärarna också använder eget material. Det visar sig även i samma undersökning 

att de lärare som minst förhåller sig till en lärobok och läromedel är lärare i de 

konstnärliga och praktiska ämnena, så som konst och musik (Skolverket, 2006). 

En svensk studie från 1980-talet fick ett liknande resultat (Gustafsson, 1980 

refererad i Skolverket, 2006). 

 

2.3 Grundskolans kursplan för musikämnet 

Då det under den tid vi gjorde undersökningen fortfarande var Kp 2000 

(Grundskolans kursplan från 2000) som gällde vill vi belysa vad som bör ingå 

samt vilka mål som skall uppnås i musikämnets kursplan (Skolverket, 2000). 

Kursplanen visar de mål som Skolverket anser skall uppnås samtidigt som den 

kan sägas ge en överblick över moment som skulle kunna finnas representerade 

i de läromedel som används i musikundervisningen.   

 Skolverket (2000) menar att eleverna i sin musikundervisning genom 

musiklärarens undervisning ska sträva mot att utveckla instrumentala och 

vokala kunskaper i både enskilt musicerande och i grupp, samt ”utveckla tillit till 

den egna sångförmågan”, bli medveten om möjligheterna till vokala 

utvecklingsmöjligheter och vilken social betydelse sångrösten har (Skolverket, 

2000). Skolan skall även sträva mot att utveckla elevernas förmåga att själva 

kommunicera tankar och idéer genom musikskapande. Eleverna ska kunna 

utveckla en förmåga till medvetet lyssnande och kunna använda sina 

musikkunskaper i gruppmusicerande och därigenom utveckla ansvar och 

samarbetsförmåga. Ytterligare mål att sträva efter är att eleverna ska bli 

förtrogna med musikens språk och former och känna till dess olika funktioner i 

olika kulturer, epoker och miljöer. Skolverket manar också på att eleverna ska 

lära sig att kombinera olika uttrycksformer såsom drama, dans och bild samt 
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utveckla ”sin förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och 

musicerande samt som redskap för skapande i olika former” (Skolverket, 2000). 

Den sista punkten är speciellt intressant, då den enligt undersökningar gjorda av 

Skolinspektionen (2011) har visat sig svår att uppnå på många skolor, främst på 

grund av brist på datorer och mjukvara för musikinspelning och editering.  

Vidare står det om ämnets uppbyggnad och karaktär att: 

 

I såväl musicerande som skapande ges också successivt utrymme för 

utvecklingen av en mer personlig och estetisk medvetenhet hos eleverna. Det 

metriskt och tonalt korrekta skall, liksom i lyrik, kunna vika för ett friare, 

mer personligt uttryckssätt. (Skolverket, 2000) 

 

I ovanstående citat beskrivs här att ett personligt uttryck av friare slag ska kunna 

stå mer i centrum kontra korrekt tonalitet och tonsäkerhet. På flera ställen i 

kursplanen betonas också vikten av social och individuell utveckling. 

Musicerande och musikskapande ska vara den centrala stommen i 

undervisningen och kan ses som en utveckling av elevernas kreativa sida. 

Undervisningen ska därför kunna ge övning i skapande tillsammans med andra, 

som ytterligare en del av den sociala utvecklingen hos eleverna. Det nämns även 

vid revideringen från 2000 att användning av IT ska kunna fungera som bland 

annat en ny musikskapande faktor för elever som saknar instrumentala 

färdigheter och kunskaper (Skolverket, 2000). 

 

Utvecklingen av IT erbjuder nya möjligheter till lärande, kommunikation, 

musicerande och skapande och har förändrat ämnets förutsättningar. Det 

innebär att även elever utan färdighet på instrument självständigt kan arbeta 

med musik, såväl genom eget komponerande som för att lära sig olika delar 

av ämnet. (Skolverket, 2000) 

 

Det verkar dock, enligt Skolinspektionen (2011), som att den utveckling IT skulle 

erbjuda för musikämnet ännu inte har tagit fart. 

  Slutligen vill vi belysa de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av nionde 

skolåret: användandet av rösten i unison och flerstämmig sång, 

gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera 

över och bedöma utförandet. Kursplanen menar även att eleven ska kunna 
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använda musik, text och andra uttrycksformer i improvisation och skapande, 

kunna tillämpa centrala ämnesbegrepp i det egna musicerandet, skapandet och 

musiklyssnandet, ha kunskaper om funktioner, uttrycksformer och 

musikhistoria och traditioner samt vara medveten om hur olika musik- och 

ljudmiljöer påverkar människan och vikten av hörselvård (Skolverket, 2000). 

 Det som skulle kunna vara ett problem med att uppnå alla målen är att om 

exempelvis spel på melodi- och ackordinstrument, flerstämmig sång och 

improvisation ska fungera krävs regelbunden övning och repetition under 

lärarens handledning. Detta är något som kan visa sig svårt i till exempel en 

helklassituation där läraren inte hinner hjälpa varje elev så mycket som kanske 

skulle behövas. Istället kan det resultera i att eleverna går igenom momenten, 

men kanske inte får egen kunskap och medvetenhet till att till exempel kunna 

”använda sin röst i flerstämmig sång” (Skolverket, 2000), utan bara deltar 

(Sandberg et al., 2005).  Enligt den nationella utvärderingen av grundskolan 

2003 (a.a.) anser flera lärare att de får för lite timmar med eleverna för att kunna 

uppnå de mål som kursplanen kräver. 

 

2.4 Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) 

Ämnesrapporten för musikämnet ur Skolverkets nationella utvärdering av 

grundskolan från 2003 (Sandberg et al., 2005) ser vi som viktig för att belysa 

vårt frågeområde. Rapporten sammanställer resultaten av den nationella 

utvärderingen av musikämnet som gjordes 2003, där undersökningen gällde 

bland annat ”måluppfyllelsen i grundskolans nionde år, elevernas 

kunskapsutveckling i musik, lärarnas förutsättning att arbeta med musik i 

skolans kultur- och arbetsmiljö, elevernas uppfattning om sina kunskaper i 

musik och deras syn på skolans musikundervisning visavi musikaktiviteter på 

fritiden” (s. 9). Sandberg et al. jämför i rapporten Skolverkets utvärdering från 

1992 och 2003, med inriktningen att ge en översiktlig och kvalitativ bild över 

skolans musikundervisning. 

 Rapporten visar att de musikkunskaper som utvecklas hos eleverna varierar 

stort från skola till skola, klass till klass och grupp till grupp likaväl som att det 

framgår att det finns stora skillnader mellan olika musiklärares arbetssituationer 

och arbetsvillkor (Sandberg et al., 2005). Ytterligare en slutsats som dras i 
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utvärderingen är att lärarna använder sig av läroplanen och andra måldokument 

i relativt liten utsträckning. Författarna menar att musiklärarna kan sägas vara 

”sin egen läroplan” (s. 9), med vilket avses att lärarna anpassar undervisningen 

och dess innehåll utifrån sina egna intressen och den egna kompetensen. 

 

2.5 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet musik 

Skolinspektionen (2011) lät göra en övergripande rapport som redovisar 

resultatet från en kvalitetsgranskning av musikundervisningen på 35 

grundskolor, med syftet att lyfta fram problemområden i ämnet som behöver 

förbättras. I rapporten dras slutsatsen att kvaliteten i musikundervisningen 

varierar mellan de olika skolor som medverkar i granskningen, på grund av olika 

faktorer som till exempel tillgång till instrument, vilka lokaler som tillhandahålls 

och hur tiden disponeras.  Ytterligare en slutsats som dras är att olika skolor inte 

samverkar kring musikämnet för att ha samma riktlinjer till att nå kursplanens 

mål och att pedagogerna inte tycks organisera och planera sin undervisning lika 

väl som i andra teoretiska ämnen, vilket får till följd att eleverna inte får den 

chans till kunskapsutveckling som de har rätt till. Med tanke på syftet med vår 

studie ser vi denna granskning som viktig i och med att den belyser svaga delar 

som bör förbättras i den svenska musikundervisningen. Bland annat bör detta 

ske genom samverkan mellan musiklärare kring musikämnets riktlinjer, vilket 

enligt vår mening skulle kunna ske genom användandet av liknande läromedel. 

 

2.6 Tidigare forskning inom musikområdet 

Här presenterar vi tidigare forskning som är relevant i relation till vårt syfte och 

de tillhörande frågeställningarna. 

 Lärarnas roll, elevernas engagemang och delaktighet i den svenska 

musikundervisningen i grundskolan undersöks i en artikel av Georgii-Hemming 

och Westwall (2010). I artikeln nämner författarna att musikundervisningen i 

Sverige har gått ifrån att vara ”skolmusik” till ”musik i skolan” då huvudfokus i 

svenska skolor läggs på populärmusik, vilket ses som detsamma som elevernas 

musik. Detta innebär att undervisningen får en relativt begränsad repertoar, 

innehåll och undervisningsmetoder jämfört med flera andra länders 
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musikundervisning. Ur ett internationellt perspektiv är därför 

undervisningssituationen i Sverige, enligt Georgii-Hemming och Westwall, 

ganska unik och är därför intressant som underlag för framtida studier och 

undersökning inom musikämnet. Då Georgii-Hemming och Westwalls resultat 

berör en av musikämnets hörnstenar – musicerande – och då den förtydligar det 

generella repertoarvalet i svensk musikundervisning ser vi artikeln som 

intressant i relation till vårt syfte. 

 Intressant för vår studie är också Houmanns (2011) avhandling, då den 

undersöker lärarnas arbetsvillkor, vilket enligt vår mening kan ses som relevant 

för hur valet av läromedel i musikundervisningen kan göras. Hennes studie har 

som sitt övergripande syfte att undersöka och problematisera musiklärares 

handlingsutrymme. I uppsatsen beskriver Houmann hur musiklärares 

arbetsvillkor har förändrats radikalt under de senaste decennierna, tillsammans 

med övriga samhället och hur skolan ständigt måste anpassa sig efter de 

förändringar som sker – vilket även gäller musikundervisningen. Vidare menar 

Houmann att det handlingsutrymme som finns tillgängligt i skolan inte utnyttjas, 

då lärare och elever inte drar nytta av sina erfarenheter och skapar nya 

möjligheter.  

 Sandbergs (1996) avhandling beskriver hur musikundervisningen drastiskt 

har förändrats under de sista årtiondena. Utvecklingen har gått mot ett ökat 

internationellt inflytande och en förändring av produktion och distribution av 

musik. Sandbergs grundläggande fråga är vilken effekt dessa förändringar 

kommer att få för musikämnet i skolan. Huvudändamålet med avhandlingen är 

att skapa teoretiska och metodiska verktyg för att studera utbildningsprocesser i 

musik. Avhandlingen innehåller en kritisk undersökning av klassrumsforskning 

inom pedagogik och musikundervisning från 1960 och framåt. Undersökningen 

visar på viktiga brister i forskningsverktyg som använts för att studera processer 

i musikundervisningen. 

 Genom en empirisk studie undersöker Sandberg (1996) hur lärare tolkar 

målen för skolans musikundervisning och hur läroplanens tolkning förverkligas i 

samverkan med villkoren i den kulturella och arbetande skolmiljön. Vidare 

frambringar Sandberg genom en läroplansteoretisk modell ett 
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forskningsperspektiv som visar släktskapet mellan samhällets musikliv, 

ungdomars musikkultur, och skolor som en miljö för musikalisk socialisering. 

 

 

2.7 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenterar vi studiens teoretiska utgångspunkter innefattande 

ett didaktiskt och ett musikdidaktiskt perspektiv på undervisning. 

 

 

2.7.1 Allmän didaktik 

För att belysa studiens syfte att ta reda på lärares syn på och användning av 

läromedel i ämnet musik ser vi det som viktigt att utgå från ett didaktiskt 

perspektiv på undervisning. Ordet didaktik innebär läran om undervisning och 

kommer ursprungligen från det grekiska ordet didaskalia som betyder just 

undervisning (Lindström & Pennlert, 2006). Didaktiken tar enligt Lindström och 

Pennlert upp de tre frågorna vad, hur och varför samt målen med 

undervisningen. Frågan vad fokuserar på undervisningens innehåll – vad ska 

elevens uppmärksamhet riktas mot? Vad ska undervisningen handla om? Vidare 

kan frågan även ställas vid analys av genomförd undervisning – vad handlade 

undervisningen egentligen om? Vad kom att studeras? 

 När det gäller metoder för undervisningen, eller olika former för lärare och 

elev att studera in material, talar Lindström och Pennlert (2006) istället om 

frågan hur. Hur bearbetas innehållet? Hur ska innehållet behandlas? Slutligen 

handlar frågan varför om syftet med undervisningen – varför har jag valt det här 

materialet? Varför den här metoden? 

 Vidare menar Lindström och Pennlert (2006) att målen handlar om vilket 

lärande undervisningen är avsett att ska leda till, gällande personlig utveckling 

och kunskaper. Det bör alltså finnas ett samband mellan syfte, mål, innehåll och 

metod vid planeringen av lärarens undervisning och det bör även gälla de 

läromedel som används i undervisningen. 
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2.7.2 Musikdidaktik 

För att belysa det didaktiska perspektivet I relation till musikundervisning ser vi 

det också som viktigt att ta upp ett musikdidaktiskt perspektiv. Musikdidaktiken 

omfattar ett avgränsat område inom musikpedagogiken, som i sin tur innefattar 

alla former av musikaliskt lärande. Enligt Hanken och Johansen (1998) kan 

musik genom ett musikdidaktiskt perspektiv ses som ett undervisningsämne och 

som en musikpedagogisk verksamhet. Musik kan delas in i många fack och 

underkategorier gällande undervisningsformer. I grundskolan samlas all 

musikundervisning under ämnet musik, medan det i kulturskolan kan delas in i 

undergrupper så som orkesterspel, huvudfack, gehörslära med mera. Då 

musikdidaktik innebär läran om musiklärande så hamnar, enligt Hanken och 

Johansen, både institutionsbundna lärocentraler samt mer fria grupper så som 

rockband och visgrupper inom ett musikdidaktiskt ansvarsområde, då det gäller 

all verksamhet med en intention om att lära sig något inom musik.  

 För att kunna fånga upp den bredd som finns inom musikdidaktikens 

ansvarsområde menar Hanken och Johansen (1998) att det i många 

sammanhang kan vara lämpligt att använda begreppet musikpedagogisk 

verksamhet. Med musikpedagogisk verksamhet syftar Hanken och Johansen på 

”alla former för avsiktligt lärande, undervisning, vägledning och uppdrag knutna 

till musik” (a.a., s. 25).  

 Utifrån sett är alltså musikdidaktiken tänkt att utveckla en ”förståelse för 

musikpedagogisk verksamhet i hela dess bredd” (Hanken & Johansen, 1998, s. 

25). Hanken och Johansen menar att vi som människor i dagens samhälle möter 

musik i många olika sammanhang, vilket betyder att musik går att lära utanför 

den avsiktliga musikinlärningen, till exempel genom media. 

 Vidare menar Hanken och Johansen (1998) att här kan skiljas på avsiktlig 

musikinlärning (som sker på institutioner och skolor) och funktionell 

musikinlärning (oavsiktlig musikinlärning genom olika kontakt med musik).  

 Enligt Nielsen (2010) kan musikämnet beskrivas utifrån olika 

förhållningssätt. Musik som sångämne innebär att sången är innehåll, medel 

och/eller aktivitet. Med musik som musiskt ämne utgår pedagogen från barnet 

med en undervisning som integrerar rörelse, dans och dikt. Musik som sakämne 
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grundar sig i musik som vetenskap och konst. Vid musik som samhällsämne 

anläggs ett samhällsperspektiv. När olika konstarter integreras i 

musikundervisningen talas det om musik som polyestetisk fostran. Nielsen menar 

vidare att musik kan beskrivas som ett ljudämne, där ett konstmusikaliskt ideal 

står i fokus. Han tillägger att musik även kan ses som ett rörelseämne, medieämne 

samt spelämne. Det sistnämnda utövas ofta på exempelvis elgitarr, synth och 

elbas och möjliggör en utgångspunkt i elevernas egen musikkultur.         

 Det finns tre olika musikdidaktiska utgångspunkter vad gäller 

musikpedagoger och deras sätt att sätta sin egen prägel på sin undervisning, där 

pedagogernas utbildnings- och erfarenhetsbakgrund spelar stor roll (Hanken & 

Johansen, 1998). Den första utgångspunkten representerar de musiklärare som 

har en huvudkompetens gällande exempelvis praktiskt musicerande och 

skapande. En sådan musikpedagog håller sig först och främst inom den så 

kallade ars-dimensionen och knutet till musik som ett praktiskt utövande ämne. 

De musiklärare som har en huvudkompetens knuten till scientia-dimensionen – 

som utgör exempel på de intellektuella sidorna av musiken som 

kunskapsområde, såsom musikbegrepp, musikhistoriska analyser och så vidare, 

representerar den andra utgångspunkten. Den tredje utgångspunkten utgörs av 

musikpedagoger med en mer allmän pedagogisk utbildning, där musik bara 

utgör en del av den totala ämneskompetensen. Dessa tre didaktiska 

utgångspunkterna med varsin ämnestradition som bakgrund innebär tre olika 

former av förståelse inom den pedagogiska verksamheten. Hanken och Johansen 

menar att alla tre former av förståelse är viktiga för största möjliga utveckling av 

musikämnet och att en medvetenhet gällande de olika infallsvinklarna är en 

viktig förutsättning för att upprätthålla en bred musikundervisning. 

 Hanken och Johansen (1998) beskriver hur innehåll i undervisningen kan 

innebära både lärandeaktivitet och lärostoff. Med lärostoff menar författarna 

exempelvis repertoar, ackordsmallar, musikbegrepp, lokala musiktraditioner 

och instuderingstekniker. Vidare menar de att olika former av lärandeaktiviter 

skulle kunna vara att sjunga, spela, komponera, dansa, eller använda IT. 

Innehållet är det eleven ska lära sig och är därför det lärare arbetar med i den 

musikpedagogiska verksamheten. 
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 Musikpedagoger står inför stora utmaningar när det gäller att göra kloka och 

genomtänkta val inte minst när det gäller beslut angående innehåll i 

undervisningen (Hanken & Johansen, 1998). Exempelvis menar författarna att 

det kan finnas risker med att välja ett specifikt material – till exempel en 

spelskola – i och med att det inte med säkerhet passar alla elever. Genom att som 

lärare se lärostoffet, till exempel en notbild, som något absolut att förhålla sig till 

och rätta sig efter, kan därför begränsa eller rent av hämma undervisningen, då 

fokus hamnar på att korrekt avkoda en notbild istället för att tolka och musicera 

över den. Därför får lärarens val av lärostoff eller läromedel, enligt oss, en stor 

betydelse för huruvida undervisningen kan uppnå de pedagogiska mål läraren 

sätter upp ifrån ett musikdidaktiskt perspektiv. Det gäller alltså att välja rätt 

innehåll eller läromedel utifrån de moment lärare ämnar gå igenom och vad 

läraren har som mål att lära eleven. 

 

2.7.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att vi i vårt syfte att granska musiklärares 

användning av och syn på läromedel i musikämnet utgår från såväl Skolverkets 

(2003) och Skolinspektionens (2011) utvärderingar, nationella styrdokument 

såsom Kp 2000 (Skolverket, 2000), tidigare forskning inom området samt 

didaktiska och musikdidaktiska perspektiv. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, val av 

metod, urval av informanter samt studiens genomförande. Sist belyses studiens 

giltighet och trovärdighet. 

 

3.1 Metodologi 

Då vårt syfte är att undersöka en bredare grupp av musiklärares åsikter 

angående läromedel i ämnet musik kan det passa bra med en kvantitativ metod i 

form av en enkätundersökning. En kvantitativ metod (så som enkäter) är bäst 

lämpad för att undersöka sambandet mellan det som ämnas undersökas och 

fakta om respondenterna, såsom ålder, kön, utbildning med mera (Johansson & 

Svedner, 2010). En enkät består främst av ett frågeformulär innehållandes till 

störst del fasta svarsalternativ, men även öppna frågor av friare slag kan 

förekomma där respondenterna ges möjlighet att mer konkret uttrycka sin 

mening med egna ord. De öppna frågorna kan med fördel kategoriseras genom 

att skapa olika teman utifrån respondenternas svar. Om sedan de skapade teman 

återfinnes hos flera respondenter är det möjligt att, enligt Johansson och 

Svedner, dra slutsatser och upptäcka intressant samband.  

 En fördel med en enkätundersökning är att frågeställningarna blir exakt 

samma till alla informanter. Därmed kan inte forskarna påverka resultatet 

genom att ställa frågor på varierande sätt, som kanske skulle kunna ske i en 

intervjusituation. Dessutom är enkätformen tidsbesparande (Johansson & 

Svedner, 2010). 

 Frågorna i en enkät kan delas in i två variabler – kvantitativa och kvalitativa. 

Kvantitativa variabler innefattar frågor som behandlar numeriska mätvärden – 

exempelvis ålder, år som verksam lärare etcetera, medan kvalitativa variabler 

mäter icke-numeriska, såsom till exempel utbildning och kön (Ejlertsson 2005). 

Vi anser det som lämpligt att använda en blandning av kvantitativa och 

kvalitativa variabler för att komma åt de frågeställningar vi har. 
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3.2 Metodval 

Från början hade vi tänkt göra en omfattande enkätundersökning, för att sedan 

välja ut ett antal informanter med olika bakgrunder (utbildning, kön, år som 

verskam lärare med mera) för intervjuer, men vi insåg att det skulle bli för 

tidskrävande. Därmed beslutade vi oss för att utgå helt och hållet från en 

internetenkät. Denna ville vi skicka ut till så många lärare som möjligt för att 

därmed försöka få ett vidare spektra och kunna få en generell uppfattning om 

musiklärares åsikter om läromedel i ämnet musik. Då vi också ville hitta 

samband mellan bakgrundsbaserade faktorer och våra frågeställningar så 

lämpade sig enkätmetoden som ett bra val.  

 

Enkätmetoden fungerar bäst om man vill undersöka samband mellan det 
man är intresserad av och fakta som ålder, kön, tidigare utbildningar, 
yrkeserfarenhet etc. (Johansson & Svedner, 2010, s. 22) 

 

Dessutom ville vi se vår studie som något av en komplettering till tidigare 

arbeten inom samma forskningsområde, som mestadels är utarbetade utifrån 

intervjuer och är mer av kvalitativ art (Hellström & Sondell 2007, Svantesson 

2007, Johansson 2009).  

 Tidigare forskning tyder på att anonymiteten informanterna får genom 

internetenkäten borde ge deras svar mer reliabilitet (Johansson & Svedner, 

2010), utan risk för nervositet eller påverkan av oss, som till exempel känslan av 

att vi på något sett skulle lägga värderingar i deras svar.  

 När vi gjorde enkäten följde vi de rekommendationer som ges av Johansson 

och Svedner (2010) vad gäller enkätens utformning och längd. Vi gjorde även ett 

test inför undersökningen med lärare och medstuderande, där de deltagande fick 

möjlighet att lämna kommentarer angående frågornas utformning och validitet. 

Vi valde att lägga ned mycket tid på att utforma enkätfrågorna så att de på bästa 

sätt skulle kunna ge oss relevanta svar i relation till arbetets frågeställningar, allt 

enligt Svedner och Johanssons rekommendationer.   
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3.3 Urval 

Urvalet av informanter till enkäten försökte vi göra så stort som möjligt.  Tanken 

var att nå ut till så många som möjligt av grundskolans verksamma musiklärare 

för årskurs 6-9. Vi fick sammanlagt tag på mailadresser till 87 stycken, som vi 

letade upp för hand samt genom att få ta del av en adressammanställning av flera 

stycken verksamma musiklärare.  

 

3.4 Procedur 

Under denna rubrik presenterar vi utformningen av enkäten, forskningsetik 

samt bortfall i enkäten.  

3.4.1 Utformning av enkäten 

Vi skapade vår enkät i det internetbaserade enkätprogrammet ’Query & Report’, 

och delade upp enkäten i två delar, enligt Johansson och Svedners 

rekommendationer (2011). Genom samma enkätprogram skickade vi ut enkäten 

till de mailadresser vi hade fått tag på. Undersökning lät vi vara tillgänglig under 

två månaders tid. Därefter stängde vi enkäten och sammanställde svaren i 

’Microsoft Excel’ samt ’Query & Report’. Fråga 1-5 var kontrollfrågor relaterade 

till respondenternas identitet (kön, ålder, utbildning, tjänstefördelning och år 

som verksam musiklärare) och fråga 13-17 utformade vi till större öppna frågor 

av en mer kvalitativ art, i hopp om att få med viktig information som vi kunde 

tänkas ha missat i våra frågeställningar. Frågorna i enkäten var utformade på 

olika sätt, däribland flersvarsalternativ, ja- och nej-frågor, fria svar och numerisk 

skala. Valet av frågetyp anpassades efter varje enskild fråga.  

3.4.2 Forskningsetik 

Vi meddelade informanterna genom ett mail att deras deltagande i 

undersökningen skulle behandlas strikt anonymt (då vi i deras svar inte på något 

sätt kunde avgöra identiteten på respondenten) och att vi följde de 

rekommendationer som ges av Johansson och Svedner (2010). Detta innebar att 

respondenterna när som helst hade rätt att ”avbryta sitt deltagande, utan att 

behöva oroa sig för några negativa konsekvenser” (a.a., s. 20). Genom 

programmet vi skapade internetenkäten med kunde vi se en individs enskilda 
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svar på varje fråga och därmed göra något grundligare analyser och dra fler 

slutsatser, men vi kunde däremot inte spåra vem just den individen var och 

därför heller inte avgöra identiteten på någon av respondenterna. Vi har följt 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer och rekommendationer gällande 

forskningsetik i vårt arbete, och utgått från deras fyra huvudkrav: 

 

1. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.  

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

medverkan. 

3. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Uppgifterna insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.4.3 Bortfall 

Av de 87 mailadresser vi hade visade sig 81 stycken fortfarande vara aktiva och 

av dem fick vi 27 stycken besvarade enkäter motsvarande 33,3 %. Detta gav ett 

bortfall på 66,6 %. Vi hade ett internt bortfall på totalt 10 % varav 99 % av det 

bortfallet var på de öppna frågorna (fråga 13-17 i bilaga 2). Med internt bortfall 

menas att en deltagande respondent väljer att inte svara på en fråga i 

undersökningen. Vi tror att det interna bortfallet beror på att respondenterna 

inte hade något svar på de frågorna eller kanske helt enkelt inte ansåg sig ha tid 

till att svara på dem. Den sista frågan var ett extra tillfälle för de som kände att 

de inte fått tillräckligt med möjlighet att på övriga frågor uttrycka sin åsikt. De 

fick därmed en extra chans att ta med det som de eventuellt inte fått plats med. 

Det interna bortfallet per fråga var: 

 

Fråga 12: 3 % (1/27) 

Fråga 13: 14 % (4/27) 

Fråga 14: 44 % (12/27) 

Fråga 15: 25 % (7/27) 



 28 

Fråga 16: 11 % (3/27) 

Fråga 17: 74 % (20/27) 

 

Vad bortfallet beror på kan vi bara spekulera i. Vi misstänker att det kan ha att 

göra med när vi skickade ut enkäten, i det här fallet i början av terminen då de 

flesta lärare har fullt upp med att komma igång med planering och kurser av 

olika slag och därför kanske upplever att det inte finns tid till att svara på en 

enkät. 

 

3.5 Databearbetning och analys 

Efter att vi hade sammanställt svaren på vår enkät i ’Query and Report’ 

konverterade vi svarsalternativ samt respondenternas svar som en tabell i 

kalkylprogrammet ’Microsoft Excel’. Därefter sammanställde vi varje 

respondents svar i ordbehandlingsprogrammet ’Microsoft Word’ för att få ett 

enskilt blad för varje individ. Därefter kunde vi lättare göra en analys av de olika 

svaren.  

 I analysarbetet letade vi efter samband och olikheter mellan 

respondenternas svar och frågeställningarna vi undersökte. Detta gjorde vi 

genom att jämföra de enskilda svaren och ställde dem i relation till utbildning, 

åldersgrupp med mera. Hade vi bara gjort summariska mätningar av alla svar 

hade vi bara fått statistiska beräkningar utan chans att analysera vilka som 

tycker vad.  

3.6 Validitet och trovärdighet 

I en enkätundersökning innebär validitet att frågorna verkligen mäter det 

undersökningen är avsedd att mäta. Alltså bör en fråga ha få systematiska fel för 

att få hög validitet. 

 För att få hög reliabilitet (eller trovärdighet) bör enkäten ha få slumpmässiga 

fel, som till exempel misstolkningar av frågor, då reliabiliteten mäter om 

upprepade mätningar ger samma resultat (Ejlertsson, 2005). Vi tänkte igenom 

och formulerade enkätens frågor så att de verkligen kunde ge oss den mätningen 

av information vi eftersökte, ett förfaringssätt i enlighet med Eljertsson, som 

menar att dålig konstruktion av frågorna ökar risken för “slumpvariation” (a.a., s. 
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102) i svaren, vilket kan resultera i låg trovärdighet. Dock gör studiens höga 

bortfall att undersökningens reliabilitet blir något lägre, vilket innebär att 

respondenternas åsikter inte kan anses som en ’generell uppfattning’ av 

musiklärares åsikter om läromedel i musik utan snarare som en ’vag 

uppfattning’. Vi utgick från rekommendationer föreslagna av Ejlertsson och 

försökte skapa en väl igenomarbetad enkät, som fick genomgå 

förundersökningar av vänner och kollegor. För att minska riskerna för ett högt 

bortfall skickade vi även ut två påminnelser till varje respondent – fler 

påminnelser skulle kunna ifrågasättas ur etisk synpunkt, menar Ejlertsson. 

Trovärdigheten i respondenternas svar är hög tack vare att svaren visar 

musiklärare med olika bakgrunder och yrkeserfarenheters åsikter angående 

läromedel i musik – just det vi ämnade undersöka. 
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4 Resultat  

I detta kapitel presenteras en redovisning av de resultat vi har fått fram i vår 

undersökning, De teman som presenteras är respondenternas förhållningssätt 

till undervisning, användandet av läromedel och det ideala läromedlet. Först 

presenteras dock de respondenter som har deltagit i undersökningen. Den 

relativa svarsfrekvensen presenteras i procentform där talen alltid är avrundade 

till närmaste heltal. Detta gör att summan inte alltid hamnar på 100 i tabellen, 

även om den gjorde det innan avrundningen då två decimaler användes. Några 

tabeller innehåller inte någon summa på grund av att dessa frågor kunde 

besvaras med flera olika alternativ, vilket innebär att procenten räknas ihop till 

en total summa. Procenten som anges i dessa frågor är i förhållande till alla 

övriga tillfrågade. 

 

4.1 Presentation av respondenter 

 

 

Tabell 1. Könsfördelning i undersökningen  
 

Av de respondenter som svarade på enkäten är 59 % män och 41 % kvinnor.  
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Tabell 2. Åldersfördelning mellan könen 

 

Majoriteten av de som svarade tillhör åldersgruppen 25-35 år (41 %). Endast en 

av de tillfrågade, en kvinna, är mellan 18-25 år och endast två stycken, båda män, 

är mellan 55-65 år gammal. 

 

4.1.1 Respondenternas utbildning 

Lite mer än hälften av respondenterna har en Musiklärarutbildning med 

klassrumsmetodik. Två respondenter saknar helt utbildning vad gäller lärar- och 

musikstudier. Ingen av respondenterna har instrumental och ensemble 

pedagogutbildning med afroamerikansk inriktning som huvudfack. 

 

Tabell 3. Respondenternas utbildning 
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ML/GG är en Musiklärarutbildning med musik i klass som huvudfack, KK/IE är en 

instrument- och ensemblepedagog utbildning med klassisk musik som 

huvudfack, AA/RI/IE är en instrument- och ensemble- eller 

rytmiskimprovisationspedagog utbildning med afroamerikanska genrer (Jazz, 

pop, rock) som huvudfack, FM/IE är en instrument- och ensemblepedagog 

utbildning med folkmusik som huvudfack. 

 

4.1.2 Respondenternas tjänst 

 

Tabell 4. Respondenternas tjänst 

 

85 procent av respondenterna har en fast tjänst, sju procent har en vikarietjänst 

och sju procent har en timlärartjänst. 

 

4.1.3 Antal år som verksam musiklärare 

 

Tabell 5. Antal år som verksam musiklärare 
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Antal år som verksam musiklärare varierar från 0 till 33 år och en övervägande 

majoritet har jobbat i 10 år eller mer. Detta gäller både män och kvinnor. Fyra 

stycken av de tillfrågande hade inte jobbat ett helt år vid tiden för enkäten. 

 

4.2 Respondenternas förhållningssätt till undervisningen 

I detta avsnitt presenterar vi respondenternas förhållningssätt till 

musikundervisningen. Nedan följer vilka moment som är de viktigaste samt hur 

stor betydelse kursplanen har i den enskilde respondentens musikundervisning.  

 

4.2.1 Tonvikt i musikundervisningen 

 

Tabell 6. Tonvikt i musikundervisningen 

 

Vid frågan om vart musiklärarna lägger tonvikten i sin musikundervisning svarar 

89 procent av respondenterna alternativet sång och spel, 73 procent svarar rytm 

och puls, 56 procent svarar skapande, 85 procent svarar ensemblespel, 52 

procent svarar musikkunnande eller musikteori och 37 procent svarar 

musiklyssning som de fyra viktigaste moment de brukar lägga tonvikten på i sin 

musikundervisning.  
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4.2.2 Det centrala (viktigaste) i musikundervisningen 

 
 

Tabell 7. Det centrala (viktigaste) i musikundervisningen 
 

21 respondenter tycker att sång och spel är det viktigaste eller centrala i sin 

undervisning, varav sju av dem tycker ensemblespel. Tre respondenter tycker 

skapande och tre tycker att musikkunnande är det viktigaste i 

musikundervisningen. 

 

4.2.3 Kursplanens betydelse i musikundervisningen 

 

Tabell 8. Kursplanens betydelse i musikundervisningen 
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85 procent av respondenterna tycker att kursplanen har mycket eller ganska 

stor betydelse i deras undervisning, 11 procent vet inte eller är osäker på hur 

stor betydelse kursplanen har i musikundervisningen och tre procent tycker att 

kursplanen har liten betydelse i sin musikundervisning. 

 

4.3 Användandet av läromedel 

Här följer en redovisning av respondenternas användande av läromedel. 

 

4.3.1 Användandet av färdigtryckt läromedel 

 

Tabell 9. Användandet av färdigtryckt läromedel 

 
En övervägande majoritet, 70 %, av respondenterna svarar att de ”sällan” 

använder färdigtryckt läromedel medan 19 % menar att de gör det ”ganska ofta”. 

Av de 19 % som svarar ”ganska ofta” (motsvarande 5 stycken respondenter) är 

80 % kvinnor, och 60 % av dem anser att ”musikkunnande” är det centrala i 

deras musikundervisning. Alla tillfrågade valde att svara på frågan.  
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4.3.2 Användandet av eget läromedel 

 

Tabell 10. Användandet av eget läromedel 

 
Majoriteten av de tillfrågade, 67 %, svarar att de använder eget läromedel 

”mycket ofta”. Av dem har 67 % gått utbildningen för ML/GG och 44 % är 

kvinnor, respektive 56 % män. 95 % av dem anger ”ensemblespel” eller ”sång 

och spel” som det centrala i sin musikundervisning. Av de 22 % som svarar 

”ganska ofta” är 83 % män och 17 % kvinnor. 50 % anger ”skapande” som det 

centrala i musikundervisningen, respektive 50 % som svarar ”sång och spel”. 

 

4.3.3 Skillnaden mellan egenproducerade och köpta läromedel  

Som svar på frågan om på vilka sätt egenproducerade läromedel skiljer sig från 

de som är färdiga är det övervägande två faktorer som verkar ha mest betydelse: 

(a) anpassning och (b) elevernas intresse 

 

A) Anpassning. 

När det gäller faktorn anpassning är låtarna och övningarna anpassade efter 

eleverna både vad gäller tillgång till instrument och vad gäller elevernas nivåer. 

Flera respondenter har i sina svar nämnt ”klassrumsarr” som 

huvudutgångspunkt för det egna läromedlet, och påstår även på fråga 10 att de 

använder eget läromedel ”mycket ofta”. En respondent menar även att en fördel 

med eget läromedel är att det går i samklang med lärarens övriga undervisning.  
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De är anpassade för mina behov, jag vet att eleverna förstår dem utifrån hur 

jag lagt upp undervisningen och de är korrekta. Köpta läromedel tenderar till 

att vara för standardiserade och ibland antingen dåligt korrekta 

(generaliserade) eller för korrekta (exakt noterade popmelodier). 

(Respondent nr. 19) 

 

B) Utgångspunkt utifrån elevernas intressen. 

När det gäller faktorn som handlar om elevernas intresse är låtarna och 

övningarna i det egna läromedlet anpassade efter elevernas tycke vad gäller 

musik, det vill säga genrer och låtar som är populära hos eleverna. En 

respondent nämner att det är svårt att bibehålla elevernas intresse och 

engagemang under exempelvis ensemblespel och att låtar snabbt blir ”gamla” 

och ”ute”, Respondenten menar därför att färdiga läromedel med tryckta låtar 

har den nackdelen att låtmaterialet lätt blir gammalt.  

 

Eleverna får på så sätt alltid spela de senaste låtarna (lite efter elevernas 

önskemål). Låtar blir lätt ”ute” så jag känner att jag gärna vill vara aktuell för 

att skapa ett större intresse för att spela. (Respondent nr. 5) 

 

Ytterligare en respondent menar att skapandet av exempelvis egna 

”klassrumsarr” kan ge en starkare koppling till elevernas egen musik och kan 

därför bli ett verktyg till att väcka deras lust till att musicera.  

 

4.3.4 Faktorer som påverkar valet av läromedel 

 

Tabell 11. Vad som påverkar valet av läromedel 
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Den totala summan av tre möjliga svarsalternativ överstiger 100 %. 74 % av 

respondenterna har valt alternativet “årskursen” som en av de tre viktigaste 

faktorerna vid deras val av läromedel, och 70 % av dem har även valt ”elevernas 

förkunskaper”. 5 stycken respondenter valde bara ett alternativ, två stycken 

valde ”årskursen”, 1 ”elevernas intressen”, 1 ”elevernas förkunskaper” och 1 

valde ”tillgången till instrument”. ”Skolans övriga ämnen” valdes endast av 1 

respondent (4 %). 

 

4.3.5 De bästa läromedlen i musikundervisningen 

Flertalet respondenter (10 st) berättar om de tekniska hjälpmedlen som enligt 

dem är de bästa läromedlen i deras undervisning, t.ex. dator, projektor, Youtube, 

Spotify, Finale (notskrivningsprogram), Cubase (inspelningsprogram), ackord-, 

tab-, och notsidor, Rock band 1 och 2. De anser att Youtube är bra för att elever 

bland annat kan både lyssna och se artisten eller gruppen. En annan respondent 

trycker på de fördelar och den flexibilitet som finns att tillgå med internet: 

 

Jag får eleverna att fokusera på tavlan, internet är så ändlöst. Man kan 

improvisera i stunden, visa klipp och lyssna på låtar, man kan fånga upp 

elevers tankar snabbt och på (så) sätt få dem mer intresserade och 

fokuserade. (Respondent nr. 7) 

 

Fem respondenter tycker bäst om färdigtryckt material, så som Stora 

Musikboken, Sångskatten, Rytmiksäcken, Pedagogen, Hip hop-boken, Vispop och 

sångböcker av alla slag. En respondent berättar om mångsidigheten hos en 

sångbok: 

Man kan använda låtarna till så mycket mer än att bara sjunga, till exempel 

rytmläsning, ensemblespel, melodispel, sång, kör m.m. (Respondent nr. 22) 

 

En respondent tycker bäst om gitarrer i sin undervisning på grund av enkelheten 

av att lära ut i grupp. Två respondenter menar att de inte använder något 

läromedel medan fyra stycken menar att deras egna läromedel är det de tycker 

bäst om att använda i sin undervisning. 
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4.3.6 Läromedel som undviks i musikundervisningen 

Flertalet respondenter påpekar bristen av ett komplett läromedel inom ämnet 

musik på högstadium. De olika läromedel som respondenterna känner till lever 

inte upp till de förväntningar som respondenterna har eftersom de inte upplevs 

som tillräckligt heltäckande och saknar omfång inom musikämnet. 

 

... det som finns som jag har sett har inte passat min undervisning/nivån, 

eller så tycker jag inte att det är tillräckligt bra. (Respondent nr. 6) 

 

De flesta respondenter menar att de antingen använder helt egna läromedel eller 

får komplettera det tryckta läromedlet med eget material, som motsvarar de mål 

som kursplanen kräver, samtidigt som lärarna måste anpassa undervisningen 

efter rådande förutsättningar. En respondent menar även att det finns ett relativt 

stort utbud av läromedel och material för musikämnet, men dock inte för alla 

åldrar. 

 

Jag tycker nog i allmänhet dock att det finns mer material likt det jag själv 

producerar för yngre årskurser och mindre ju äldre barnen blir. (Respondent 

nr. 9) 

 

Ett flertal av våra respondenter menar att de flesta färdiga/tryckta/köpta 

läromedel de har stött på ”känns gamla”, ”inte så kul” och ”tråkigt, torftigt 

material som inte ger något”. Tre av respondenterna tycker även att 

färdigtryckta material ibland kan vara för exakta eller för komplicerade för 

eleverna att förstå exempelvis böcker som Vispop, där respondenterna menar att 

notbilderna och termerna som används är på en för hög nivå jämfört med 

elevernas kunskaper. 

 

Vispop/andra liknande notböcker - daterat utbud på låtar, 'för exakta' 

plankningar som inte eleverna kan läsa vilket innebär att jag måste förenkla 

och skriva själv ändå. (Respondent nr. 19) 
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4.3.7 Förändring i undervisningsmetoder och/eller användandet av läromedel 

Av de 18 respondenter som svarade på frågan om respondenternas sätt att 

undervisa och/eller dennes användande av läromedel har förändrats genom 

åren tycker två respondenter att de inte kan svara på frågan på grund av 

”bristande yrkeserfarenhet”. Tre respondenter svarade att deras 

undervisningssätt eller användande av läromedel inte har förändrats. 13 

respondenter tycker att deras sätt att undervisa på eller att användandet av 

läromedel har förändrats genom åren. De anger faktorerna (a) tekniken (b) 

anpassning samt (c) erfarenhet som orsaker. 

 

A) Tekniken 

En del av respondenterna menar att de genom åren har försökt att hålla sig så 

uppdaterade som möjligt gällande utrustning, digitala verktyg och läromedel och 

har på så sätt anpassat sin undervisning efter de förutsättningar som har getts. 

 

Jag använde dator och internet mycket mer nu än jag gjorde i början. T.ex. 

kan jag länka låtlistor från Spotify till eleverna istället för att bränna CD-

skivor. (Respondent nr. 7) 

 

B) Anpassning  

Respondenterna påpekar att de har märkt ett behov av att möta eleverna på 

deras villkor och tillgodose deras önskemål gällande repertoar och 

lektionsupplägg. En respondent menar att ”den traditionella 

musikundervisningen krockar rejält med hur våra ungdomar både lyssnar, lär 

sig och skapar egen musik. Vi ligger många steg efter vad gäller utrustning, 

läromedel och hjälpmedel”. En annan respondent menar att lärare måste 

anpassa sina lektioner efter tillgängliga hjälpmedel som salar, utrustning 

etcetera, vilket på så sätt förändrar undervisningen beroende på vilken 

arbetsplats läraren befinner sig på och vilken utrustning som finns att tillgå. 

Ytterligare en respondent har under årens lopp börjat anpassa sig mer efter de 

riktlinjer som ges av Skolverket. 
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C) Erfarenhet 

Två respondenter menar att den yrkeserfarenhet de fått efter flera år som 

musiklärare har utvecklat deras egen förmåga för att kunna uppnå kursplanens 

mål. De menar att de har förändrats från att från början ha varit ”väldigt 

generaliserande” och mest undervisat i det som kändes relevant för lärarna, till 

att ha skapat en undervisning som mer följer det uppdrag som Skolverket har 

ålagt dem. 

 

Med åren ser man ju också vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

(Respondent nr. 14) 

 

4.4 De ideala läromedlen – finns de? 

På frågan om respondenterna fick önska sig det ideala läromedlet för sin 

undervisning och hur det skulle se ut (se bilaga 2), ansåg majoriteten av de 

svarande respondenterna (41 %) att ett idealt läromedel i musikundervisningen 

vore ett digitalt sådant. 50 % av dem tycker att läromedlet borde vore 

internetbaserat.  

 

En respondent skriver att denne har en önskan om: 

 

 … möjlighet till digital plattform där eleven har sin egen portfolio som 

innehåller material som tydligt är kopplat till kursplaner och mål. Allt för att 

eleven, tillsammans med lärare och förälder kan följa utvecklingen och i 

slutänden betyg. (Respondent nr. 2)  

 

Andra förslag på vad ett idealt läromedel innefattar är att det bör innehålla 

”relevant innehåll från läroplanen” och ett läromedel som är ”enkelt, grundligt 

och pedagogiskt”. En del respondenter nämner även Stora Musikboken som ett 

steg i rätt riktning, men önskar en version med högstadium som målgrupp. 

 

Den ’Stora Musikboken’ fast mer riktad mot högstadium. (Respondent nr. 23) 

 

’Stora Musikboken’ av Eva Törnqvist är fantastisk för år 4-6. Skulle gärna ha 

något liknande i år 7-9. (Respondent nr. 25) 
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Två av respondenterna menar att det kanske inte finns något idealt läromedel 

för musikundervisningen. Vi hade ett bortfall på 14 % på den här frågan. 

 

Jag vet faktiskt inte om det går att ha ett idealt läromedel i ämnet musik. 

(Respondent nr. 19) 

 

4.5 Sammanfattning 

Resultatet visar sammanfattningsvis att majoriteten av respondenterna anser att 

spel och sång är det viktigaste och mest centrala momentet i 

musikundervisningen. En stor del av respondenterna menar att kursplanen har 

mycket eller ganska stor betydelse i musikundervisningen. Vidare menar en 

övervägande majoritet att de sällan använder färdigtryckt läromedel och 67 

procent svarar att de använder sig av eget läromedel mycket ofta. 

 Respondenternas egenproducerade material skiljer sig ifrån de färdigtryckta 

på så sätt att de är mer anpassade efter instrumenttillgång och elevernas 

kunskapsnivåer och erfarenheter. Repertoar vald utifrån elevernas önskemål 

motiveras med intentionen att försöka skapa ett intresse för musik hos eleverna. 

Vidare menar respondenterna att årskursen och elevernas förkunskaper är de 

största faktorer som påverkar valet av läromedel. 

 Många respondenter förespråkar de tekniska hjälpmedlen som de bästa i 

musikundervisningen och flertalet respondenter påpekar bristen av ett komplett 

läromedel inom musikämnet på högstadienivå. De läromedel inom musikämnet 

som respondenterna känner till upplevs som ”gamla” och ”tråkiga” samt avsedda 

för en annan målgrupp än högstadiet. En stor del av respondenterna anser att 

deras sätt att undervisa på eller användandet av läromedel har förändrats på 

grund av övergripande faktorer såsom teknik, anpassning och erfarenhet. En 

stor del av respondenterna menar att det ideala läromedlet i musik vore ett 

digitalt sådant. 
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5 Diskussion 

I diskussionen fokuserar vi på Användningen av läromedel, Behovet av läromedel 

och Det ideala läromedlet i musik. Vi kopplar resultatet till den tidigare beskrivna 

forskningen samt till de teorier och den litteratur vi har tagit upp i 

bakgrundskapitlet. 

 
5.1 Användningen av läromedel 

67 % av våra tillfrågade respondenter påstod att de använde eget läromedel 

”mycket ofta” och 21 % ”ganska ofta”, och på den motsvarande frågan – huruvida 

användningen av färdigt/köpt läromedel förekommer – svarade 70 % ”sällan”. 

Det som var intressant i ovanstående frågor var att de som hade svarat att de 

använde färdigt läromedel ”ganska ofta” ansåg att musikkunnande och 

musikteori var det centrala i deras undervisning, jämfört med majoriteten som 

valde ensemblespel/sång och spel som det centrala, vilka hade svarat att de 

”sällan” använde färdigt läromedel. 

Kan det då vara föreställningen om vad musiklektionerna ska innehålla som 

styr musiklärarnas arbetssätt och metoder – att lärare i musik alltid väntas ha en 

”rolig” och, kanske ibland, ”kravlös” (Sandberg et al., 2005) lektion där spelet 

kommer i fokus, som det även står i kursplanen för ämnet.  

 

 
 … vid revideringen av Kp 2000 hamnade fokuset i musikämnet på 
(grupp)musicerande och skapande (Sandberg et al., 2005, s. 34). 
 

 

Lindström och Pennlert (2006) menar att lärare i sin undervisning med frågorna 

vad, hur och varför bör planera sin undervisning efter specifika pedagogiska mål. 

Därför bör innehållet i musiklektionerna oavsett val av material tjäna ett 

förutbestämt syfte, exempelvis att som lärare välja ensemblespel i ett rent 

pedagogiskt syfte, med en rättfärdigad metod för att uppnå de mål som 

läroplanen kräver, istället för att enbart tillgodose de önskemål som eleverna 

har, utan något som helst långsiktig pedagogiskt mål.  

 Vad styr då valet av till exempel musik till ensemblespel? Enligt vårt resultat 

har majoriteten av våra respondenter utgått från årskursen, tillgången till 
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instrument, elevernas förkunskaper och elevernas intressen som de viktigaste 

faktorerna för valet av läromedel (se Tabell 11). I de öppna frågorna i vår enkät 

har en del respondenter svarat att de ständigt försöker hitta nya och för eleverna 

intressanta låtar som kan fånga deras intresse, och därför handlar det ofta om 

musik som eleverna själva lyssnar på. Därmed uppstår ur ett musikdidaktiskt 

perspektiv ett möte mellan det avsiktliga och det funktionella lärandet, då 

elevens musik från vardagslivet möter den institutionella musiken som läraren 

kanske tillhandahåller (Hanken & Johansen, 1998). 

Enligt Georgii-Hemming och Westwall (2010) är antalet musiklärare i Sverige 

få som jobbar utifrån kursplanens mål att väva in en mer mångkulturell sida av 

musiken i undervisningen, och att fokus numer läggs på att spela mer lättspelad 

pop- och rockmusik. Kanske detta beror på att det blir svårare och svårare att 

fånga upp elevernas intresse, samtidigt som skolan strävar efter att lärarna ska 

motivera och inspirera eleverna till lärande. Detta gör enligt våra respondenter 

användandet av ett färdigt läromedel – i alla fall ur ensemblesammanhang – till 

snarare komplement än ett måste, då låtarna snabbt blir föråldrade i elevernas 

synvinkel.  

 

… dagens musiklärare arbetar i ett samhälle där det ställs allt större krav på 

snabba förändringar av nästan alla typer av verksamheter. Även den 

musikaliska världen är stadd i snabb utveckling, vilket får konsekvenser för 

urvalet av innehåll i undervisningen och därmed också för 

handlingsutrymmet. Barns och ungdomars kulturella verklighet förändras i 

snabb takt. (Houmann, 2010, s. 131) 

 

Dock tycks Georgii-Hemmings och Westwalls (2010) teori om att musiklärare i 

stort sett inte använder sig av en mångkulturell musikundervisning inte stämma 

överrens med till exempel forskning av Sandberg (1996). En fråga som Sandberg 

ställde till högstadielärare i musik var ”vilken vikt lägger Du i 

musikundervisningen på huvudmomentet ’Musiken i samhället och världen’ i 

läroplanen?” (s. 124). På delmomentet ”Eleven skall få möjlighet att studera 

musik från olika världsdelar, kulturer och genrer bland annat med inriktning på 

musikens sociala, ekonomiska och religiösa funktioner och uppmärksamma den 

passiviserande och stereotypa musik som förekommer i många ungdomsmiljöer” 
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svarade en övervägande majoritet att de ”lägger stor vikt vid” ämnet (Sandberg, 

1996, s. 124). Sandberg menar även att de lärare som medverkar i hans 

undersökning ansåg ”Musiken i samhället och världen” som ett av de viktigare 

momenten i sin undervisning (a.a.). I vår undersökning nämner flera 

respondenter att de eftersträvar och lägger stor vikt vid att spela musik som 

eleverna tycker om och lyssnar på själva. Detta tyder på att våra deltagande 

respondenter kanske inte lägger ’stor vikt’ på momentet ”Musiken i samhället 

och världen” utan istället fokuserar på ”elevernas musik”. I Sandbergs (1996) 

undersökning anser endast 33 % av högstadielärarna på frågan om faktorer som 

hindrar och begränsar musikundervisningen att ”tillgången till utrustning och 

läromedel” är en sådan faktor, medan hela 90 % anser att ”musikämnets 

utrymme i timplanen” (a.a., s. 144) är en sådan faktor.  

 Musiklärarna i vår studie anser att tiden inte räcker till för musikämnet i 

timplanen och att det är tidskrävande att skapa nytt och fräscht material. De 

anser samtidigt att färdiga läromaterial eller kompletta läroböcker är 

otillräckliga samt att de blir snabbt föråldrade. Även i tidigare undersökningar 

(Sandberg et al., 2005) anser lärare att de har för lite tid, men är samtidigt 

motvilliga att acceptera ett färdigt, mindre tidskrävande läromedel som 

utgångspunkt i sin undervisning. 

 Få lärare nämner på de öppna frågorna vi har ställt att de eftersöker till 

exempel övningar för skapande – som ska vara en central del av undervisningen 

(se Kp 2000) – utan snarare en databank med låtar och arrangemang på internet. 

Detta tycks vara något av en generell uppfattning, då många av våra tillfrågade 

respondenter nämner att integrering med internet och datorer vore ett stort steg 

i rätt riktning angående en förnyelse av läromedel inom musikämnet. 

 I ”Nationella Utvärderingen av Grundskolan 2003 – Musikrapporten” 

(Sandberg et al., 2005) framkommer det att en hel del lärare upplever en 

begränsad åtkomst till IT för integrering i musikundervisningen med hjälp av 

datorer, för till exempel det centrala målet med musikskapande. 

 

”IT är omöjligt eftersom vi inte har en dator i musiksalen” 

”IT-målet: utrustningen och lokalerna finns inte”. 

”Svårt med IT utan utrustning” (Sandberg et al., 2005, s. 58) 
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Musiklärarna som har medverkat i utvärderingen menar att musikskapande med 

hjälp av dator sällan eller aldrig förekommer, vilket även de medverkande 

eleverna samtycker till (Sandberg et al., 2005, s. 67). Rapporten visar även att 

musiklärare tenderar att lägga mer fokus vid musicerande/färdighet än vid 

musikskapande och att även musiklyssning dominerar över det kreativa 

skapandet, vilket går emot Kp 2000s riktlinjer över vad som bör vara 

musikämnets centrala mittpunkt och kärna, trots att lärarna anser att det är 

kursplanen som styr deras undervisning. Det skulle kunna vara så att lärare 

anser att elevers instrumentalkunskaper och färdigheter tillsammans med 

musiklyssning är lättare att bedöma och bygga undervisningen på, jämfört med 

skapande, och därför väljer att undervisningens tonvikt ska hamna på det som 

anses vara lättast att genomföra utifrån lärarens synvinkel. I vår undersökning 

valde trots allt en majoritet ensemblespel/sång och spel som central 

utgångspunkt i sin undervisning kontra skapande som endast tre respondenter 

valde som det viktigaste i deras undervisning (se tabell 7). Detta påverkar valet 

av läromedel, då de olika undervisningssammanhangen kan kräva olika sorters 

lärostoff (Hanken & Johansen, 1998), exempelvis spelböcker och ackordmallar 

kontra material rörande komposition och skapande. 

 Under en konferens i Kalmar våren 2003 diskuterades huruvida ”all 

kunskapsutveckling i musik kan mätas och framför allt vad kunskaper i musik 

är” (Sandberg et al., 2005). Øivind Varkøy på Högskolan i Oslo, som medverkade 

vid konferensen, menar att ”musikundervisningens primära uppgift är att leda 

till en affektiv utveckling via estetisk upplevelse” (a.a., s. 38) och att just affektiva 

kunskaper lätt blir svåra att bedöma för lärare (Sandberg et al., 2005). I så fall 

borde musiklärarens val av läromedel kanske bygga på en princip där den 

affektiva utvecklingen är målet och metoden är ”estetiskt upplevelse”, kanske 

genom ”elevernas musik” som enligt vår studie är det som bäst lockar fram 

elevernas lust till att musicera. 
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5.2 Behovet av läromedel 

Jämfört med övriga ämnen i grundskolan tycks användandet av läromedel inte 

vara lika stort inom musikämnet, men kanske snarare på grund av att 

musiklärare upplever de flesta läromedel och läroböcker som förlegade 

(Sandberg et al., 2005) och i viss mån oanvändbara för vissa åldrar istället för 

själva behovet av ett läromedel. Enligt tidigare forskning (a.a., 2005) menar 

många musiklärare att den tid som ges för musikämnet är alldeles för kort för att 

uppnå de krav som ställs utifrån Skolverkets kursplan, speciellt då merparten av 

planeringstiden går åt till att tillverka eget material till undervisningen, vilket 

innebär att det finns ett behov av läromedel i musikämnet – om inte annat än 

utifrån den tidskrävande processen av att skapa nytt material, något som 

framkom genom våra respondenters svar på undersökningen. Inom andra 

ämnen i grundskolan kan användandet av läromedel däremot upplevas som 

”hämmande” och ”tyglande” för en del lärare, vilket kan leda till att den 

individuella anpassningen efter sin egen roll som lärare kan bli åsidosatt och ur 

fokus. Å andra sidan kan ett läromedel hjälpa till att ge struktur i undervisningen 

– något som i sin tur kan ge en säkerhet och stabilitet för eleverna i deras 

skolgång (Bergman & Eriksson, 2009). Vårt resultat visar att det fanns en sådan 

önskan hos våra deltagande musiklärare, just får att på så sätt kunna uppnå 

målen som ställs i kursplanen. Problematiken verkar dock ligga i att de 

läromedel som våra respondenter kommit i kontakt med antingen har varit 

anpassade till för låg ålder eller innehållandes ”tråkigt, torftigt material som inte 

ger något” (Respondent nr. 23). Hanken och Johansen (1998) menar dock att det 

kan ligga en fara i att som pedagog välja ett specifikt material till sin 

undervisning, då det kan leda till absolut förhållning till lärostoffet utan utrymme 

för elevens egen musikaliska tolkning. Därför bör pedagogen ur rätt didaktiskt 

förhållningssätt (Nielsen, 2010) välja det lärostoff som bäst är lämpat till de 

förutsättningar som gäller varje enskild elev. 
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5.3 Det ”ideala” läromedlet i musik 

Det framgår tydligt i de svar vi fick på våra mer öppna frågor i enkäten att det 

musiklärare söker efter som ett tänkbart ”idealt läromedel” bör baseras på 

Internet och datorer. Enligt ”Nationella Utvärderingen av Grundskolan 2003 – 

Musikrapporten” (Sandberg et al., 2005) tycks detta ha varit något av en 

omöjlighet för en mängd musiklärare på grund av den stora brist av tillgång till 

IT som förekommer i rapporten. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

ämnet från 2011 visar det sig att på de skolor där det har satsats på datorer och 

programvara att ”den nya tekniken som ett stöd för att skapa musik till stor del 

är en outnyttjad potential i musikundervisningen” (Skolinspektionen, 2011, s. 

28).  

 Enligt vårt resultat skulle en väg att uppnå ett idealt läromedel genom IT 

kunna vara en databas på Internet, där musiklärare kan ta del av färdiga 

arrangemang och låtar som kan utnyttjas i till exempel musicerande och 

gruppspel. På så sätt skulle en samverkan kunna uppnås mellan olika 

musiklärare och en pedagogisk dialog om vad som bör ingå i 

musikundervisningen, en samverkan som Skolinspektionens rapport visar på att 

det nu finns en avsaknad av (Skolinspektionen, 2011). Enligt samma rapport 

skulle det här troligen också innebära en förminskad planeringsstress då 

musiklärare inte skulle vara i lika stort behov av att planka låtar och skriva 

ackordmallar själva, utan istället vända sig till en öppen databas där material 

redan finns till hands. Detta skulle i sin tur kanske kunna ge musiklärarna mer 

tid att planera lektionernas upplägg istället för innehåll och på så sätt kunna 

underlätta sambandet mellan undervisningens syfte, metod, innehåll och mål 

(Lindström & Pennlert, 2006).  

 Vid ett användande av till exempel en nationell databas med material för 

musikämnet skulle en mer likvärdig musikundervisning kunna uppnås, i alla fall 

vad gäller ämnets innehåll och kanske ämnets bedömande. Vad hindrar 

databasen från att innehålla även ett forum för debatt vad gäller bedömning och 

betygsättning och vad som anses vara rimligt för de olika betygskraven? I våra 

undersökningar angående redan existerande databaser fann vi ett forum för just 

detta ändamål, nämligen musikläraren.se. Sidan innehåller fri fildelning av 
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lektionsupplägg och material samt ett forum för diskussion, vilket ganska tydligt 

är en del av det som önskades av våra respondenter i vår undersökning och 

kanske något som en dag skulle kunna bli just det ideala läromedlet för 

musikämnet. På så sätt skulle även musiklärare kunna integrera IT med 

musikundervisningen, något som enligt tidigare forskningar (Sandberg et al., 

2005) visat sig vara närmast omöjligt. 

 Några av våra respondenter har föreslagit Musikskatten och Stora 

Musikboken som två relativt heltäckande läromedel, men samtliga anser att 

denna litteratur har två nackdelar, nämligen att de enbart riktar sig till yngre 

elever och att de snabbt kan bli föråldrade. Många av våra respondenter anser 

att själva musiken på lektionerna bör hållas relativt fräsch för att upprätthålla 

elevernas intresse, något som visar sig ha växt fram mer och mer under senare år 

(Georgii-Hemming & Westwall, 2010). Kravet att få spela/sjunga den musik 

eleverna själva lyssnar på gör att det kan vara svårt att utgå från en fysisk 

läromedelsbok där låtarna som föreslås är konstanta, jämfört med en databas 

där ny repertoar inte är något som helst problem.  

 

5.4 Egna reflektioner 

Innan vi påbörjade vårt arbete – då vi bara hade vår hypotes att utgå ifrån – hade 

vi båda en känsla av att de flesta musiklärare i klassundervisningssammanhang 

föredrog sitt eget material framför färdigt och köpt. Ur vårt eget perspektiv 

tänkte vi att de material och uppgifter vi själva tillverkade mycket lättare kunde 

anpassas till vår undervisning och till de ramar vi hade att följa (klassens 

åldersgrupp, elevernas intresse osv.). Samtidigt som det var givande och 

värdefullt att själva uppfinna kreativa och lärorika övningar och uppgifter och att 

ständigt planka och notera de modernaste hitsen, så var det tungrott. Det tog 

mycket tid, och vi insåg att utsatt planeringstid knappast skulle räcka till för det 

arbete som skulle behövas för att sin tur kunna hålla undervisningsinnehållet 

fräscht och intressant för eleverna. 

 Det finns antagligen ett behov av läromedel för musikämnet – speciellt för 

exempelvis högre åldrar – men vi anser att det är viktigt att ett sådant inte blir 

för styrande, utan kanske snarare som riktlinjer för hur undervisningen utifrån 

kursplanen ska bedrivas och som ett komplement till ens egna läromedel. Med 
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det som utgångspunkt skulle man kanske som lärare kunna bygga 

undervisningen på sina styrkor och anpassa lektionernas innehåll efter elevernas 

svagheter och/eller styrkor istället för att slaviskt följa ett läromedel som kanske 

inte alls passar den faktiska undervisningsgruppen, men fortfarande utgå utifrån 

Skolverkets kursplan.  

 

I vår undersökning visade det sig att 85 % av våra respondenter ansåg att 

kursplanen hade ”mycket” eller ”ganska stor” betydelse för deras 

musikundervisning, och eftersom det i den nya kursplanen (Skolverket, 2011) 

sker förändringar inom musikämnet och kraven skärps och förtydligas, borde 

behovet av nya läromedel som är anpassade efter de nya kriterierna öka.  

 

5.5 Utvärdering av metoden och resultatet 

I efterhand skulle vi ha önskat att vi hade gjort en mer omfattande undersökning, 

med betydligt fler respondenter som deltog för att försöka få en mer generell 

uppfattning om musiklärarnas syn på läromedel i musikämnet. I vårt slutgiltiga 

resultat fick vi uppfattningen om en relativt enad åsikt, men vi kan inte på något 

sätt kalla det en sanning, snarare en vag uppfattning. Även om tidigare forskning 

(Sandberg, 1996; Sandberg et al., 2005) och examensarbeten (Svantesson, 2007; 

Johansson, 2009; Hellström och Sondell, 2007) visar på att musiklärare tycks 

föredra sitt eget tillverkade material i undervisningen och därför 

överrensstämmer med delar av vårt resultat hade tillförlitligheten ökat med en 

större grupp respondenter. Tyvärr ansåg vi att ingen av oss hade tid till att göra 

en så pass omfattande undersökning som hade krävts (många fler månader till 

att samla ihop email-adresser till lärare, ytterligare månader att ägna sig åt att 

påminna om enkäten och sedan slutligen tid för att sammanställa det färdiga 

resultatet). Speciellt då vi valde att försöka se samband mellan varje enskild 

respondent för att försöka kunna läsa ut vilka pedagoger som tyckte vad – som 

det var nu med våra slutliga 27 respondenter tog det väldigt lång tid att korsköra 

likheter i svar och bakgrunder – istället för att bara få fram ren statistik.  
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5.6 Fortsatt forskning 

Vi anser att vidare forskning i ämnet skulle kunna delas upp i två delar: en 

liknande undersökning fast betydligt mer omfattande med många fler 

respondenter som undersöker lärares uppfattning om behov och användning av 

läromedel, samt en forskning som undersöker möjligheterna med ett 

heltäckande läromedel via IT och internet. Vilka önskemål skulle finnas? Finns 

det ett behov av till exempel en nationell databas där musiklärarkåren kan enas 

om rimliga och konkreta kriterier att uppnå utefter Skolverkets kursplan? 

 Då vi påbörjade vår studie hade vi en tanke om att vårt resultat skulle kunna 

fungera som hjälp och stöd för en producering av ett nytt läromedel i musik, ett 

läromedel skapat utifrån musiklärarnas behov. Även om vi som sagt inte kan se 

vårt resultat som någon ”sanning” så kommer vi utnyttja det vi lärt oss för att 

försöka vara medverkande i skapandet av någon form av internetbaserad 

databas med material för musikämnet.  

 

5.7 Arbetets betydelse 

Vi anser att vårt arbete och dess resultat kan bidra till att ge oss nya insikter i 

våra yrkesroller som musiklärare genom att till viss del ha gett oss en inblick i 

vilka svårigheter och möjligheter som kan dyka upp inom ramen ’läromedel i 

musik’. Resultatet visar på att färdiga och tryckta läromedel i musik snabbt kan 

bli föråldrade och kanske rent av kontraproduktiva i musikundervisningen och 

att det finns en önskan om en digital plattform att utgå ifrån, vilket är något som 

vi kan ta med oss i vår egen undervisning. På samma sätt hoppas vi att även 

andra musiklärare genom vår studie kan få ytterligare en fördjupad uppfattning 

för läromedel i musikämnet och kanske få ta del av en digital 

”läromedelscentral”, eventuellt på nationell nivå, för att tillsammans kunna 

uppnå en mer likställd och jämn undervisning och bedömning i ämnet musik. 

.
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter från Musikhögskolan Ingesund som just nu jobbar med vårt 
obligatoriska examensarbete – en forskningsrapport. Då vi båda två har ML/GG 
som huvudfack har vi valt att forska om läromedel för klass (årskurs 7-9) – vad 
lärare i musik generellt sett känner att de saknar, om man finner ett mer 
heltäckande läromedel som nödvändigt och om man gör det – varför? 

 

Vi har valt att göra en enkel internetenkät – som vi har skickat ut till ett stort 
antal musiklärare i Sverige, och vi skulle verkligen uppskatta om DU skulle vilja 
besvara våra frågor. 

 

Vi garanterar full anonymitet, och vi följer de regler som rör forskningsetik enligt 
t ex Johansson/Svedners ”Examensarbetet i lärarutbildningen”. 

 

Tack på förhand! 

 

Mvh, Emil Karlsson och Robin East 
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Bilaga 2 

1. Du är… 

Man 

Kvinna 

 

2. Vilken åldersgrupp tillhör du? 

Obesvarade  

18-25 

25-35 

35-45 

45-55 

55-65 

 

3. Vilken utbildning har du? 

ML/GG  

KK/IE   

AA/RI/IE 

FM/IE 

Musikerutbildning 

Fortfarande studerande 

 Annan (Specificera) 

 

4. Hur ser din tjänst ut idag? 

Obesvarade 

Fast tjänst 

Vikarie 

Timlärare 
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5. Hur många år har du varit musiklärare i klass - grundskola/gymnasium? 

Antal år 

6. Vad brukar du oftast lägga tonvikten på i din musikundervisning? Kryssa 
i de 4 viktigaste! 

Sång och spel 

Rytm och puls 

Rörelse och dans 

Skapande 

Ensemblespel 

Musikkunnande och musikteori 

Musiklyssning 

Annat (Specificera) 

 

7. Av de fyra du har kryssat för ovan, ange vilket som du betraktar som det 
centrala (viktigaste) i din undervisning. 

 

8. Vilken betydelse har kursplanen för din undervisning i musik? (0 = 
ingen, 1 = liten, 2 = osäker/vet inte, 3 = ganska stor, 4 = mkt stor) 

 

9. Hur ofta använder du färdigtryckt (köpt) läromedel i din 
musikundervisning? (0 = aldrig, 1 = sällan, 2 = osäker/vet inte, 3 = ganska 
ofta, 4 = mkt ofta) 

 

10. Hur ofta använder du eget läromedel i din musikundervisning? (0 = 
aldrig, 1 = sällan, 2 = osäker/vet inte, 3 = ganska ofta, 4 = mkt ofta) 

 

11. På vilket sätt skiljer sig ditt egenproducerade läromedel ifrån de köpta 
som du känner till? (Skriv max 2000 tecken) 

 

12. Vad påverkar ditt val av läromedel? Kryssa i de 3 viktigaste! 

Årskursen 

Klassens storlek 
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Tillgången till instrument 

Skolans övriga ämnen 

Elevernas förkunskaper 

Elevernas intressen 

Annat (Specificera) 

 

13. Vilket/vilka läromedel tycker du bäst om i din undervisning - och 
varför? (Skriv max 2000 tecken) 

 

14. Vilket/vilka läromedel undviker du i din musikundervisning - och 
varför? (Skriv max 2000 tecken) 

 

15. Har ditt sätt att undervisa/ditt användande av läromedel förändrats 
genom åren? OM så - hur? (Skriv max 2000 tecken) 

 

16. Om du fick önska det "ideala" läromedlet för din musikundervisning - 
hur skulle det se ut? (Skriv max 2000 tecken) 

 

17. Övrigt: Här kan du påpeka sådant du inte fick plats med i de andra 
svaren. (Skriv max 2000 tecken) 

 


