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Sammanfattning 

Examensarbete	  inom	  lärarutbildningen	  
Titel:	  Att	  skapa	  förutsättningar	  för	  lärande	  i	  musik.	  En	  studie	  om	  musiklärares	  uppfatt-‐
ningar	  om	  hur	  de	  skapar	  förutsättningar	  för	  elever	  att	  uppnå	  kunskapskraven	  i	  ämnet	  
musik	  
Författare:	  Jonas	  Jansson	  
Termin	  och	  år:	  HT/2015	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  Universitet	  
Handledare:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examinator:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
Syftet	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  utforska	  hur	  några	  musiklärare	  anser	  att	  de	  skapar	  förut-‐
sättningar	  för	  elever	  att	  uppnå	  kunskapskraven	  i	  musik.	  Vilka	  redskap	  beskriver	  några	  mu-‐
siklärare	  att	  de	  använder	  sig	  av	  för	  att	  eleverna	  ska	  uppnå	  kunskapskraven	  i	  musik?	  Hur	  
anser	  lärare	  att	  de	  formar	  undervisningsmiljön	  för	  att	  mediering	  av	  kunskap	  ska	  kunna	  ske?	  
Tre	  musiklärare	  verksamma	  i	  årskurs	  1-‐6	  och	  med	  lång	  erfarenhet	  av	  musikläraryrket	  har	  
intervjuats.	  Studiens	  metod	  är	  kvalitativ	  intervju	  och	  dess	  teoretiska	  utgångspunkt	  sociokul-‐
turellt	  perspektiv.	  Resultatet	  presenteras	  med	  hjälp	  av	  följande	  teman:	  Redskap	  som	  möjlig-‐
gör	  eller	  begränsar	  där	  det	  framgår	  att	  respondenterna	  ges	  varierade	  förutsättningar	  när	  det	  
gäller	  tillgång	  till	  pedagogiska	  redskap	  och	  Formande	  av	  undervisningsmiljön	  där	  responden-‐
terna	  ger	  sin	  syn	  på	  betydelsen	  av	  musiklärares	  personliga	  förutsättningar	  för	  elevers	  lä-‐
rande.	  I	  diskussionskapitlet	  diskuteras	  resultatet	  utifrån	  följande	  teman:	  Förutsättningar,	  
Bedömning,	  Pedagogiska	  handlingar	  samt	  Sociokulturella	  begrepp	  där	  tillgång	  till	  musiksalar,	  
instrument	  och	  tid	  lyfts	  fram	  som	  viktiga	  faktorer	  för	  musiklärarnas	  möjlighet	  att	  mediera	  
kunskap.	  	  
	  
Nyckelord:	  Musik,	  grundskola,	  läroplan,	  kunskapskrav,	  lärande,	  undervisning	  
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Abstract	  
Degree	  project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  To	  create	  conditions	  for	  teaching	  in	  music.	  A	  study	  about	  music	  teachers	  percep-‐
tions	  to	  create	  conditions	  for	  their	  pupils	  to	  achieve	  the	  knowledge	  requirements	  in	  the	  
school	  subject	  music.	  
Author:	  Jonas	  Jansson	  
Semester	  and	  year:	  HT/	  2015	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  
Supervisor:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examiner:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
The	  aim	  of	  this	  study	  is	  to	  investigate	  how	  some	  music	  teachers	  considers	  they	  are	  cre-‐
ating	  conditions	  for	  their	  pupils	  to	  achieve	  the	  knowledge	  requirements	  in	  the	  school	  
subject	  music.	  What	  tools	  do	  some	  music	  teachers	  describe	  that	  they	  use	  for	  the	  pupils	  
to	  achieve	  the	  knowledge	  requirements	  in	  music?	  How	  do	  teachers	  consider	  they	  are	  
creating	  teaching	  environment	  for	  mediation	  of	  knowledge?	  Three	  music	  teachers	  with	  
long	  experience	  working	  from	  first	  to	  sixth	  grade	  in	  primary	  school	  have	  been	  inter-‐
viewed.	  The	  method	  of	  this	  study	  is	  qualitative	  interviews	  and	  the	  theoretical	  point	  of	  
view	  is	  a	  socio	  cultural	  perspective.	  The	  result	  is	  presented	  in	  the	  following	  themes:	  
Tools	  that	  enables	  where	  differences	  are	  shown	  in	  the	  respondents	  access	  to	  pedagogical	  
tools,	  Shaping	  the	  teaching	  environment	  where	  the	  respondents	  describe	  the	  importance	  
of	  music	  teachers	  personal	  circumstances.	  In	  the	  discussion	  chapter	  the	  result	  is	  dis-‐
cussed	  by	  the	  following	  themes:	  Conditions,	  Assessment,	  Teaching	  approaches	  and	  Soci-‐
ocultural	  concepts	  where	  access	  to	  a	  music	  hall,	  instruments	  and	  time	  are	  highlighted	  as	  
important	  factors	  for	  the	  music	  teachers	  possibility	  to	  mediate	  knowledge.	  
	  
Keywords:	  Music,	  primary	  school,	  curriculum,	  knowledge	  requirement,	  learning,	  teach-‐
ing	  
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Förord	  	  
Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  de	  musiklärare	  som	  ställt	  upp	  för	  intervjuer	  och	  gjort	  det	  
möjligt	  för	  mig	  att	  genomföra	  denna	  undersökning.	  Jag	  vill	  också	  tacka	  alla	  lärare	  vid	  
Musikhögskolan	  Ingesund	  som	  följt	  mig	  under	  de	  här	  åren.	  Till	  sist	  vill	  jag	  även	  tacka	  
min	  handledare	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  för	  vägledande	  och	  utvecklande	  tankar	  och	  kom-‐
mentarer	  under	  tiden	  som	  denna	  uppsats	  tagit	  form.	  
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1	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  ges	  en	  inledning	  till	  studien	  följt	  av	  problemformulering,	  syfte	  och	  forsk-‐
ningsfrågor.	  

1.1	  Inledande	  text	  
I	  låg-‐	  och	  mellanstadiet	  (åk	  1-‐6)	  gick	  jag	  på	  en	  skola	  i	  en	  mindre	  ort	  i	  Mellansverige.	  Från	  
den	  tiden	  minns	  jag	  att	  mina	  klasskamrater	  hade	  olika	  lätt	  eller	  svårt	  för	  ämnena	  i	  sko-‐
lan.	  I	  ämnet	  matematik	  till	  exempel,	  var	  det	  några	  av	  mina	  kamrater	  som	  snabbt	  förstod	  
och	  löste	  många	  uppgifter	  medan	  andra	  tyckte	  att	  det	  var	  svårt	  och	  tog	  lång	  tid	  på	  sig.	  
En	  dag	  i	  veckan	  fanns	  en	  särskild	  timme	  där	  vi	  elever	  kunde	  välja	  att	  vara	  kvar	  efter	  
skoltid	  för	  att	  få	  extra	  hjälp	  med	  skoluppgifter	  i	  de	  olika	  ämnena.	  Vad	  jag	  minns	  arbetade	  
vi	  i	  klassen	  då	  ofta	  med	  något	  av	  kärnämnena	  matematik,	  svenska	  eller	  engelska,	  men	  
även	  med	  ämnen	  som	  geografi	  och	  historia.	  Något	  minne	  av	  att	  tiden	  användes	  till	  att	  
arbeta	  med	  några	  av	  de	  estetiska	  ämnena	  har	  jag	  dock	  inte.	  Själv	  var	  jag	  särskilt	  intres-‐
serad	  av	  musik,	  spelade	  ett	  instrument	  vid	  sidan	  av	  skolan	  och	  hade	  lätt	  för	  musikämnet.	  
Dock	  minns	  jag	  klasskamrater	  som	  hade	  det	  svårt	  med	  rytm	  och	  sång	  eller	  saknade	  in-‐
tresse	  för	  musikämnet.	  Vad	  fanns	  där	  för	  tankar	  hos	  den	  musikläraren	  kring	  enskilda	  
elevers	  uppnående	  av	  målen?	  
	  
Skolan	  jag	  gick	  i	  hade	  alltså	  organiserat	  det	  så	  att	  vi	  elever	  kunde	  lägga	  extra	  tid	  på	  ett	  
ämne	  för	  att	  kunna	  komma	  vidare.	  Kanske	  fanns	  där	  också	  fler	  åtgärder,	  vilka	  jag	  idag	  
inte	  har	  någon	  kännedom	  om.	  Jag	  ser	  tillbaka	  på	  denna	  tid	  och	  funderar	  nu	  som	  lärar-‐
studerande	  på	  hur	  jag	  i	  framtiden	  ska	  kunna	  ge	  bästa	  möjliga	  musikundervisning	  till	  
mina	  kommande	  elever	  samt	  hur	  jag	  ska	  kunna	  underlätta	  för	  eleverna	  att	  nå	  målen	  för	  
ämnet	  musik.	  Något	  som	  jag	  upplever	  har	  förekommit	  i	  relativ	  låg	  omfattning	  under	  min	  
utbildning	  är	  vad	  man	  som	  lärare	  möter	  för	  olika	  intressen,	  kunskapsnivåer,	  förutsätt-‐
ningar	  och	  behov	  hos	  eleverna	  i	  musikundervisning.	  Av	  denna	  anledning	  vill	  jag	  öka	  min	  
kunskap	  inom	  detta	  område	  med	  förhoppningen	  att	  det	  också	  ska	  ge	  mig	  bra	  förutsätt-‐
ningar	  i	  mitt	  kommande	  arbete	  som	  musiklärare.	  	  
 
Orsakerna	  till	  varför	  elever	  uppnår	  eller	  inte	  uppnår	  kunskapskraven	  i	  skolans	  ämnen	  är	  
en	  komplicerad	  fråga.	  Faktorer	  som	  skolans	  organisering,	  lärares	  arbetssätt	  och	  skick-‐
lighet,	  föräldrars	  intresse,	  förväntningar	  och	  stöd	  spelar	  enligt	  Skolverket	  (2014)	  en	  vik-‐
tig	  roll.	  Musik	  är	  enligt	  Skolverket	  ett	  av	  de	  ämnen	  där	  flest	  elever	  (97,7%)	  uppnår	  kun-‐
skapskraven	  i	  årskurs	  6,	  näst	  efter	  ämnena	  slöjd,	  bild	  samt	  hem-‐	  och	  konsumentkun-‐
skap.	  Intressant	  vore	  därför	  att	  utforska	  hur	  musiklärare	  planerar,	  organiserar	  och	  ge-‐
nomför	  sitt	  arbete	  då	  de	  möter	  elever	  med	  olika	  bakgrund	  och	  förutsättningar.	  I	  förelig-‐
gande	  arbete	  ligger	  således	  fokus	  på	  vad	  musiklärare	  ser	  som	  möjliga	  tillvägagångssätt	  
för	  att	  alla	  elever	  ska	  uppnå	  kunskapskraven	  i	  ämnet	  musik	  i	  grundskolans	  låg-‐	  och	  mel-‐
lanstadium.	  
	  
Blivande	  musiklärare	  behöver	  enligt	  mig,	  en	  bred	  grund	  att	  stå	  på	  inför	  sitt	  möte	  med	  
elever	  med	  olika	  förutsättningar,	  bakgrund	  och	  behov.	  För	  att	  kunna	  möta	  detta	  behövs	  
kunskap	  inhämtad	  från	  ny	  forskning,	  metoder	  för	  hur	  undervisningen	  kan	  anpassas	  ef-‐
ter	  varje	  elev	  samt	  en	  fortsatt	  diskussion	  om	  vad	  lärare	  kan	  göra	  för	  att	  elever	  ska	  uppnå	  
kunskapskraven	  i	  ämnet	  musik.	  	  
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1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Min	  undran	  i	  denna	  studie	  rör	  hur	  jag	  ska	  gå	  tillväga	  för	  att	  undervisa	  en	  hel	  klass	  där	  
olika	  elever	  har	  olika	  förutsättningar,	  bakgrund	  och	  behov.	  Jag	  tror	  att	  det	  finns	  en	  stor	  
kunskap	  bland	  verksamma	  och	  erfarna	  musiklärare	  i	  detta	  område	  som	  jag	  genom	  en	  
kvalitativ	  undersökning	  skulle	  kunna	  få	  större	  kännedom	  om.	  Forskningen	  som	  rör	  
detta	  ämne	  är	  begränsad	  vilket	  lett	  mig	  till	  att	  vilja	  undersöka	  musiklärares	  förhåll-‐
ningssätt	  och	  erfarenheter	  av	  hur	  de	  arbetar	  för	  att	  eleverna	  ska	  uppnå	  kunskapskraven.	  
	  
Syftet	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  utforska	  hur	  några	  musiklärare	  anser	  att	  de	  skapar	  
förutsättningar	  för	  elever	  att	  uppnå	  kunskapskraven	  i	  musik.	  För	  att	  uppnå	  detta	  syfte	  
tar	  jag	  hjälp	  av	  följande	  frågeställningar:	  
	  

-‐ Vilka	  redskap	  beskriver	  lärarna	  att	  de	  använder	  sig	  av	  för	  att	  eleverna	  ska	  uppnå	  
kunskapskraven	  i	  musik?	  

	  
-‐ Hur	  anser	  lärare	  att	  de	  formar	  undervisningsmiljön	  för	  att	  mediering	  av	  kunskap	  

ska	  kunna	  ske?	  	  
	  
Genom	  att	  belysa	  detta	  ämne	  hoppas	  jag	  kunna	  bidra	  till	  att	  än	  mer	  utveckla	  kvalitén	  på	  
musikundervisningen	  och	  belysa	  hur	  musikundervisning	  kan	  formas	  för	  att	  nå	  elevers	  
individuella	  behov.	  Dessutom	  hoppas	  jag	  att	  studien	  kan	  bidra	  till	  att	  ta	  tillvara	  på	  den	  
kunskap	  och	  erfarenhet	  verksamma	  musiklärare	  innehar	  och	  använder	  för	  att	  elever	  ska	  
uppnå	  de	  mål	  för	  kunskap	  i	  ämnet	  musik	  som	  Skolverket	  formulerat.	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  görs	  en	  ämnesorientering,	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  presenteras	  
och	  därefter	  följer	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  

2.1	  Ämnesorientering	  
I	  detta	  avsnitt	  ges	  en	  kortare	  beskrivning	  av	  kursplanen	  i	  ämnet	  musik	  för	  grundskolan,	  
en	  genomgång	  av	  relevanta	  begrepp	  kring	  området	  stödinsatser	  samt	  delar	  av	  Skolin-‐
spektionens	  granskning	  av	  ämnet	  musik	  i	  grundskolan	  vilken	  innehåller	  resultat	  gäl-‐
lande	  elevers	  uppnående	  av	  kunskapskraven	  i	  ämnet	  musik.	  

2.1.1	  Kursplanen	  i	  musik	  
Det	  centrala	  innehållet	  i	  kursplanen	  för	  ämnet	  musik	  i	  grundskolan	  beskriver	  vad	  mu-‐
sikundervisningen	  ska	  bestå	  av	  (Skolverket,	  2011a).	  I	  Skolverkets	  Kommentarmaterial	  
till	  kursplanen	  i	  musik	  (Skolverket,	  2011b)	  beskrivs	  att	  utformningen	  av	  musikundervis-‐
ningen	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  innehållet	  men	  formen	  för	  detta	  bestäms	  av	  musiklärare	  
ihop	  med	  elever.	  Musikämnets	  centrala	  innehåll	  är	  uppdelat	  i	  tre	  kunskapsområden:	  
	  

-‐ Musicerande	  och	  musikskapande	  
-‐ Musikens	  verktyg	  
-‐ Musikens	  sammanhang	  och	  funktioner	  

	  
Kunskapskraven	  är	  formulerade	  för	  de	  kunskaper	  en	  elev	  ska	  uppnå	  i	  årskurs	  6	  och	  9	  
samt	  för	  de	  nivåer	  av	  kunskap	  en	  elev	  ska	  uppnå	  för	  att	  få	  ett	  visst	  betyg	  (Skolverket,	  
2011a).	  Kraven	  för	  betygsnivåerna	  A,	  C	  och	  E	  finns	  beskrivna	  medan	  B	  och	  D	  finns	  som	  
steg	  emellan	  ifall	  alla	  punkter	  för	  ett	  högre	  betyg	  inte	  är	  uppfyllda.	  Betyget	  F	  innebär	  att	  
en	  elev	  inte	  uppnår	  kunskapskraven.	  Läraren	  sätter	  streck	  ifall	  det	  inte	  finns	  underlag	  
för	  ett	  betyg.	  	  

2.1.2	  Stödinsatser	  
I	  Skolverkets	  (2014)	  Allmänna	  råd	  för	  Arbete	  med	  extra	  anpassningar,	  särskilt	  stöd	  och	  
åtgärdsprogram	  ges	  vägledning	  och	  förslag	  på	  hur	  lärare,	  huvudmän,	  ledning	  och	  övrig	  
personal,	  vilka	  arbetar	  inom	  skolan,	  ska	  kunna	  ge	  bästa	  möjliga	  stöd	  för	  en	  enskild	  elevs	  
utveckling.	  Dessa	  allmänna	  råd	  hör	  samman	  med	  de	  styrdokument	  som	  infördes	  år	  
2011,	  men	  har	  genom	  ändringar	  i	  skollagen	  uppdaterats	  år	  2014.	  
	  
Skolverket	  (2014)	  förklarar	  i	  de	  allmänna	  råden	  begreppen	  stödinsats,	  särskilt	  stöd,	  ex-‐
tra	  anpassningar	  och	  åtgärdsprogram.	  Begreppet	  stödinsats	  använder	  Skolverket	  som	  
ett	  samlingsnamn	  för	  det	  stöd	  som	  är	  möjligt	  att	  ge	  till	  elever	  som	  behöver	  extra	  hjälp	  
för	  att	  kunna	  utvecklas	  mot	  utbildningens	  uppsatta	  mål.	  Inom	  den	  ordinarie	  undervis-‐
ningen	  ska	  det	  till	  exempel	  alltid	  ges	  ”ledning	  och	  stimulans”	  (s.	  10),	  för	  att	  ge	  bästa	  möj-‐
liga	  förutsättning	  för	  varje	  elevs	  utveckling.	  Om	  en	  elev	  är	  i	  behov	  av	  mer	  stöd	  kan	  
stödinsatser	  sättas	  in	  för	  att	  ge	  eleven	  ökade	  möjligheter	  att	  utvecklas	  mot	  undervis-‐
ningsmålen.	  Stödinsatser	  delas	  in	  i	  två	  typer:	  extra	  anpassningar	  och	  särskilt	  stöd.	  Ett	  
individuellt	  inriktat	  stöd	  som	  inte	  behöver	  ett	  formellt	  beslut	  är	  möjligt	  att	  ge	  inom	  ra-‐
men	  för	  den	  ordinarie	  undervisningen	  och	  kallas	  då	  för	  extra	  anpassningar.	  När	  den	  or-‐
dinarie	  undervisningen	  inte	  räcker	  till	  är	  det	  möjligt	  via	  ett	  formellt	  beslut	  från	  rektorn	  
att	  sätta	  in	  stödinsatser	  i	  form	  av	  särskilt	  stöd	  för	  den	  enskilde	  eleven.	  Detta	  innebär	  in-‐
satser	  i	  större	  omfattning	  och	  är	  ”normalt	  inte	  möjliga	  att	  genomföra	  för	  lärare	  och	  övrig	  
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skolpersonal	  inom	  ramen	  för	  den	  ordinarie	  undervisningen”	  (s.	  11).	  Innan	  särskilt	  stöd	  
sätts	  in	  ska	  det	  göras	  en	  utredning	  om	  elevens	  behov,	  vilken	  ska	  visa	  vilka	  eventuella	  
svårigheter	  eleven	  har	  i	  sin	  skolsituation	  och	  vilket	  stöd	  som	  kan	  komma	  att	  behövas.	  
Därefter	  upprättas	  ett	  åtgärdsprogram	  för	  att	  ge	  skolpersonalen	  riktlinjer	  för	  hur	  arbe-‐
tet	  med	  särskilt	  stöd	  kan	  planeras	  och	  genomföras	  till	  hjälp	  för	  den	  enskilde	  eleven.	  

2.1.3	  Skolinspektionens	  granskning	  av	  ämnet	  musik	  
Skolinspektionen	  (2011)	  har	  granskat	  ämnet	  musik	  vid	  35	  svenska	  grundskolor.	  Syftet	  
med	  denna	  granskning	  var	  att	  visa	  på	  brister,	  men	  även	  visa	  på	  positiva	  sidor	  i	  musik-‐
undervisningen	  vilka	  kan	  leda	  till	  kvalitetsförbättringar.	  Undersökningen	  bygger	  på	  ob-‐
servationer	  av	  musikundervisning	  samt	  intervjuer	  och	  frågeformulär	  riktade	  till	  mu-‐
siklärare,	  elever	  och	  rektorer.	  Även	  utvärderingar,	  lokala	  arbetsplaner,	  kursplaner,	  be-‐
tygskriterier,	  timplaner,	  schema,	  planering,	  individuella	  utvecklingsplaner	  har	  grans-‐
kats.	  
	  
Det	  framgår	  i	  Skolinspektionens	  (2011)	  granskning	  att	  eleverna	  som	  ingått	  i	  undersök-‐
ningen	  upplever	  att	  musikämnet	  kan	  bidra	  till	  deras	  välmående	  och	  i	  olikhet	  till	  teore-‐
tiska	  ämnen	  fungera	  som	  ett	  andningshål.	  Skolinspektionen	  drar	  slutsatsen	  att	  ifall	  mu-‐
sikämnet	  bidrar	  till	  elevers	  hälsa	  kan	  det	  även	  ha	  positiva	  effekter	  på	  elevers	  resultat	  i	  
andra	  ämnen.	  Synen	  hos	  ”många”	  (s.	  22)	  elever	  som	  deltagit	  i	  undersökningen	  är	  också	  
att	  musikämnet	  är	  ett	  trivselämne	  där	  kraven	  inte	  heller	  är	  lika	  höga	  som	  i	  andra	  ämnen.	  
Några	  elever	  som	  omnämns	  i	  rapporten	  har	  beskrivit	  att	  endast	  närvaro	  behövs	  för	  att	  
uppnå	  godkänd	  nivå.	  I	  Skolinspektionens	  granskning	  dras	  slutsatsen	  att	  det	  inte	  behöver	  
innebära	  en	  motsättning	  mellan	  att	  musikämnet	  kan	  ses	  som	  ett	  ämne	  innehållande	  tyd-‐
liga	  kunskapsmål	  och	  att	  ämnet	  även	  kan	  bidra	  till	  elevers	  välmående.	  Diskussionen	  ifall	  
musik	  är	  ett	  kunskapsämne	  eller	  ett	  rekreationsämne	  tenderar	  dock	  enligt	  Skolinspekt-‐
ionen	  att	  ofta	  bli	  polariserad.	  I	  rapporten	  framgår	  också	  att	  en	  del	  musiklärare	  ser	  en	  
motsättning	  mellan	  att	  ställa	  krav	  på	  uppnådd	  kunskap	  i	  ämnet	  och	  att	  ämnet	  kan	  vara	  
glädjeframkallande	  och	  lustbetonat.	  Vidare	  beskrivs	  att	  det	  är	  ovanligt	  att	  elever	  får	  
möjlighet	  till	  särskilt	  stöd	  i	  musikundervisningen.	  Istället	  är	  det	  vanligare	  att	  kraven	  
sänks	  eller	  att	  elever	  får	  hjälp	  inom	  ramen	  för	  undervisningen.	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  tidigare	  forskning	  som	  berör	  bedömning	  som	  en	  komplex	  
process,	  likvärdig	  bedömning	  i	  musikämnet,	  elevers	  förutsättningar	  för	  att	  uppnå	  kun-‐
skapskraven	  i	  ämnet	  musik	  samt	  individanpassad	  undervisning.	  Forskning	  kring	  medie-‐
ring	  av	  kunskap	  och	  redskap	  för	  elevers	  uppnående	  av	  kunskapskraven	  i	  ämnet	  musik	  
har	  i	  mina	  sökningar	  av	  tidigare	  forskning	  visat	  sig	  vara	  begränsade.	  När	  musiklärarna	  
avgör	  ifall	  eleverna	  uppnår	  kunskapskraven	  görs	  dock	  en	  bedömning.	  Av	  denna	  anled-‐
ning	  lyfts	  forskning	  i	  det	  närliggande	  forskningsområdet	  bedömning	  fram.	  

2.2.1	  Bedömning	  –	  en	  komplex	  process	  
I	  artikeln	  Vad	  är	  grunden	  för	  musikaliskt	  lärande	  och	  bedömningar?	  skriver	  Olsson	  
(2014)	  att	  bedömning	  är	  ett	  komplext	  begrepp	  och	  vad	  han	  benämner	  som	  ett	  ”i-‐
grunden-‐omstritt	  begrepp”	  (s.	  132).	  Begreppet	  används	  enligt	  Olsson	  i	  ideologiska	  de-‐
batter	  men	  ligger	  också	  till	  grund	  för	  hur	  pedagogisk	  verksamhet	  ska	  formas	  för	  att	  
främja	  elevers	  lärande.	  Tolkning	  av	  begreppet	  kan	  se	  olika	  ut	  beroende	  på	  i	  vilket	  sam-‐
manhang	  det	  används,	  exempelvis	  i	  utbildningspolitiska	  sammanhang	  där	  det	  centrala	  
för	  diskussioner	  ofta	  är	  ifall	  betyg	  är	  rättvisa	  och	  om	  de	  bidrar	  till	  elevens	  lärande.	  Sam-‐
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tidigt	  finns	  parametrar	  som	  påverkar	  en	  bedömningsprocess.	  Olsson	  anser	  att	  bedöm-‐
ning,	  betygsättning,	  utvärdering	  och	  värdering	  är	  omstridda	  begrepp	  som	  i	  sina	  sam-‐
manhang	  (diskussioner,	  utvecklingsarbeten	  och	  forskningsprojekt)	  därför	  bör	  förklaras	  
utifrån	  följande	  parametrar:	  
	  
- bedömningarnas	  syften	  
- vad	  som	  bedöms	  
- vem	  som	  bedömer	  
- bedömningskriterier	  
- hur	  bedömningskriterierna	  används	  
- norm-‐	  och	  referenssystem	  som	  bedömningsresultaten	  utgår	  ifrån	  
- bedömningarnas	  sammanhang	  
	  
I	  artikeln	  gör	  Olsson	  (2014)	  en	  genomgång	  av	  det	  komplexa	  bedömningsbegreppet	  och	  
för	  en	  diskussion	  och	  problematiserar	  olika	  bedömningsbegrepp	  såsom	  formativ	  och	  
summativ	  bedömning	  samt	  prognostisk	  och	  diagnostisk	  bedömning.	  Vid	  formativ	  be-‐
dömning	  sker	  bedömningsprocessen	  över	  tid	  och	  följs	  upp	  för	  individens	  fortsatta	  lä-‐
rande.	  Olsson	  anser	  att	  det	  är	  av	  vikt	  att	  det	  i	  detta	  fall	  finns	  en	  kommunikation	  mellan	  
lärare	  och	  elev	  där	  läraren	  tydliggör	  mål	  för	  undervisningen,	  följer	  upp	  hur	  eleven	  
uppnår	  dessa	  och	  informerar	  eleven	  hur	  hen	  ska	  kunna	  komma	  vidare.	  Summativ	  be-‐
dömning	  består	  i	  sin	  tur	  ofta	  av	  examinationer	  eller	  prov	  som	  kan	  kontrollera	  ifall	  en	  
elev	  uppnått	  en	  viss	  kunskap.	  Skillnaden	  mellan	  formativ	  och	  summativ	  bedömning	  är	  
att	  kriterierna	  för	  bedömningen	  är	  olika	  genom	  att	  formativ	  bedömning	  blickar	  framåt	  
medan	  summativ	  riktas	  bakåt.	  Dessa	  två	  begrepp	  tenderar	  att	  inte	  hållas	  åtskilda	  enligt	  
Olsson.	  Prognostiska	  bedömningar	  görs	  för	  att	  kontrollera	  om	  individer	  har	  tillräckliga	  
kunskaper	  och	  färdigheter	  för	  att	  kunna	  genomföra	  exempelvis	  en	  utbildning.	  Antag-‐
ningsprov	  kan	  utgöra	  exempel	  på	  sådant	  bedömningstillfälle.	  Diagnostiska	  bedömningar	  
används	  därefter	  för	  att	  kunna	  avgöra	  om	  en	  individ	  har	  tillräckliga	  kunskaper	  eller	  fär-‐
digheter	  att	  nå	  målet	  vid	  exempelvis	  en	  utbildning.	  Olsson	  gör	  slutligen	  även	  en	  distinkt-‐
ion	  mellan	  bedömningar	  och	  normativa	  kvalitetsuppfattningar.	  Normativa	  kvalitetsupp-‐
fattningar	  ”handlar	  om	  kvaliteter	  som	  är	  relaterade	  till	  normer	  eller	  regler	  inom	  vissa	  
kontexter	  och	  sammanhang”	  (s.	  133),	  normativ	  innebär	  således	  här	  en	  beskrivning	  av	  
hur	  något	  bör	  vara.	  	  
	  
I	  artikeln	  gör	  Olsson	  (2014)	  också	  några	  nedslag	  i	  forskningsläget	  gällande	  grunden	  för	  
musikaliskt	  lärande	  och	  bedömningar	  i	  ämnet	  musik	  i	  grundskolan,	  på	  högstadiet,	  på	  
gymnasiet	  och	  inom	  högre	  musikutbildning.	  Olsson	  skriver	  att	  internationell	  forskning	  
kring	  bedömning	  till	  största	  delen	  har	  ägnat	  sig	  åt	  formaliserad	  undervisning.	  Eftersom	  
formaliserad	  undervisning	  har	  ett	  tydligt	  innehåll	  som	  elever	  sedan	  bedöms	  utifrån,	  un-‐
derlättas	  möjligheten	  att	  mäta	  kvalité.	  Mätningar	  av	  kvalité	  kan	  även	  ligga	  som	  grund	  till	  
att	  kunna	  legitimera	  utbildningar.	  
	  
Olsson	  (2014)	  betonar	  i	  sina	  slutsatser	  vikten	  av	  professionalisering	  av	  det	  pedagogiska	  
yrket	  genom	  fortsatt	  forskning	  inom	  områden	  som	  berör	  hur	  bedömning	  värderas,	  dess	  
språk-‐	  och	  begreppsanvändning	  samt	  ”olika	  gruppers	  krav	  på	  tolkningsföreträde	  för	  
bedömningars	  genomförande	  och	  resultat”	  (s.	  156).	  
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2.2.2	  Likvärdig	  bedömning	  i	  musikämnet	  
I	  sin	  licentiatuppsats	  tar	  Påhlsson	  (2011)	  upp	  frågan	  om	  likvärdighet	  i	  bedömning	  i	  
grundskolans	  musikundervisning.	  Frågeställningarna	  Påhlsson	  tar	  upp	  rör	  musiklärares	  
strategier	  för	  att	  sätta	  betyg	  och	  hur	  betyg	  ska	  kunna	  bli	  likvärdiga.	  I	  de	  fall	  där	  musiklä-‐
rare	  har	  möjlighet	  till	  samtal	  sinsemellan	  påverkas	  deras	  bedömning	  till	  att	  bli	  mer	  lik-‐
värdig	  menar	  Påhlsson,	  vilket	  i	  sin	  tur	  skapar	  en	  professionell	  samsyn	  på	  bedömning.	  
Dock	  visar	  Påhlssons	  studie	  att	  många	  musiklärare	  upplever	  viss	  isolation	  i	  möjligheten	  
att	  diskutera	  frågor	  som	  berör	  bedömning	  med	  ämneskollegor.	  Detta	  ställer	  enligt	  
Påhlsson	  krav	  på	  ansvariga	  rektorer	  och	  tjänstemän	  att	  stimulera	  musiklärares	  förut-‐
sättningar	  att	  kunna	  föra	  sådana	  samtal	  sinsemellan.	  
	  
Musiklärare	  är	  enligt	  Påhlsson	  (2011)	  ofta	  skickliga	  på	  bedömning	  som	  sker	  i	  stunden	  
men	  behöver	  tid	  i	  anslutning	  till	  musiklektionerna	  för	  att	  ha	  möjlighet	  att	  dokumentera	  
elevers	  prestationer	  och	  resultat	  och	  därmed	  kunna	  uppnå	  likvärdighet	  i	  bedömning.	  
Exempelvis	  kan	  det	  skapa	  problem	  ur	  likvärdighetssynpunkt	  om	  två	  lektioner	  förläggs	  
för	  nära	  intill	  varandra.	  En	  sådan	  brist	  på	  tid	  mellan	  lektionerna	  kan	  leda	  till	  att	  lärare	  
då	  endast	  uppmärksammar	  och	  kommenterar	  de	  elever	  som	  presterat	  särskilt	  bra	  eller	  
tvärtom,	  medan	  övriga	  elever	  per	  automatik	  hamnar	  på	  en	  godkänd	  nivå.	  Påhlsson	  
(2011)	  menar	  därför	  att	  organisatoriska	  parametrar	  och	  fysiska	  förutsättningar	  kring	  
musikundervisningen	  har	  stor	  betydelse	  för	  att	  musiklärare	  ska	  kunna	  göra	  likvärdiga	  
bedömningar.	  Variationer	  kring	  exempelvis	  gruppstorlek	  och	  hur	  mycket	  tid	  läraren	  har	  
för	  varje	  elev	  skapar	  problem	  ur	  likvärdighetssynpunkt.	  	  
	  
Vidare	  skriver	  Påhlsson	  (2011)	  att	  musiklärare	  går	  mot	  en	  positiv	  inställning	  till	  en	  ökad	  
nationell	  samordning	  av	  ämnet	  musik,	  alltså	  en	  strävan	  efter	  mer	  konformitet	  i	  musik-‐
undervisningen.	  I	  en	  process	  som	  Påhlsson	  beskriver	  som	  en	  eftersträvan	  mot	  en	  ”nat-‐
ionell	  bedömningskultur”	  (s.	  107),	  betonar	  han	  vikten	  av	  att	  musiklärare	  får	  vara	  delakt-‐
iga	  i	  strävan	  mot	  ett	  nationellt	  sambedömningssystem.	  
	  
I	  sin	  diskussion	  tar	  Påhlsson	  (2011)	  upp	  att	  tidigare	  forskning	  visar	  att	  det	  finns	  relativt	  
många	  musiklärare	  som	  uppvisar	  en	  negativ	  inställning	  till	  bedömning.	  Istället	  för	  att	  
utgå	  från	  Skolverkets	  läroplaner	  har	  musiklärare	  därför	  tidigare	  snarare	  format	  egna	  
lokala	  kursplaner.	  Dock	  framhåller	  han	  att	  detta	  verkar	  ha	  förändrats.	  Istället	  verkar	  
bedömning	  nu	  idag	  alltmer	  ses	  som	  en	  naturlig	  del	  av	  musiklärares	  arbete	  varför	  även	  
styrdokument	  blir	  allt	  viktigare.	  
	  
Även	  Sannerstig	  Kröyer	  (2014)	  har	  i	  ett	  examensarbete	  tagit	  upp	  frågan	  om	  likvärdighet	  
i	  musikundervisning,	  men	  då	  utifrån	  vilka	  förutsättningar	  som	  ges	  för	  att	  det	  ska	  vara	  
möjligt.	  Sannerstig	  Kröyers	  arbete	  visar	  att	  förutsättningar	  såsom	  lokaler	  och	  utrustning	  
varierar	  mycket	  från	  skola	  till	  skola	  och	  hon	  menar	  att	  även	  gruppstorlek	  har	  betydande	  
inverkan	  på	  kvaliteten	  i	  musikundervisningen.	  

2.2.3	  Elevers	  förutsättningar	  för	  att	  uppnå	  kunskapskraven	  i	  ämnet	  musik	  
Friberg	  (2014)	  har	  i	  sitt	  examensarbete	  skrivit	  om	  lärares	  utformning	  av	  musikunder-‐
visning	  för	  att	  elever	  ska	  kunna	  ges	  möjlighet	  att	  uppnå	  kunskapskraven.	  Friberg	  har	  
även	  intervjuat	  elever	  om	  deras	  syn	  på	  möjligheten	  att	  uppnå	  dessa	  krav.	  Enligt	  Friberg	  
planerar	  och	  strukturerar	  lärare	  sin	  undervisning	  noggrant	  med	  utgångspunkt	  från	  kun-‐
skapskraven	  och	  ämnets	  centrala	  innehåll.	  Studien	  visar	  dock	  att	  det	  finns	  en	  relativt	  låg	  
medvetenhet	  hos	  elever	  gällande	  kunskapskraven	  i	  ämnet	  musik.	  Det	  framkommer	  t	  ex.	  
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att	  eleverna	  tror	  sig	  veta	  vad	  som	  krävs	  för	  betyget	  E	  men	  att	  i	  de	  fall	  där	  eleverna	  vill	  nå	  
ett	  högre	  betyg,	  ges	  det	  inte	  möjlighet	  till	  vägledning	  för	  detta.	  
	  
Ytterligare	  ett	  examensarbete	  som	  behandlar	  elevers	  förutsättningar	  att	  uppnå	  kun-‐
skapskraven	  är	  genomförd	  av	  Ling	  (2012).	  Lings	  studie	  visar	  att	  lärares	  förmåga	  att	  
skapa	  en	  god	  undervisningsmiljö	  är	  en	  viktig	  faktor	  gällande	  elevers	  möjlighet	  att	  uppnå	  
kunskapskraven.	  Andra	  viktiga	  faktorer	  uppges	  vara	  tid,	  lokaler	  och	  musikutrustning.	  
Kompensatorisk	  undervisning	  uppges	  endast	  ske	  i	  de	  fall	  då	  elever	  riskerar	  att	  inte	  
uppnå	  betyget	  E.	  

2.2.4	  Individanpassad	  undervisning	  
Eriksson	  Rosdotter	  (2013)	  tar	  i	  en	  intervjustudie	  med	  fem	  musiklärare	  upp	  vad	  det	  är	  
som	  påverkar	  lärarnas	  genomförande	  av	  en	  individanpassad	  musikundervisning	  som	  
utgår	  från	  kursplanen	  i	  musik.	  Författaren	  menar	  här	  att	  förutsättningarna	  för	  att	  kunna	  
genomföra	  undervisningen	  efter	  varje	  elevs	  behov	  är	  undermålig	  i	  varierande	  grad,	  där	  
gruppstorlek	  och	  tillgång	  till	  instrument	  anges	  vara	  viktiga	  faktorer	  och	  där	  ekonomiska	  
förutsättningar	  ofta	  medför	  begränsningar.	  
	  
Även	  Brohammer	  (2014)	  tar	  upp	  frågan	  om	  individanpassad	  musikundervisning	  i	  sin	  
examensuppsats.	  Enligt	  Brohammer	  har	  musiklärare	  inte	  en	  vetenskapligt	  dokumente-‐
rad	  kunskap	  om	  exempelvis	  lärstilar	  utan	  de	  utgår	  snarare	  från	  vad	  som	  är	  märkbart	  
svårt	  för	  den	  enskilda	  eleven.	  Det	  råder	  även	  enligt	  Brohammer	  brist	  på	  tid	  för	  att	  kunna	  
anpassa	  undervisningen	  efter	  varje	  elev.	  	  
	  
Ytterligare	  ett	  examensarbete	  som	  tar	  upp	  ämnet	  om	  individanpassad	  undervisning	  är	  
skrivet	  av	  Erixon	  (2008).	  Erixon	  fokuserar	  på	  vilka	  verktyg	  musiklärare	  använder	  sig	  av	  
för	  att	  individanpassa	  musikundervisningen.	  Hon	  menar	  att	  bra	  förutsättningar	  skapas	  
genom	  arbetssätt,	  kontakt	  kollegor	  emellan	  samt	  kommunikation	  med	  elever	  under	  och	  
utanför	  lektionstid.	  

2.2.5	  Fler	  aspekter	  
Hur	  elevers	  olika	  lärstilar	  kan	  möjliggöra	  lärande	  i	  musikundervisning	  lyfts	  fram	  i	  
Idstedts	  (2011)	  examensarbete.	  Olika	  lärstilar	  framträder,	  enligt	  Idstedt,	  hos	  elever	  un-‐
der	  olika	  moment	  i	  undervisningen.	  Lärstilarna	  representeras	  i	  olika	  grad	  beroende	  på	  
vilket	  moment	  det	  handlar	  om.	  Ifall	  musiklärare	  strävar	  efter	  att	  se	  alla	  elever	  och	  också	  
ge	  tydliga	  instruktioner	  ökar	  chanserna	  för	  eleverna	  att	  tillgodose	  sig	  undervisningen.	  
	  
Frågan	  om	  hur	  musiklärare	  kan	  förhålla	  sig	  till	  om	  elever	  är	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  eller	  
inte	  tas	  upp	  av	  Meijer	  (2015)	  i	  dennes	  examensarbete.	  Enligt	  Meijer	  kan	  musik	  utgöra	  
en	  viktig	  källa	  till	  glädje	  som	  är	  viktig	  för	  barn	  som	  är	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  I	  mötet	  
med	  elever	  med	  olika	  förutsättningar	  kan	  kunskap	  om	  medicinska	  diagnoser	  också	  
hjälpa	  musiklärare	  att	  hitta	  ett	  väl	  fungerande	  förhållningssätt	  till	  dessa	  elever.	  
	  
Hur	  lärare	  och	  rektorer	  ser	  på	  musikundervisning	  tas	  upp	  av	  Ek	  (2012)	  i	  hennes	  exa-‐
mensarbete.	  Musikundervisning	  beskrivs	  av	  de	  lärare	  och	  rektorer	  vilka	  deltagit	  i	  hen-‐
nes	  studie	  som	  ett	  ämne	  som	  kan	  ha	  terapeutisk	  men	  även	  en	  sammanhållande	  funktion	  
samt	  stärka	  elevers	  självkänsla.	  Ek	  menar	  att	  musikundervisning	  och	  ämnets	  status	  har	  
förändrats	  över	  tid.	  Förutsättningarna	  för	  ämnet	  har	  ändrats	  genom	  bland	  annat	  teknisk	  
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utveckling.	  Detta	  påverkar	  således	  vilken	  utrustning	  som	  krävs	  och	  vilka	  prioriteringar	  
skolan	  måste	  göra	  när	  det	  gäller	  exempelvis	  inköp.	  

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Denna	  studie	  utgår	  ifrån	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv,	  ett	  perspektiv	  utvecklat	  ifrån	  de	  
idéer	  Lev	  Vygotskij	  hade	  kring	  mänsklig	  utveckling	  (Säljö,	  2014).	  Det	  sociokulturella	  
perspektivet	  bygger	  på	  tanken	  om	  människan	  som	  en	  lärande	  varelse	  som	  utvecklar	  
erfarenheter	  som	  kan	  användas	  i	  nya	  situationer.	  Detta	  lärande	  beskrivs	  kunna	  ske	  uti-‐
från	  individer,	  grupper	  och	  samhällen,	  vilket	  medför	  fokus	  på	  hur	  nya	  kunskaper	  an-‐
vänds	  när	  ett	  samspel	  sker	  mellan	  individ	  och	  kollektiv.	  Det	  vi	  bär	  med	  oss	  och	  får	  erfa-‐
renhet	  av	  blir	  det	  vi	  orienterar	  oss	  med	  hjälp	  av	  i	  nya	  situationer.	  Att	  vi	  inkluderar	  detta	  
i	  vårt	  medvetande	  kallade	  Vygotskij	  för	  internalisering.	  	  
	  
Säljö	  (2014)	  beskriver,	  i	  enlighet	  med	  det	  sociokulturella	  perspektivet,	  människan	  som	  
en	  biologisk	  varelse	  med	  begränsningar	  som	  kompletteras	  med	  resurser	  i	  form	  av	  fy-‐
siska	  och	  intellektuella	  redskap.	  Fysiska	  redskap	  kan	  vara	  teknik	  eller	  verktyg	  för	  att	  
utföra	  arbete	  inom	  exempelvis	  jordbruk	  där	  en	  grävskopa	  kan	  innebära	  en	  avgörande	  
skillnad,	  jämfört	  med	  om	  arbetet	  skulle	  ha	  utförts	  för	  hand.	  Inom	  skolans	  värld	  kan	  till	  
exempel	  en	  miniräknare	  användas	  för	  att	  lösa	  uppgifter	  i	  skolämnet	  matematik	  medan	  
det	  i	  musik	  kan	  vara	  fråga	  om	  exempelvis	  musikinstrument,	  musiksal,	  elektronisk	  ut-‐
rustning	  och	  gruppen	  elever.	  När	  det	  gäller	  intellektuella	  redskap	  använder	  vi	  männi-‐
skor	  oss	  av	  språk	  och	  tal,	  text,	  symboler,	  tecken	  och	  begrepp	  för	  att	  beskriva,	  förstå	  och	  
begreppsliga	  vår	  omvärld.	  I	  föreliggande	  studie	  betraktas	  därför	  också	  exempelvis	  tex-‐
ter,	  noter,	  tabulatur,	  musikteori	  och	  musikrelaterade	  begrepp	  som	  intellektuella	  red-‐
skap.	  Utifrån	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  används	  alltså	  både	  fysiska	  och	  intellektuella	  
redskap	  i	  syfte	  att	  förstå	  vår	  omvärld	  och	  de	  hjälper	  oss	  också	  att	  agera	  i	  den.	  I	  förelig-‐
gande	  studie	  ses	  även	  tid	  som	  ett	  redskap.	  
	  
Enligt	  Säljö	  (2014)	  använder	  människan	  fysiska	  och	  intellektuella	  redskap	  i	  sin	  tillvaro	  
för	  att	  de	  uppfyller	  ett	  syfte	  -‐	  redskapen	  har	  därför	  också	  en	  mening.	  Det	  betyder	  att	  vår	  
föreställningsvärld	  har	  växt	  fram	  med	  hjälp	  av	  och	  tillsammans	  med	  dessa	  redskap	  samt	  
att	  vi	  tolkar	  och	  förhåller	  oss	  till	  världen	  med	  de	  redskap	  som	  vi	  bär	  med	  oss,	  så	  kallad	  
mediering.	  En	  förståelse	  av	  redskapen	  som	  hör	  till	  ett	  visst	  sammanhang	  innebär	  en	  möj-‐
lighet	  att	  ingå	  och	  verka	  i	  det	  sammanhanget	  medan	  avsaknaden	  av	  kunskap	  om	  red-‐
skapen	  kan	  medföra	  svårigheter	  att	  ingå.	  Genom	  social	  samverkan	  förmedlas	  kunskap	  
mellan	  människor.	  Kunskap	  om	  hur	  verktyg	  fungerar	  innebär	  att	  vi	  kan	  mediera	  eller	  
nyttja	  verktyg	  i	  ett	  visst	  sammanhang.	  Intellektuella	  verktyg	  som	  språk	  och	  skrift	  samt	  
fysiska	  verktyg	  blir	  del	  av	  samhället	  då	  vi	  använder	  dem	  och	  de	  medieras	  på	  så	  vis	  i	  vårt	  
samhälle.	  
	  
Vidare	  menar	  Säljö	  (2014)	  att	  en	  människa	  kan	  tillägna	  sig	  ny	  kunskap	  genom	  nya	  mö-‐
ten	  och	  situationer.	  Detta	  innebär,	  utifrån	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv,	  att	  hon	  appro-‐
prierar	  kunskap	  då	  hon	  samspelar	  med	  andra	  människor.	  Vi	  använder	  också	  de	  kun-‐
skaper	  vi	  redan	  har	  för	  att	  upptäcka	  nya	  mönster	  och	  möjligheter.	  Säljö	  låter	  förstå	  att	  
ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  innebär	  att	  människan	  är	  i	  ständig	  process	  där	  hon	  appro-‐
prierar	  nya	  kunskaper	  med	  hjälp	  av	  tidigare	  erhållna	  sådana.	  När	  vi	  står	  inför	  nya	  pro-‐
blem	  eller	  utmaningar	  befinner	  vi	  oss	  i	  vad	  Vygotskij	  kallade	  för	  utvecklingszonen.	  Vi	  
besitter	  då	  en	  kompetens	  som	  används	  för	  att	  möta	  en	  ny	  uppgift,	  men	  kunskapen	  är	  
inte	  tillräcklig	  för	  att	  lösa	  uppgiften.	  Uppgiften	  kan	  då	  lösas	  med	  hjälp	  av	  andra	  som	  be-‐
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sitter	  en	  högre	  kompetens	  och	  vi	  kan	  då	  så	  småningom	  utveckla	  vår	  kompetens	  vidare.	  
Personen	  med	  den	  högre	  kompetensen	  kan	  hjälpa	  oss	  med	  instruktioner	  och	  struktu-‐
rera	  upp	  uppgiften	  vi	  står	  inför	  och	  Säljö	  menar	  att	  vi	  då	  ges	  kommunikativa	  stöttor	  (eng.	  
scaffolds)	  för	  att	  kunna	  förstå	  och	  lösa	  uppgiften	  med	  hjälp	  av	  den	  andre	  personens	  
kompetens.	  Efter	  hand	  ökar	  den	  lärandes	  förmåga	  att	  lösa	  uppgiften	  på	  egen	  hand	  och	  
hen	  kan	  så	  småningom	  själv	  behärska	  de	  redskap	  som	  behövs	  för	  att	  lösa	  uppgiften.	  
	  
Ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  innehåller	  begrepp	  som	  kan	  beskriva	  lärares	  förutsätt-‐
ningar	  och	  deras	  pedagogiska	  handlingar	  vilka	  är	  centrala	  områden	  för	  denna	  studies	  
syfte.	  Användningen	  av	  dessa	  begrepp	  ger	  i	  föreliggande	  studie	  en	  utgångspunkt	  för	  re-‐
sultatpresentation	  och	  diskussion.	  Säljö	  (2014)	  beskriver	  att	  det	  sociokulturella	  per-‐
spektivet	  beskriver	  hur	  människor	  ”utvecklar	  kompetenser	  och	  färdigheter”	  (s	  11)	  vil-‐
ket	  stämmer	  överens	  med	  vad	  denna	  studie	  syftar	  till	  att	  undersöka.	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  detta	  kapitel	  redogörs	  för	  de	  metodologiska	  utgångspunkter	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  
studien,	  val	  av	  metod,	  urval	  av	  respondenter,	  hur	  datainsamlingen	  gått	  till,	  hur	  jag	  gått	  
tillväga	  för	  att	  bearbeta	  och	  analysera	  materialet,	  vilka	  etiska	  överväganden	  jag	  gjort	  
samt	  studiens	  giltighet	  och	  tillförlitlighet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
En	  forskningsstudie	  kan	  vara	  kvantitativ	  eller	  kvalitativ	  i	  sin	  inriktning,	  vilket	  ger	  en	  bild	  
av	  hur	  den	  insamlade	  informationen	  har	  bearbetats	  och	  analyserats	  (Patel	  &	  Davidsson,	  
2011).	  När	  en	  forskningsstudie	  har	  en	  kvantitativ	  ansats	  innebär	  detta	  att	  data	  som	  er-‐
hålls	  är	  mätbar	  och	  går	  att	  redovisa	  statistiskt.	  En	  kvalitativ	  forskningsansats	  syftar	  till	  
att	  förstå	  och	  tolka	  information,	  vilket	  ofta	  sker	  med	  hjälp	  av	  kvalitativa	  intervjuer,	  tol-‐
kande	  analyser	  eller	  observationer	  av	  kvalitativ	  art.	  
	  
Som	  tidigare	  nämnts	  är	  syftet	  med	  föreliggande	  studie	  att	  utforska	  vilka	  uppfattningar	  
musiklärare	  i	  grundskolan	  har	  gällande	  elevers	  uppnående	  av	  kunskapskraven	  i	  musik.	  
Det	  är	  således	  musiklärarnas	  uppfattningar	  som	  står	  i	  fokus.	  För	  att	  musiklärare	  ska	  
kunna	  redogöra	  för	  sina	  uppfattningar	  behöver	  jag	  fråga	  dem.	  
	  
Båda	  teknikerna	  enkäter	  och	  intervjuer	  bygger	  på	  att	  frågor	  ställs	  för	  att	  erhålla	  inform-‐
ation	  (Patel	  &	  Davidsson,	  2011).	  I	  en	  enkät	  finns	  möjlighet	  att	  få	  bred	  information	  och	  
möjlighet	  att	  jämföra	  specifika	  svarsalternativ,	  men	  den	  ger	  också	  mindre	  möjlighet	  för	  
en	  respondent	  att	  fördjupa	  och	  förklara	  sina	  svar	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010).	  En	  in-‐
tervju	  kan	  däremot	  ge	  djupare	  svar	  som	  speglar	  den	  intervjuades	  inställning	  och	  erfa-‐
renheter.	  
	  
Intervjuns	  eller	  enkätens	  grad	  av	  standardisering	  visar	  i	  vilken	  omfattning	  frågorna	  är	  
förutbestämda.	  Om	  samma	  frågor	  används	  till	  alla	  intervjupersoner	  innebär	  det	  till	  ex-‐
empel	  hög	  standardisering	  (Patel	  &	  Davidsson,	  2011).	  Beroende	  på	  grad	  av	  standardise-‐
ring	  kan	  en	  studies	  resultat	  användas	  för	  jämförelse	  och	  generaliserbarhet.	  När	  det	  där-‐
emot	  föreligger	  låg	  grad	  av	  standardisering	  får	  respondenten	  större	  utrymme	  att	  be-‐
svara	  frågorna.	  	  
	  
En	  intervjus	  eller	  en	  enkäts	  struktur	  avgör	  utrymmet	  för	  olika	  svarsalternativ.	  En	  hög	  
grad	  av	  strukturerad	  enkät	  eller	  intervju	  innebär	  fasta	  svarsalternativ	  medan	  en	  låg	  in-‐
nebär	  att	  respondenten	  ges	  relativt	  stor	  möjlighet	  att	  utveckla	  sina	  svar.	  Ett	  mellanting	  
mellan	  dessa	  två	  varianter	  är	  den	  halvstrukturerade	  intervjun,	  då	  intervjuaren	  förbere-‐
der	  en	  intervjuguide	  med	  formulerade	  teman	  och	  eventuella	  förslag	  på	  frågor	  som	  in-‐
tervjun	  ska	  behandla	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  Passande	  metod	  i	  föreliggande	  studie	  
är	  följaktligen	  kvalitativ	  halvstrukturerad	  intervju	  där	  de	  intervjuade	  ges	  möjlighet	  att	  
förklara	  och	  utveckla	  sina	  resonemang	  samtidigt	  som	  tydliga	  teman	  behandlas.	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Den	  metod	  jag	  valt	  i	  denna	  studie	  är	  kvalitativa	  intervjuer	  i	  form	  av	  halvstrukturerade	  
intervjuer	  med	  tre	  musiklärare	  verksamma	  i	  grundskolan.	  Den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  
enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  användbar	  eftersom	  den	  fokuserar	  på	  förståelsen	  av	  
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intervjupersonens	  situation,	  erfarenhet	  och	  synvinkel.	  Metoden	  med	  kvalitativa	  inter-‐
vjuer	  ger	  även	  bra	  möjligheter	  att	  få	  uttömmande	  svar	  från	  respondenterna	  (Johansson	  
&	  Svedner,	  2010).	  Intervjuerna	  är	  halvstrukturerade	  då	  jag	  använder	  mig	  av	  en	  inter-‐
vjuguide	  med	  teman	  som	  intervjun	  ska	  behandla.	  Varje	  tema	  innehåller	  förslag	  på	  frågor	  
som	  kan	  ställas	  till	  respondenterna.	  

3.2.2	  Urval	  
Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  menar	  att	  intervjuantalet	  för	  en	  undersökning	  bör	  vara	  
tillräckligt	  för	  att	  ta	  reda	  på	  det	  som	  studien	  syftar	  till	  att	  ta	  reda	  på.	  Med	  tanke	  på	  studi-‐
ens	  syfte	  att	  utforska	  hur	  några	  musiklärare	  anser	  att	  de	  skapar	  förutsättningar	  för	  ele-‐
ver	  att	  uppnå	  kunskapskraven	  i	  musik	  har	  jag	  valt	  att	  intervjua	  tre	  musiklärare	  i	  grund-‐
skolan	  som	  arbetar	  med	  musikundervisning	  i	  årskurs	  1-‐6..	  Antalet	  respondenter	  grun-‐
dar	  sig	  dels	  i	  studiens	  begränsade	  omfattning,	  dels	  i	  att	  ett	  fåtal	  respondenter	  kan	  ge	  för	  
denna	  studie	  tillräckliga	  svar.	  Avgränsningen	  av	  årskurs	  görs	  med	  anledning	  av	  att	  ana-‐
lysen	  utgår	  ifrån	  de	  kunskapskrav	  elever	  ska	  uppnå	  i	  ämnet	  musik	  till	  årskurs	  6.	  
	  
Urvalet	  av	  respondenter	  har	  gjorts	  med	  eftersträvan	  mot	  variation	  i	  ålder	  och	  geografisk	  
spridning.	  Önskvärt	  har	  även	  varit	  att	  musiklärarna	  har	  några	  års	  erfarenhet	  av	  att	  ar-‐
beta	  som	  musiklärare	  inom	  grundskolan.	  Detta	  eftersom	  en	  nyutexaminerad	  musiklä-‐
rare	  troligtvis	  inte	  har	  särdeles	  stor	  erfarenhet	  av	  att	  undervisa	  elever	  vilket	  då	  skulle	  
kunna	  riskera	  att	  kunskapskraven	  i	  musik	  inte	  uppnås.	  
	  
Inför	  intervjuerna	  var	  jag	  beredd	  på	  att	  resa	  för	  att	  skapa	  geografisk	  spridning.	  Dock	  fick	  
jag	  inga	  jakande	  svar	  i	  det	  mailutskick	  jag	  gjorde	  till	  möjliga	  respondenter	  i	  olika	  kom-‐
muner	  och	  län	  i	  Mellansverige.	  Jag	  valde	  då	  att	  istället	  använda	  mig	  av	  kontakter	  och	  
genom	  dessa	  kom	  jag	  i	  kontakt	  med	  tre	  respondenter	  vilka	  jag	  inte	  kände	  sedan	  tidigare.	  
	  
De	  respondenter	  som	  deltagit	  i	  undersökningen	  är	  aktiva	  musiklärare	  i	  åk	  1-‐6	  och	  har	  
många	  års	  erfarenhet	  av	  musikundervisning	  i	  klass.	  Musiklärarna	  arbetar	  på	  olika	  
grundskolor	  vid	  olika	  orter	  i	  Mellansverige.	  Då	  en	  geografisk	  spridning	  har	  eftersträvats	  
arbetar	  två	  av	  respondenterna	  i	  samma	  län	  men	  på	  olika	  orter	  och	  en	  respondent	  i	  ett	  
annat	  län.	  Samtliga	  respondenter	  är	  kvinnor,	  vilket	  främst	  beror	  på	  låg	  svarsfrekvens	  
bland	  de	  tillfrågade	  musiklärarna.	  I	  undersökningen	  är	  samtliga	  respondenter	  anonyma	  
och	  har	  fått	  varsin	  siffra	  (1-‐3)	  för	  att	  kunna	  skiljas	  åt.	  
	  
Respondent	  1	  är	  i	  50-‐årsåldern,	  har	  arbetat	  som	  musiklärare	  i	  15	  år,	  är	  utbildad	  musik-‐
terapeut	  och	  har	  läst	  kurser	  i	  musikpedagogik	  vid	  universitet.	  Hon	  undervisar	  25%	  i	  
musik	  i	  grundskolan	  årskurs	  f-‐6	  och	  övrig	  tid	  som	  sånglärare	  vid	  kulturskola,	  samman-‐
taget	  heltid.	  
	  
Respondent	  2	  är	  i	  40-‐årsåldern	  och	  har	  arbetat	  med	  musikundervisning	  i	  klass	  i	  21	  år.	  
Hon	  är	  utbildad	  musiklärare	  i	  klass	  (grundskola-‐gymnasium)	  samt	  instrumentallärare	  
och	  undervisar	  idag	  20%	  på	  en	  skola	  med	  musikundervisning	  från	  årskurs	  3-‐6	  samt	  del-‐
tid	  inom	  kulturskola	  och	  då	  som	  instrumentallärare,	  sammantaget	  heltid.	  
	  
Respondent	  3	  är	  i	  40-‐årsåldern	  och	  har	  arbetat	  nio	  år	  som	  musiklärare	  i	  klass	  vid	  en	  
grundskola	  i	  åk	  1-‐6.	  Hon	  har	  läst	  två	  år	  vid	  musiklinje	  vid	  folkhögskola	  samt	  fyra	  år	  vid	  
musiklärarprogrammet.	  Hon	  arbetar	  heltid	  som	  musiklärare	  i	  klass	  på	  två	  olika	  skolor	  
60%	  respektive	  40%.	  
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3.2.3	  Datainsamling	  
För	  att	  planera	  och	  genomföra	  en	  kvalitativ	  intervju	  beskriver	  Kvale	  och	  Brinkmann	  
(2009)	  vikten	  av	  noggrann	  förberedelse	  för	  att	  undersökningen	  ska	  leda	  fram	  till	  kun-‐
skap	  av	  så	  hög	  kvalité	  som	  möjligt.	  Även	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  tar	  upp	  detta	  
och	  menar	  att	  om	  en	  intervjuare	  är	  ouppmärksam	  eller	  dåligt	  förberedd	  finns	  risk	  att	  
den	  kvalitativa	  intervjun	  mer	  kan	  komma	  att	  likna	  en	  strukturerad	  intervju	  eller	  till	  och	  
med	  en	  enkät.	  Inför	  forskningsintervjun	  formulerade	  jag	  av	  den	  anledningen	  en	  inter-‐
vjuguide	  innehållande	  centrala	  teman	  för	  syftet	  i	  uppsatsen	  samt	  förslag	  till	  frågor	  som	  
intervjun	  skulle	  behandla.	  I	  den	  intervjuguide	  som	  jag	  använde	  som	  stöd	  för	  intervjuer-‐
na	  har	  följande	  teman	  använts:	  bakgrund,	  bedömning,	  åtgärder	  och	  övrigt.	  Under	  dessa	  
teman	  formulerade	  jag	  förslag	  på	  frågor	  som	  kunde	  användas	  vid	  intervjutillfällena.	  
Därefter	  följde	  jag	  upp	  med	  följdfrågor	  utifrån	  de	  svar	  respondenterna	  gav.	  Intervjugui-‐
den,	  innehållande	  teman	  och	  förslag	  på	  frågor	  för	  intervjun,	  finns	  som	  bilaga	  i	  förelig-‐
gande	  uppsats	  (se	  bilaga	  1).	  Frågornas	  formulering	  har	  skett	  utifrån	  frågeställningarna	  
för	  uppsatsen.	  Svaren	  från	  respondenterna	  bör	  således	  spegla	  vilka	  redskap	  som	  de	  an-‐
vänder	  för	  att	  eleverna	  ska	  uppnå	  kunskapskraven	  samt	  hur	  de	  skapar	  förutsättningar	  
för	  mediering	  av	  kunskap.	  Under	  intervjuerna	  förde	  jag	  anteckningar	  vilket	  enligt	  Patel	  
och	  Davidsson	  (2011)	  kan	  vara	  svårt	  för	  den	  oerfarne.	  Därför	  valde	  jag	  att	  begränsa	  an-‐
teckningarna	  till	  att	  endast	  notera	  möjliga	  följdfrågor	  som	  dök	  upp	  under	  intervjuerna.	  
	  
Innan	  genomförandet	  av	  intervjuerna	  skickades	  ett	  introduktionsbrev	  ut	  per	  mail	  till	  
respondenterna,	  vilka	  informerades	  om	  att	  intervjuerna	  skulle	  spelas	  in,	  och	  en	  övergri-‐
pande	  beskrivning	  av	  vad	  intervjun	  skulle	  fokusera	  på.	  Inför	  intervjutillfällena	  hade	  jag	  
ett	  möte	  med	  min	  handledare	  där	  vi	  diskuterade	  och	  gjorde	  förändringar	  i	  intervjugui-‐
den.	  Intervjuerna	  spelades	  in	  på	  en	  persondator	  samt	  en	  smartphone.	  Intervjuerna	  tog	  
mellan	  30-‐60	  minuter	  per	  intervju	  och	  genomfördes	  på	  respektive	  respondents	  arbets-‐
plats.	  Intervjuerna	  skedde	  individuellt	  med	  en	  respondent	  i	  taget.	  Efter	  genomförd	  in-‐
tervju	  skrev	  jag	  ut	  intervjuerna,	  vilket	  enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  är	  lämpligt	  
inför	  en	  närmare	  analys.	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
För	  att	  analysera	  intervjumaterialet	  har	  jag	  i	  ett	  första	  steg	  läst	  igenom	  det	  utskrivna	  
materialet	  flertalet	  gånger.	  Därefter	  har	  jag	  letat	  möjliga	  teman	  utifrån	  uppsatsens	  två	  
frågeställningar	  samt	  försökt	  finna	  likheter,	  skillnader	  och	  andra	  intressanta	  punkter	  att	  
redovisa.	  
	  
Enkla	  citattecken	  i	  transkriberingen	  innebär	  att	  respondenterna	  talar	  som	  om	  de	  sa	  nå-‐
got	  någon	  annan	  uttrycker.	  Respondenterna	  gjorde	  detta	  vid	  några	  tillfällen	  då	  de	  ut-‐
tryckte	  vad	  eleverna	  hade	  sagt	  på	  lektionerna.	  Jag	  använder	  mig	  även	  av	  teckning	  [...]	  
och	  syftar	  då	  på	  att	  något	  har	  tagits	  bort.	  Texten	  i	  blockcitaten	  är	  justerade	  för	  att	  texten	  
ska	  bli	  mer	  läsbar	  i	  de	  fall	  respondenterna	  stakat	  sig	  eller	  avbrutit	  sig	  själva.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
I	  föreliggande	  studie	  har	  jag	  följt	  de	  etiska	  riktlinjer	  för	  forskning	  som	  Johansson	  och	  
Svedner	  (2010)	  beskriver.	  Detta	  innebär	  att	  respondenterna	  har	  tagit	  del	  av	  vad	  deras	  
deltagande	  innebär,	  studiens	  syfte,	  att	  deltagandet	  har	  varit	  frivilligt,	  att	  de	  hade	  möjlig-‐
het	  till	  att	  vara	  anonyma	  och	  att	  insamlat	  material	  kommer	  vara	  skyddat	  för	  obehöriga.	  
Inför	  intervjutillfället	  mailade	  jag	  respondenterna	  ett	  informationsbrev	  där	  jag	  beskrev	  
innebörden	  av	  deras	  deltagande	  i	  enlighet	  med	  gällande	  regler	  som	  beskrivs	  av	  Johans-‐
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son	  och	  Svedner.	  Informationsbrevet	  finns	  med	  som	  bilaga	  i	  detta	  dokument	  (se	  bilaga	  
2).	  
	  
Kvalitativa	  intervjuer	  innebär	  en	  process	  där	  intervjupersonen	  delger	  sig	  av	  personliga	  
reflektioner	  och	  tankar.	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  betonar	  vikten	  av	  att	  intervjua-‐
ren	  inger	  förtroende	  och	  att	  intervjupersonen	  har	  gett	  sitt	  medgivande	  till	  att	  delta	  i	  
undersökningen.	  Inför	  studien	  har	  respondenterna	  fått	  fylla	  i	  ett	  samtycke	  (se	  bilaga	  3)	  
till	  medverkan	  i	  forskningsstudien.	  
	  
Inspelningarna	  av	  intervjuerna	  förvaras	  på	  min	  privata	  dator	  tills	  dess	  att	  studien	  är	  
slutförd	  och	  godkänd.	  När	  inspelningarna	  således	  inte	  längre	  behövs	  för	  användning	  
kommer	  de	  att	  raderas,	  vilket	  av	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  ses	  som	  ett	  lämpligt	  till-‐
vägagångssätt.	  De	  utskrivna	  intervjuerna	  och	  de	  citat	  som	  används	  är	  skrivna	  på	  så	  vis	  
att	  namn	  på	  personer,	  platser	  och	  institutioner	  är	  borttagna.	  	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Bakgrundskapitlet	  är	  noggrant	  genomarbetat	  och	  tidigare	  forskning	  noggrant	  eftersökt	  i	  
flera	  databaser	  med	  samma	  sökord	  för	  att	  utesluta	  att	  missar	  gjorts.	  Metodkapitlet	  och	  
intervjuerna	  är	  förberedda	  med	  tät	  kontakt	  med	  handledare	  vilket	  också	  innefattar	  en	  
gemensam	  genomgång	  av	  intervjufrågor.	  Jag	  har	  även	  varit	  noggrann	  med	  att	  inte	  dra	  
några	  generella	  slutsatser	  utifrån	  intervjusvaren,	  men	  arbetet	  har	  samtidigt	  gett	  en	  god	  
kvalitativ	  inblick	  i	  respondenternas	  uppfattningar.	  	  
	  
En	  studies	  reliabilitet	  anger	  måttet	  av	  tillförlitlighet	  i	  det	  som	  studeras	  (Kvale	  &	  Brink-‐
mann,	  2009).	  Det	  avser	  i	  detta	  fall	  huruvida	  respondenterna	  skulle	  kunna	  ge	  samma	  
svar	  om	  studien	  genomförs	  igen.	  Att	  exakt	  samma	  resultat	  skulle	  kunna	  reproduceras	  
kan	  dock	  inte	  garanteras	  i	  detta	  fall,	  utan	  det	  beror	  på	  graden	  av	  de	  intervjuades	  pålit-‐
lighet.	  En	  studies	  validitet	  berör	  därefter	  dess	  giltighet,	  vilket	  i	  kvalitativa	  studier	  gäller	  
huruvida	  resultatet	  ger	  svar	  på	  studiens	  frågeställningar.	  Syfte,	  frågeställningar	  och	  me-‐
tod	  är	  i	  denna	  studie,	  enligt	  mig,	  noga	  beskrivna	  och	  bör	  således	  kunna	  spegla	  respon-‐
denternas	  uppfattningar	  i	  förhållande	  till	  studiens	  syfte	  och	  frågeställningar.	  Studien	  bör	  
därför	  kunna	  betraktas	  som	  icke	  generaliserbar,	  men	  ändå	  ha	  viss	  reliabilitet	  och	  validi-‐
tet.	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  resultat.	  De	  teman	  som	  beskrivs	  är	  Redskap	  som	  
möjliggör	  eller	  begränsar	  samt	  Formande	  av	  undervisningsmiljön.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  
en	  sammanfattning.	  

4.1	  Redskap	  som	  möjliggör	  eller	  begränsar	  
Under	  detta	  tema	  behandlas	  vilka	  fysiska	  redskap	  musiklärarna	  beskriver	  att	  de	  använ-‐
der	  sig	  av	  för	  att	  eleverna	  ska	  uppnå	  kunskapskraven	  i	  musik:	  Utrustning,	  bedömnings-‐
matriser	  och	  grupp,	  därefter	  följer	  en	  beskrivning	  av	  de	  intellektuella	  och	  kroppsliga	  
redskap	  de	  menar	  att	  de	  använder	  sig	  av	  inom	  området	  musikteori..	  Slutligen	  presente-‐
ras	  även	  tid	  som	  redskap.	  

4.1.1	  Utrustning,	  bedömningsmatriser	  och	  grupp	  

Utrustning	  
Respondent	  1	  beskriver	  att	  hon	  inte	  har	  tillgång	  till	  en	  egen	  musiksal	  utan	  oftast	  går	  
emellan	  elevernas	  klassrum	  där	  hon	  genomför	  sin	  undervisning.	  Detta	  medför	  att	  hon	  
behöver	  plocka	  undan	  efter	  varje	  genomförd	  lektion,	  vilket	  enligt	  henne	  har	  en	  inverkan	  
på	  möjligheten	  att	  följa	  upp	  undervisningen	  från	  vecka	  till	  vecka.	  Respondent	  1	  menar	  
att	  hon	  får	  bära	  med	  sig	  utrustning	  mellan	  de	  olika	  klassrummen	  hon	  undervisar	  i.	  I	  års-‐
kurs	  5	  och	  6	  har	  hon	  dock	  möjlighet	  till	  att	  ha	  halvklassundervisning	  i	  en	  annan	  lokal	  för	  
att	  kunna	  ha	  gitarrer	  stående	  där.	  Hon	  menar	  vidare	  att	  det	  inte	  finns	  något	  trumset	  el-‐
ler	  tillräckligt	  med	  synthesizers	  för	  att	  genomföra	  klassrumsundervisning.	  När	  redskap	  
som	  klaviaturinstrument	  ska	  användas	  letar	  hon	  efter	  tillvägagångssätt	  för	  hur	  hon	  i	  
stället	  kan	  gå	  tillväga.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  att	  hon	  med	  hjälp	  av	  en	  bild	  på	  en	  klavia-‐
tur	  ändå	  genomför	  klaviaturundervisning:	  
	  

Jag	  har	  klaviaturundervisning	  och	  då	  använder	  jag	  mig	  av	  ett	  kompendium	  
som	  jag	  gjort	  där	  förstasidan	  är	  en	  bild	  på	  klaviatur,	  där	  vi	  först	  skriver	  ut	  vad	  
alla	  de	  vita	  tangenterna	  heter.	  Vi	  har	  smartboard	  i	  varje	  klassrum	  och	  så	  har	  
jag	  en	  keyboard	  som	  jag	  faktiskt	  kan	  spela	  på	  whiteboarden1.	  (Respondent	  1)	  

	  
Eleverna	  använder	  ett	  kompendium	  för	  att	  kunna	  öva	  på	  klaviaturspel	  istället	  för	  ett	  
riktigt	  instrument.	  I	  klassrumssituationen	  får	  de	  spela	  på	  bilden	  av	  ett	  klaviatur	  samti-‐
digt	  som	  musikläraren	  använder	  en	  smartboard	  där	  hon	  genom	  ett	  program	  kan	  få	  fram	  
en	  keyboard	  som	  går	  att	  spela	  på:	  	  
	  

’Och	  sen	  så	  sätter	  vi	  vår	  lilla	  tumme	  på	  tonen	  C’	  säger	  jag,	  alltså	  vi	  spelar	  så	  
när	  de	  trycker	  på	  sitt	  C	  på	  sitt	  papper	  så	  spelar	  jag	  på	  smartboarden.	  (Respon-‐
dent	  1)	  

	  	  
Detta	  exempel	  innehåller	  både	  skapande	  moment	  och	  musicerande	  där	  eleverna	  ska	  
spela	  på	  bilden	  av	  en	  klaviatur.	  När	  eleverna	  trycker	  på	  tangenterna	  på	  pappret	  hör	  de	  
tonen	  de	  förväntas	  höra	  ifall	  de	  skulle	  ha	  spelat	  på	  ett	  riktigt	  piano	  eftersom	  läraren	  spe-‐
lar	  samtidigt.	  På	  samma	  sätt	  kan	  de	  testa	  att	  spela	  på	  lärarens	  smartboard	  när	  de	  kom-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Respondent	  1	  gör	  här	  troligtvis	  en	  felsägning.	  Min	  tanke	  är	  att	  hon	  syftar	  på	  smartboarden	  som	  hon	  
nämner	  i	  meningen	  innan.	  
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ponerat	  en	  melodi.	  Respondent	  1	  nämner	  även	  att	  hon	  inte	  har	  något	  färdigt	  undervis-‐
ningsmaterial	  att	  använda	  sig	  av	  i	  detta	  fall,	  utan	  får	  skapa	  det	  mesta	  av	  materialet	  själv.	  
	  
Respondent	  2	  och	  3	  har	  däremot	  egna	  musiksalar.	  Respondent	  2	  beskriver	  att	  hon	  har	  
tillgång	  till	  nio	  gitarrer,	  fem	  keyboard,	  trumset,	  elbas	  och	  elgitarr.	  Respondent	  3	  beskri-‐
ver	  att	  hon	  tycker	  att	  det	  finns	  fysiska	  förutsättningar	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  uppnå	  
kunskapskraven	  vid	  skolan	  där	  hon	  arbetar	  eftersom	  det	  finns	  en	  sal	  med	  bra	  utrust-‐
ning:	  
	  

Sedan	  är	  ju	  just	  detta	  en	  skola	  där	  det	  finns	  en	  sal.	  Det	  finns	  material,	  det	  finns	  
förutsättningar,	  fysiska	  förutsättningar.	  (Respondent	  3)	  

	  
Hon	  tar	  även	  upp	  ett	  exempel	  om	  hur	  de	  fysiska	  redskapen	  i	  ämnet	  musik	  kan	  skilja	  sig	  
från	  andra	  ämnen.	  Hon	  menar	  att	  i	  ämnen	  där	  en	  elev	  exempelvis	  får	  en	  läs-‐läxa	  har	  de	  
möjlighet	  att	  ta	  med	  sig	  denna	  hem	  för	  att	  öva,	  men	  om	  en	  elev	  skulle	  behöva	  öva	  mer	  på	  
gitarr	  blir	  förutsättningarna	  annorlunda	  då	  inte	  alla	  elever	  har	  tillgång	  till	  gitarr	  i	  hem-‐
met	  och/eller	  föräldrar	  som	  har	  kunskap	  om	  gitarrspel:	  
	  

Eller	  jag	  kan	  inte	  kräva	  att	  de	  ska	  ha	  instrument	  hemma	  eller	  köpa	  en	  viss	  
sorts	  musik,	  så	  jag	  måste	  på	  något	  vis	  hitta	  moment	  och	  övning	  och	  mål,	  eller	  
vägar	  till	  målet	  som	  vi	  kan	  utföra	  här,	  mestadels.	  (Respondent	  3)	  

	  
Eftersom	  eleverna	  inte	  alltid	  har	  tillgång	  till	  instrument	  hemma	  behöver	  övningarna	  och	  
momenten	  vara	  utformade	  så	  att	  de	  kan	  genomföras	  på	  skolan.	  Hon	  beskriver	  också	  att	  
hon	  upplever	  att	  hon	  har	  god	  kontakt	  med	  kollegor,	  vilket	  medför	  att	  hon	  kan	  få	  en	  
stund	  med	  enstaka	  elever	  vid	  sidan	  av	  musikundervisningen	  där	  exempelvis	  eleven	  kan	  
få	  gå	  iväg	  från	  en	  annan	  lektion	  för	  en	  liten	  stund	  musik.	  

Bedömningsmatriser	  
Respondent	  1	  beskriver	  att	  hon	  utifrån	  kursplanen	  i	  musik	  skapar	  egna	  matriser	  som	  
hon	  använder	  sig	  av	  för	  att	  bedöma	  elever	  inför	  betygsättning.	  Under	  året	  för	  hon	  även	  
noteringar	  i	  en	  bok	  där	  alla	  elever	  finns	  med.	  Respondent	  2	  beskriver	  att	  hon	  för	  an-‐
teckningar	  i	  samband	  med	  olika	  moment	  samt	  prov	  och	  arbeten	  och	  hon	  menar	  också	  
att	  hon	  försöker	  föra	  kontinuerliga	  anteckningar.	  I	  en	  checklista	  för	  hon	  in	  de	  olika	  mo-‐
menten	  och	  anteckningarna	  om	  betyg	  och	  kommentarer	  om	  elevernas	  nivå:	  
	  

Sedan	  brukar	  jag	  alltid	  skriva	  kommentarer	  i	  kanten	  som	  till	  exempel	  ’att	  
uppnått’	  vilket	  egentligen	  endast	  säger	  att	  den	  (eleven,	  min	  kommentar)	  är	  
godkänd.	  Sedan	  skriver	  jag	  i	  kanten,	  säg	  provet	  de	  gjort,	  och	  så	  skriver	  jag	  att	  
det	  är	  A-‐nivå,	  B-‐nivå,	  ja,	  så	  där.(Respondent	  2)	  

	  
På	  detta	  sätt	  håller	  respondent	  2	  reda	  på	  vad	  eleverna	  behöver	  träna	  mer	  på	  menar	  hon.	  
Respondent	  3	  bokför	  också	  de	  moment	  de	  går	  igenom	  och	  menar	  också	  att	  hon	  noggrant	  
kontrollerar	  och	  jämför	  med	  vad	  som	  står	  i	  kunskapskraven.	  Hon	  berättar	  att	  de	  haft	  en	  
spelperiod	  med	  olika	  instrument	  ihop	  och	  då	  har	  hon	  försökt	  vara	  tydlig	  med	  vilka	  till-‐
fällen	  som	  bedöms	  och	  vilka	  som	  inte	  bedöms:	  
	  

Det	  vet	  också	  eleverna	  att;	  ’nu	  är	  det	  inte	  bedömning’,	  och	  då	  kan	  de	  slappna	  
av	  i	  att	  ’nu	  tränar	  vi’.	  Sedan	  har	  jag	  delat	  upp	  dem	  i	  smågrupper	  och	  haft	  ett	  
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testtillfälle,	  där	  vi	  egentligen	  haft	  en	  vanlig	  lektion	  fast	  det	  är	  då	  jag	  bedömer	  
hur	  det	  går.	  (Respondent	  3)	  

	  
Hon	  menar	  här	  att	  eleverna	  kan	  slappna	  av	  när	  de	  endast	  ”tränar”.	  När	  det	  sedan	  är	  be-‐
dömning	  är	  just	  detta	  tillfälle	  utformat	  som	  en	  vanlig	  lektion	  men	  eleverna	  får	  då	  veta	  
detta	  innan.	  

Gruppen	  elever	  
Respondent	  2	  menar	  att	  hon	  har	  tillräckligt	  med	  musikinstrument	  för	  att	  eleverna	  ska	  
kunna	  uppnå	  kunskapskraven	  samt	  att	  klasserna	  är	  relativt	  små	  i	  jämförelse	  med	  andra	  
skolor,	  men	  hon	  uttrycker	  ändå	  att	  gruppstorlekarna	  känns	  stora	  eftersom	  hon	  har	  hel-‐
klass	  vilket	  märks	  på	  moment	  där	  en	  del	  elever	  behöver	  öva:	  	  
	  

Hade	  jag	  fått	  mindre	  grupper	  hade	  jag	  kunna	  hjälpa	  var	  och	  en	  mer,	  och	  så	  
skulle	  det	  även	  varit	  jättebra	  att	  ha	  grupprum.	  (Respondent	  2)	  

	  
Hon	  uttrycker	  här	  att	  om	  hon	  hade	  haft	  grupper	  med	  mindre	  antal	  elever	  kunde	  varje	  
elev	  få	  mer	  stöttning	  och	  tid	  ihop	  med	  undervisande	  lärare.	  Hon	  har	  ett	  klassrum	  utan	  
tillgång	  till	  grupprum	  och	  ger	  uttryck	  i	  citatet	  ovan	  att	  hon	  gärna	  skulle	  ha	  tillgång	  till	  
detta	  då	  enskilda	  elever	  enklare	  skulle	  kunna	  öva	  var	  för	  sig.	  
	  
Vid	  skolan	  som	  respondent	  2	  arbetar	  vid	  har	  hon	  eleverna	  en	  gång	  i	  veckan	  i	  musik	  som	  
också	  är	  det	  enda	  ämne	  hon	  undervisar	  i	  på	  skolan.	  Hon	  menar	  att	  det	  blir	  en	  skillnad	  i	  
jämförelse	  med	  klasslärarna	  på	  skolan	  hur	  hon	  kan	  följa	  upp	  lektionerna	  och	  hur	  konti-‐
nuiteten	  i	  undervisningen	  blir.	  Hon	  talar	  om	  gruppstorlek	  och	  hur	  lång	  tid	  de	  har	  lekt-‐
ion:	  
	  

Det	  känns	  som	  att	  det	  här	  med	  att	  sätta	  betyg	  i	  ett	  ämne,	  dels	  så	  stora	  grupper	  
och	  så	  lite	  tid	  i	  veckan.	  Det	  gör	  ju	  att	  kontinuiteten	  är	  ju	  inte	  densamma.	  En	  
vanlig	  klasslärare	  ser	  ju	  dem	  i	  flera	  ämnen,	  men	  de	  ser	  dem	  ju	  hela	  tiden.	  (Re-‐
spondent	  2)	  

	  
Hon	  tog	  upp	  detta	  i	  ett	  samband	  då	  hon	  talade	  om	  att	  sätta	  betyg	  på	  eleverna.	  Hon	  me-‐
nar	  att	  det	  är	  stora	  grupper	  och	  lite	  tid.	  En	  klasslärare	  som	  träffar	  dem	  mer,	  får	  andra	  
möjligheter	  att	  följa	  upp	  vad	  eleverna	  gör	  och	  lär	  sig.	  Hon	  tar	  även	  upp	  att	  eleverna	  vid	  
vissa	  tillfällen,	  då	  de	  är	  sjuka	  eller	  om	  det	  är	  något	  annat	  uppehåll,	  inte	  har	  musik	  på	  
ganska	  lång	  tid.	  
	  
Att	  arbeta	  med	  gruppen	  elever	  menar	  respondent	  2	  ger	  möjligheter	  för	  eleverna	  att	  
hjälpa	  varandra.	  Gruppen	  elever	  kan	  då	  fungera	  som	  ett	  redskap:	  

	  
Och	  då	  sa	  jag	  att	  ’ja,	  men	  ni	  två	  kan	  väl	  gå	  iväg	  och	  fixa	  den	  där	  låten?’,	  och	  så	  
släppte	  jag	  iväg	  dem.	  Så	  förklarade	  jag	  hur	  de	  kunde	  göra,	  att	  de	  kunde	  spela	  
vartannat	  ackord	  ’och	  när	  ni	  kan	  det	  så	  kan	  ni	  kanske	  ta	  två’	  och	  sedan,	  ja,	  och	  
det	  funkade	  ju,	  för	  då	  blev	  det	  ju	  som	  att	  kompisen	  lärde	  ju	  honom,	  och	  när	  de	  
bara	  var	  två	  så	  blev	  det	  lugnare	  och	  han	  fick	  inte	  sådan	  prestationsångest.	  
(Respondent	  2)	  

	  
Eleven	  fick	  alltså	  gå	  åt	  sidan	  med	  en	  kompis	  och	  efter	  instruktioner	  satt	  de	  tillsammans	  
och	  övade	  och	  den	  som	  hjälpte	  till	  att	  mediera	  kunskap	  blev	  kompisen.	  	  	  Vid	  många	  till-‐
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fällen	  tycker	  hon	  att	  hon	  som	  lärare	  inte	  räcker	  till	  och	  då	  är	  det	  bra	  att	  använda	  elever-‐
na	  som	  också	  sitter	  på	  kunskap	  som	  i	  detta	  fall	  gitarrspel.	  

4.1.2	  Musikteori	  	  	  
Respondent	  1	  berättar	  under	  intervjun	  om	  de	  skapande	  delarna	  i	  hennes	  undervisning	  
då	  eleverna	  använder	  sig	  av	  musikens	  teoretiska	  aspekter.	  Hon	  sätter	  förståelsen	  av	  
musik	  i	  samband	  med	  bedömning	  och	  vilket	  betyg	  en	  elev	  ska	  få.	  Hon	  framhäver	  att	  hon	  
är	  noggrann	  med	  att	  eleverna	  använder	  noterna	  på	  rätt	  sätt,	  att	  notvärdenas	  längd	  pas-‐
sar	  in	  exempelvis	  i	  en	  fyrtakt:	  
	  

Då	  får	  de	  andra	  jobba	  lite	  extra	  på	  någonting,	  exempelvis	  nu	  när	  vi	  kompone-‐
rar,	  då	  är	  jag	  en	  petig	  fröken.	  Inte	  att	  det	  ska	  bli	  en	  vacker	  melodi,	  men	  det	  är	  
4-‐takt,	  då	  ska	  du	  kunna	  räkna	  till	  fyra	  i	  den	  takten,	  och	  jag	  vill,	  för	  att	  få	  E,	  ska	  
du	  använda	  dig	  av	  fjärdedelsnot,	  halvnot	  och	  gärna	  paus.	  (Respondent	  1)	  

	  
Hon	  beskriver	  här	  intellektuella	  redskap	  som	  eleverna	  behöver	  behärska	  för	  att	  klara	  av	  
musikskapande	  i	  undervisningen.	  Hon	  menar	  att	  hon	  vill	  att	  eleverna	  ska	  använda	  sig	  av	  
fjärdedelsnot,	  halvnot	  och	  paus	  för	  att	  kunna	  erhålla	  betyget	  E.	  
	  
Respondent	  1	  tar	  även	  upp	  en	  situation	  hur	  det	  kan	  se	  ut	  när	  eleverna	  har	  förstått	  vad	  
de	  teoretiska	  delarna	  handlar	  om.	  Hon	  beskriver	  att	  de	  arbetar	  ihållande	  under	  en	  lekt-‐
ion	  med	  att	  pussla	  med	  takter	  och	  skapande:	  
	  

När	  de	  får	  de	  här	  pusselbitarna	  och	  börjar	  fatta	  vad	  det	  är	  vi	  pratar	  om,	  hur	  de	  
kan	  sitta	  då	  en	  hel	  lektion	  och	  bara	  skriva	  takter	  med	  olika	  rytmer	  och	  dom	  
kommer	  fram	  till	  mig:’[Lärarens	  namn]!	  Kan	  du	  spela?	  Kan	  du	  spela?’	  (Re-‐
spondent	  1)	  

	  
Hon	  beskriver	  alltså	  en	  iver	  hos	  barnen	  att	  få	  höra	  resultatet	  av	  det	  som	  de	  skrivit	  ihop.	  
När	  de	  förstått	  noternas	  sammanhang	  har	  de	  varit	  aktiva	  och	  engagerade.	  
	  
Även	  respondent	  2	  lyfter	  de	  teoretiska	  aspekterna	  av	  musikundervisningen	  i	  förhål-‐
lande	  till	  bedömning.	  I	  exemplet	  nedan	  tar	  hon	  upp	  hur	  eleverna	  bör	  använda	  sig	  av	  
termer	  för	  att	  beskriva	  musik:	  
	  

De	  ska	  till	  exempel	  för	  att	  få	  ett	  A	  i	  att	  beskriva	  musik,	  förutom	  att	  de	  målande	  
beskriver	  det,	  måste	  de	  även	  kunna	  använda	  musiktermer,	  att	  de	  spelar	  ett	  
crescendo,	  använder	  de	  här	  orden;	  forte,	  piano,	  som	  vi	  har	  gått	  igenom,	  men	  
det	  måste	  man	  nästan	  tala	  om	  för	  dem	  innan	  provet	  att	  jag	  vill	  det.	  Annars	  gör	  
de	  ju	  inte	  det.	  (Respondent	  2)	  

	  
Respondent	  2	  vill	  att	  eleverna	  målande	  beskriver	  musik	  för	  att	  uppnå	  betyget	  A	  och	  hon	  
menar	  att	  eleverna	  då	  ska	  kunna	  använda	  musiktermer	  som	  forte	  och	  piano.	  Vid	  ett	  be-‐
dömningstillfälle	  behöver	  hon	  tala	  om	  för	  eleverna	  att	  de	  ska	  använda	  sig	  av	  sådana	  
termer,	  för	  utan	  vetskapen	  om	  att	  läraren	  önskar	  att	  de	  ska	  göra	  det,	  kommer	  det	  inte	  
att	  använda	  sig	  av	  dem.	  Hon	  menar	  även	  att	  vissa	  elever	  har	  enklare	  att	  uttrycka	  sig	  
muntligt	  istället	  för	  skriftligt.	  Vid	  de	  tillfällen	  då	  de	  lyssnar	  och	  reflekterar	  kring	  musik	  
och	  de	  kanske	  ska	  skriva	  ned	  något,	  vet	  hon	  om	  att	  vissa	  elever	  är	  svagare	  på	  den	  skrift-‐
liga	  delen	  och	  hon	  försöker	  då	  istället	  lyssna	  på	  dem	  när	  de	  har	  möjlighet	  att	  uttrycka	  sig	  
muntligt.	  
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Respondent	  3	  beskriver	  att	  hon	  arbetar	  för	  att	  få	  in	  pulskänslan	  hos	  eleverna	  i	  tidig	  ål-‐
der	  och	  att	  de	  ska	  kunna	  uppnå	  kunskap.	  Dessa	  övningar	  kopplar	  hon	  till	  kunskapskra-‐
ven	  och	  att	  det	  ska	  vara	  lustfyllt	  och	  roligt:	  
	  

Det	  är	  en	  utmaning	  i	  att	  försöka	  hitta	  moment	  där	  eleven	  ganska	  lätt	  kan	  
uppnå	  kunskap.	  Den	  här	  övningen	  vi	  gjorde	  nu	  som	  då	  är	  att	  gå	  i	  ring	  och	  att	  
fysiskt	  få	  in	  den	  här	  pulskänslan	  i	  kroppen,	  den	  börjar	  jag	  tidigt	  med.	  Och	  inte	  
bara	  den	  övningen	  naturligtvis	  utan	  massa	  olika	  sådana	  saker.	  (Respondent	  3)	  

	  
Pulsövningar	  menar	  hon	  kan	  innehålla	  enkla	  moment	  som	  eleverna	  lätt	  hittar	  in	  i.	  Hon	  
blandar	  olika	  övningar	  för	  pulskänsla	  där	  ett	  exempel	  är	  att	  eleverna	  i	  en	  ring	  hittar	  en	  
gemensam	  puls	  efter	  att	  de	  var	  och	  en	  slår	  två	  slag	  var	  på	  en	  trumma	  i	  ett	  jämnt	  flöde.	  
Den	  typen	  av	  övningar	  försöker	  hon	  få	  in	  redan	  i	  skolans	  lägre	  stadier.	  
	  
Respondent	  1	  tar	  upp	  ett	  exempel	  där	  hon	  använder	  sig	  av	  metaforer	  för	  att	  kunna	  nå	  
eleverna.	  Exemplet	  handlar	  om	  notvärden	  där	  hon	  förklarar	  noternas	  längd	  med	  hjälp	  
metaforen	  ett	  äpple	  i	  olika	  stora	  delar:	  
	  

Vi	  har	  haft	  äpplen	  till	  exempel	  och	  vi	  har	  skurit	  äpplen	  till	  två	  delar.	  Så	  sätter	  
man	  ihop	  det	  och	  så,	  ja,	  det	  blev	  ju	  ett	  äpple.	  Fyra	  delar,	  ja,	  det	  blir	  ju	  ett	  äpple.	  
Alltså,	  alla	  möjligheter.	  Allt	  är	  tillåtet.	  Det	  är	  bara	  att	  köra.	  Och	  hur	  man	  visua-‐
liserar	  sådant	  som	  kanske	  är	  teoretiskt.	  (Respondent	  1)	  

	  
Ett	  helt	  äpple	  motsvarar	  en	  helnot	  och	  fyra	  delar	  av	  ett	  äpple	  är	  fjärdedelsnoter	  menar	  
hon	  som	  en	  metaforisk	  beskrivning.	  Hon	  beskriver	  att	  det	  teoretiska	  därmed	  också	  kan	  
förklaras	  på	  ett	  mer	  konkret	  sätt.	  

4.1.3	  Tid	  som	  redskap	  	  

Brist	  på	  tid	  
Respondent	  1	  och	  2	  tar	  upp	  exempel	  på	  hur	  de	  behöver	  mer	  tid	  för	  att	  stötta	  de	  elever	  
som	  riskerar	  att	  inte	  nå	  upp	  till	  kunskapskraven.	  Respondent	  1	  beskriver	  sin	  arbetssitu-‐
ation	  som	  att	  hon	  inte	  har	  möjlighet	  att	  ge	  extra	  stöd	  eller	  tid	  vid	  sidan	  av	  musiklektion-‐
erna.	  Detta	  beror	  på	  att	  hon	  både	  arbetar	  deltid	  vid	  skolan	  och	  även	  har	  ytterligare	  en	  
arbetsplats.	  Här	  nedan	  talar	  hon	  om	  de	  elever	  som	  riskerar	  att	  inte	  uppnå	  kunskapskra-‐
ven:	  
	  

Eftersom	  om	  jag	  sätter	  F,	  då	  bör	  jag	  ju	  kunna	  ge	  extra	  möjligheter,	  då	  bör	  jag	  
kunna	  ha	  en	  plan,	  hur	  ska	  vi	  kunna	  nå?	  Då	  behöver	  jag	  träffa	  den	  eleven	  extra	  
och	  den	  tiden	  har	  ju	  inte	  jag,	  så	  det	  blir	  det	  väl	  så.	  Fast	  jag	  tycker	  ju	  inte	  det	  är	  
rätt.	  (Respondent	  1)	  

	  
Respondent	  1	  beskriver	  här	  att	  om	  hon	  ska	  sätta	  betyget	  F	  på	  en	  elev	  skulle	  hon	  behöva	  
ge	  extra	  lektioner	  och	  även	  ha	  en	  åtgärdsplan	  för	  detta,	  dvs.	  på	  hur	  eleven	  ska	  kunna	  
uppnå	  godkänt.	  Under	  intervjun	  beskriver	  hon	  att	  det	  även	  finns	  tillfällen	  då	  hon	  sätter	  
betyget	  E	  ändå,	  fast	  hon	  egentligen	  känner	  att	  det	  borde	  vara	  F.	  I	  ett	  samtal	  med	  rektor	  
beskriver	  hon	  hur	  hon	  lyfte	  fram	  att	  hon	  hade	  svårt	  att	  få	  en	  elev	  att	  uppnå	  kunskaps-‐
kraven:	  
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Och	  det	  här	  gjorde	  jag	  min	  rektor	  väldigt	  stressad	  av	  en	  gång	  när	  vi	  hade	  vårt	  
samtal	  och	  hon	  undrade:	  ’Tycker	  du	  att	  du	  klarar	  din	  uppgift?’,	  och	  jag	  kände	  
då,	  det	  var	  lite	  för	  mycket.	  Jag	  sa:	  ’Alltså,	  jag	  uppfyller	  inte	  de	  målen	  som	  jag	  
ska.	  (Respondent	  1)	  

	  
Hon	  menar	  att	  rektorn	  konstaterade	  att	  det	  inte	  fanns	  utrymme	  i	  hennes	  tjänst	  för	  att	  ge	  
extra	  stöd	  och	  det	  slutade	  med	  att	  hon	  fick	  sätta	  ett	  E	  i	  betyg	  på	  eleven	  ändå.	  Respon-‐
dent	  1	  tar	  även	  upp	  ett	  exempel	  på	  en	  elev	  som	  behövde	  extra	  tid	  och	  som	  hon	  egentlig-‐
en	  kände	  att	  hon	  skulle	  behövt	  sitta	  tillsammans	  med	  endast	  hon	  och	  eleven.	  Detta	  är	  ju	  
något	  som	  tar	  mycket	  tid,	  tid	  som	  hon	  egentligen	  också	  skulle	  behöva	  ge	  till	  andra	  ele-‐
ver:	  
	  

För	  att	  man	  känner	  att	  jag	  kan	  inte	  ge	  mina	  elever	  som	  sitter	  och	  bara	  väntar	  
det	  som	  de	  behöver	  ha,	  och	  jag	  kan	  inte	  ge	  den	  här	  personen	  som	  jag	  behöver	  
sitta	  med.	  Alltså	  vi	  behöver	  sitta	  ned	  nu	  och	  bara	  göra	  det	  här.	  Det	  kan	  jag	  hel-‐
ler	  inte	  göra,	  så	  att	  många	  gånger	  är	  det	  en	  enorm	  frustration.	  (Respondent	  1)	  

	  
Respondent	  1	  har	  en	  viss	  tid	  i	  klassrummet,	  sedan	  tar	  lektionen	  slut.	  Hon	  menar	  att	  hon	  
känner	  frustration	  över	  att	  inte	  kunna	  lägga	  tid	  både	  för	  den	  eleven	  som	  har	  svårt	  och	  
även	  för	  de	  andra	  eleverna	  i	  klassrummet.	  
	  
Respondent	  2	  beskriver	  också	  ett	  tillfälle	  då	  hon	  har	  satt	  betyget	  F	  på	  en	  elev,	  vilket	  då	  
var	  ett	  tillfälle	  då	  eleven	  hade	  underkänt	  även	  i	  andra	  ämnen.	  Hon	  menar	  att	  de	  eventu-‐
ella	  insatser	  eller	  resurser	  som	  sätts	  in	  snarare	  blir	  i	  andra	  ämnen	  som	  svenska	  eller	  
matematiks	  men	  inte	  i	  ämnet	  musik.	  Hon	  beskriver	  här	  ett	  tillfälle	  då	  hon	  ville	  sätta	  ett	  
streck	  på	  en	  elev,	  alltså	  att	  eleven	  blir	  utan	  betyg.	  Hon	  menar	  att	  hon	  inte	  hade	  bedöm-‐
ningsunderlag	  för	  att	  sätta	  ett	  betyg	  men	  fick	  motstånd	  från	  rektorn:	  
	  

Men	  nu	  fick	  jag	  inte	  sätta	  streck	  för	  rektorn	  utan	  då	  tyckte	  hon	  att	  jag	  skulle,	  
för	  han	  hade	  ju	  varit	  där	  så	  att	  säga	  innan,	  innan	  sista	  året.	  Där	  var	  vi	  inte	  rik-‐
tigt	  överens	  men	  jag	  tror	  att	  hon	  var	  kanske	  lite	  rädd	  för	  att	  det	  skulle	  synas,	  
jag	  vet	  inte.	  Det	  ångrar	  jag	  att	  jag	  inte	  stred	  mer	  där,	  jag	  hade	  inte	  bedöm-‐
ningsunderlag	  för	  att	  skriva	  ett	  betyg,	  så	  han	  fick	  sämsta	  betyg	  då	  men	  han	  
fick	  godkänt,	  ja.	  (Respondent	  2)	  

	  
Eleven	  hade	  enligt	  respondent	  2	  hög	  frånvaro	  men	  rektorn	  tyckte	  att	  eleven	  tidigare	  
hade	  visat	  närvaro	  och	  därför	  skulle	  kunna	  få	  ett	  betyg.	  Det	  var	  något	  som	  respondent	  2	  
egentligen	  inte	  ville	  men	  hon	  gav	  efter	  för	  rektorns	  påtryckningar	  och	  gav	  eleven	  ett	  
betyg.	  
	  
Respondent	  2	  berättar	  vidare	  om	  en	  elev	  som	  inte	  medverkade	  eller	  gjorde	  någonting	  
alls	  under	  lektionerna	  (eleven	  hade	  en	  medicinsk	  diagnos).	  Eleven	  hade	  fått	  en	  ”roll”	  
inför	  de	  andra	  eleverna	  som	  inte	  kändes	  bra	  och	  hon	  som	  lärare	  hade	  inte	  heller	  någon-‐
ting	  som	  hon	  kunde	  använda	  som	  bedömningsunderlag.	  Efter	  att	  eleven	  hade	  börjat	  me-‐
dicinera	  kunde	  denne	  dock	  fungera	  på	  ett	  annat	  sätt	  i	  klassrummet:	  
	  

Ja,	  det	  har	  hänt	  en	  del	  saker	  som	  gör	  att	  han	  har	  fått	  en	  behandling	  som	  gör	  att	  
han	  nu	  kan	  finnas	  med	  i	  klassrummet,	  och	  jag	  ser	  att	  det	  finns	  möjlighet	  för	  
honom	  att	  ta	  in	  vad	  jag	  säger.	  (...)	  Det	  finns	  ju	  inte	  något	  som	  är	  problem	  
egentligen,	  utan	  han	  skulle	  kunna	  klara	  rubbet,	  men	  han	  ska	  ju	  inte	  vara	  i	  en	  
23-‐klass.	  Så	  är	  det.	  (Respondent	  2)	  	  
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Hon	  menar	  här	  att	  eleven	  nu	  kan	  lyssna	  på	  vad	  hon	  säger	  och	  att	  han	  så	  småningom	  
också	  kommer	  att	  kunna	  få	  ett	  betyg.	  Hon	  beskriver	  även	  att	  hon	  anser	  att	  han	  har	  för-‐
måga	  att	  klara	  undervisningen	  men	  att	  storleken	  på	  gruppen	  är	  för	  stor	  och	  hon	  skulle	  
behöva	  mer	  tid	  att	  sitta	  ned	  med	  honom	  individuellt.	  Tid	  som	  hon	  menar	  att	  hon	  inte	  
har.	  

Extra	  stöttning	  
Respondent	  2	  beskriver	  också	  att	  hon	  inom	  ramen	  för	  undervisningen	  har	  valt	  att	  gå	  
undan	  med	  de	  elever	  som	  kan	  behöva	  lite	  extra	  stöttning.	  I	  exemplet	  nedan	  tar	  hon	  upp	  
hur	  hon	  arbetar	  med	  ackorduppbyggnad	  i	  årskurs	  fem.	  Det	  hade	  tidigare	  på	  ett	  prov	  
under	  föregående	  termin	  framgått	  vilka	  som	  varit	  osäkra	  på	  den	  biten	  och	  då	  ville	  hon	  
arbeta	  extra	  med	  de	  eleverna.	  Hon	  frågade	  i	  klassen	  vilka	  som	  ville	  gå	  undan,	  och	  det	  var	  
några	  av	  dem	  som	  hade	  varit	  osäkra	  som	  valde	  att	  följa	  med:	  
	  

Men	  jag	  gick	  undan	  med	  dem,	  fyra	  elever	  var	  det	  väl	  och	  så	  hade	  jag	  färdiga	  
papper	  där	  jag	  hade	  skrivit	  ’fyll	  i	  tonerna	  som	  ingår	  i	  G-‐dur	  och	  G-‐moll’	  och	  så	  
vidare.	  Så	  gjorde	  vi	  det	  tillsammans.	  (Respondent	  2)	  

	  
I	  citatet	  här	  beskriver	  respondent	  2	  hur	  fyra	  elever	  följer	  med	  och	  arbetar	  extra.	  De	  ar-‐
betar	  med	  papper	  att	  fylla	  i	  ackord	  som	  dur-‐	  och	  mollackord.	  De	  arbetar	  tillsammans	  
med	  läraren	  och	  hon	  beskriver	  det	  som	  att	  det	  fungerade	  bra	  och	  eleverna	  kommer	  vi-‐
dare.	  
	  
Respondent	  3	  tar	  i	  sin	  tur	  upp	  ett	  exempel	  med	  gitarr	  där	  en	  elev	  har	  svårt	  med	  sin	  mo-‐
torik.	  Hon	  beskriver	  hur	  hon	  stämmer	  av	  med	  eleven	  genom	  att	  fråga	  hur	  det	  går.	  Hon	  
beskriver	  att	  möjligheten	  finns	  att	  stämma	  av	  med	  rektor	  för	  att	  kunna	  lägga	  in	  några	  
extra	  gånger	  med	  en	  enskild	  elev,	  oftast	  handlar	  det	  om	  att	  hon	  tar	  sig	  extra	  tid.	  Vid	  de	  
tillfällena	  kan	  det	  handla	  om	  att	  ge	  tips	  eller	  förklara	  hur	  eleven	  ska	  tänka.	  Det	  kan	  även	  
vara	  att	  underlätta	  för	  eleven:	  
	  

Ja,	  då	  tar	  vi	  ju	  och	  kör	  lite	  repetition	  av	  det	  vi	  har	  gjort,	  och	  ibland	  kan	  det	  vara	  
så	  att	  man	  kanske	  får	  göra	  något	  annat.	  Det	  finns	  ju	  i	  trumspelet	  till	  exempel	  
eller	  rytmikdelen,	  då	  heter	  det	  ju	  slagverksstämma.	  Det	  står	  ingenstans	  att	  det	  
måste	  vara	  trumset	  egentligen.	  (Respondent	  3)	  

	  
Respondent	  3	  beskriver	  i	  citatet	  ovan	  att	  de	  vid	  ett	  sådant	  tillfälle	  repeterar	  det	  de	  gjort	  
under	  lektionerna.	  Om	  det	  är	  ett	  svårt	  moment	  försöker	  hon	  se	  om	  hon	  kan	  hitta	  andra	  
vägar.	  Hon	  menar	  att	  hon	  också	  letar	  andra	  vägar	  för	  att	  eleven	  ska	  kunna	  bli	  godkänd,	  
en	  slagverksstämma	  kan	  t.	  ex	  lika	  gärna	  vara	  en	  handtrumma.	  Vidare	  beskriver	  hon	  att	  
en	  elev	  som	  inte	  vill	  spela	  gitarr	  istället	  kan	  få	  möjlighet	  att	  spela	  ackord	  på	  piano	  istäl-‐
let.	  Hon	  menar	  att	  båda	  är	  ”kompinstrument”	  och	  att	  eleven	  istället	  kan	  bli	  godkänd	  för	  
piano	  likväl	  som	  för	  gitarr	  i	  det	  momentet.	  
	  
Respondent	  3	  tar	  även	  upp	  ett	  exempel	  med	  en	  elev	  som	  inte	  ville	  delta	  och	  ta	  del	  av	  
vissa	  delar	  av	  musikundervisningen.	  Hon	  vet	  sedan	  tidigare	  att	  eleven	  har	  kunskap	  i	  
ämnet	  och	  möjligheten	  att	  utvecklas	  fanns	  där	  för	  eleven	  men	  att	  det	  handlade	  om	  vilja:	  
	  

Det	  här	  var	  ju	  bara	  en	  mental	  att	  komma	  över	  spärren,	  att	  ’jag	  gör	  det	  jag	  ska’	  
och	  då	  funkar	  det.	  Så	  med	  lite	  övertalning	  och	  föräldrar	  och	  samtal	  och	  så	  lock	  
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och	  pock,	  så	  till	  slut	  så	  lyckades	  vi	  träffas	  en	  liten	  stund,	  så	  det	  blev	  godkänt.	  
(Respondent	  3)	  

	  
I	  citatet	  ovan	  beskriver	  respondent	  3	  att	  det	  i	  detta	  fall	  handlar	  om	  en	  stunds	  övertal-‐
ning	  och	  samtal	  med	  föräldrar,	  vilket	  övertygar	  eleven	  om	  att	  försöka	  en	  stund	  under	  ett	  
individuellt	  möte	  med	  läraren	  varvid	  eleven	  blir	  godkänd.	  

4.2	  Formande	  av	  undervisningsmiljön	  för	  att	  mediering	  ska	  kunna	  ske	  
Under	  detta	  tema	  presenteras	  musiklärarnas	  uppfattningar	  om	  de	  förutsättningar	  som	  
krävs	  för	  att	  kunskap	  ska	  kunna	  medieras:	  Att	  lära	  känna	  eleverna,	  Att	  kunna	  ”nå”	  ele-‐
verna,	  Att	  kunna	  skapa	  en	  god	  atmosfär	  samt	  Att	  kunna	  tolka	  kunskapskraven.	  

4.2.1	  Att	  lära	  känna	  eleverna	  
Samtliga	  respondenter	  tar	  upp	  fördelar	  med	  att	  följa	  elever	  över	  tid	  vilket	  gör	  att	  de	  
känner	  eleverna,	  deras	  kunskapsnivå	  i	  både	  grupp	  och	  individuellt.	  Respondent	  3	  menar	  
att	  hon	  försöker	  vara	  medveten	  om	  vad	  kunskapskraven	  för	  årskurs	  6	  och	  9	  är	  redan	  i	  
de	  tidiga	  årskurserna,	  vilket	  gör	  att	  hon	  långsiktigt	  kan	  arbeta	  med	  eleverna.	  Ett	  exem-‐
pel	  hon	  tar	  upp	  är	  hur	  hon	  arbetar	  med	  pulskänsla	  redan	  i	  tidig	  ålder	  och	  hur	  detta	  kan	  
bidra	  till	  positiv	  utveckling	  i	  andra	  delar	  i	  av	  musikämnet.	  	  
	  
Respondent	  2	  tar	  upp	  att	  hon	  arbetar	  vid	  en	  liten	  skola	  och	  menar	  att	  hon	  på	  så	  vis	  kän-‐
ner	  eleverna	  och	  även	  respondent	  1	  lyfter	  fram	  fördelen	  med	  att	  följa	  eleverna	  över	  tid	  
då	  hon	  uttrycker	  att	  hon	  känner	  trygghet	  i	  att	  hon	  vet	  vad	  eleverna	  ”går	  för”.	  Hon	  be-‐
skriver	  att	  elever	  som	  har	  svårt	  med	  exempelvis	  puls	  i	  tidig	  ålder	  ofta	  fortsätter	  att	  ha	  
svårt	  för	  det	  över	  tid,	  vilket	  har	  påverkan	  på	  även	  andra	  delar	  av	  musikundervisningen.	  
En	  elev	  kan	  ha	  haft	  svårt	  med	  puls	  i	  årskurs	  1	  och	  när	  det	  senare	  är	  dags	  för	  melodispel	  
på	  gitarr	  blir	  även	  detta	  svårt	  då	  pulskänslan	  är	  viktig	  även	  i	  detta	  moment.	  Hon	  arbetar	  
ständigt	  med	  en	  långsiktig	  plan	  för	  att	  underlätta	  för	  eleverna	  längre	  fram.	  När	  de	  sedan	  
når	  årskurs	  6	  ska	  de	  ha	  övat	  på	  de	  delarna	  som	  ingår	  i	  musikundervisningen.	  Hon	  be-‐
skriver	  att	  hon	  är	  väl	  medveten	  om	  vilka	  krav	  hon	  ställer	  på	  sina	  elever	  när	  de	  ska	  få	  
betyg	  i	  årskurs	  6:	  
	  

Ifrån	  årskurs	  1	  till	  årskurs	  6	  jobbar	  jag	  med	  en	  röd	  tråd,	  jag	  vet	  precis	  vad	  jag	  
kräver	  utav	  mina	  elever	  när	  jag	  ska	  sätta	  betyg	  i	  årskurs	  6.	  Så	  tack	  vare	  att	  jag	  
har	  dem	  hela	  tiden,	  så	  jobbar	  jag	  ifrån	  årskurs	  1	  till	  årskurs	  6	  för	  att	  jag	  i	  möj-‐
ligaste	  mån	  ska	  ha	  gett	  alla	  elever	  så	  mycket	  att	  när	  vi	  kommer	  dit	  så	  klarar	  vi	  
målen.	  Så	  är	  det	  ju.	  Jag	  har	  jättelångsiktlig	  plan.	  (Respondent	  1)	  

	  
Hon	  menar	  alltså	  att	  hon	  har	  en	  långsiktig	  plan	  för	  att	  eleverna	  ska	  ha	  uppnått	  målen	  
när	  de	  når	  sjätte	  klass	  och	  att	  undervisningen	  under	  tiden	  följer	  en	  röd	  tråd.	  Eftersom	  
hon	  följer	  dem	  under	  flera	  år	  underlättar	  det	  också	  för	  betygsättningen	  i	  årskurs	  6.	  Hon	  
menar	  även	  att	  elever	  som	  ”strular”	  och	  uppvisar	  dåligt	  beteende	  lär	  hon	  känna	  över	  tid	  
och	  vet	  att	  det	  finns	  andra	  sidor	  med	  kunskap	  inom	  musik	  som	  eleven	  uppvisat	  tidigare:	  
	  

Jag	  har	  ju	  sett	  den	  här	  eleven	  i	  bästa	  fall	  under	  så	  många	  år,	  så	  jag	  har	  sett	  att	  
det	  finns	  en	  annan	  person	  också	  och	  inte	  bara	  den	  här	  som	  strular.	  Men	  det	  är	  
ju	  alltid	  svårt	  att	  se	  bara	  på	  kunskapen	  och	  inte	  låta	  det	  här	  dåliga	  beteendet	  
påverka.	  (Respondent	  1)	  
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Hon	  beskriver	  här	  i	  citatet	  ovan	  att	  hon	  vill	  försöka	  se	  elevens	  uppnådda	  kunskap	  men	  
det	  dåliga	  beteendet	  hos	  eleven	  kan	  vara	  svårt	  att	  bortse	  från.	  

4.2.2	  Att	  kunna	  ”nå”	  eleverna	  
Respondent	  3	  tar	  upp	  vikten	  av	  att	  hon	  ser	  och	  förstår,	  att	  eleverna	  förstår	  varför	  de	  gör	  
det	  de	  gör	  på	  lektionerna.	  Hon	  menar	  att	  när	  de	  kommer	  upp	  i	  ålder	  emot	  årskurs	  sex	  
kan	  de	  tala	  om	  målen	  på	  ett	  annat	  vis	  och	  vad	  kunskap	  i	  ämnet	  innebär:	  

	  
I	  och	  med	  att	  jag	  kan	  visa	  dem	  vad	  det	  står	  och	  förklara	  ’det	  innebär	  det	  här	  
och	  det	  här	  och	  det	  målet	  ska	  vi	  nå	  genom	  att	  göra	  saker	  så	  här	  och	  så	  här’,	  då	  
blir	  de	  mycket	  mer	  motiverade,	  därför	  de	  förstår	  varför	  vi	  måste	  göra	  det	  vi	  
gör.	  (Respondent	  3)	  

	  
Hon	  beskriver	  här	  att	  hon	  upplever	  det	  enklare	  att	  arbeta	  mer	  koncentrerat	  när	  hon	  för-‐
klarar	  målen	  för	  eleverna	  och	  varför	  de	  gör	  vissa	  moment.	  När	  eleverna	  förstår	  varför	  de	  
ska	  göra	  vissa	  saker	  blir	  de	  mer	  motiverade	  menar	  hon.	  Det	  blir	  en	  tydligare	  planering	  
och	  om	  hon	  inte	  har	  den	  tydliga	  målsättningen	  menar	  hon	  att	  det	  lättare	  kan	  bli	  ”flam-‐
sigt”.	  
	  
Respondent	  1	  menar	  att	  de	  egna	  pedagogiska	  handlingarna	  är	  centrala	  för	  hur	  eleverna	  
ska	  kunna	  uppnå	  kunskapskraven.	  Det	  kan	  finnas	  tillfällen	  då	  eleverna	  inte	  förstår	  och	  
då	  måste	  hon	  hitta	  andra	  tillvägagångssätt	  för	  att	  nå	  fram.	  Hon	  beskriver	  det	  som	  en	  
utmaning	  men	  också	  som	  något	  roligt	  i	  ett	  yrke	  hon	  trivs	  med	  och	  vikten	  av	  att	  inte	  
stressa	  upp	  sig	  om	  eleverna	  inte	  förstår:	  
	  

Självklart	  blir	  jag	  frustrerad	  över	  om	  jag	  märker	  att	  ’nej,	  det	  är	  faktiskt	  några	  
stycken	  där	  som	  inte	  har	  förstått	  vad	  jag	  menar	  nu’.	  Då	  får	  jag	  ju	  lov	  att	  fun-‐
dera	  på	  hur	  jag	  har	  presenterat	  det	  hela,	  och	  jag	  är	  ju	  inte	  en	  sådan	  som	  tänker	  
att	  ’men	  jag	  gjorde	  ju	  det	  här	  så	  himla	  bra	  nu	  så	  att	  det	  här	  borde	  alla	  klara’.	  	  
(Respondent	  1)	  

	  
I	  exemplet	  här	  ovan	  beskriver	  hon	  att	  det	  kan	  finnas	  tillfällen	  då	  en	  del	  elever	  inte	  för-‐
står.	  Vid	  dessa	  tillfällen	  försöker	  hon	  titta	  på	  hur	  hon	  själv	  gått	  tillväga,	  hon	  menar	  att	  
hon	  är	  självkritisk	  och	  inte	  ser	  det	  som	  självklart	  att	  hon	  alltid	  gör	  rätt.	  Respondent	  1	  
menar	  alltså	  att	  hur	  hon	  arbetar	  på	  lektionerna	  till	  stor	  del	  är	  avgörande	  för	  att	  eleverna	  
ska	  kunna	  bli	  godkända.	  Hon	  har	  dock	  svårt	  att	  få	  till	  extra	  tid	  med	  några	  elever	  vid	  si-‐
dan	  av	  undervisningen,	  utan	  får	  då	  istället	  försöka	  nå	  fram	  till	  eleverna	  inom	  ramen	  för	  
klassundervisningen.	  
	  
Respondent	  1	  beskriver	  att	  hon	  ofta	  arbetar	  med	  hela	  klassen,	  något	  som	  hon	  beskriver	  
som	  ”katederundervisning”.	  När	  instruktioner	  ges	  och	  eleverna	  får	  uppgifter	  är	  detta	  
mestadels	  inför	  hela	  klassen.	  Nivån	  för	  uppgifterna	  kan	  vara	  individuell	  då	  de	  som	  be-‐
höver	  mer	  uppgifter	  kan	  gå	  vidare	  med	  svårare	  sådana.	  När	  en	  del	  elever	  behöver	  mer	  
tid	  eller	  extra	  hjälp	  blir	  det	  ofta	  att	  hela	  klassen	  får	  arbeta	  mer.	  Hon	  menar	  att	  hon	  riktar	  
in	  sig	  mot	  enskilda	  elever	  men	  det	  blir	  ofta	  tillsammans	  med	  hela	  klassen:	  
	  

Men	  jag	  jobbar	  ju	  i	  princip	  bara	  med	  katederundervisning.	  Att	  man	  ger	  in-‐
formationen,	  att	  man	  undervisar	  framifrån	  och	  sen	  får	  eleverna	  uppgifter	  att	  
jobba	  efter.	  (Respondent	  1)	  
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I	  citatet	  ovan	  beskriver	  hon	  hur	  hon	  först	  inför	  hela	  klassen	  ger	  information	  och	  in-‐
struktion	  för	  att	  eleverna	  sedan	  själva	  ska	  kunna	  arbeta	  med	  uppgifterna.	  Hon	  menar	  
även	  att	  eleverna	  kan	  hjälpa	  varandra.	  Även	  respondent	  3	  beskriver	  situationen	  av	  att	  
befinna	  sig	  i	  ett	  klassrum.	  Vid	  hennes	  skola	  sker	  också	  musikundervisningen	  i	  ett	  klass-‐
rum	  utan	  möjlighet	  till	  grupprum.	  Hon	  ger	  ett	  exempel	  där	  elever	  kan	  ha	  olika	  kun-‐
skapsnivåer	  och	  hur	  hon	  i	  klassrummet	  vid	  en	  sådan	  situation	  kan	  arbeta	  med	  olika	  ni-‐
våer:	  
	  

Om	  man	  tar	  den	  här	  ’Guld	  och	  gröna	  skogar’	  nu	  som	  exempel.	  Då	  finns	  det	  ju	  
ett	  Bm	  där	  på	  några	  ställen.	  Där	  kan	  man	  ju	  spela	  G	  istället	  om	  man	  vill,	  men	  
är	  man	  lite	  mer	  driven	  då	  kan	  man	  få	  lära	  sig	  Bm	  och	  få	  slänga	  in	  det	  till	  ex-‐
empel	  också…	  så	  att	  man	  kan	  variera	  nivån	  på	  tekniken	  till	  exempel.	  (Respon-‐
dent	  3)	  

	  
Låten	  de	  arbetar	  med	  heter	  Guld	  och	  gröna	  skogar.	  Vid	  spel	  på	  gitarr	  kanske	  den	  enklare	  
nivån	  innebär	  att	  eleverna	  spelar	  ett	  G-‐ackord	  och	  om	  några	  elever	  är	  säkra	  på	  detta	  kan	  
de	  komma	  vidare	  och	  variera	  det	  och	  ta	  ett	  Bm-‐ackord	  vilket	  då	  låter	  bra	  ihop.	  På	  så	  vis	  
kan	  hon	  hitta	  olika	  nivåer	  som	  eleverna	  kan	  lägga	  sig	  på	  även	  om	  de	  spelar	  samma	  låt.	  
Respondent	  3	  menar	  med	  detta	  att	  hon	  vill	  nå	  fram	  till	  elever	  med	  olika	  kunskapsnivåer.	  
En	  del	  elever	  behöver	  mer	  tid	  och	  det	  kan	  vara	  en	  svår	  situation	  att	  hitta	  en	  balans	  i.	  
Utifrån	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  kan	  detta	  beskrivas	  som	  att	  eleverna	  befinner	  sig	  i	  
olika	  stadier	  i	  utvecklingszonen	  och	  att	  läraren	  ska	  hjälpa	  dem	  att	  nå	  dessa	  samtidigt.	  En	  
del	  elever	  kanske	  är	  uppväxta	  med	  musik	  och	  de	  ligger	  då	  på	  en	  högre	  nivå	  än	  andra	  
som	  inte	  har	  detta	  med	  sig	  på	  samma	  sätt.	  

4.2.3	  Att	  kunna	  skapa	  en	  god	  atmosfär	  
Ytterligare	  en	  punkt	  respondent	  2	  tar	  upp	  är	  atmosfären	  i	  klassrummet.	  Vid	  tillfällen	  då	  
de	  övar	  och	  repeterar	  är	  tryggheten	  viktig	  menar	  hon	  för	  att	  eleverna	  ska	  våga	  testa	  
flera	  gånger.	  När	  det	  kommer	  till	  att	  sätta	  betyg	  är	  det	  då	  av	  vikt	  att	  de	  också	  vågar.	  Un-‐
der	  årskurs	  6	  ska	  läraren	  sätta	  betyg	  och	  då	  menar	  respondent	  2	  att	  då	  måste	  eleverna	  
försöka	  för	  att	  få	  ett	  betyg:	  
	  

Det	  är	  ju	  en	  lång	  process	  att	  det	  är	  ju	  verkligen	  inte	  alla	  som	  vågar	  göra	  saker.	  
Ja,	  att	  man	  skapar	  ett	  tryggt	  klimat	  att	  de	  känner	  att	  de	  vågar	  och	  vill,	  och	  den	  
processen	  håller	  man	  ju	  på	  med	  under	  alla	  år	  då.	  (Respondent	  2)	  

	  
Alla	  elever	  vågar	  inte	  göra	  saker	  inför	  varandra	  menar	  respondent	  2.	  Att	  försöka	  skapa	  
en	  god	  atmosfär	  i	  klassrummet	  bidrar	  dock	  till	  att	  eleverna	  kan	  hjälpa	  varandra	  menar	  
hon	  och	  tar	  upp	  ett	  exempel	  där	  en	  elev	  verkligen	  inte	  tyckte	  om	  instrumentet	  gitarr:	  
”Han	  ’gråter	  när	  han	  ska	  spela	  gitarr’”.	  Den	  eleven	  upplevde	  det	  svårt	  med	  bytena	  mellan	  
ackorden	  och	  gav	  upp	  fort.	  Den	  situationen	  löste	  hon	  dock	  genom	  att	  para	  ihop	  eleven	  
med	  en	  kompis	  som	  kunde	  spela	  gitarr.	  Att	  eleven	  kunde	  få	  möjlighet	  att	  spela	  ihop	  med	  
en	  kompis	  innebar	  att	  han	  inte	  kände	  samma	  prestationsångest	  som	  inför	  henne	  som	  
lärare	  eller	  klassen	  menar	  respondent	  2.	  Hon	  förklarar	  också	  att	  eleverna	  känner	  
varandra	  på	  ett	  annat	  sätt	  och	  att	  det	  finns	  hos	  dem	  en	  trygghet	  i	  att	  de	  är	  bra	  på	  olika	  
saker.	  

4.2.4	  Att	  kunna	  tolka	  kunskapskraven	  
En	  annan	  aspekt	  som	  gäller	  om	  eleverna	  får	  godkänt	  eller	  inte,	  är	  enligt	  respondent	  3,	  
hur	  läraren	  väljer	  att	  tolka	  kunskapskraven.	  Hon	  menar	  att	  det	  finns	  ett	  tolkningsut-‐
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rymme	  för	  de	  olika	  betygsnivåerna	  i	  dessa	  kunskapskrav;	  att	  kunna	  spela	  tre	  ackord	  på	  
gitarr	  är	  t	  ex.	  kravet	  för	  att	  bli	  godkänd:	  
	  

Vad	  är	  ’några	  ackord’?	  Ja,	  det	  är	  inte	  bara	  två,	  för	  då	  hade	  det	  stått	  ett	  par,	  men	  
det	  är	  inte	  sju.	  Det	  behöver	  inte	  vara	  sju.	  Jag	  kan	  ju	  välja	  att	  det	  ska	  vara	  tre	  
ackord,	  och	  det	  har	  jag	  valt.	  Och	  med	  tre	  ackord	  kan	  man	  spela	  massor	  av	  lå-‐
tar.	  (Respondent	  3)	  

	  
Hon	  refererar	  här	  till	  kursplanen	  i	  musik	  och	  då	  på	  formuleringen	  ”några	  ackord”	  (Skol-‐
verket,	  2011a)	  i	  kunskapskraven.	  Formuleringen	  lämnar	  ett	  visst	  tolkningsutrymme	  
menar	  hon.	  När	  hon	  bedömer	  om	  eleverna	  nått	  kraven	  för	  betyget	  E	  har	  hon	  valt	  att	  
några	  ackord	  innebär	  tre	  ackord.	  På	  så	  vis	  får	  eleverna	  större	  möjlighet	  att	  uppnå	  kun-‐
skapskraven	  menar	  hon	  och	  ska	  de	  ha	  ett	  högre	  betyg	  kan	  hon	  välja	  att	  det	  krävs	  att	  ele-‐
verna	  kan	  fler	  ackord.	  

4.4	  Sammanfattning	  
Respondenterna	  har	  angett	  olika	  tillgång	  till	  fysiska	  redskap	  i	  sin	  undervisning.	  Respon-‐
dent	  2	  och	  3	  har	  egen	  musiksal	  medan	  respondent	  1	  mestadels	  får	  gå	  mellan	  klassrum-‐
men	  och	  bära	  med	  sig	  utrustning.	  Samtliga	  respondenter	  verkar	  ha	  en	  strategi	  för	  be-‐
dömning	  och	  för	  anteckningar	  och	  bedömningar	  löpande	  under	  terminerna.	  	  
	  
Respondenterna	  har	  tagit	  upp	  exempel	  på	  intellektuella	  redskap	  som	  noter	  i	  musik-‐
skapande	  och	  användning	  av	  begrepp	  inom	  musik.	  När	  eleverna	  förstått	  hur	  de	  ska	  an-‐
vända	  sig	  av	  noter	  menar	  respondent	  1	  att	  de	  också	  varit	  aktiva	  och	  engagerade	  under	  
musiklektionen	  vilket	  haft	  positiv	  effekt	  på	  musikskapande	  moment.	  Eleverna	  behöver	  
även	  enligt	  respondent	  2	  påminnas	  om	  att	  de	  ska	  använda	  sig	  av,	  i	  hennes	  exempel,	  mu-‐
sikbegrepp	  för	  att	  de	  ska	  göra	  det	  samt	  att	  eleverna	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  uttrycka	  sig	  
både	  muntligt	  och	  skriftligt.	  
	  
Både	  respondent	  1	  och	  2	  har	  uttryckt	  sig	  ha	  svårt	  för	  extra	  tid	  med	  enskilda	  elever	  vid	  
sidan	  av	  musiklektionen	  utan	  arbetar	  på	  olika	  vis	  under	  lektionstid.	  De	  har	  elever	  med	  
olika	  kunskapsnivåer	  i	  samma	  klass	  och	  behöver	  då	  kunna	  arbeta	  på	  flera	  nivåer	  samti-‐
digt.	  	  Respondent	  3	  däremot	  har	  beskrivit	  att	  hon	  upplever	  att	  det	  finns	  utrymme	  för	  att	  
ge	  en	  elev	  stöd	  vid	  sidan	  av	  undervisningen.	  Både	  respondent	  1	  och	  2	  har	  beskrivit	  att	  
de	  satt	  betyget	  E	  på	  vid	  något	  tillfälle	  fast	  de	  egentligen	  skulle	  vilja	  sätta	  betyget	  F.	  Re-‐
spondent	  2	  uttryckte	  även	  att	  hon	  haft	  påtryckningar	  från	  rektor	  att	  ändå	  sätta	  betyget	  E	  
då	  en	  elev	  riskerade	  att	  inte	  bli	  godkänd.	  	  
	  
Långsiktighet	  var	  något	  som	  samtliga	  respondenter	  såg	  som	  en	  viktig	  faktor,	  dels	  för	  att	  
eleverna	  ska	  uppnå	  kunskapskraven	  och	  dels	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  bra	  bedömning	  av	  
eleverna.	  Ett	  exempel	  som	  återkommer	  hos	  både	  respondent	  2	  och	  3	  är	  att	  de	  arbetar	  
medvetet	  med	  pulsövningar	  i	  tidig	  ålder	  då	  de	  menar	  att	  det	  visar	  sig	  vara	  användbart	  
när	  eleverna	  blir	  äldre.	  Respondent	  1	  och	  2	  har	  lyft	  fram	  fördelar	  med	  att	  de	  också	  kän-‐
ner	  eleverna	  och	  på	  så	  vis	  vet	  vad	  de	  går	  för.	  
	  
Respondenterna	  lyfter	  flera	  intressanta	  aspekter	  för	  hur	  de	  ska	  kunna	  nå	  fram	  till	  ele-‐
verna	  för	  att	  de	  ska	  utveckla	  kunskap.	  Respondent	  3	  beskriver	  hur	  hon	  kan	  prata	  om	  
målen	  med	  elever	  på	  ett	  mer	  utvecklat	  vis	  när	  de	  når	  årskurs	  6	  än	  i	  de	  yngre	  åldrarna.	  
Respondent	  1	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  vara	  självkritisk	  till	  sitt	  eget	  tillvägagångssätt	  
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och	  att	  hon	  försöker	  att	  inte	  ta	  det	  för	  självklart	  att	  eleverna	  förstår.	  Respondent	  1	  och	  3	  
beskriver	  att	  de	  vill	  försöka	  nå	  fram	  till	  elever	  med	  olika	  kunskapsnivåer	  i	  klassrummet	  
och	  att	  de	  försöker	  arbeta	  med	  hela	  klassen	  där	  elever	  som	  når	  längre	  kan	  få	  svårare	  
uppgifter.	  Respondent	  1	  lyfter	  också	  att	  ifall	  enskilda	  elever	  behöver	  arbeta	  mer	  så	  får	  
hon	  arbeta	  mer	  med	  hela	  klassen.	  Respondent	  2	  menar	  att	  en	  god	  atmosfär	  i	  klassrum-‐
met	  gör	  att	  eleverna	  vågar,	  eleverna	  kan	  även	  hjälpa	  varandra.	  Respondent	  3	  uttryckte	  
även	  att	  det	  finns	  ett	  tolkningsutrymme	  i	  kunskapskraven	  där	  läraren	  kan	  göra	  med-‐
vetna	  val	  för	  vad	  som	  krävs	  för	  exempelvis	  betyget	  E.	  På	  så	  vis	  kan	  elever	  enklare	  uppnå	  
kunskapskraven.	  
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5	  Diskussion	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatdiskussion,	  metoddiskussion,	  egna	  reflektioner,	  arbe-‐
tets	  betydelse	  samt	  fortsatt	  forskning.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
Syftet	  med	  föreliggande	  studie	  har	  varit	  att	  utforska	  hur	  några	  musiklärare	  anser	  att	  de	  
skapar	  förutsättningar	  för	  elever	  att	  uppnå	  kunskapskraven	  i	  musik.	  De	  musiklärare	  
som	  deltagit	  i	  studien	  har	  redogjort	  för	  sina	  uppfattningar	  i	  förhållande	  till	  kursplanen	  
för	  ämnet	  musik.	  De	  har	  även	  uttryckt	  en	  tydlig	  uppfattning	  av	  vad	  de	  bör	  förmedla	  till	  
eleverna	  och	  vad	  de	  ska	  bedöma.	  

5.1.1	  Förutsättningar	  	  
Påhlsson	  (2011)	  och	  Sannerstig	  Kröyer	  (2014)	  lyfter	  fysiska	  förutsättningar	  såsom	  
gruppstorlek	  och	  tillgång	  till	  utrustning	  som	  viktiga	  parametrar	  när	  det	  gäller	  likvärdig	  
bedömning	  i	  musikundervisning.	  Även	  Ling	  (2012)	  lyfter	  dessa	  faktorer	  som	  viktiga	  om	  
eleverna	  ska	  kunna	  uppnå	  kunskapskraven.	  Eriksson	  Rosdotter	  (2013)	  lyfter	  i	  sin	  tur	  
upp	  gruppstorlek	  och	  tillgång	  till	  instrument	  som	  viktiga	  faktorer	  för	  att	  lärare	  ska	  
kunna	  individanpassa	  undervisningen.	  Musiklärarna	  i	  denna	  studie	  visar	  på	  olika	  förut-‐
sättningar	  när	  det	  gäller	  musiksal,	  utrustning	  och	  gruppstorlek.	  En	  lärare	  har	  inte	  till-‐
gång	  till	  egen	  musiksal	  och	  denne	  får	  då	  lägga	  arbetstid	  på	  att	  plocka	  undan	  efter	  varje	  
lektion.	  	  I	  motsats	  till	  detta	  framkommer	  att	  de	  andra	  lärarna	  har	  tillgång	  till	  egna	  salar.	  
Det	  ges	  även	  exempel	  på	  att	  gruppstorlekarna	  upplevs	  stora	  och	  att	  möjlighet	  till	  att	  ge	  
mer	  tid	  till	  varje	  elev	  hade	  funnits	  ifall	  grupperna	  varit	  mindre.	  Då	  dessa	  förutsättningar	  
skiljer	  sig	  åt	  mellan	  musiklärarna	  ger	  det	  också	  musiklärarna	  olika	  möjligheter	  vad	  gäl-‐
ler	  likvärdighet	  i	  undervisningen,	  möjligheten	  att	  individanpassa	  denna	  samt	  huruvida	  
eleverna	  ska	  kunna	  uppnå	  kunskapskraven.	  

5.1.2	  Bedömning	  
En	  av	  aspekterna	  gällande	  elevers	  uppnående	  av	  kunskapskraven	  och	  lärarnas	  möjlighet	  
att	  göra	  bedömningar	  är	  att	  de	  följer	  eleverna	  över	  tid.	  Det	  som	  Olsson	  (2014)	  beskriver	  
som	  formativ	  bedömning	  är	  också	  något	  som	  samtliga	  lärare	  i	  föreliggande	  studie	  lyfter	  
fram	  som	  ett	  viktigt	  redskap	  för	  att	  eleverna	  ska	  uppnå	  kunskapskraven.	  De	  gör	  bedöm-‐
ningar	  och	  för	  anteckningar	  över	  tid	  angående	  elevernas	  kunskapsutveckling.	  Olsson	  
beskriver	  även	  att	  formativ	  bedömning	  innebär	  att	  läraren	  förklarar	  för	  eleven	  hur	  
denne	  ska	  komma	  vidare.	  I	  föreliggande	  studie	  påpekas	  att	  när	  eleverna	  når	  årskurs	  sex	  
är	  det	  möjligt	  för	  läraren	  att	  samtala	  med	  dem	  om	  målen	  för	  undervisningen	  på	  ett	  an-‐
nat	  sätt	  än	  tidigare.	  

5.1.3	  Pedagogiska	  handlingar	  
Brohammer	  (2014)	  menar	  att	  det	  råder	  tidsbrist	  för	  lärare	  att	  individanpassa	  undervis-‐
ningen	  medan	  Skolinspektionen	  (2011)	  beskriver	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  elever	  får	  hjälp	  
inom	  ramen	  för	  undervisningen.	  Lärarna	  i	  föreliggande	  studie	  beskriver	  också	  hur	  de	  
måste	  arbeta	  med	  olika	  kunskapsnivåer	  hos	  eleverna	  inom	  ett	  och	  samma	  klassrum.	  Det	  
påpekas	  att	  det	  finns	  tidsbrist	  för	  att	  hinna	  med	  att	  hjälpa	  alla	  elever.	  När	  några	  elever	  
behöver	  extra	  stöd	  beskrivs	  att	  hela	  klassen	  ofta	  får	  arbeta	  mer.	  I	  resultatet	  framgår	  hur	  
en	  lärare	  i	  studien	  ger	  extra	  stöd	  inom	  ramen	  för	  undervisningen	  genom	  att	  gå	  åt	  sidan	  
med	  enskilda	  elever	  under	  lektionstid,	  vilket	  är	  ett	  liknande	  förfarande	  som	  Skolinspekt-‐
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ionen	  belyser.	  En	  annan	  lärare	  menar	  att	  det	  finns	  möjlighet	  till	  extra	  stöd	  för	  elever	  om	  
det	  behövs,	  exempelvis	  att	  läraren	  vid	  en	  annan	  tid	  utöver	  lektionstid	  kan	  sitta	  ned	  med	  
en	  enskild	  elev.	  I	  motsats	  till	  detta	  uppges	  även	  att	  den	  möjligheten	  saknas.	  
	  
Skolinspektionens	  granskning	  (2011)	  visar	  att	  elever	  upplever	  låga	  krav	  i	  musikämnet	  
för	  att	  bli	  godkända	  samt	  att	  närvaro	  ofta	  endast	  behövs	  för	  att	  bli	  godkänd.	  I	  gransk-‐
ningen	  framkommer	  det	  även	  att	  det	  är	  ovanligt	  med	  särskilt	  stöd	  samt	  att	  kraven	  ofta	  
sänks	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  bli	  godkända.	  Exempel	  på	  detta	  framkommer	  även	  i	  
denna	  studie,	  där	  det	  påpekas	  att	  betyget	  E	  har	  satts	  vid	  tillfällen	  då	  betyget	  F	  egentligen	  
borde	  ha	  satts.	  Dessutom	  framhävs	  att	  det	  inte	  finns	  möjlighet	  till	  att	  ge	  stöd	  vid	  sidan	  
av	  undervisningen.	  Det	  påpekas	  även	  att	  rektorn	  gjort	  påtryckningar	  om	  att	  läraren	  ska	  
sätta	  betyget	  E	  på	  en	  elev	  trots	  att	  denne	  inte	  ansåg	  att	  eleven	  uppnådde	  kunskapskra-‐
ven.	  

5.1.4	  Diskussion	  utifrån	  sociokulturella	  begrepp	  
Här	  diskuteras	  lärarnas	  handlingar	  utifrån	  de	  sociokulturella	  begrepp	  som	  beskrivs	  i	  
Säljös	  (2014)	  texter.	  Eftersom	  lärarnas	  förutsättningar	  när	  det	  gäller	  musikutrustning	  
och	  tillgång	  till	  musiksal	  skiljer	  sig	  åt	  dem	  emellan,	  får	  också	  respondenternas	  elever	  
olika	  tillgång	  till	  fysiska	  redskap.	  Det	  beskrivs	  hur	  en	  bild	  av	  en	  klaviatur	  används	  för	  att	  
mediera	  kunskap	  gällande	  detta	  instrument.	  Eleverna	  lär	  sig	  alltså	  att	  spela	  på	  klaviatur	  
och	  komponera	  utifrån	  denna	  metod,	  vilket	  innebär	  att	  läraren	  medierar	  kunskap	  om	  
klaviatur	  annorlunda	  i	  jämförelse	  med	  en	  lärare	  med	  tillgång	  till	  klaviaturinstrument.	  
	  
I	  denna	  studie	  ges	  exempel	  på	  där	  elever	  uppnår	  kunskap	  som	  lärarna	  medierar	  men	  
även	  exempel	  på	  där	  elever	  har	  svårt	  att	  förstå	  och	  internalisera	  kunskap.	  Det	  fram-‐
kommer	  exempel	  där	  eleverna	  förstår	  sammanhanget	  med	  noter,	  hur	  de	  blir	  ivriga	  att	  få	  
visa	  vad	  de	  komponerar,	  att	  de	  blir	  nyfikna	  på	  hur	  detta	  skulle	  kunna	  låta	  och	  att	  de	  vill	  
att	  läraren	  ska	  spela	  det.	  Noter	  är	  därmed	  det	  intellektuella	  redskap	  eleverna	  arbetar	  
med	  varvid	  de	  kan	  sägas	  ha	  gått	  förbi	  utvecklingszonen,	  eftersom	  de	  hade	  förstått	  hur	  
de	  ska	  gå	  till	  väga	  och	  då	  också	  är	  på	  väg	  att	  internalisera	  denna	  kunskap.	  Även	  intellek-‐
tuella	  redskap	  i	  form	  av	  musikbegrepp	  beskrivs	  där	  användningen	  av	  dessa	  visar	  att	  
elever	  kan	  förklara	  och	  redogöra	  musikaliska	  sammanhang	  och	  även	  resonera	  kring	  
musik.	  	  
	  
Lärarna	  i	  föreliggande	  studie	  tar	  även	  upp	  att	  de	  arbetar	  enligt	  en	  plan	  över	  tid	  där	  de	  
lär	  känna	  eleverna,	  vilket	  erfars	  som	  en	  god	  förutsättning	  för	  bedömning	  och	  att	  de	  ska	  
kunna	  hjälpa	  eleverna	  uppnå	  kunskapskraven.	  Ett	  exempel	  som	  de	  använder	  är	  att	  ar-‐
beta	  med	  puls	  och	  att	  de	  gör	  detta	  redan	  i	  tidig	  ålder	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  appro-‐
priera	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  en	  puls	  i	  musik.	  Att	  de	  känner	  eleverna	  innebär	  också	  att	  
det	  blir	  ett	  verktyg	  för	  lärarna	  hur	  de	  ska	  kunna	  mediera	  kunskap	  till	  varje	  individ.	  
	  
När	  lärarna	  tar	  upp	  hur	  de	  medierar	  kunskap	  till	  eleverna	  framkommer	  flera	  infallsvin-‐
klar	  på	  deras	  förhållningssätt.	  Vikten	  av	  att	  vara	  självkritisk	  påpekas	  genom	  att	  läraren	  
försöker	  att	  inte	  ta	  för	  givet	  att	  eleverna	  förstår.	  Det	  påpekas	  även	  att	  det	  finns	  tolk-‐
ningsutrymme	  i	  kursplanen	  där	  lärarens	  val	  av	  nivå	  vad	  som	  är	  godkänt	  också	  kan	  vara	  
avgörande	  för	  om	  eleverna	  uppnår	  kunskapskraven.	  En	  form	  av	  språklig	  mediering	  som	  
framkommer	  är	  användning	  av	  metaforer	  i	  beskrivningen	  av	  noter.	  
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Lärarna	  i	  denna	  studie	  tar	  upp	  att	  de	  upplever	  det	  svårt	  att	  eleverna	  ligger	  på	  olika	  kun-‐
skapsnivåer	  i	  samma	  klass	  och	  att	  de	  ska	  nå	  dem	  alla.	  Det	  påpekas	  att	  de	  fysiska	  förut-‐
sättningarna	  för	  läraren	  kan	  innebära	  arbete	  med	  hela	  klassen,	  även	  vid	  de	  tillfällen	  då	  
enstaka	  elever	  behöver	  träna	  mer	  och	  då	  får	  även	  övriga	  elever	  träna	  på	  samma	  mo-‐
ment.	  Det	  framhävs	  även	  att	  atmosfären	  är	  viktig	  för	  hur	  läraren	  kan	  mediera	  kunskap	  
då	  en	  god	  atmosfär	  och	  stämning	  skapar	  förutsättning	  för	  lärande.	  Eleverna	  kan	  då	  även	  
mediera	  kunskap	  mellan	  varandra.	  
	  
Lärarna	  som	  deltagit	  i	  studien	  visar	  att	  de	  kan	  skapa	  möjligheter	  för	  kommunikativa	  
stöttor	  i	  klassrummet	  om	  de	  inte	  har	  möjlighet	  till	  extra	  tid	  även	  om	  de	  samtidigt	  påpe-‐
kar	  att	  extra	  tid	  med	  enskilda	  elever	  skulle	  underlätta	  för	  dessa	  elevers	  lärande.	  Möjlig-‐
heten	  att	  ge	  stöd	  vid	  sidan	  av	  undervisningen	  skiljer	  sig	  mellan	  musiklärarna.	  Endast	  en	  
av	  musiklärarna	  har	  uttryckt	  att	  denne	  har	  möjlighet	  att	  få	  utrymme	  till	  detta.	  Vid	  sidan	  
av	  brist	  på	  möjligheten	  att	  ge	  eleverna	  kommunikativa	  stöttor	  beskrivs	  att	  de	  gett	  elever	  
betyget	  E,	  trots	  att	  de	  uttryckt	  att	  de	  egentligen	  ansett	  att	  dessa	  elever	  inte	  uppnått	  kun-‐
skapskraven.	  

5.2	  Metoddiskussion	  
För	  att	  uppnå	  föreliggande	  studies	  syfte	  har	  kvalitativa	  intervjuer	  använts	  som	  metod,	  
vilket	  gett	  en	  djup	  inblick	  i	  respondenternas	  uppfattningar	  och	  reflektioner.	  Ifall	  jag	  
skulle	  använt	  mig	  av	  enkäter	  eller	  strukturerade	  intervjuer	  och	  fler	  respondenter	  hade	  
detta	  troligtvis	  gett	  ett	  bredare	  perspektiv	  på	  frågeställningarna,	  men	  möjligen	  inte	  en	  
lika	  djup	  inblick	  i	  respondenternas	  arbetssituation.	  Vilka	  teman	  som	  skulle	  komma	  fram	  
ur	  respondenternas	  svar	  var	  enligt	  mig	  svårt	  att	  avgöra	  på	  förhand.	  En	  större	  noggrann-‐
het	  kring	  följdfrågor	  hade	  kunnat	  ge	  djupare	  svar	  från	  respondenterna.	  Exempelvis	  
kunde	  lärarna	  fått	  större	  möjlighet	  att	  redogöra	  för	  tillgång	  till	  fysiska	  redskap	  såsom	  
gruppstorlek	  och	  tillgång	  till	  instrument.	  Dessa	  redskap	  har	  framgått,	  men	  hade	  med	  
större	  noggrannhet	  kunnat	  jämföras	  mellan	  lärarna	  genom	  mer	  detaljerade	  beskriv-‐
ningar	  från	  dem.	  Möjlighet	  till	  mer	  detaljerade	  beskrivningar	  hade	  exempelvis	  kunnat	  
uppnås	  med	  hjälp	  av	  fler	  följdfrågor.	  

5.3	  Egna	  reflektioner	  
Föreliggande	  studie	  har	  presenterat	  hur	  tre	  musiklärare	  med	  olika	  förutsättningar	  för	  
att	  utföra	  sitt	  arbete	  beskriver	  sina	  uppfattningar	  gällande	  elevers	  uppnående	  av	  kun-‐
skapskraven	  i	  ämnet	  musik.	  De	  beskriver	  sina	  metoder	  för	  att	  mediera	  kunskap	  till	  ele-‐
verna,	  vilket	  blir	  intressant	  i	  förhållande	  till	  vilka	  fysiska	  redskap	  de	  har	  tillgång	  till	  samt	  
hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  de	  intellektuella	  redskapen.	  Det	  framkommer	  olika	  aspekter	  hur	  
de	  försöker	  arbeta	  med	  en	  hel	  grupp	  med	  elever.	  
	  
Lärarna	  som	  deltagit	  i	  föreliggande	  studie	  beskriver	  även	  olika	  förutsättningar	  för	  att	  
kunna	  hjälpa	  de	  elever	  som	  behöver	  stöttning.	  Den	  lärare	  som	  inte	  har	  en	  egen	  musiksal	  
och	  därmed	  även	  brist	  på	  tillgång	  till	  instrument,	  beskriver	  hur	  denne	  medierar	  kunskap	  
utifrån	  kursplanen.	  Två	  av	  lärarna	  arbetar	  25%	  respektive	  20%	  som	  musiklärare	  i	  klass	  
och	  i	  övrigt	  som	  instrumentallärare.	  En	  av	  lärarna	  arbetar	  sammantaget	  100	  %	  som	  mu-‐
siklärare	  på	  två	  olika	  skolor.	  De	  lärare	  som	  deltagit	  i	  studien	  vars	  tjänstegrad	  är	  25%	  
respektive	  20%	  påpekar	  att	  de	  har	  brist	  på	  tid	  för	  att	  ge	  extra	  undervisning	  åt	  enskilda	  
elever	  medan	  läraren	  som	  arbetar	  100%	  uttrycker	  att	  denne	  ser	  möjligheter	  till	  att	  ge	  
enskilda	  elever	  extra	  hjälp.	  På	  grundval	  av	  föreliggande	  studie	  går	  det	  inte	  att	  dra	  några	  
generella	  slutsatser	  kring	  detta	  men	  jag	  vill	  mena	  att	  lärarnas	  ”tjänstegrad”	  och	  deras	  
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tillgång	  till	  fysiska	  redskap	  utgör	  ett	  intressant	  samband	  för	  hur	  de	  också	  beskriver	  ele-‐
vernas	  möjlighet	  till	  att	  uppnå	  kunskapskraven.	  
	  
Lärarna	  som	  deltagit	  i	  denna	  studie	  beskriver	  att	  de	  arbetar	  med	  elever	  över	  tid	  vilket	  
också	  enligt	  mig,	  tyder	  på	  att	  de	  har	  ett	  långsiktigt	  förhållningssätt	  till	  kunskap	  och	  hur	  
eleverna	  utvecklas.	  I	  studien	  ges	  enligt	  mig	  intressanta	  exempel	  på	  hur	  de	  undervisar	  
elever	  med	  olika	  förutsättningar	  och	  behov	  i	  en	  och	  samma	  klass.	  Som	  blivande	  musiklä-‐
rare	  är	  det	  också	  min	  ambition	  att	  fortsätta	  utveckla	  metoder	  för	  att	  kunna	  mediera	  
kunskap	  till	  elever	  oavsett	  deras	  kunskapsnivå.	  

5.4	  Arbetets	  betydelse	  
För	  min	  egen	  del	  har	  detta	  arbete	  lett	  till	  ökad	  kunskap	  om	  hur	  olika	  musiklärare	  arbe-‐
tar	  med	  musikämnet,	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  kursplanen	  samt	  hur	  de	  arbetar	  för	  att	  ele-‐
ver	  ska	  kunna	  uppnå	  kunskapskraven.	  Under	  arbetets	  gång	  har	  jag	  dels	  förvånats	  över	  
hur	  förutsättningarna	  mellan	  olika	  skolor	  kan	  skilja	  sig	  åt	  så	  pass	  mycket,	  dels	  fått	  ökad	  
självsäkerhet	  att	  kunna	  motivera	  musikämnet	  inför	  rektor	  och	  skolledning.	  Jag	  upplever	  
att	  de	  fysiska	  förutsättningarna	  spelar	  en	  viktig	  roll	  för	  hur	  jag	  ska	  kunna	  genomföra	  
mitt	  uppdrag	  som	  musiklärare.	  
	  
Vid	  eftersökningen	  av	  tidigare	  forskning	  till	  föreliggande	  studie	  fann	  jag	  det	  svårt	  att	  
finna	  relevanta	  studier	  i	  ämnesområdet.	  Flera	  studier	  finns	  kring	  området	  bedömning,	  
men	  få	  studier	  behandlar	  elevers	  uppnående	  av	  kunskap	  i	  musikämnet.	  Denna	  studie	  
har	  därför	  förhoppningsvis	  kunnat	  ge	  en	  inblick	  i	  musiklärares	  uppfattningar	  gällande	  
elevers	  uppnående	  av	  kunskapskraven,	  vilket	  kanske	  kan	  bidra	  och	  inspirera	  till	  vidare	  
studier.	  Det	  är	  även	  min	  förhoppning	  att	  verksamma	  musiklärare	  kan	  läsa	  denna	  studie	  
och	  utveckla	  kunskap	  och	  få	  inspiration	  till	  hur	  de	  kan	  arbeta	  för	  att	  elever	  ska	  kunna	  
uppnå	  kunskapskraven.	  	  

5.5	  Fortsatt	  forskning	  	  
Föreliggande	  studies	  fokus	  har	  legat	  på	  hur	  musiklärare	  anser	  att	  de	  skapar	  förutsätt-‐
ningar	  för	  mediering	  av	  kunskap	  samt	  vilka	  redskap	  de	  använder	  för	  att	  elever	  ska	  
uppnå	  kunskapskraven	  i	  ämnet	  musik	  i	  grundskolan	  årskurs	  1-‐6.	  Den	  nya	  läroplanen	  
(Skolverket,	  2011a)	  kom	  år	  2011	  och	  få	  studier	  har	  därefter	  gjorts	  gällande	  elevers	  
uppnående	  av	  kunskapskraven	  i	  ämnet	  musik.	  Skolinspektionen	  (2011)	  har	  även	  visat	  
att	  det	  finns	  låga	  krav	  i	  musikämnet	  samt	  att	  det	  är	  sällsynt	  att	  särskilt	  stöd	  sätts	  in	  för	  
enskilda	  elever.	  Därför	  anser	  jag	  att	  mer	  omfattande	  studier	  gällande	  hur	  musiklärare	  
arbetar	  med	  betygsättning	  samt	  hur	  de	  ser	  på	  kunskap	  i	  förhållande	  till	  kunskapskraven	  
behövs.	  Ämnesområdet	  innehåller	  aspekter	  som	  likvärdig	  bedömning,	  hur	  musiklärare	  
bedömer,	  hur	  de	  individanpassar	  musikundervisning	  och	  bedömningsbegreppet	  i	  stort.	  
Det	  vore	  intressant	  att	  ges	  större	  perspektiv	  på	  varför	  stödinsatser	  sällan	  sätts	  in	  i	  mu-‐
sik	  samt	  varför	  en	  del	  elever	  anser	  att	  kraven	  för	  betyg	  i	  ämnet	  musik	  känns	  låga.	  
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Bilagor	  
Bilaga	  1	  
	  
Intervjuguide	  
	  
Bakgrund	  

-‐ Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  som	  musiklärare?	  
-‐ Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  
-‐ Har	  du	  arbetat	  på	  andra	  skolor	  tidigare?	  

Bedömning	  
-‐ Hur	  går	  du	  till	  väga	  för	  att	  göra	  bedömning	  vid	  betygssättning?	  
-‐ Hur	  upptäcker	  du	  att	  en	  elev	  inte	  klarar	  av	  målen	  för	  ämnet?	  
-‐ Varför	  blir	  vissa	  elever	  underkända	  i	  musik?	  
-‐ Vad	  i	  de	  olika	  momenten	  kan	  vara	  svårt	  för	  enskilda	  elever?	  (spela	  och	  sjunga,	  

musikens	  verktyg,	  instrument,	  rytm,	  klang,	  dynamik,	  musiksymboler	  musikskap-‐
ande,	  analys	  och	  samtal	  om	  musik)	  

Åtgärder	  
-‐ Hur	  arbetar	  du	  för	  att	  eleverna	  ska	  uppnå	  kunskapskraven?	  
-‐ Har	  du	  några	  idéer	  om	  hur	  du	  skulle	  vilja	  gå	  till	  väga	  när	  det	  gäller	  elever	  som	  

riskerar	  att	  inte	  uppnå	  kunskapskraven?	  
-‐ Vilka	  förutsättningar	  har	  du	  att	  hjälpa	  eleverna	  uppnå	  kunskapskraven?	  
-‐ Har	  du	  några	  erfarenheter	  av	  stödinsatser	  (extra	  anpassningar/särskilt	  stöd)	  som	  

rör	  enskilda	  elever	  i	  ämnet	  musik?	  

Övrigt	  
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Bilaga	  2	  	  
	  
Information	  om	  forskningsstudie	  
	  
Jag	  är	  musiklärarstuderande	  vid	  Musikhögskolan	  Ingesund	  med	  inriktning	  mot	  musik	  i	  
klass	  och	  skriver	  just	  nu	  mitt	  examensarbete	  som	  jag	  hoppas	  ska	  leda	  till	  ökad	  kunskap	  
för	  mig	  i	  mitt	  kommande	  yrke	  som	  musiklärare.	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  utforska	  hur	  musiklärare	  i	  grundskolan	  anser	  att	  de	  hanterar	  
problematiken	  med	  kring	  att	  vissa	  elever	  riskerar	  att	  inte	  uppnå	  kunskapskraven	  i	  äm-‐
net	  musik2.	  
	  
För	  att	  ta	  reda	  på	  detta	  kommer	  jag	  att	  genomföra	  intervjuer	  med	  verksamma	  musiklä-‐
rare	  i	  årskurs	  1-‐6.	  Intervjuerna	  kommer	  att	  spelas	  in	  på	  en	  dator.	  
	  
Din	  medverkan	  innebär	  att	  du	  delger	  mig	  dina	  erfarenheter	  och	  uppfattningar.	  Intervju-‐
erna	  kommer	  endast	  att	  användas	   för	  det	  aktuella	  examensarbetet	  och	  de	  kommer	  att	  
förvaras	  så	  att	  ingen	  obehörig	  kan	  komma	  åt	  dem.	  
	  
Du	  kommer	  att	  garanteras	  anonymitet	  i	  studien.	  Deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  du	  kan	  om	  
så	  önskas	  avbryta	  ditt	  deltagande	  i	  studien	  när	  du	  vill.	  
	  
Jag	  vill	  att	  du	  som	   informant	  ger	  ditt	   samtycke	   till	  att	  bli	   intervjuad,	  ger	   tillåtelse	   till	   i	  
vilka	  sammanhang	  dina	  intervjuuttalanden	  får	  redovisas	  samt	  tar	  ställning	  till	  om	  utta-‐
landen	  och	  beskrivna	  handlingar	  i	  intervjuerna	  bör	  vara	  anonyma	  eller	  ej.	  
	  
	  
Jonas	  Jansson	  
Musiklärarstuderande	  
Musikhögskolan	  Ingesund	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Syftesformulering som den såg ut vid utskick av information om forskningsstudie. Syftet har 
sedan ändrats under arbetets gång.  
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Bilaga	  3	  
	  
Samtycke	  till	  medverkan	  i	  forskningsstudie	  	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  bli	  intervjuad.	  
	  
☐	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  den	  information	  jag	  har	  fått	  om	  studien	  är	  tillräcklig.	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
Jag	  vill	  att	  mina	  beskrivna	  handlingar	  och	  mina	  uttalanden	  i	  intervjuerna	  ska	  vara	  
anonyma	  om	  de	  redovisas.	  	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
	  
Namn:______________________________________________________________________________________________	  
	  
Lärare	  i	  (ämne):___________________________________________________________________	  
	  
Lärare	  på	  (skola):__________________________________________________________________	  
	  
Ålder:__________________	  	  Antal	  år	  som	  verksam	  lärare:___________________	  
	  
Instrument:________________________________________________________________________________________	  
	  
Huvudsaklig	  hemvist	  inom	  (genreområde):____________________________________________________	  
	  
Datum,	  ort	  och	  namn:____________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  


