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Sammanfattning		
Examensarbete	inom	lärarutbildningen	
Titel:	Erfarenheter	av	musikundervisning	i	grundskolan	–	En	intervjustudie	av	hur	mu-
sikundervisningen	i	grundskolan	skiljer	sig	mellan	stadierna	
Författare:	Emma	Buréus	
Termin	och	år:	VT	2016	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ann-Sofie	Paulander	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
Syftet	med	föreliggande	studie	är	att	undersöka	hur	musikundervisningen	i	årskurs	1-6	
påverkar	förväntningen	på	och	inställningen	till	musikundervisningen	i	årskurs	7-9.		
I	bakgrunden	presenteras	en	genomgång	av	tidigare	och	nu	rådande	läroplaner	för	
grundskolan	samt	granskningar	och	forskning	som	gjorts	inom	området.	Data	har	sam-
lats	in	genom	kvalitativa	respondentintervjuer	med	fyra	individer	i	åldrarna	15-25.		
Intervjuerna	har	transkriberats,	bearbetats	och	analyserats	utifrån	ett	sociokulturellt	
perspektiv.	Resultatet	visar	att	respondenterna	upplevt	skillnader	mellan	musikunder-
visningen	i	årskurs	1-6	och	7-9,	framför	allt	i	tillgång	till	lokal	och	utrustning.	Resultatet	
visar	också	att	respondenterna	upplever	att	musikämnet	saknat	progression	genom	
grundskolan	och	det	framkommer	att	undervisningen	upplevts	som	mer	seriös	från	den	
årskurs	då	betyg	skulle	sättas.	Respondenternas	upplevelser	av	grundskolans	musikun-
dervisning	och	vad	som	påverkat	upplevelsen	diskuteras	slutligen	i	förhållande	till	den	
litteratur	som	presenterats.	
	
Nyckelord:	musikundervisning	i	grundskolan,	läroplaner,	elevperspektiv,	intervjuer,	
sociokulturellt	perspektiv	
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Abstract		
Degree	project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	Experiences	of	music	education	in	primary	school.	An	interview	study	of	how		
music	education	in	primary	school	differs	between	stages	
Author:	Emma	Buréus	
Semester	and	year:	Spring	2016	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	university	
Supervisor:	Ann-Sofie	Paulander	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
The	aim	of	the	present	study	is	to	investigate	how	music	education	in	grades	1-6	affects	
expectations	of	and	attitudes	towards	music	education	in	grades	7-9.	
The	background	presents	a	review	of	previous	and	current	curricula	for	primary	
schools,	as	well	as	audits	and	research	done	in	the	field.	Data	was	collected	through	
qualitative	interviews	with	four	subjects	aged	15-25.	The	interviews	were	transcribed,	
processed	and	analyzed	from	a	sociocultural	perspective.	After	analyzing	the	interviews,	
the	results	show	that	the	respondents	experienced	differences	between	music	teaching	
in	grades	1-6	and	7-9,	especially	regarding	access	to	locale	and	equipment.	The	results	
also	show	that	respondents	feel	that	the	subject	of	music	lacked	progression	throughout	
primary	school,	and	it	appears	that	music	education	is	perceived	as	more	serious	in	con-
junction	with	the	first	school	year	in	which	the	students’	work	was	officially	graded.	Fi-
nally,	respondents'	perceptions	of	primary	school	music	education	and	factors	affecting	
the	experience	are	discussed	in	relation	to	the	literature	presented.	
		
Keywords:	music	education	in	primary	school,	curriculum,	learner	perspective,	inter-
views,	socio-cultural	perspective	
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Förord	
	
Jag	vill	rikta	ett	varmt	tack	till	de	respondenter	som	tog	sig	tid	att	med	stort	engagemang	
dela	med	sig	av	sina	erfarenheter	och	upplevelser	i	intervjuerna.	
	
Ett	stort	tack	går	självklart	till	Helena	och	Rebecca	som	med	stort	tålamod	hjälpt	mig	
enormt	mycket	under	mitt	arbete.	Tack	för	goda	råd,	hurrarop	och	svar	på	akuta	frågor!		
	
Sist	vill	jag	storligen	tacka	mor	och	far,	nära	och	kära,	kollegor	och	elever	som	på	olika	
sätt	stöttat,	peppat	och	inspirerat	mig	i	mitt	arbete.		
	
	
	
Emma	Buréus	
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1	Inledning	
I	detta	kapitel	beskrivs	bakgrunden	till	mitt	intresse	för	hur	musikundervisningen	på	
låg-	och	mellanstadiet	påverkar	elevers	förväntning	och	inställning	till	musikundervis-
ningen	på	högstadiet.	Därefter	följer	studiens	problemformulering,	syfte	och	forsknings-
frågor.		

1.1	Studiens	utgångspunkt	
Under	min	utbildning	och	mina	första	år	som	musiklärare	i	åk	7-9,	upplever	jag	stora	skill-
nader	i	elevernas	ämneskunskaper.	Till	den	högstadieskola	jag	arbetar	på	kommer	elever	
från	flera	av	kommunens	mellanstadieskolor	och	blandas	i	olika	klasser	i	åk	7.	Redan	på	
första	musiklektionen	i	åk	7,	då	jag	hittills	börjat	med	någon	pulslek,	kan	jag	urskilja	vilken	
skola	de	gått	på	tidigare.	En	del	elever	har	haft	tillgång	till	ordentlig	musiksal	med	bra	ut-
rustning,	behörig	musiklärare	och	de	har	med	sig	goda	förkunskaper.	I	samma	klass	finns	
det	elever	som	varken	haft	tillgång	till	musiksal,	utrustning,	regelbunden	undervisning	eller	
behörig	musiklärare.		
	
Min	erfarenhet,	både	som	elev	och	lärare,	är	att	musikundervisningen	i	grundskolans	tidi-
gare	år	förbereder	eleverna	i	olika	utsträckning	inför	grundskolans	senare	år,	vilket	gör	att	
elevernas	syn	och	förväntning	på	musikämnet	också	är	olika	när	de	börjar	åk	7.	För	mig	som	
lärare	har	det	varit	problematiskt	att	forma	en	undervisning	där	hälften	av	eleverna	spelar	
fyra	gitarrackord	med	bra	flyt	medan	andra	halvan	bara	hållit	i	en	gitarr	vid	enstaka	till-
fällen,	eller	där	hälften	av	eleverna	arbetat	med	puls	sedan	åk	1	och	hälften	endast	haft	mu-
siklektioner	vid	enstaka	tillfällen.		Eleverna	har	inte	bara	olika	ämneskunskaper	med	sig,	de	
har	olika	förväntningar	och	inställning	till	ämnet.	Jag	menar	inte	att	alla	elever	ska	jubla	när	
de	kommer	till	musiklektionerna,	intresset	ser	olika	ut	hos	olika	individer,	men	jag	tycker	
mig	ha	erfarit	att	de	elever	som	inte	har	positiva	erfarenheter	av	musiken	under	åk	1-6	
kommer	med	en	något	mer	motsträvig	och	ifrågasättande	inställning	till	ämnet	när	de	börjar	
på	högstadiet.	Kanske håller det här problemet på att gå över i och med implementeringen av 
Lgr11, betyg från åk 6 och kravet på behöriga lärare. 
	
Mitt	arbete	kommer	att	handla	om	vilken	betydelse	musikundervisningen	i	åk	1-6	har	
för	inställningen	till	och	förväntningarna	på	musikundervisningen	i	åk	7-9.		
Innan	jag	påbörjade	min	undersökning	var	min	uppfattning	och	erfarenhet	att	de	elever	som	
under	låg-	och	mellanstadiet	deltagit	i	en	ändamålsenlig	musikundervisning	där	kreativa,	
analytiska	och	musikaliska	förmågor	utvecklats,	får	med	sig	en	god	förståelse	för	ämnet	och	
vet	ungefär	vad	som	väntar	i	musikundervisningen	på	högstadiet.	Min	uppfattning	är	att	så-
dana	erfarenheter	påverkar	förväntningarna	på	musikämnet	positivt.	Är	elevernas	erfaren-
het	till	exempel	att	de	har	fått	sjunga	en	gång	i	veckan	eller	att	klassläraren	någon	gång	per	
termin	visat	dem	något	gitarrackord,	tror	jag	däremot	att	förväntningarna	och	inställningen	
till	musikämnet	inte	är	något	vidare	positiva.		

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Förutsättningarna	och	ramfaktorerna	för	musikundervisningen	i	årskurs	1-6	ser	olika	ut	
med	tanke	på	ovanstående	beskrivning.	Ändå	förväntas	eleverna	ha	likvärdig	förkunskap	
när	de	börjar	högstadiet.	Påverkar	de	olika	förutsättningarna	i	ramfaktorerna	elevernas	in-
ställning	och	förväntning	på	musikundervisningen	i	åk	7-9?	Är	det	ett	problem	att	elever	
med	olika	förförståelse/ämneskunskaper	och	eventuellt	olika	förväntningar	hamnar	i	
samma	klass	på	högstadiet?	
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Jag	vill	undersöka	hur	erfarenheterna	av	musikundervisningen	under	årskurs	1-6	påverkar	
inställningen	till	musikämnet	i	åk	7-9,	om	goda	erfarenheter	av	musikundervisningen	i	de	
tidiga	åldrarna	genererar	en	positiv	inställning	till	musikämnet	på	högstadiet.		
	
Syftet	med	studien	är	att	undersöka	musikundervisningens	villkor	i	grundskolan	med	avse-
ende	på	skillnader	mellan	olika	stadier.		
	
De	forskningsfrågor	jag	kommer	använda	mig	av	för	att	uppnå	syftet	är	följande:	

	
1. Hur	upplever	före	detta	elever	sin	musikundervisning	i	de	lägre	årskurserna	jämfört	

med	i	de	högre	årskurserna?		
	

2. Upplever	eleverna	att	musikundervisningen	i	de	lägre	årskurserna	påverkade	inställ-
ningen	till	och	förväntningen	på	musikundervisningen	på	högstadiet?	I	sådana	fall,	på	
vilket	sätt?	

	
Jag	hoppas	att	min	undersökning	kommer	att	ge	en	djupare	förståelse	för	vad	som	påverkar	
elevers	olika	förväntningar	och	inställning	till	musikämnet	i	grundskolan.	Det	hoppas	jag	kan	
synliggöra	vikten	av	ett	holistiskt	förhållningssätt	till	grundskolan	med	tydlig	progression,	
inte	bara	på	respektive	stadium	utan	även	vid	stadieövergångarna,	i	enlighet	med	Lgr11.	 
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	tidigare	forskning	och	litteratur	som	är	relevant	i	förhållande	
till	studiens	syfte	och	dess	forskningsfrågor.	Därefter	följer	en	presentation	av	studiens	
teoretiska	utgångspunkt.		

2.1	Kursplaner	och	betygskriterier	
År	1842	införs	folkskolan	i	Sverige.	Musiken	i	skolan	syftar	till	att	förbättra	psalmsången	
i	kyrkan	och	ämnet	heter	kyrkosång.	Ända	fram	till	1962	års	läroplan	för	grundskolan	
har	skolan	varit	kopplad	till	kyrkan	och	musikundervisningen	har	till	största	del	utgjorts	
av	sång,	främst	psalmsång	och	fosterlandssånger.	Musikundervisningen	syftar	också	till	
att,	förutom	att	förmedla	grundläggande	kunskaper,	främja	musikintresse	hos	elever	
(Grahn	Stenbäck,	1995).	Från	och	med	1969	års	läroplan	för	grundskolan	finns	musika-
liskt	skapande	med	i	målen,	något	som	utvecklas	i	de	efterföljande	läroplanerna.	I	Lgr80	
står	tre	huvudmoment	att	finna:	musicerande,	musikkunnande	och	musikskapande.	Uti-
från	dessa	tre	huvudmoment	ska	undervisningen	bedrivas.	När	Lpo94	börjar	gälla	läggs	
huvudmomentet	musiklyssnande	till	(Heiling,	1997).	Den	stora	förändringen	i	införan-
det	av	Lpo94	är	påverkat	av	åttiotalets	samhällsutveckling:	
	

Detta	resulterade	bl.a.	i	ett	nytt	resursfördelningssystem.	Staten	anslog	fort-
sättningsvis	pengar	i	form	av	en	klumpsumma	till	skola,	barnomsorg	och	
äldreomsorg,	och	fördelningen	av	resurser	mellan	dessa	områden	blev	ett	
kommunalt	ansvar.	Också	besluten	om	hur	medlen	skulle	fördelas	inom	en	
skola	decentraliserades.	(Heiling,	1997,	s.	76)	

	
Decentraliseringen	medför	från	staten	ett	behov	av	ökad	kontroll,	för	att	säkerställa	att	
medlen	förvaltas	på	bästa	sätt.	Målen	i	Lpo94	består	av	strävandemål	och	uppnående-
mål	men	endast	uppnåendemålen	för	årskurs	fem	och	årskurs	nio	är	formulerade	i	läro-
planen.	Det	innebär	att	lärarna	själva,	med	hjälp	av	strävandemålen,	får	översätta	kurs-
planen	till	lokala	mål	för	varje	årskurs.	Slutligen	består	den	ökade	kontrollen	av	en	ut-
värdering	av	dessa	lokala	mål	(Heiling,	1997).	År	2000	görs	en	revidering	av	kurspla-
nerna	och	betygskriterierna	i	Lpo94.	Det	som	förändrats	är	bland	annat	tydligare	riktlin-
jer	kring	ämnenas	innehåll,	uppdateringar	utifrån	samhällsutvecklingar	och	ny	forsk-
ning.	Specifikt	för	musikämnet	har	bland	annat	förtydliganden	gjorts	vad	gäller	ämnets	
roll	och	funktion.	IT	som	verktyg	i	undervisningen	blir	tydligare,	producerande	och	ge-
staltande	i	kombination	med	andra	estetiska	uttryck	lyfts	fram	samt	omformuleringen	
att	lyssna	”medvetet”	på	musik	istället	för	”aktivt”	blir	viktig	(Skolverket	2015).	Här	föl-
jer	uppnåendemålen	för	femte	respektive	nionde	skolåret	i	Lpo94	(2002):	
	

Mål	som	eleverna	skall	ha	uppnått	i	slutet	av	det	femte	skolåret	
Eleven	skall:		

• kunna	delta	i	unison	sång	och	enkla	former	av	melodi-,	rytm-	och	ack-
ordspel	samt	föra	samtal	kring	musicerandet,	 

• individuellt	och	tillsammans	med	andra	kunna	skapa	musik	i	elemen-
tära	former,	 

• förstå	och	använda	begrepp	som	melodi,	ackord,	puls,	rytm	och	taktart	
i	olika	uttrycks-	och	gestaltningsformer,	 

• vara	medveten	om	och	kunna	reflektera	kring	musikens	funktioner	
och	varierande	uttryck	i	dagens	och	gångna	tiders	samhällen.	
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Mål	som	eleverna	skall	ha	uppnått	i	slutet	av	det	nionde	skolåret	
Eleven	skall:	

• kunna	använda	sin	röst	i	unison	och	flerstämmig	sång,	 
• kunna	delta	i	gruppmusicerande	med	melodi-,	rytm-	och	ackordspel	

samt	kunna	reflektera	över	och	bedöma	utförandet,	 
• kunna	använda	musik,	text	och	andra	uttrycksformer	i	skapande	och	

improvisation	för	att	gestalta	tankar	och	idéer,	 
• kunna	tillämpa	centrala	ämnesbegrepp	i	eget	musicerande,	musik-

skapande	och	musiklyssnande,	 
• ha	kunskaper	om	musikens	uttrycksformer,	funktioner	och	traditioner	

i	olika	kulturer	samt	kunna	reflektera	kring	dessa	utifrån	musiken	i	
dagens	svenska	samhälle,	 

• vara	medveten	om	olika	ljud-	och	musikmiljöers	påverkan	på	männi-
skan	och	vikten	av	hörselvård.		

(Skolverket,	2002,	s.	44)	
	
Lgr11	är	den	nuvarande	läroplanen	och	började	gälla	1	juli	2011	(Skolverket,	2015).	
Den	inleder	syftet	med	musikundervisning	i	grundskolan	med	följande	ord:		
	

Undervisningen	i	ämnet	musik	ska	syfta	till	att	eleverna	utvecklar	kunskaper	
som	gör	det	möjligt	att	delta	i	musikaliska	sammanhang,	både	genom	att	själva	
musicera	och	genom	att	lyssna	till	musik.	(Skolverket,	2015,	s.	141)	 

	
Vidare	följer	en	mer	utförlig	beskrivning	av	vad	undervisningen	”ska	ge	eleverna	förut-
sättningar	att”	(Skolverket,	2015,	s.	141)	tillägna	sig	eller	utveckla.	Därefter	följer	en	
sammanfattning:	
	

Genom	undervisningen	i	ämnet	musik	ska	eleverna	sammanfattningsvis	ges	
förutsättningar	att	utveckla	sin	förmåga	att	
-	spela	och	sjunga	i	olika	musikaliska	former	och	genrer,		
-	skapa	musik	samt	gestalta	och	kommunicera	egna	musikaliska	tankar	och	
idéer,	och		
-	analysera	och	samtala	om	musikens	uttryck	i	olika	sociala,	kulturella	och	hi-
storiska	sammanhang.	(Skolverket,	2015,	s.	141)	

	
Det	centrala	innehållet	för	musik	i	Lgr11	utgår	från	tre	rubriker	som	gäller	för	årskurs	
1-9:	Musicerande	och	musikskapande,	Musikens	verktyg	samt	Musikens	sammanhang	och	
funktioner.	Under	rubrikerna	följer	moment	som	undervisningen	ska	innehålla,	anpassat	
efter	respektive	stadie	för	att	eleverna	successivt	ska	utvecklas	och	slutligen	bedömas.	
Som	exempel	finns	under	rubriken	Musikens	verktyg	följande	moment	med	tydlig	pro-
gression	för	respektive	stadie:		
	

I	åk	1-3	/…/	Rytm,	klang,	dynamik	och	tonhöjd	som	byggstenar	för	att	musi-
cera	och	komponera	musik.	(Skolverket,	2015,	s.	141)	
	
I	åk	4-6	/…/	Rytm,	klang	och	dynamik,	tonhöjd,	tempo,	perioder,	taktarter,	
vers	och	refräng	som	byggstenar	för	att	komponera	musik	i	olika	genrer.		
(Skolverket,	2015,	s.	142)	
	
I	åk	7-9	/…/	Rytm,	klang	och	dynamik,	tonhöjd,	tempo,	perioder,	taktarter,	
vers,	refräng	och	ackord	som	byggstenar	för	att	musicera	och	komponera	mu-
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sik	i	olika	genrer	och	med	varierande	instrumentation.	(Skolverket,	2015,		
s.	143)	
	

Samtliga	moment	under	varje	rubrik	presenteras	på	liknande	sätt	för	respektive	stadie.	
Momenten	följer	en	tydlig	progression	genom	alla	stadier.		
	
I	betygssystemet	(Skolverket,	2015)	är	E	det	lägsta	godkända	betyget	och	A	det	högsta.	
Har	man	inte	uppnått	kunskapskraven	för	betyget	E	sätts	betyget	F	eller	om	läraren	
saknar	underlag	att	bedöma	sätts	ett	streck	(-).	Kunskapskraven	som	eleverna	arbetar	
mot	är	för	slutet	av	årskurs	6	respektive	slutet	av	årskurs	9.	Således	arbetar	eleverna	i	
årskurs	7	mot	målen	för	årskurs	9.	Kunskapskraven	är	utformade	på	samma	sätt	för	
årskurs	6	och	årskurs	9,	utifrån	förmågorna	sång	och	spel,	skapande	och	analys.	För	be-
tyget	E	i	slutet	av	årskurs	6	lyder:	
	

Eleven	kan	delta	i	gemensam	sång	och	följer	då	i	någon	mån	rytm	och	ton-
höjd.	Eleven	kan	även	spela	delar	av	en	enkel	anpassad	melodi,	bas	och	slag-
verksstämma	samt	bidra	till	ackompanjemang	på	ett	ackordinstrument	med	
några	ackord.	Dessutom	sjunger	eller	spelar	eleven	på	något	instrument	i	
viss	mån	med	tajming.		
	
Eleven	kan,	utifrån	egna	musikaliska	idéer,	bidra	till	att	skapa	musik	genom	
att	med	hjälp	av	röst,	instrument	eller	digitala	verktyg	utgå	från	några	enkla	
musikaliska	mönster	och	former	och	pröva	hur	dessa	kan	bidra	till	en	funge-
rande	komposition.		
	
Eleven	kan	föra	enkla	resonemang	om	eget	och	andras	musicerande.	Eleven	
kan	även	uttrycka	sig	på	ett	enkelt	sätt	om	egna	musikupplevelser	samt	besk-
riva	och	ge	exempel	på	hur	musik	kan	påverka	människor.	Dessutom	kan	ele-
ven	med	viss	säkerhet	urskilja	och	ge	exempel	på	musikaliska	karaktärsdrag	
från	olika	genrer	och	kulturer	samt	med	viss	säkerhet	ge	exempel	på	instru-
ment	från	olika	instrumentgrupper.		
(Skolverket,	2015,	s.	144) 

	
I	kunskapskraven	för	betyget	E	i	slutet	av	årskurs	9	ökar	svårighetsgraden	och	kraven	
höjs.	Fortfarande	är	utformningen	densamma,	med	förmågorna	sång	och	spel,	skapande	
och	analys.		
	

Eleven	kan	delta	i	gemensam	sång	och	följer	då	med	viss	säkerhet	rytm	och	
tonhöjd.	Eleven	kan	även	spela	enkla	melodier,	bas	och	slagverksstämmor	
med	viss	tajming	samt	ackompanjera	på	ett	ackordinstrument	och	byter	då	
ackord	med	visst	flyt.	Eleven	anpassar	i	viss	mån	sin	stämma	till	helheten	ge-
nom	att	lyssna	och	till	viss	del	uppmärksamma	vad	som	sker	i	musicerandet.	
Dessutom	sjunger	eller	spelar	eleven	på	något	instrument	i	någon	genre	med	
delvis	fungerande	teknik	och	i	viss	mån	passande	karaktär.	Eleven	kan	då	bi-
dra	till	att	bearbeta	och	tolka	musiken	till	ett	musikaliskt	uttryck.	 
	
Eleven	kan,	utifrån	egna	musikaliska	idéer,	bidra	till	att	skapa	musik	genom	
att	med	hjälp	av	röst,	instrument,	eller	digitala	verktyg	pröva	hur	olika	kom-
binationer	av	musikaliska	byggstenar	kan	forma	kompositioner	som	har	en	i	
huvudsak	fungerande	form.	Dessutom	kan	eleven	kombinera	musik	med	
andra	uttrycksformer	så	att	de	olika	uttrycken	i	någon	mån	samspelar.	 
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Eleven	kan	även	ge	enkla	omdömen	om	eget	och	andras	musicerande	och	bi-
dra	med	förslag	som	kan	leda	till	att	det	musikaliska	arbetet	utvecklas.	Eleven	
kan	föra	enkla	och	till	viss	del	underbyggda	resonemang	om	musikens	olika	
funktioner	och	vilken	betydelse	den	har	och	historiskt	har	haft	för	individer	
och	samhällen.	Dessutom	kan	eleven	i	viss	utsträckning	urskilja	och	jämföra	
musikaliska	karaktärsdrag	från	olika	genrer,	epoker	och	kulturer	samt	med	
viss	säkerhet	urskilja	olika	instrument	och	instrumentgrupper	och	beskriva	
deras	funktion	i	olika	sammanhang.	(Skolverket,	2015,	s.	145-146) 

	
Det	finns	kunskapskrav	för	betygen	E,	C	och	A.	För	att	nå	D	eller	B	ska	eleven	ha	uppfyllt	
kunskapskraven	för	E	respektive	C	samt	till	övervägande	del	uppnått	kraven	för	C	re-
spektive	A.		
	
Lpo94	och	Lgr11	är	de	senaste	läroplanerna	och	således	de	läroplaner	som	varit	aktu-
ella	när	informanterna	till	föreliggande	studie	gick	i	grundskolan.	Innehållet	i	dessa	lä-
roplaner	är	det	som	legat	till	grund	för	den	musikundervisning	informanterna	deltagit	i.	

2.2	Musikundervisning	i	grundskolan	
I	detta	avsnitt	belyses	musikundervisningens	ramfaktorer,	de	krav	som	ställs	i	ämnet	
och	synen	på	förkunskaper	i	ämnet.			

2.2.1	Ramfaktorer	
Det	finns	en	mängd	faktorer	att	förhålla	sig	till	som	påverkar	förutsättningarna	för	
undervisningen	på	olika	sätt,	både	för	lärare	och	elever.	Dessa	kallas	för	ramfaktorer.	
Exempel	på	ramfaktorer	är	lokal,	tid,	utrustning,	styrdokument,	organisation	och	för-
väntningar	(Hanken	&	Johansen,	2013).	

Styrdokument	
Gemensam	ramfaktor	för	hela	grundskolan	är	dess	styrdokument;	skollagen,	den	över-
gripande	läroplanen	och	den	specifika	kursplanen	för	varje	ämne.	I	styrdokumenten	
finns,	för	att	undervisningen	ska	vara	nationellt	likvärdig,	riktlinjer	för	många	av	ram-
faktorerna.	I	skollagen	föreskrivs	att:	
	

För	utbildningen	ska	de	lokaler	och	den	utrustning	finnas	som	behövs	för	att	
syftet	med	utbildningen	ska	kunna	uppfyllas.	(SFS	2010:800,	kap.	2,	35§)	

	
Enligt	skollagen	(SFS	2010:800)	ska	utbildningen	inom	skolväsendet	vara	likvärdig	oav-
sett	var	i	landet	man	utbildar	sig.		Den	garanterade	undervisningstiden	i	musikämnet	är	
reglerad	i	en	timplan	från	Skolverket	(2014):	
	

Efter	genomgången	grundskoleutbildning	ska	varje	elev	ha	fått	undervisning	i	
minst	det	totala	garanterade	antalet	timmar…	Musik	230.	(Skolverket,	2014)	

	
Timplanen	gäller	hela	grundskolan	och	timmarna	fördelas	således	över	alla	stadier.	

Läraren	
Lärarnas	Riksförbund	(2013)	lät	göra	en	deskriptiv	undersökning,	Stäm	upp!	Om	musik-
ämnet	i	svensk	grundskola,	baserad	på	svar	från	386	grundskollärare	som	undervisade	i	
musik	under	läsåret	2012/2013.	Frågorna	handlade	om	lärarnas	förutsättningar	och	
villkor	för	att	bedriva	en	god	musikundervisning.	Utbildningen	hos	de	idag	verksamma	
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musiklärarna,	och	således	de	som	deltagit	i	undersökningen,	ser	olika	ut.		De	som	är	be-
höriga	att	undervisa	i	musik,	alltså	slutfört	en	utbildning,	”kan	ha	läst	allt	ifrån	en	orien-
teringskurs	i	ämnet	(vissa	klasslärare)	till	att	ha	läst	hela	lärarutbildningen	inom	musik-
ämnet	(ettämneslärare)”	(s.	9).	I	svarsunderlaget	har	70	procent	av	lärarna	svarat	att	de	
anser	sig	ha	”utbildningsmässiga	förutsättningar	att	bedriva	musikundervisning”	(s.10).	
Av	de	70	procenten	upplever	sig	de	som	endast	undervisar	på	högstadiet	vara	mer	säkra	
än	de	som	undervisar	i	låg-	och	mellanstadiet.	16	procent	svarade	att	de	saknar	utbild-
ningsmässiga	förutsättningar.	Lärarnas	Riksförbund	lyfter	fram	tre	möjliga	orsaker	till	
detta:	
	

En	förklaring	kan	vara	att	läroplanen	är	så	ny	att	många	lärare	ännu	inte	hun-
nit	känna	sig	bekväma	med	den.	Vidare	kan	det	vara	så	att	de	lärare	som	är	
behöriga	för	musikundervisning	i	grundskolan,	men	endast	läst	en	oriente-
ringskurs	i	ämnet	inom	ramen	för	klasslärarutbildningen,	känner	att	utbild-
ningen	inte	räckt	till.	Ytterligare	en	tänkbar	förklaring	är	att	man	helt	enkelt	
saknar	rätt	utbildning	för	det	uppdrag	man	har	att	sköta.	(Lärarnas	Riksför-
bund,	2013,	s.	10)	
	

I	Skolinspektionens	(2011)	kvalitetsgranskning	av	musikämnet,	Musik	i	grundskolan	–	
Är	du	med	på	noterna	rektorn?,	belyses	bland	annat	musiklärarnas	arbetssituation.	Ex-
emplet	är	från	en	dubbeltimme	i	musik	(80	minuter)	då	eleverna	i	grupper	ska	öva	för	
att	sedan	framföra	en	låt	för	resten	av	klassen.	Inspektörerna	iakttar	att	eleverna,	trots	
den	långa	lektionen,	inte	hann	spela	särskilt	mycket.	Vidare	uppger	inspektörerna	att	
den	beskrivna	lektionen	är	representativ	för	flera	lektioner	de	besökt.	De	menar	att	mu-
siklärarens	närvarande	hos	grupperna	höjde	spelandets	kvalitet	påtagligt,	men	att	lära-
ren	inte	hann	hjälpa	eleverna	i	tillräcklig	utsträckning.	Eleverna	berättar	att	lektionen	är	
typisk	i	sitt	slag	och	att	de	önskar	mer	hjälp	från	läraren	då	det	upplevs	som	svårt	att	
veta	hur	de	ska	spela	samt	att	samspelet	inte	fungerar.	Det	är	musicerande	som	är	hu-
vudfokus	i	momentet:		
	

Det	finns	återkommande	mönster	i	lektionerna	som	kan	behöva	problemati-
seras.	Eleverna	har	ofta	en	oklar	bild	av	målet	med	lektionerna	och	hur	inne-
hållet	i	dem	är	kopplat	till	målen	i	kursplanen.	En	annan	aspekt	som	eleverna	
ofta	lyfter	fram	är	att	de	är	osäkra	på	om	musikläraren	egentligen	vet	vad	de	
kan	och	att	det	kan	vara	svårt	att	hinna	visa	vad	man	kan.	Många	av	de	inter-
vjuade	musiklärarna	känner	sig	otillräckliga.	De	inser	att	arbetsformerna	
skulle	behöva	förändras,	men	tycker	att	det	är	svårt	att	veta	hur.	(Skolinspekt-
ionen,	2011,	s.	15-16)	
	

Skolinspektionen	upplever	en	risk	att	stora	delar	av	terminen	fortgår	utan	att	eleverna	
fått	tillräcklig	undervisning	för	att	utvecklas	i	musikämnet	när	läraren	inte	hinner	med	
att	hjälpa	alla.	Vidare	gör	de	en	koppling	till	problematiken	kring	elever	som	”inte	haft	
reella	möjligheter	att	uppnå	färdigheter	i	tidigare	årskurser.”	(Skolinspektionen	2011,	s.	
16)		

Lokal	
På	frågorna,	i	Lärarnas	Riksförbunds	(2013)	undersökning,	om	”det	finns	nödvändig	
utrustning	på	deras	skola	för	att	möjliggöra	undervisningen”,	samt	om	”de	har	en	lekt-
ionssal	som	är	anpassad	för	musikundervisning”	(s.	10),	svarar	fler	än	var	tredje	”nej”.	
På	högstadiet,	till	skillnad	från	låg-	och	mellanstadiet,	finns	det	i	något	större	utsträck-
ning	fler	ändamålsenliga	undervisningslokaler	och	bättre	tillgång	till	utrustning	anpas-
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sade	till	ämnet,	enligt	undersökningen.	Blickar	man	bakåt	i	historien	har	kursplaner	och	
läroplaner	varit	mer	preciserade	för	grundskolans	senare	år,	enligt	Lärarnas	Riksför-
bund,	vilket	enligt	undersökningen	skulle	kunna	vara	en	förklaring	till	skillnaderna	i	
tillgång	till	ändamålsenlig	utrustning	och	lokal.	
	
Skolinspektionens	(2011)	kvalitetsgranskning	visar	att	musikundervisningen	och	dess	
kvalitet	varierar	mycket	mellan	skolorna.		Utgångspunkten	var	att	titta	på	hur	skolorna	
organiserar	sin	musikundervisning	utifrån	ett	årskurs	1-9-perspektiv.	Granskningen	
visar	att	det	i	årskurs	1-5	är	vanligt	med	musikundervisning	i	klassrummet	utan	tillgång	
till	instrument.	Vidare	konstateras	att	de	elever	som	inte	fritidsmusicerar	och	”inte	får	
tillgång	till	utbildade	lärare	i	musik	eller	till	musikinstrument	får	mycket	svårt	att	nå	
målen	för	ämnet”	(s.	3)	och	i	sammanhanget	blir	förlorare.	Detta,	menar	Skolinspektion-
en,	harmoniserar	inte	med	läroplanens	intentioner:		
	

Vi	har	sett	flera	exempel	på	att	elever	kan	ha	helt	olika	kunskaper	i	musik	be-
roende	på	vilken	skola	de	kommer	ifrån.	Det	har	blivit	tydligt	när	klasser	från	
olika	skolor	slås	samman	i	exempelvis	årskurs	7	och	den	ena	halvan	har	haft	
tillgång	till	musiklärare	och	instrument	med	möjlighet	att	musicera,	medan	
den	andra	halvan	inte	haft	den	möjligheten.	Förhållandet	visar	att	eleverna	
inte	har	likvärdiga	förutsättningar	och	möjligheter	till	en	god	musikundervis-
ning.	(…)	En	annan	aspekt	är	att	musikundervisningen	försvåras	av	att	elever-
na	har	helt	olika	förkunskaper,	vilket	drabbar	alla	elever	oavsett	hur	långt	de	
kommit	i	sin	kunskapsutveckling.	(Skolinspektionen,	2011,	s.	21)   
	

Skolinspektionen	ser	att	elevernas	förkunskaper	i	ämnet	har	stor	betydelse	för	hur	de	
klarar	av	arbetssättet	på	lektionerna:	

	
Elever	som	inte	har	tillräckliga	förkunskaper	i	instrumentspel	får	svårt	att	lära	
sig	och	delta	i	musicerandet	om	de	inte	får	mycket	hjälp.		(Skolinspektionen,	
2011,	s.	16)	

	
Enligt	Skolinspektionen	(2011)	ses	det	som	viktigt	att	elever	har	likvärdiga	förutsätt-
ningar	och	förkunskaper	för	att	nå	målen.	Vidare	ser	de	det	som	problematiskt	med	
elevgrupper	där	förkunskaperna	är	olika.	

Tid	
Hur	skolorna	väljer	att	disponera	de	230	garanterade	undervisningstimmarna	i	musik	
ses	enligt	rapporten	från	Skolinspektionen	(2011)	som	synnerligen	viktigt.	Tiden	måste	
användas	effektivt	och	disponeras	över	alla	årskurser	på	ett	genomtänkt	och	för	kun-
skapsutvecklingen	gynnsamt	sätt.		I	undersökningen	framkom	att	många	avlämnande	
och	mottagande	skolor	saknade	samverkan	kring	det	pedagogiska	innehållet:	
	

Vi	har	till	exempel	besökt	skolor	där	eleverna	får	många	timmar	musik	i	års-
kurserna	1	–	3	och	få	timmar	i	årskurserna	5	–	9,	vilket	rimmar	dåligt	med	
tanke	på	kursplanens	innehåll.	(Skolinspektionen,	2011,	s.	19-20)	
 

Det	handlar	”om	att	förtäta	eller	glesa	ut	undervisningen	i	musikämnet”,	skriver	Skolin-
spektionen	(2011,	s.	20).	Både	lärare	och	elever	uttryckte	i	intervjuer	att	det	är	proble-
matisk	att	”komma	igång”	om	lektionerna	är	för	korta.	Koncentreras	musikundervis-
ningen	till	vissa	årskurser	men	med	längre	lektioner,	förloras	å	andra	sidan	kontinuitet	
och	eleverna	riskerar	att	glömma	vad	de	lärt	sig.		
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Gruppstorlek	
I	Lärarnas	Riksförbunds	(2013)	undersökning	framkommer	att	gruppstorleken	varierar	
mellan	18	och	25	elever	per	grupp.	Det	visar	sig	vara	vanligare	med	mindre	gruppstor-
lek	på	låg-	och	mellanstadiet	(16-20	elever)	än	på	högstadiet.	Majoriteten	av	de	tillfrå-
gade	lärarna	har	tjänster	som	sträcker	sig	över	alla	stadier.	Färre	arbetar	enbart	på	låg-	
och	mellanstadiet	eller	högstadiet.	På	frågan	om	lärarnas	möjlighet	till	”halvklassupp-
delning”	i	musikämnet	menar	Lärarnas	Riksförbund	att	det	är	svårt	att	dra	några	tydliga	
slutsatser	kring	skillnader	i	förutsättningarna	på	de	olika	stadierna	då	frågorna	är	
ställda	utifrån	lärarens	arbetssituation.	50	procent	av	lärarna	som	endast	arbetar	på	låg-	
och	mellanstadiet	svarar	att	de	aldrig	har	möjlighet	till	halvklassuppdelning,	medan	15	
procent	svarar	att	de	alltid	har	den	möjligheten.	Av	de	som	endast	arbetar	på	högstadiet	
har	42	procent	aldrig	möjlighet	till	halvklassuppdelning,	medan	25	procent	svarar	att	de	
alltid	har	det.		

2.2.2	Krav	
Synen	på	musikämnet	som	kunskapsämne	eller	rekreationsämne	visar	sig	enligt	Skolin-
spektionens	(2011)	granskning	vara	polariserad	både	hos	musiklärare,	elever	och	rek-
torer.	Vad	som	dock	framgår	tydligt	är	att	eleverna	uppskattar	musikämnet.	Däremot	
upplevs	kraven	som	låga.	Elever	berättar	i	intervjuer	att	närvaron	på	lektionerna	i	stort	
sett	räcker	för	ett	godkänt	betyg,	att	de	upplever	oklarhet	kring	vad	som	mäts,	bedöms	
och	”att	det	är	ganska	otydligt	vad	man	ska	kunna	i	ämnet”	(s.	22-23).	175	individuella	
utvecklingsplaner	(IUP)	togs	i	samband	med	granskningen	in	för	att	undersöka	hur	
dokumentationen	i	musikämnet	ser	ut.	I	en	stor	del	av	den	granskade	dokumentationen	
menar	inspektörerna	att	det	är	svårt	för	eleven	att	tillgodogöra	sig	någon	hjälp	i	hens	
kunskapsutveckling.	Skolinspektionen	menar	att	det	finns	stora	brister	i	skolornas	an-
vändande	av	elevomdömen	i	musikämnet:			
	

I	flera	fall	beskrivs	inte	musikämnet	alls	trots	att	eleven	har	haft	undervisning	
i	musik.	En	stor	andel	av	omdömena	är	så	knapphändigt	eller	schablonmässigt	
utformade	att	de	knappast	kan	hjälpa	eleven	att	utvecklas	i	musikämnet.	I	
samband	med	att	vi	granskat	IUP	och	omdömen	har	vi	även	upptäckt	att	det	
sällan	sker	någon	kunskapsöverföring	mellan	skolor	om	hur	det	går	för	ele-
verna	i	musikämnet	(Skolinspektionen,	2011,	s.	23). 

	
Jämfört	med	målen	i	den	tidigare	läroplanen,	Lpo94,	menar	Lärarnas	Riksförbund	
(2013)	att	kunskapskraven	höjts	och	att	förutsättningarna	för	musikämnet	måste	an-
passas	efter	dessa	krav.	

2.2.3	Rätt	förkunskaper	
I	avhandlingen	Växa	upp	med	musik.	Ungdomars	musikanvändande	i	skolan	och	på	friti-
den	följde	Bergman	(2009)	en	klass	från	årskurs	7	till	årskurs	9	genom	intervjuer	och	
deltagande	observationer.	Syftet	med	avhandlingen	var	att	uppmärksamma	hur	ungdo-
mar	använder	musik	för	skapande	och	uttryckande	av	identitet	samt	hur	de	utvecklar	
musikaliska	kunskaper	och	färdigheter	i	olika	sammanhang	och	situationer.	Bergman	
berättar	i	en	artikel	om	sin	avhandling	att	hon	ville	”undersöka	hur	ungdomar	tilläm-
pade	kunskaper	de	utvecklat	på	fritiden	i	skolan	och	vad	de	eventuellt	tog	med	sig	från	
skolans	musiklektioner	och	använde	i	andra	sammanhang”	(Selin,	2009,	s.	5).		
Bergman	har	arbetat	som	musiklärare	på	gymnasiet	och	upplevde	då	stora	skillnader	i	
elevernas	kunskap	och	färdighet.	Enligt	Bergman	(2009)	kunde	många	mycket,	en	del	



	 15	

musicerade	på	fritiden	och	andra	saknade	de	grundläggande	kunskaper	som	ingått	i	
undervisningen	på	högstadiet.	Hon	ställer	sig	kritisk	till	musikundervisning	som	utgår	
från	ett	rockbandsupplägg,	där	eleverna	spelar	gitarr,	bas,	trummor	eller	piano	i	mindre	
grupp	och	menar	att	det	förvisso	kan	motivera	en	del	men	att	det	är	elever	som	har	
”rätt”	förkunskaper	som	gynnas	och	på	så	sätt	har	bäst	förutsättningar	att	nå	kunskaps-
målen	i	ämnet.	Rätt	förkunskaper	i	sammanhanget	har	de	elever	som	spelar	i	rockband	
på	fritiden	eller	eventuellt	de	som	har	erfarenhet	av	att	spela	andra	instrument	(Selin,	
2009).		

	
Av	de	elever	som	fritidsmusicerar	är	det	enligt	Bergman	(2009)	främst	de	med	erfaren-
het	av	rockskola	eller	liknande	som	gynnas.	Elever	som	tagit	instrumentallektioner	på	
kulturskola	hade	störst	fördel	under	lektionsmomenten	som	handlade	om	musikhisto-
ria,	”de	var	ofta	bekanta	med	delar	av	den	västerländska	konstmusikrepertoaren	och	
hade	kännedom	om	att	musikhistorien	delas	in	olika	epoker”	(s.	197).	På	den	skola	där	
Bergman	gjorde	sina	observationer	lades	mer	tid	och	vikt	vid	praktiskt	musicerande	än	
vid	musikteori	och	musikhistoria:		
	

Inställningen	bland	musikläraren	och	hennes	musiklärarkollegor	på	skolan	är	
att	musikutövande	skall	ägnas	mer	tid	än	teoretiska	moment,	och	att	elever-
nas	förmåga	att	musicera	bör	viktas	högre	vid	betygsättning	än	deras	teore-
tiska	musikkunskaper.	Min	erfarenhet	från	tiden	då	jag	själv	arbetade	som	
musiklärare	är	att	en	sådan	kunskapsviktning	är	mycket	vanlig	bland	musiklä-
rare	i	årskurs	7-9.	(Bergman,	2009,	s.	131) 
	

Således	fick	elever	med	rockbands-erfarenhet	större	användning	av	sina	förkunskaper	i	
skolans	musikundervisning.	De	hade	lättare	att	utföra	uppgifter	på	egen	hand	och	gjorde	
detta	med	större	självsäkerhet:		
	

Det	innebar	också	att	de	med	erfarenhet	från	rockskolan	hade	bättre	förut-
sättningar	att	nå	upp	till	de	mål	som	formulerats	i	kursplanen.	 
Min	erfarenhet	från	den	här	undersökningen	är	bland	annat	att	de	elever	som	
saknar	erfarenhet	av	att	musicera	i	rockband,	har	betydligt	sämre	förutsätt-
ningar	att	nå	kursmålen	jämfört	med	de	som	spelar	i	band	på	fritiden.	(Berg-
man,	2009,	s.	197)	

	
De	elever	som	fritidsmusicerar,	särskilt	om	de	ägnar	sig	åt	att	spela	i	rockband,	blir	såle-
des	vinnare	i	sammanhanget	och	de	som	saknar	dessa	erfarenheter	blir	förlorare.	

2.3	Teoretiska	utgångspunkter	
I	föreliggande	studie	fokuseras	på	elevers	upplevelser	av	och	därigenom	inställning	till	
musikundervisning.	Detta	kommer	att	belysas	utifrån	ett	sociokulturellt	perspektiv.	
Vygotskij,	vars	synsätt	ligger	till	grund	för	det	sociokulturella	perspektivet,	intresserade	
sig	för	människans	utveckling	och	lärande.	Främst	var	det	samspelet	mellan	människans	
sociokulturella	utveckling	och	människans	biologiska	utveckling	som	intresserade	ho-
nom	(Säljö,	2014).			

2.3.1	Intellektuella	och	materiella	redskap	
Hur	individen	påverkas	och	formas	av	de	sociala	sammanhang	som	den	utsätts	för	är	
grunden	för	en	sociokulturell	tradition.	Säljö	(2014)	skriver	att	mediering	är	ett	begrepp	
som	avser	att	vi	människor	använder	oss	av	redskap	eller	verktyg	när	vi	förstår	och	age-
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rar	i	vår	omvärld.	Enligt	Vygotskij,	som	Säljö	hänvisar	till,	använder	vi	oss	av	två	typer	av	
redskap,	språkliga	och	det	materiella.	Det	språkliga	redskapet,	som	även	benämns	som	
ett	intellektuellt	eller	mentalt	redskap,	innefattar	till	exempel	symboler	och	tecken.	Ex-
empel	på	symboler	och	tecken	som	språkliga	redskap	kan	vara	bokstäver	och	siffror.		
Det	andra	verktyget	i	mediering	är	det	materiella,	ett	fysiskt	redskap	specifikt	för	ända-
målet.	Enligt	Säljö	menar	många	inom	den	sociokulturella	traditionen	att	det	inte	är	
fruktbart	att	skilja	mellan	intellektuella	och	fysiska	redskap,	på	grund	av	att	de	är	förut-
sättningar	för	varandra.	Utan	det	intellektuella	verktyget	ihop	med	det	fysiska	verktyget	
är	ett	uppdrag	omöjligt	att	genomföra.	Säljö	ger	som	ett	exempel	bilens	hastighetsmä-
tare:	En	hastighetsmätare	i	en	bil	är	ett	fysiskt	redskap,	men	det	fungerar	med	hjälp	av	
tecken	och	symboler	(kilometer	per	timme).	Vi	måste	således	också	använda	vårt	intel-
lektuella	redskap	för	att	hastighetsmätaren	ska	bli	meningsfull.	Säljö	menar	att	”i	stället	
för	att	tala	om	intellektuella	och	fysiska	redskap,	kan	man	därför	välja	den	mer	allmänna	
termen	kulturella	redskap”.	För	att	skriva	en	uppsats,	reparera	en	bilmotor	eller	plantera	
blommor,	krävs	så	väl	reflektion	och	kunskap	som	fysisk	handling.	Situationerna	kräver	
att	vi	både	tänker	och	utför	den	fysiska	handlingen,	annars	åstadkommer	vi	ingenting,	
menar	Säljö.	

2.3.2	Verbala	och	icke	verbala	språk	som	redskap	
Språket	ses	inom	den	sociokulturella	traditionen	som	ett	redskap	för	redskapen.	
Det	är	med	hjälp	av	språket	som	vi	uttrycker	oss,	kommunicerar,	förstår	och	orga-
niserar	vår	omvärld.	Med	språk	menas	inte	våra	nationella	språk	utan	olika	typer	
av	teckensystem	(Säljö,	2014).		
	

Språk	i	den	sociokulturella	traditionen	ska	därför	förstås	som	ett	dynamiskt	
och	ständigt	utvecklingsbart	teckensystem	som	samspelar	med	andra	ut-
trycksformer.	Det	finns	ingen	konflikt	eller	motsättning	mellan	bild,	talat	och	
skrivet	språk,	formler	och	andra	teckensystem;	de	är	alla	dela	av	vår	förmåga	
att	mediera	världen	och	de	är	beroende	av	varandra.	Inte	heller	finns	det	nå-
gon	motsättning	mellan	olika	former	av	kroppsspråk	(gester,	ögonkontakt	
med	mera)	och	språklig	kommunikation	–	sådana	resurser	samverkar	när	vi	
kommunicerar.	I	modernt	språkbruk	kan	man	säga	att	människan	är	en	mul-
timodal	teckenskapare.	(Säljö,	2014,	s.	302)		

	
Enligt	Säljö	(2014)	menar	Vygotskij	att	språket	inte	bara	finns	mellan	människor,	utan	
också	inom	människor.	Han	ser	språket	som	ett	redskap	även	i	våra	tankar.	Leif	Strand-
berg	(2006)	skriver	i	sin	bok	Vygotskij	i	praktiken:	bland	plugghästar	och	fusklappar	att	
”det	är	i	människans	yttre	aktiviteter	som	hon	skapar	sig	ett	råmaterial	för	inre	proces-
ser”	(s.	10).	

2.3.3	Rummets	betydelse	
Strandberg	(2006)	berör	i	ovan	nämnda	bok	vikten	av	klassrummets	utformning.	Män-
niskan	lever,	verkar	och	påverkas	av	och	i	den	kultur,	miljö	och	situation	hon	befinner	
sig.	Han	tar	barnet	som	utgångspunkt	och	menar	att	barnets	förhållande	till	miljö	för-
ändras	och	utvecklas.	Detta	utvecklas	beroende	på	barnets	aktivitet	i	miljön.	Som	exem-
pel	tar	Strandberg	förändringen	som	sker	från	att	ett	barn	krupit	till	att	barnet	ställer	sig	
upp	och	lär	sig	gå.	Barnet	upplever	rummet	på	ett	helt	nytt	sätt,	relationen	till	rummet	
har	förändrats	och	barnet	utvecklar	nya	uppfattningar	om	miljöns	innebörder.	Enligt	
Strandberg	(2006)	talar	rummet	till	barnen	och	påverkar	i	hög	utsträckning	barnets	
lärande.	Han	citerar	Vygotskij	och	betonar	särskilt	”its	sense	and	meaning”:		
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I	think	you	will	agree	with	me	when	I	say	that	any	event	or	situation	in	a	
child’s	enviroment	will	have	different	effect	on	him	[her]	depending	on	how	
far	the	child	understands	its	sense	and	meaning.	(Strandberg,	2006,	s.	19)	

	
Rummet	är	alltså	inte	något	neutralt,	enligt	Strandberg,	utan	signalerar	kunskaper,	vär-
deringar,	känslor	och	förväntningar.	
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3	Metodologi	och	metod	
I	detta	kapitel	presenteras	den	valda	metoden	och	studiens	design.	

3.1	Metodologiska	utgångspunkter	
Den	metod	som	används	i	denna	studie	är	kvalitativa	intervjuer,	vilket	är	ett	flexibelt	
arbetssätt	som	visar	på	ett	djupt	aktörsperspektiv.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	menar	
att	kvalitativa	forskningsintervjuer	är	ett	unikt	sätt	att	komma	nära	en	persons	upple-
velser	och	tankar,	att	förstå	det	upplevda	i	den	intervjuades	livsvärld.	Kortfattat	beskri-
ver	de	det	så	här:		
	

Den	kvalitativa	forskningsintervjun	söker	förstå	världen	från	undersöknings-
personernas	synvinkel,	utveckla	mening	ur	deras	erfarenheter,	avslöja	deras	
levda	värld	som	den	var	före	de	vetenskapliga	förklaringarna.	(Kvale	&	
Brinkmann,	2014,	s.	17)	

	
Det	förhållningssättet	passar	mycket	bra	utifrån	syftet	med	denna	studie.	Några	nackde-
lar	med	intervjuer	är	att	de	inte	är	objektiva,	att	de	är	mycket	personberoende	samt	att	
resultaten	inte	blir	generaliserbara	på	grund	av	för	få	intervjupersoner	(Kvale	&	Brink-
mann,	2014).	Däremot	finns	möjligheten	att	ställa	följdfrågor	vilket	ökar	förståelsen	för	
den	intervjuade.	I	denna	studie	ligger	fokus	på	den	personliga	upplevelsen	och	förståel-
sen	för	den.	Därför	anser	jag	fördelarna	med	intervjuer	vara	fler	än	med	kvantitativa	
metoder	som	till	exempel	enkäter.	
				
Kvale	och	Brinkmann	(2014)	beskriver	forskningsintervjun	som	ett	samtal	mellan	två	
personer	med	samma	intresse.	Det	är	varken	ett	vardagligt	samtal	eller	en	strukturerad	
intervju	där	intervjuaren	utgår	från	ett	frågeformulär,	utan	rör	sig	i	gränslandet	däre-
mellan.	Till	sin	hjälp	har	intervjuaren	istället	en	intervjuguide	innehållande	teman	och	
föreslagna	frågor.	Intervjun	spelas	in	med	ljudupptagning,	skrivs	ut	och	är	sedan	det	
stoff	som	används	för	analys	i	studien.	Om	den	kvalitativa	intervjun	som	metod	skriver	
Johansson	och	Svedner	(2010)	följande:	
	

Syftet	med	den	kvalitativa	intervjun	är	att	få	den	intervjuade	att	ge	så	uttöm-
mande	svar	som	möjligt.	Då	måste	frågorna	anpassas	så	att	intervjupersonen	
får	möjlighet	att	ta	upp	allt	hon	har	på	hjärtat.	(Johansson	&	Svedner,	2010,	s.	
31)	
	

För	att	få	så	uttömmande	svar	som	möjligt	var	detta	något	som	var	avsett	att	finnas	i	
åtanke	under	utformningen	av	intervjufrågorna.		

3.2	Metod	och	design	av	studien	
Under	denna	rubrik	presenteras	urvalet	av	respondenter	samt	en	beskrivning	av	hur	
arbetet	genomförts.	Här	behandlas	även	studiens	tillförlitlighet,	giltighet	och	etiska	
överväganden.	

3.2.1	Val	av	metod	
Föreliggande	studie	utgår	ifrån	fyra	intervjuer	med	personer	i	åldrarna	15-25	år.	Meto-
den	har	valts	för	att	främja	den	personliga	berättelsen	om	upplevelsen	av	forsknings-
ämnet.	Att	samla	in	data	med	hjälp	av	enkäter	kunde	ha	varit	ett	alternativ.	Då	hade	
spridningen	blivit	större	och	svaren	mer	kvantitativa.	Dock	var	min	intention	att	ta	del	
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av	och	få	djupare	förståelse	för	individers	upplevelser	och	valet	föll	därför	på	kvalitativa	
intervjuer.		

3.2.2	Urval	
Respondenterna	i	denna	studie	har	utvalts	genom	ett	strategiskt	urval	och	så	kallade	
typiska	fall	(Johannessen	&	Tufte,	2003).	Detta	innebär	att	individerna	är	representativa	
för	det	som	ska	studeras.	Några	kriterier	som	följts	är	ålder,	lämplighet,	frivillighet	och	
praktisk	genomförbarhet.	Respondenternas	grundskolebakgrund	och	musikaliska	bak-
grund	har	också	tagits	hänsyn	till	för	mångsidighetens	och	spridningens	skull.	Intervju-
personerna	själva	är	direkt	inblandade	i	det	som	studeras,	varför	det	är	frågan	om	re-
spondentintervjuer,	till	skillnad	från	informantintervjuer	då	den	intervjuade	enbart	in-
formerar	om	något	som	den	står	utanför	(Holme	&	Solvang,	1997).		
	
Respondenterna	kontaktades	via	mejl	och	telefon.	Här	följer	en	kort	presentation	av	
dem:	
	

1. Frida	har	studerat	tre	år	på	gymnasiet	med	musikinriktning	med	sång	som	hu-
vudinstrument.	Efter	gymnasiet	arbetade	hon	i	butik	i	några	år	för	att	sedan	ta	
över	jobbet	som	butikschef.	Nuvarande	anställning	har	hon	som	avdelningschef	i	
en	stor	butik	sedan	cirka	ett	år	tillbaka.	När	hon	gick	i	grundskolan	var	Lpo94	en	
rådande	läroplan.	Tidigare	musikaliska	erfarenheter	består	av	sånglektioner	un-
der	ett	antal	år.	Frida	är	26	år	när	intervjun	genomförs.	

	
2. Klara	studerar	på	gymnasiet	med	naturvetenskaplig	inriktning	och	har	under	

högstadiet	haft	Lgr11	som	läroplan	samt	Lpo94	under	låg-	och	mellanstadiet.	
Hon	har	inte	fritidsmusicerat	utan	har	enbart	musikundervisningen	i	grundsko-
lan	som	musikutbildning.	Klara	är	16	år	när	intervjun	genomförs.	

	
3. Niklas	är	universitetsstuderande	och	ägnar	sig	inte	åt	fritidsmusicerande	och	har	

inte	gjort	det	tidigare	heller.	Studierna	på	gymnasiet	var	idrottsinriktade	och	
fortsatta	studier	efter	gymnasiet	inriktades	mot	humanitär	hjälp	och	medicin	in-
nan	han	påbörjade	sina	nuvarande	studier.	När	han	gick	grundskolan	var	läro-
plan	Lpo94	gällande.	Niklas	är	24	år	när	intervjun	genomförs.	

	
4. Ida	går	i	årskurs	nio	och	är	första	årskullen	som	fått	betyg	i	årskurs	sex	enligt	

Lgr11.	Musik	är	inte	något	som	hon	ägnar	sig	åt	på	fritiden	utan	hon	har	bara	ta-
git	del	av	musikundervisningen	i	grundskolan.	Ida	är	15	år	när	intervjun	genom-
förs.	

3.2.3	Datainsamling	
Intervjupersonerna	kontaktades	och	efter	deras,	och	i	vissa	fall	även	deras	vårdnadsha-
vares,	godkännande	bokades	tillfälle	för	intervju.	I	samband	med	detta	skickades	via	
mejl	ett	dokument	innehållande	studiens	syfte,	forskningsfrågor	samt	några	frågor	att	
fundera	över	inför	intervjun	(se	bilaga	1).	Frågorna	som	de	bads	fundera	över	var	ställda	
för	att	få	respondenterna	att	dra	sig	till	minnes	den	undervisning	de	hade,	då	det	var	
längesedan	några	av	dem	gick	i	grundskolan.		
	
Intervjuerna	genomfördes	på	olika	platser	beroende	på	praktiska	omständigheter.	
Första	respondenten	intervjuades	i	mitt	hem,	den	andra	i	respondentens	hem,	den	
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tredje	på	mitt	kontor	och	fjärde	respondenten	på	ett	bibliotek.	Detta	gjordes	med	tanken	
att	det	skulle	vara	en	neutral	och	trygg	plats.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	menar	att	
intervjuer	påverkas	av	den	miljö	där	de	genomförs	och	detta	har	alltså	tagits	hänsyn	till.	
Intervjuerna	pågick	i	cirka	40	minuter	vardera.	Respondenterna	upplevdes	vara	mycket	
engagerade	och	positiva	till	de	frågor	som	ställdes.	Alla	intervjuer	spelades	in,	för	att	
sedan	kunna	transkriberas.	Ejvegård	(2009)	menar	att	inspelning	av	intervjun	kan	
hämma	en	respondent,	men	så	verkade	inte	vara	fallet.	Respondenterna	uttryckte	en	
lättnad	över	att	vara	anonyma	och	kanske	var	det	också	därför	de	inte	upplevdes	häm-
made	av	att	de	spelades	in.	Inspelningarna	anses	som	viktiga	redskap	för	att	göra	berät-
telserna	rättvisa.	Under	intervjuerna	gjordes	även	anteckningar	för	att	komplettera	
transkriberingarna	med	ickeverbal	kommunikation	såsom	kroppsspråk.		

3.2.4	Bearbetning	och	analys	
De	rådata	som	finns	i	föreliggande	studie	är	transkriptioner	och	anteckningar	från	de	
fyra	intervjuerna.	Bearbetningen	har	genomförts	med	hjälp	av	kategorisering	av	tran-
skriberingarna,	alltså	att	informationen	gjorts	överskådlig	med	hjälp	av	tematisering	
och	kodning	(Fejes	&	Thornberg,	2015;	Kvale	&	Brinkmann,	2014).	I	analysarbetet	sök-
tes	meningsbärande	enheter	som	sedan	lades	samman	till	teman	utifrån	de	mönster	
som	visade	sig	och	vad	som	framkommit	vara	mest	relevant	utifrån	studiens	syfte.	In-
tervjuerna	har	transkriberats	ordagrant	med	undantag	för	talspråkliga	ord	som	saknar	
innehåll,	så	som	”hmm”,	”eeh”	och	liknande.	De	citat	som	används	i	resultatet	är	i	vissa	
fall	bearbetade.	Detta	enligt	Trosts	(2005)	instruktioner	för	att	göra	talspråket	mer	lätt-
läst.	När	en	utelämning	gjorts	i	citat	visas	det	med	följande	tecken:	(…).	Om	responden-
ten	gör	en	kort	paus	för	till	exempel	eftertanke	visas	det	med	tre	punkter	efteråt,	utan	
parentes.	

3.2.5	Etiska	överväganden	
Etiska	aspekter	är	mycket	viktiga	i	allt	forskningsarbete	(Johannessen	&	Tufte,	2003;	
Kvale	&	Brinkmann,	2014).	Därför	har	stor	vikts	lagt	vid	etiska	frågor	genom	hela	denna	
studie.	Studien	tar	avstamp	i	en	människosyn	som	bygger	på	alla	människors	lika	värde	
och	rätt	till	integritet.	För	vidare	etiska	ställningstaganden	utgår	denna	studie	från	Ve-
tenskapsrådets	(2011)	etiska	riktlinjer.	Där	nämns	särskilt	tankar	om	god	forskningssed	
gällande	konfidentialitet,	samtycke,	anonymisering,	kravet	på	information	och	kravet	på	
sekretess.	I	denna	studie	uppnås	konfidentialitet	bland	annat	genom	att	inspelningar	
och	anteckningar	förstördes	efter	studiens	avslutande.	Samtyckeskravet	uppfylls	genom	
att	respondenterna	deltar	frivilligt	och	när	som	helst	har	kunnat	dra	sig	ur.	Både	vård-
nadshavare	och	respondent	tog	del	av	informationen	och	samtyckte	till	deltagande	i	de	
fall	då	respondenten	inte	uppnått	myndig	ålder.	Anonymiseringen	har	tagits	på	stort	
allvar	och	alla	respondenter	har	givits	fiktiva	namn.	Kravet	på	information	uppfylldes	
bland	annat	genom	att	respondenterna	noggrant	informerades	om	studiens	syfte	och	
användning	innan	deltagandet.	Kravet	på	sekretess	uppfylls	genom	att	stor	hänsyn	ta-
gits	till	tystnadsplikten.	

3.2.6	Giltighet	och	tillförlitlighet	
För	att	en	studie	ska	vara	vetenskaplig	måste	stor	hänsyn	tas	till	reliabilitet	och	validitet,	
alltså	pålitlighet	och	giltighet	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	För	att	uppnå	detta	i	så	stor	
grad	som	möjligt	har	de	egna	förväntningarna	beaktats,	eftersom	de	kan	antas	påverka	
resultatet.		Intervjufrågorna	var	mycket	noggrant	genomtänkta	och	sedan	diskuterade	
med	medstudenter,	vilket	ökar	sannolikheten	för	att	studien	undersöker	det	som	är	av-
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sett.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	menar	att	det	ställs	stora	krav	på	intervjuaren,	ef-
tersom	den	är	medskapare	i	sammanhanget.	Därför	har	hänsyn	tagits	till	intervjuarens	
roll	och	till	maktbegreppet,	det	vill	säga	den	ofrivilliga	maktposition	som	intervjuaren	
riskerar	att	hamna	i,	i	förhållande	till	den	intervjuade.	Platsen	och	tidpunkten	för	inter-
vjuerna	har	beaktats,	vilket	ökar	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	(Johannessen	&	
Tufte,	2003).	Eftersom	studien	är	relativt	liten	till	omfattning	kan	den	inte	ses	som	all-
mängiltig.	Däremot	ger	den	en	inblick	i	fyra	personers	olika	upplevelser	av	musikunder-
visningen	i	grundskolan	och	hur	de	upplevde	skillnader	och/eller	likheter	mellan	de	
olika	stadierna.	Deras	svar	på	hur	de	upplevde	grundskolan	bygger	på	vad	de	minns,	
vilket	skulle	kunna	ses	som	mindre	tillförlitligt	då	det	var	flera	år	sedan	två	av	respon-
denterna	gick	i	grundskolan.		
 
Formuleringen	av	frågor	och	följdfrågor	som	användes	vid	intervjutillfället	tänktes	igenom	
noggrant,	särskilt	de	begrepp	som	användes	eftersom	innebörden	av	ett	begrepp	för	mig	kan	
vara	en	annan	hos	respondenten.		Om	det	skriver	Johansson	och	Svedner	(2010)	så	här:	
	

Eftersom	man	sitter	fast	i	sitt	eget	tänkande	är	det	svårt	att	upptäcka	brister	i	
hur	man	definierar	begrepp;	man	räknar	helt	enkelt	med	att	alla	avser	samma	
sak	som	man	själv	gör	när	man	använder	ett	ord.	Det	är	dock	värdefullt	att	kri-
tiskt	granska	de	egna	utgångspunkterna	och	kanske	t	o	m	komma	på	hur	de	
inverkat	på	de	resultat	man	fått	(begreppsvaliditet).	(Johansson	&	Svedner,	
2010,	s.	83)	 

 
Under	intervjuerna	försökte	detta	hållas	i	åtanke.	Genom	att	förtydliga	och	förklara	begrepp	
och	uttryck	är	min	förhoppning	att	missförstånd	och	förvirring	undveks	i	så	stor	utsträck-
ning	som	möjligt.	 	
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4	Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	de	analyser	och	tematiseringar	som	har	gjorts	
utifrån	intervjuerna.	Kapitlets	teman	är	de	ramfaktorer	som	påverkar	musikundervis-
ningen	samt	respondenternas	erfarenheter	av	musikundervisningen	de	tagit	del	av.		

4.1	Musikundervisningens	ramfaktorer		
Här	redogörs	för	hur	respondenterna	beskrivit	att	de	minns	ramfaktorerna	för	musik-
undervisningen	under	grundskoletiden,	det	vill	säga	hur	lokalen	såg	ut	där	undervis-
ningen	bedrevs,	hur	de	minns	tillgången	till	exempelvis	instrument,	hur	ofta	de	uppskat-
tar	att	de	hade	musik	samt	hur	de	minns	läraren.		

4.1.1	Lokal	
Samtliga	respondenter	berättar	att	musikaktiviteterna	de	deltog	i	utövades	i	annan	sal	
än	en	som	ursprungligen	var	anpassad	för	musikundervisning.	Två	av	fyra	respondenter	
har	under	låg-	och/eller	mellanstadiet	i	någon	mening	haft	musikundervisningen	i	en	
lektionssal	avsett	enbart	för	musik.	Ingen	respondent	har	under	hela	grundskolan	delta-
git	i	musikundervisning	i	ändamålsenliga	lokaler.	Klara	och	Ida	beskriver	låg-	och	mel-
lanstadiets	lokaler	så	här:	
	

På	lågstadiet	var	vi	i	en	gympasal,	samma	som	vi	hade	gympa	i.	(…)	Och	sen	på	
mellanstadiet	så	var	vi	i	en	speciell	musiksal	som	var	väldigt	liten.	(Klara)	
	
Jag	tror	inte	vi	hade	nån	riktig	musiklokal	på	lågstadiet.	Mellanstadiet	hade	vi	
inte	riktigt	det	först,	tror	jag,	men	sen	i	6an	gjorde	dom	en	lokal	så	det	blev	
mer	riktiga	musiklektioner	och	nu	råkar	jag	veta	(för	att	jag	praoade	där)	att	
dom	har	en	lokal	som	dom	har	musik	i	bara,	med	trumset	och	alla	instrument	
och	så	(…)	som	alla	klasser	går	till.	(Ida)	

	
De	andra	två	respondenterna,	Frida	och	Niklas,	hade	musikaktiviteter	i	”ett	vanligt	
klassrum”	både	under	låg-	och	mellanstadiet.		
Samtliga	respondenter	kom	till	en	ny	skola	när	de	började	högstadiet	och	berättar	att	
lokalen	för	musikundervisning	därmed	upplevdes	som	mer	anpassad	till	ändamålet.	
Samtliga	fick	då	tillgång	till	minst	ett	grupprum,	i	de	flesta	fall	fler,	i	anslutning	till	mu-
siksalen.	Endast	en	av	respondenterna	säger	att	musiksalen	”	såg	ut	ganska	mycket	som	
ett	vanligt	klassrum”	medan	de	andra	beskriver	skillnaden	som	märkbart	stor	jämfört	
med	låg-	och	mellanstadiet.	”Där	var	det	ju	en	riktig	lokal!	(…)	Och	inte	ett	klassrum.”	

4.1.2	Utrustning	
Den	utrustning	som	respondenterna	kommer	ihåg	att	de	hade	tillgång	till	på	låg-	och	
mellanstadiet	varierar.	Alla	minns	rytminstrument,	någon	nämner	piano	och	eventuellt	
gitarr.	Däremot	minns	de	inte	användandet	av	instrumenten,	främst	syftat	till	gitarr	och	
klaverinstrument,	som	regelbundet,	utan	snarast	sporadiskt	och	som	undantag.	Samtliga	
antyder	att	avsaknaden	av	gitarr	och	klaviatur	till	varje	elev	var	orsaken	till	detta	och	att	
de	av	den	anledningen	fick	spela	rytminstrument.	Ida,	som	här	benämner	rytminstru-
ment	som	”småinstrument”	menar	att:	
	

	Det	var	därför	det	fanns	småinstrument.	Då	kanske	vi	satt	typ	i	en	ring	och	
alla	fick	spela	tillsammans	och	då	fick	den	ena	raden	gitarrer	och	dom	andra	
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fick	dela	på	småinstrumenten.	Sen	flyttades	det	runt	i	en	cirkel	så	att	alla	fick	
prova	vartenda	instrument.	(Ida)	
	

Undantaget	är	Klara	som	talar	om	att	läraren	på	lågstadiet	tog	med	sig	instrument	själv	
till	skolan	eftersom	det	inte	fanns	varken	musiksal	eller	instrument.	”Och	så	provade	vi	
så	här	roliga	instrument,	typ	exotiska	instrument,	när	man	vände	på	det	så	lät	det	på	
konstiga	sätt	och	så	där”,	säger	Klara	entusiastiskt.	På	mellanstadiet	hade	de	tillgång	”till	
de	flesta	vanliga	instrumenten”,	det	vill	säga	gitarr,	bas,	trummor	och	piano	vilket	an-
vändes	regelbundet.	När	Frida	resonerar	kring	frågan	om	de	använde	sig	av	instrument	
svarar	hon:		

	
Vi	hade	en	vikarie	som	fick	oss	att	spela	på	alla	instrumenten	ihop.	Det	är	väl	
typ	enda	gången	som	jag	kan	komma	ihåg	att	vi	gjorde	nåt	med	det,	till	nåt,	
alltså	istället	för	att	bara	testa	instrumenten.	(Frida)	
	

I	högstadiets	musiklokaler	hade	samtliga	respondenter	tillgång	till	gitarrer,	basar,	
trummor	och	rytminstrument,	pianon/keyboards,	mikrofoner	och	således	också	för-
stärkare	och	någon	form	av	PA-anläggning.	De	minns	också	att	utrustningen	användes,	
om	än	i	varierad	utsträckning.	Ida	önskar	att	det	hade	funnits	mer	möjlighet	att	spela	
trummor	medan	Klara	gärna	hade	lärt	sig	mer	om	mixerbordet.		

4.1.3	Tid	och	gruppstorlek	
Efter	en	del	eftertanke	minns	respondenterna	att	musiklektionerna	i	regel	var	en	lektion	
i	veckan,	tillsammans	med	hela	klassen	under	låg-	och	mellanstadiet.	Dock	minns	de	inte	
hur	långa	lektioner	de	hade.	Några	av	respondenterna	påminns	också	om	att	det	inför	
luciafirande,	jul-	och	sommaravslutningar	kan	ha	övats	extra.	Niklas	uttrycker	stor	för-
virring	kring	hur	musiken	på	mellanstadiet	var	upplagd:	

	
På	mellanstadiet	tror	jag	vi	hade	ihop	med	andra	klasser,	vi	var	nog	alla	klas-
ser,	4an,	5an,	6an,	som	hade	musik	ihop.	Och	då	var	vi	i	ett	…	vi	kan	ju	inte	vart	
alla	i	ett	klassrum.	Undra	vad	de	andra	gjorde!	Det	var	nog	uppdelat	på	nåt	
sätt	då	så	att	halva	hade	musik,	eller	nåt	sånt.	(Niklas)	
	

Frida	minns	fördelning	mellan	de	praktiska	ämnena	som	ojämn	och	berättar	att	de	hade	
slöjd	och	idrott	två	gånger	i	veckan,	medan	musiklektionerna	bara	var	högst	en	gång	i	
veckan.	Från	högstadiet	minns	samtliga	att	de	deltog	i	halvklassundervisning	men	dock	
inte	hur	långa	lektionerna	var,	inte	heller	om	de	hade	musik	varje	termin,	år	eller	om	det	
fanns	uppehåll	från	musikundervisning	under	någon	längre	period.		

4.1.4	Lärare	
Relationen	och	minnet	av	lärarna	beskrivs	mycket	olika	av	de	intervjuade.	Niklas	be-
skriver	sin	lärare	från	mellanstadiet	som	”en	vanlig,	trevliga	människa,	typ”	och	kommer	
inte	ihåg	mer	än	så.	Musikläraren	på	Fridas	låg-	och	mellanstadium	hade	andra	under-
visningsområden	och	hon	ställer	sig	frågande	till	om	musikläraren	hade	utbildning	för	
att	undervisa.	Uppfattningen	Frida	delger	är	att	den	som	”tingade”	musikundervisningen	
fick	ta	den,	alternativt	att	den	som	drog	det	kortaste	strået	fick	undervisa	i	musik	ef-
tersom	någon	var	tvungen	att	göra	det.	Klara	berättar	att	lågstadieläraren	i	musik	fick	
dem	att	känna	sig	”säkra”,	något	som	hon	återkommer	till	flera	gånger	och	betonar	hur	
viktigt	det	var	för	att	alla	skulle	våga	och	därmed	växa,	samt	vad	gott	det	gjorde	för	både	
gruppen	och	individen.	Mellanstadieläraren	beskrivs	av	Klara	som	något	favoriserande	
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och	kategorisk	i	bemötandet	av	elever.	Klara	känner	sig	inte	personligen	berörd	av	det,	
men	uttrycker	det	som	problematiskt	att	läraren	var	”nedvärderande”	och	”lite	elak”	
emot	klasskamrater.	Hon	är	den	enda	respondenten	som	nämner	något	om	lärarens	på-
verkan	på	gruppdynamik	och	självförtroende.	Här	uttalar	hon	sig	om	lågstadieläraren:	
	

Jag	tyckte	läraren	var	jättego,	alla	älskade	hen	för	hen	är	så	rolig	och	fick	alla	
att	känna	sig	typ	säkra	och	så.		Och	hen	tog	ofta	med	sig,	typ	kompisar	ibland	
och	som	pratade	med	oss	lite.	Hen	var	jättekul	medan	mellanstadiet	var…	
alltså	mot	mig	var	hen	jättesnäll	och	jättetrevlig	men	ibland	så	kunde	hen	vara	
lite…	nedvärderande.	Det	var	lite	så	när	alla	skulle	göra	samma	sak,	ifall	det	
var	två	som	var	dåliga	på	det	så	vart	det	väldigt	tydligt	att	dom	var	väldigt	då-
liga	på	just	det.	Det	var	lite	”är	du	bra	eller	dålig	på	att	spela	gitarr”	typ.	Lite	
väl	mycket.	Men	som	sagt,	mig	tyckte	hen	väl	om	och	jag	tyckte	väl	om	hen	
men	jag	tyckte	att	hen	var	lite	elak	ibland	mot	andra.	(Klara)	

	
Ida	fick	ny	musiklärare	varje	eller	vartannat	år.	De	olika	musiklärarna	under	lågstadiet	
var	lärarstudenter	vilket	Ida	inte	uttrycker	som	negativt	i	sig.	Att	de	inte	stannade	i	mer	
än	ett	eller	två	år	uttrycker	hon	däremot	ett	visst	missnöje	kring.	Minnena	från	mellan-
stadiets	musiklektioner	är	inte	lika	tydliga	förrän	de	fick	ännu	en	ny	musiklärare	i	sexan	
vilken	inte	var	där	som	lärarstudent	utan	anställd	på	skolan.	Om	lärarsituation	säger	Ida	
så	här:	
	

Jag	vet	att	vi	hade	musik	men	jag	vet	inte	om	vi	hade	någon	lärare.	Jag	tror	vi	
hade	en	som	egentligen	var	engelskalärare	typ,	så	hade	vi	hen.	Alltså	hen	
kunde	väl	spela	piano	så	då	gjorde	hen	det	och	så	sjöng	vi.	I	6an	vart	det	mer	
att	man	fick	gör	saker	själv,	och	spela	fler	instrument.	(Ida)	

	
Samtliga	respondenter	bytte	musiklärare	i	och	med	högstadiet.	Varken	Klara	eller	Ida	
säger	något	specifikt	om	läraren,	men	talar	i	goda	ordalag	om	undervisningen	och	att	
den	upplevdes	som	mer	seriös	än	på	de	lägre	stadierna.	Även	Frida	kommer	ihåg	läraren	
på	högstadiet	som	mer	seriös	i	förhållande	till	tidigare	lärare,	”hen	var	duktigare,	hen	
kunde	mer	än	de	på	mellanstadiet”.	Dock,	menar	Frida,	med	undantag	för	betygsbedöm-
ningen	där	hon	fortfarande	känner	en	viss	besvikelse	då	hon	inte	fick	högsta	betyg	samt	
lärarens	bemötande	av	elevernas	skiftande	intresse	för	ämnet.	Läraren	ska	ha	ägnat	mu-
sikintresserade	elever	mer	uppmärksamhet	än	de	som	inte	visade	lika	stort	intresse.	
Frida	uttrycker	det	så	här:	
	

Hen	var	väldigt	duktigt	mot	dom	som	tyckte	det	var	kul	med	musik.	Så	det	var	
klart	att	jag	tyckte	det	var	kul	eftersom	jag	tyckte	det	var	intressant	så	fick	ju	
jag	mycket	stöttning.	Men	tydligen	inte	tillräckligt	eftersom	jag	inte	fick	MVG!	
Men	dom	andra	som	inte	tyckte	det	var	kul,	som	bara	larvade	sig,	fick	ju	va.	Så	
det	är	klart	att	det	säkert	kunde	ha	varit	lite	seriösare.	(Frida)	

	
Niklas	säger	att	han	uppmuntrades	att	lära	sig	och	att	göra	saker,	inte	bara	ta	sig	ige-
nom.	Han	minns	läraren	som	trevlig	med	en	förmåga	att	”kliva	ner	på	samma	nivå”	som	
eleverna	och	trots	att	han	inte	uppfattade	läraren	som	”kul”	var	han	ändå	bra.		

4.2	Erfarenhet	av	musikundervisningen	och	dess	innehåll	
I	följande	avsnitt	redogörs	för	respondenternas	upplevelse	och	erfarenhet	av	grundsko-
lans	musikundervisning	samt	tankar	kring	inställning	och	förväntning	på	musikämnet.		
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4.2.1	Lektionsmoment	
Alla	intervjuade,	förutom	Klara,	har	svårt	att	minnas	detaljerat	vad	de	gjorde	på	musik-
lektionerna,	särskilt	lektionerna	från	lågstadiet:		

	
Det	började	med	att	vi	gick	in	till	en	låt	och	så	dansade	vi	lite,	sen	satte	sig	alla	
i	en	ring.	Sen	kunde	hen	börja	berätta.	Jag	kommer	ihåg	att	hen	hade	varit	i	Vi-
etnam	och	så	hade	hen	med	sig	masker	och	grejer	och	så	fick	alla	sätta	på	sig	
masker	så	fick	man	hoppa	runt	och	typ	hitta	på	så	här	egna	ljud.	Vi	gjorde	typ:	
jag	hittade	på	ett	ljud	och	skickade	vidare	det	till	nån	annan	som	gjorde	det	
ljudet	plus	ett	annat.	(…)	Det	var	mycket	sånt,	mycket	rekvisita	så	man	hade	
mycket	grejer	som	man	lekte	med.	Hen	hade	med	väldigt	mycket	saker!	Så	det	
var	faktiskt	väldigt	kul,	det	vart	lite	gympapass	mitt	i	allting,	man	rörde	sig	
mycket.	Det	var	jättekul,	kommer	jag	ihåg.	Det	var	bland	det	roligaste!	(Klara)	

	
Niklas	och	Frida	minns	att	musiken	på	låg-	och	mellanstadiet	hängde	ihop	med	högtider,	
att	repetitioner	inför	till	exempel	terminsavslutningar	upptog	stora	delar	av	vad	de	
minns	som	musiklektioner.	En	lärare	som	spelade	piano	eller	gitarr	medan	eleverna	
sjöng	var	dominerande	och	Niklas	säger	att	han	någon	gång	fick	testa	något	instrument,	
”typ	gurka”.		På	mellanstadiet	fick	hans	klass,	i	grupper,	skriva	en	text	till	visan	Vem	kan	
segla	förutan	vind?	som	skulle	användas	till	en	temadag	om	miljö,	men	som	han	minns	
det	användes	aldrig	texterna.		
	
”Det	var	inte	att	vi	spelade	nånting	ihop,	som	vi	faktiskt	fick	göra	på	högstadiet.	Det	kän-
des	inte	som	att	det	var	nåt	ändamål	med	det	på	låg-	och	mellanstadiet”,	berättar	Frida.	
Ida	berättar	att	de	gjorde	flera	egna	musikaler	där	de	lade	ner	mycket	tid	både	på	ma-
nus,	sång	och	dans.	Förutom	musikalerna	utgjordes	musiklektionerna	till	största	del	av	
sång	och	lekar,	en	del	pulslekar	och	dans	och	ibland	spelade	de	på	instrument.	Hon	be-
rättar	om	en	avgörande	skillnad	i	lektionsinnehållet	från	och	med	årskurs	sex	då	de	
skulle	få	betyg	och	i	samband	med	det	fick	en	ny	lärare.	Lektionsinnehållet	blev	”mer	
teoretiskt,	mer	noggrant.	Innan	vet	jag	inte	om	jag	kunde	spela	typ	ett	D,	det	visste	jag	
nog	inte.	Det	var	mest	att	vi	sjöng	och	hade	roligt.”		
	
Inför	mellanstadiet	bytte	Klara,	till	skillnad	från	de	andra,	skola	och	således	också	lärare.	
Om	skillnaderna	berättar	hon	följande:			
	

Jag	tyckte	man,	framförallt	mellanstadiet,	kunde	ha	behållit	det	roliga	men	
lägga	in	mer	allvarligt.	Det	blev	liksom	lite	mittemellan.	Det	var	bara	lite	så	
här,	vi	hänger	med	i	gruppen	och	gör	det	vi	vill.	Det	var	väl	helt	okej,	men	lite	
mer:	behålla	det	roliga	och	kreativa	så	att	man	blir	lite	mer	(...)	kreativitet.	Lite	
mer	att	man	ska	välja	själv,	och	lite	mer	så	som	läraren	gjorde,	att	man	fick	
välja	lite	vad	man	själv	ville	göra.	(Klara)	
	

Vidare	beskriver	hon	att	lektionsinnehållet	till	stor	del	bestod	av	att	turas	om	att	spela	
gitarr	bas,	trummor	och	piano,	att	”man	bara	hängde	med	på	det	alla	andra	gjorde”.	Upp-
lägget	uttrycker	hon	som	ostimulerande	man	menar	ändå	att	det	var	roligt	att	hela	tiden	
lära	sig	nya	saker	(syftat	till	instrumentfärdigheter),	eftersom	hon	inte	kunde	så	mycket	
sedan	tidigare.	
	
Intervjun	med	Ida	genomfördes	när	hon	just	börjat	årskurs	nio	vilket	gör	att	hon	inte	
har	någon	helhetsbild	över	högstadiet.	Hittills	tycker	hon	att	de	spelat	mycket	låtar	på	
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framförallt	gitarr	och	piano,	både	melodier	och	ackord,	enskilt	och	tillsammans.	Musik-
historia,	begrepp	och	att	prata	om	låtar	benämner	hon	som	musikteori	och	är	något	hon	
kommer	komma	ihåg	i	framtiden.	Hon	säger:	”Det	var	fritt,	att	man	fick	välja	låtar	och	så	
kunde	man	spela	dom.	Att	man	har	lyssnat	på	den	låten	många	gånger	innan	och	helt	
plötsligt	kan	man	spela	den	själv,	det	gör	ganska	mycket!”.	
	
Musiklektionerna	på	högstadiet	upplevde	Frida	som	mer	seriösa	än	på	låg-	och	mellan-
stadiet	och	åsyftar	prov,	teori	och	att	jämföra	artister	med	varandra,	men	framför	allt	att	
de	spelade	tillsammans	och	inte	bara	”satt	och	plinkade	lite	var	för	sig”.	”Vi	fick	göra	en	
sån	där	rundgång	där	man	skulle	spela	en	och	samma	låt	men	man	skulle	pendla	mellan	
trummor,	keyboard,	sång	och	gitarr,	tror	jag.”,	berättar	hon	och	lägger	till	att	det	var	en	
modern	pop-låt	de	spelade.	Att	det	fanns	en	plan	med	musiklektionerna	på	högstadiet	
upplevde	Frida	som	en	avgörande	skillnad	jämfört	med	i	de	tidigare	årskurserna.	Lik-
nande	upplägg	och	erfarenheter	har	Niklas	i	och	med	stadiebytet.	En	typisk	musiklekt-
ion	innebar	att	enskilt	öva	in	en	gemensam	låt	på	valfritt	instrument,	för	att	några	lekt-
ioner	senare	spela	den	tillsammans.	Teori	förekom	också,	hur	noter	skrivs	och	läses	men	
av	det	minns	han	inte	så	mycket.	På	frågan	om	han	sjöng	någon	gång	under	högstadiet	
påminns	han	om,	och	svarar,	att	de	sjungit	karaoke	till	en	DVD-skiva	med	hjälp	av	en	tv-
apparat	och	två	mikrofoner:		

	
-	Jag	tror	också	att	man	fick	ta	med	en	låt…	en	favoritlåt	vid	nåt	tillfälle.	Jag	är	
nästan	säker	på	att	det	var	så.		
-	Vad	var	syftet	med	det?	
-	Hm…	(tystnad	och	eftertanke)	
-	Skulle	ni	lyssna	på	den?	
-	Ja,	vi	lyssnade	på	den	i	alla	fall!	(skratt)	Syftet	med	det,	däremot	–	jag	gick	på	
högstadiet,	jag	funderade	inte	så	mycket	på	det.	(Niklas)	

	
Jämfört	med	de	övriga	respondenterna	har	Klara	en	mer	detaljerad	minnesbild	av	lekt-
ionsinnehållet	från	högstadiet:		

	
Vi	hade	lite	olika	teoretiska	grejer,	kollade	på	film	om	historian	och	historians	
gång.	(...)	Man	skulle	spela	ackord	och	melodispel	och	då	gick	vi	igenom	vad	
det	var,	tillhörande	ord	och	så	och	var	det	kom	ifrån.	Vi	hade	typ	teori	inför	
det	vi	skulle	göra	sen.	Vi	gick	igenom	vad	vi	skulle	göra	och	sen	använde	det	
man	hade	lärt	sig	till	att	sen	göra	det	praktiska.	Och	sen	var	det	typ	efterarbete	
och	då	skulle	man	använda	ord	som	man	hade	lärt	sig	och	kunna	förklara	själv	
och	sätta	in	det	i	meningar	som	visade	att	man	förstod	vad	det	var.	(Klara)		

	
Klara	beskriver	lektionsmomenten	som	varierade,	men	strukturerade.	

4.2.2	Krav		
De	krav	som	respondenterna	upplevde	ställdes	i	musikämnet	varierar,	både	mellan	sta-
dier	och	dem	sinsemellan.	Återkommande	hos	var	och	en	när	de	berättar	om	kraven,	är	
att	skillnaden	upplevdes	som	markant	från	och	med	första	betygssättningen.	I	sexan	
hoppade	det	väldigt,	väldigt	snabbt	till	att	det	blev	högre	krav,	säger	Ida	som	blev	be-
tygssatt	första	gången	i	årskurs	sex.	Vidare	upplevde	hon	att	det	inte	fanns	några	krav	
varken	på	lågstadiet	eller	i	fyran	och	femman.	Uppfattningen	var	att	”det	gick	väldigt	fort	
från	inga	krav	till	att	du	ska	kunna	allt”	och	att	det	var	mycket	ovant	att	bli	”testad”	i	
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olika	förmågor	och	moment.	Steget	mellan	årskurs	sex	och	årskurs	sju	upplevde	hon	inte	
som	stort	utan	beskriver	förändringen	så	här:		
	

Det	var	mycket	tillsammans	hela	tiden,	men	i	sexan	blev	det	mer	att	vi	job-
bade,	inte	tillsammans	på	samma	sätt,	utan	man	jobbar	för	sitt	eget	betyg.	(…)	
Den	största	skillnaden	var	att	istället	för	att	göra	saker	tillsammans	för	att	det	
var	kul,	blev	det	mer	seriöst,	tänka	på	vad	man	gör	för	att	det	påverka	mig	se-
nare	i	betyget.	(Ida)	

	
I	likhet	med	Ida	upplevde	Frida	och	Niklas	låg-	och	mellanstadiet	som	kravlöst.	Niklas	
minns	det	som	att	det	”fanns	krav	att	man	skulle	vara	med	i	luciatåget	tror	jag,	någon	
form	av	krav	i	alla	fall	(…)	Men	ja,	det	var	enda	kravet.”.	Frida	upplevde	inte	att	det	fanns	
några	krav	utan	”det	var	mest	bara	att	vara	där”	medan	det	på	högstadiet	var	prov,	tes-
ter	och	uppspelningar	till	följd	av	betygssättning.	Niklas	berättar	följande	om	krav:	
		

-	På	högstadiet	fanns	det	ju	krav	eftersom	man	fick	betyg	och	ska	man	få	mer	
än	G	så	krävs	det	att	man	är	mer	än	där.	Då	behöver	man	ändå	försöka	lära	sig	
nånting.		
-	Räckte	det	med	närvaro	menar	du,	för	att	få	G?	
-	Ja,	jag	är	rätt	säker.	(Niklas)	

	
Om	kraven	på	lågstadiet	berättar	Klara	att	lektionernas	upplägg	förutsatte	deltagande.	
Därmed	menar	hon	att	det	fanns	krav	i	form	av	just	deltagande,	vilket	kunde	innebära	
att	på	olika	sätt	vara	kreativ	i	lekfulla	former,	till	exempel	egna	danser	och	ljud.	Hon	ta-
lar	om	kraven	som	ansvar	och	upplevde	det	som	viktigt	för	läraren	att	de	(eleverna)	
”skulle	göra	nånting	själv,	att	välja	och	göra	nånting	ordentligt	själv.	(…)	nånting	som	
ingen	annan	gjorde.”.	Det	kreativa	ansvaret	och	deltagande	är	något	hon	saknade	på	
mellanstadiet	då	det	räckte	att	vara	på	lektionerna	och	göra	det	klassen	gjorde.	Hon	be-
rättar	att:	
	

Det	blev	mycket	högre	krav	på	att	man	skulle	vara	ordentligare	och	mognare	
och	så	vidare.	Men	jag	tycker	på	ett	sätt	så	var	det	nästan	lägra	krav	i	mellan-
stadiet	än	vad	vi	hade	i	lågstadiet.	Och	sen	kom	det	lite	tillbaka	på	samma	sätt	
i	högstadiet,	men	annars	var	det	väl	att	kraven	höjdes	men	dom	höjdes	rätt	
jämnt.	(…)	Kraven	vart	ingen	chock,	utan	mer	det	egna	ansvaret	och	att	man	
var	tvungen	att	vara	allvarlig	liksom.	För	själva	kraven,	vad	man	skulle	kunna	
och	klara	av,	tycker	jag	i	sig	inte	borde	vara	så	svårt	att	klara	av.	Man	ska	
kunna	göra	det	man	ska.	(Klara)	

	
Klara	upplevde	inte	kraven	som	höga,	utan	snarare	var	det	något	nytt	med	att	själv	ta	
ansvar	på	ett	sätt	som	de	tidigare	inte	hade	behövt	göra.	

4.2.3	Progression	
Trots	att	hon	inte	tycker	att	den	varit	tillräckligt	tydlig	är	Klara	den	enda	av	responden-
terna	som	upplevt	någon	slags	progression	eller	röd	tråd	genom	grundskolans	musik-
undervisning.	Att	musikbegrepp	lindats	in	i	låg-	och	mellanstadiets	undervisning	tyckte	
hon	var	till	hjälp	på	högstadiet,	då	blev	inte	alla	begrepp	nya	utan	kändes	bekanta.	Där-
emot	önskar	hon	att	stadieövergångarna	hade	känts	mindre	som	”ett	nytt	blad”	och	
istället	tydligt	stått	i	korrelation	med	varandra.	Om	den	röda	tråden	genom	musikun-
dervisningen	uttalar	hon	sig	så	här:	
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Det	kunde	nästan	ha	varit	lite	mer	teori	tycker	jag!	I	mellanstadiet	i	alla	fall,	
för	det	tycker	jag	ändå…	som	sagt	att	man	har	hört	det	har	ändå	varit	lite	
hjälp,	man	känner	igen	det	och	kan	koppla	det	med	nåt	och	har	nån	åsikt	om	
det	till	och	med	kanske.	Vissa	saker	märkte	man	ibland	att	man	inte	fattade	så	
mycket	av	för	att	man	inte	hört	så	mycket	om	det.	(…)	det	var	inte	mjuk	över-
gång	mellan	själva	stadierna.	Så	ingen	jättestor	röd	tråd.	Det	kändes	liksom	
inte	som	att	det	man	avslutade	med	var	det	man	började	med,	utan	man	bör-
jade	verkligen	på	helt	nytt	blad,	typ.	(Klara)	
	

Niklas,	Frida	och	Ida	har	upplevt	en	brist	på	progression	och	upplevt	en	drastisk	föränd-
ring	från	sexan	till	sjuan	och	i	Idas	fall	från	femman	till	sexan.	Ida	säger	så	här	om	den	
progression	hon	upplevt:	
	

Det	var	mest	ettan	till	femman,	samma	hela	tiden,	och	sen	så	plötsligt	bytte	det	
bana	i	sexan,	och	därifrån	har	det	fortsatt	ungefär	på	samma.	(…)	Från	sexan	
har	det	blivit	svårare	och	svårare	med	samma	saker.	Ungefär	samma	saker	
men	mer	utvecklat,	som	i	dom	andra	ämnena.	(Ida)	

	
Frida	uttrycker	medlidande	för	högstadieläraren	och	menar	att	det	måste	varit	svårt	för	
denne	eftersom	de	inte	”fick	någon	grund	för	högstadiet.”.	Detsamma	nämner	Niklas:	
	

Och	för	att	få	en	röd	tråd	i	det	skulle	man	väl	byggt	upp	det	med	att	lägga	nån	
sorts	grund	med	”det	här	är	musik”	och	bara	nån	sorts	grund	i	instrument.	Jag	
vet	inte	men	att	dom	låter,	att	dom	låter	olika	och,	ja…	litegrand	börja	i	att	ex-
perimentera	med	instrument	och	musik,	och	sen	bygga	upp	och	skapa	struk-
tur	i	det,	tänker	jag.	(Niklas)	
	

En	tydlig	progression	från	början	till	slut,	så	det	finns	en	stabil	grund	att	utgå	ifrån,	är	
något	Niklas	önskar.	

4.2.4	Förväntning,	upplevelse	och	kunskap	
Att	kunskap	och	tidigare	erfarenhet	påverkar	förväntning	och	inställning	till	musikäm-
net	på	högstadiet	är	de	intervjuade	på	ett	eller	annat	sätt	överens	om.	Fridas	inställning	
till	musikämnet	var	påverkad	av	det	egna	musikintresset	vid	sidan	av	skolan,	vilket	ut-
gjordes	av	flöjtlektioner	i	lågstadiet,	sånglektioner	i	högstadiet	samt	morfaderns	musik-
intresse	som	haft	inverkan	på	Frida.	”Jag	har	alltid	haft	lätt	att	plinka	fram	låtar,	asså	av	
gehöret.	Sen	om	jag	är	så	duktig	på	att	ta	ackorden	är	väl	en	annan	sak,	men	jag	nog	haft	
intresse	för	musik”.	Det	egna	intresset	var	inget	som	togs	tillvara	på	eller	underhölls.	
Hon	exemplifierar	med	notkunskaper	från	blockflöjtslektioner	som	kunde	ha	applicerats	
i	pianospel	på	låg-	och	mellanstadiet	för	att	det	inte	skulle	falla	i	glömska.	”Så	hade	man	
kanske	varit	ännu	duktigare	på	noter	på	högstadiet	och	gymnasiet.	Så	hade	det	kanske	
byggt	ett	större	intresse	redan	då	för	dom	som	är	intresserade”,	säger	hon.	Låg-	och	mel-
lanstadieskolorna	Frida	gick	på	”lade	mycket	mer	krut”	på	idrott	vilket	hon	upplevde	var	
på	bekostnad	av	musiken	då	idrott	uppmuntrades	men	inte	musik.		
	
Både	Klara	och	Ida	berättar	om	elever	som	de	börjat	i	samma	klass	som	på	högstadiet,	
som	inte	tyckte	om	musik	på	mellanstadiet.	Uppfattningen	om	musik,	hos	dessa	nya	
klasskamrater,	var	påtagligt	negativ	och	kvarstod	i	inställningen	till	musiklektionerna	på	
högstadiet.	Detta,	menar	Ida,	gällde	inte	enbart	musik.	Dock	påverkades	även	resten	av	
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gruppen	och	tankar	liknande	”jaha,	kan	man	tycka	att	det	är	jobbigt	med	skolan?	”	plan-
terades.	
	
Klara	resonerar	kring	en	slags	fostran	i	grundskolans	musikundervisning	och	upplever	
att	de	som	i	låg-	och	mellanstadiet	deltagit	i	varierad	och	kontinuerlig	musikundervis-
ning	ser	musiken	som	”ett	vanligt	ämne	och	ska	man	redovisa	nånting	så	gör	man	liksom	
det”.	Hon	menar	att:		

	
Dom	som	inte	haft	musik	säger	ofta	”varför	har	man	ens	musik,	vad	gör	man	
med	det	liksom?	Musik	typ	lyssnar	man	på	för	att	det	är	kul	att	lyssna	på”.	Då	
tror	jag	det	är	bättre	att	man	lär	sig	från	början	lite	vad	det	är,	vad	man	gör	
och	sånt	där.	(…)	Det	blir	en	lite	annan	inställning	till	det	ifall	man	har	det	bra	
från	början	liksom	…	Så	det	känner	jag	lite,	dom	som	inte	haft	musik,	det	blir	
lite	nytt,	dom	tar	det	inte	som	ett	vanligt	ämne	i	skolan	utan	det	blir	lite	så	här	
”musik	är	nånting	man	lyssnar	på	och	då	ska	jag	typ	sitta	här,	typ”.	Jag	tror	det	
är	bra	att	veta	vad	det	är	från	början,	typ,	att	musik	är	ett	ämne	som	man	ska	
lära	sig	saker	om.	(Klara)	

	
Vidare	berättar	Klara	kring	skillnaden	mellan	klasskompisar	som,	tillika	henne,	genom	
musikundervisningen	förvärvat	självförtroende	att	ta	sig	an	uppgifterna	i	musikämnet.	
Att	redovisa	inför	gruppen	eller	läraren	är	inget	”laddat”	utan	något	som	ingår	i	ämnet.	
Klara	menar	att	de	som	fostrats	till	detta	inte	såg	till	exempel	redovisningar	som	någon	
”grej”	medan	de	som	saknade	denna	fostran	”inte	riktigt	vågade”	utan	”skrattade	och	
fnittrade”	och	tyckte	det	var	obekvämt	att	utsättas	för.	Frida	resonerar	liknande,	att	det	
behövs	träning	och	förberedelse	för	att	det	inte	ska	kännas	”obekvämt”	eller	”larvigt”	att	
göra	saker	tillsammans	med	andra	i	klassen	och	menar	att	det	är	vad	musik	handlar	om	
–	att	spela	tillsammans.	Sammanfattningsvis	säger	Klara	att	”	man	vänjer	sig	lite	liksom	
och	får	lite	mer	självförtroende	och	känner	att:	det	känns	inte	så	speciellt	med	musik.”.	I	
likhet	med	Klaras	uttalanden	uttrycker	Ida	att	erfarenheter	från	låg-	och	mellanstadiet	
har	betydelse	för	högstadiet:	
	

Man	tar	med	sig	erfarenheterna	från	mellan	och	har	samma	förväntningar	in-
för	högstadiet.	Om	du	inte	tycker	om	musik	på	mellan	så	förväntar	man	sig	det	
på	högstadiet.	Om	man	kommer	dit	med	en	sån	inställning	så	blir	det	ju	svårt	
och	jobbigt	sen,	då	har	man	bestämt	sig	för	det	redan	och	har	förutfattade	me-
ningar.	(Ida)	

	
Om	låg-	och	mellanstadiets	musikundervisning	i	relation	till	högstadiet	säger	Niklas:	
”Rent	praktiskt	så	hade	jag	verkligen	ingen	nytta	av	den	efter	som	vi	inte,	ja	på	mellan	så	
sjöng	vi	ju	bara	och	på	högstadiet	så	spelade	vi	mest	instrument.”	Frida	uttrycker	ett	
”moment	22”	i	relationen	mellan	de	mindre	intresserade	eleverna	och	läraren.	De	
mindre	intresserade	eleverna	fick	mindre	uppmärksamhet	av	läraren,	berättar	hon:		
	

Vissa	tyckte	det	var	väldigt	kul,	med	trummor	exempelvis.	Killarna	tyckte	det	
var	skitkul	så	hade	dom	fått	samma	hjälp	att	faktiskt	lärt	sig,	så	hade	dom	
kanske	börjat	med	nåt	instrument.	Det	ena	leder	till	det	andra.	Men	lite	mo-
ment	22,	tror	jag.	(Frida)	
	

Hade	läraren	tagit	tillvara	det	intresse	som	fanns	hos	de	som	verkade	ointresserade,	
menar	Frida	att	intresset	skulle	kunnat	växa.	
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4.3	Sammanfattning	
I	resultatet	framkommer	att	de	intervjuade	tagit	del	av	mycket	olika	typer	av	musikun-
dervisning	och	därmed	förvärvat	mycket	skilda	nivåer	av	kunskaper	från	grundskolan.		
Beträffande	lokal	har	endast	en	av	fyra	respondenter	deltagit	i	musikundervisning	i	en	
lokal	avsedd	och	utrustad	för	ändamålet	innan	högstadiet.	Tillgången	till	instrument	
beskrivs	som	begränsad	med	sång	och	rytminstrument	som	övervägande	inslag	i	under-
visningen.	När	respondenterna	började	på	högstadiet	bytte	de	skola	vilket	innebar	nya	
förutsättningar	för	dem	i	musikämnet,	undervisningen	bedrevs	i	halvklass	i	lokaler	av-
sedda	för	musikundervisning	samt	med	utrustning	i	form	av	bland	annat	gitarrer,	pia-
non/keyboards,	basar,	trumset,	PA-anläggning,	instrumentförstärkare	och	grupprum.		
Utrustningen	användes	i	varierande	grad,	men	möjligheten	fanns	och	gavs.	
Två	respondenter	berättar	om	det	intryck	musiklärarna	i	grundskolan	gjort,	på	både	
individ	och	grupp.	Båda	upplevde	det	problematiskt	att	de	upplevt	favorisering	och	ka-
tegorisering	i	huruvida	elever	var	skickliga	i	ämnet	eller	ej	då	i	vissa	fall	mer	tid	och	
uppmuntran	ägnades	de	skickliga	eller	intresserade.		Respondenterna	menar	att	ett	hol-
istiskt	perspektiv	på	musikundervisningen	i	grundskolan	är	något	som	saknats.	Betyg	
framkommer	i	intervjuerna	som	anledningen	till	en	mer	seriös	musikundervisning	och	
skillnaden	i	undervisningen	beskrivs	som	markant	före	och	efter	årskursen	då	betyg	
sattes	första	gången	för	respektive	respondent.	Samtliga	upplevde	att	musikundervis-
ningen	i	de	lägre	årskurserna	inte	gav	dem	tillräcklig	förberedelse	för	den	betygsgrun-
dande	musikundervisningen.	Det	bör	tas	i	beaktning	att	respondenternas	upplevelser	
bygger	på	vad	de	minns.	
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	diskuteras	resultatet	av	de	sammanställda	och	analyserade	intervjuerna	i	
relation	till	studiens	forskningslitteratur	och	teoretiska	perspektiv.	Därefter	behandlas	
egna	reflektioner,	arbetets	betydelse	och	yrkesrelevans	och	slutligen	idéer	om	framtida	
forsknings-	och	utvecklingsarbeten.	

5.1	Resultatdiskussion	
Diskussionen	förs	utifrån	teman	som	berör	läroplan	och	innehåll,	läraren,	förutsättning-
ar	för	undervisning,	musik	som	skolämne,	elevers	olika	förkunskaper	samt	den	röda	
tråden	i	undervisningen.	

5.1.1	Läroplan	och	innehåll	
Som	framgår	i	studiens	resultat	har	musikundervisningens	innehåll	sett	mycket	olika	ut	
på	olika	skolor.	Detta	ska	inte	vara	på	grund	av	det	faktum	att	respondenterna	genom-
gått	grundskolan	när	olika	läroplaner	rått,	då	de	generella	målen	för	innehållet	i	Lpo94	
och	Lgr11	inte	skiljer	sig	avsevärt	åt.		
	
I	uppnåendemålen	för	femte	skolåret,	i	Lpo94,	framgår	att	undervisningen	ska	innehålla	
både	ackord-	melodi-	och	rytmspel,	sång,	eget	skapande	samt	reflektion	kring	musikens	
funktioner	(Skolverket,	2002).	Resultatet	pekar	på	att	musikundervisningen	i	årskurs	1-
6	i	de	flesta	fall,	till	störst	del,	bestått	av	gemensam	sång	och	spel	på	rytminstrument	
vilket	lämnar	tidigare	nämnda	moment	frånvarande	eller	sekundära.	Att	innehåll	som	
förväntas	ingå	i	ämnets	progression	genom	hela	grundskolan	av	olika	orsaker	priorite-
ras	bort	på	vissa	skolor	leder	till	ojämn	kunskapsnivå.	Detta	går	stick	i	stäv	med	skolla-
gens	paragraf	om	likvärdig	utbildning	”oavsett	var	i	landet	man	utbildar	sig”	(SFS	
2010:800).	Konsekvensen	skulle	i	förlängningen	kunna	bli	att	de	elever	som	saknar	vik-
tig	förkunskap	riskerar	svårigheter	att	nå	kunskapsmålen	för	årskurs	nio,	vilket	även	
Skolinspektionen	(2011)	lyfter	fram	som	möjlig	konsekvens.		
	
Kunskapskraven	i	Lgr11	kan	ses	som	högre	än	i	Lpo94	(Lärarnas	Riksförbund,	2013).	
Som	framgår	i	resultatet,	kan	de	ökade	kunskapskraven	vara	bidragande	orsak	till	mu-
sikundervisningens	ändrade	och	förbättrade	förutsättningar	även	i	de	lägre	årskurserna	
då	betyg	sätts	i	årskurs	sex,	från	och	med	införandet	av	Lgr11.	En	slutsats	som	kan	dras	
är	att	betygssättning	i	årskurs	sex	gör	det	ohållbart	att	bedriva	musikundervisning	utan	
lokal	och	utrustning	som	ger	förutsättningar	för	att	uppnå	rådande	kunskapskrav.	Om	
respondenternas	uppfattning	av	verkligheten	stämmer,	tycks	musiklärarens	utbildning	
och	behörighet	fått	större	betydelse	då	specifik	kompetens	och	behörighet	erfordras	för	
att	inbegripa	läroplanens	alla	moment	och	för	behörighet	att	sätta	betyg.		

5.1.2	Läraren	
Utbildningen	bakom	behörigheten	ser	olika	ut.	En	behörig	musiklärare	kan	ha	läst	hela	
lärarutbildningen	inom	musik	(ca	5	år),	men	behörighet	kan	också	utfärdas	genom	att	
bygga	på	sin	pedagogiska	utbildning	med	en	orienteringskurs	i	musik	(Lärarnas	Riks-
förbund,	2013).	Skillnaden	i	utbildningens	omfattning	kan	alltså	variera	mycket	trots	att	
behörighet	finnes.	Fler	undervisande	musiklärare	på	låg-	och	mellanstadiet,	jämfört	med	
högstadiet,	upplever	sig	osäkra	enligt	Lärarnas	Riksförbunds	undersökning.	Detta	är	
något	som	skulle	kunna	avspeglas	i	undervisningens	innehåll	och	progression,	vilket	
styrks	i	resultatet	av	denna	studie	då	respondenterna	upplevde	musikundervisningen	
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på	högstadiet	som	mer	seriös	och	strukturerad	än	tidigare.	De	förbättrade	förutsätt-
ningarna	för	musikämnet	skulle	kunna	riskera	att	halta	om	lärares	kunskap/utbildning	
ser	olika	ut.	Med	bättre	utbildning	skulle	elever	nationellt	sett	ges	en	ökad	och	mer	jäm-
lik	utbildning	och	kunskapsnivå.	I	förlängningen	skulle	de	förbättrade	förutsättningarna	
kunna	ge	eleverna	ökade	möjligheter	och	förberedelser	för	högstadiet.	Enligt	studiens	
resultat	är	detta	önskvärt	då	respondenterna	minns	det	som	att	de	saknade	förkunskap-
er	inför	högstadiet.	Skolinspektionen	(2011)	kopplar	samman	elevers	förkunskaper	från	
låg-	och	mellanstadiet	till	möjligheten	att	nå	ämnesmålen	på	högstadiet.		

5.1.3	Musikundervisning	som	skolämne	och	dess	förutsättningar		
Vad	gäller	lokalen	och	rummets	betydelse	för	lärande	menar	Strandberg	(2006)	i	likhet	
med	Vygotskij	(refererad	i	Strandberg,	2006)	att	rummet	inte	är	något	neutralt	utan	bi-
dragande	till	att	förmedla	bland	annat	värderingar	och	förväntningar.	Musikämnets	för-
utsättningar,	i	till	exempel	tid	och	utrustning,	skulle	således	kunna	signalera	till	eleverna	
hur	musikämnet	värderas	och	prioriteras.	Resultatet	i	denna	undersökning	visar	tydligt	
att	musikämnet	inte	var	något	som	prioriterades.		I	resultatet	framkommer	att	goda	
minnen	och	ämneskunskaper	finns	från	musikundervisningen	i	grundskolan	men	även	
att	elever	saknat	just	detta	på	grund	av	brister	i	avsatt	tid,	tydlig	progression	och	nöd-
vändig	utrustning.	Utifrån	resultatet	kan	slutsatsen	dras	att	när	adekvat	utrustning	fun-
nits	har	också	ämnet	setts	som	något	viktigt,	som	ett	ämne	likvärdigt	något	annat,	oav-
sett	stadie.		
	
En	aspekt	som	synliggörs	genom	resultatet	är	att	de	jämnåriga	kamrater	som	deltagit	i	
en	varierad	och	kontinuerlig	musikundervisning	ser	musikämnet	som	vilket	ämne	i	sko-
lan	som	helst.	De	som	under	låg-	och	mellanstadiet	har	haft	undermålig	musikundervis-
ning	och	inte	fostrats	in	i	att	musik	är	ett	ämne	som	man	ska	lära	sig	saker	om	tar,	enligt	
resultatet,	med	sig	denna	inställning	till	högstadiet.	Den	fostran	som	nämns	i	resultatet	
kan	till	viss	del	tänkas	vara	ett	kulturellt	redskap	för	musikämnet,	det	vill	säga	att,	i	en-
lighet	med	(Säljö,	2014),	ny	kunskap	kan	erövras	med	hjälp	av	erfarenhet	och	kunskap	
förvärvad	genom	undervisningen	tack	vare	den	ämnesspecifika	förförståelsen.	En	slut-
sats	som	skulle	kunna	dras	utifrån	resultatet	och	Strandbergs	(2006)	teori	om	rummets	
betydelse	är	att	om	musikundervisningen	på	låg-	och	mellanstadiet	skiljer	sig	märkbart	
från	skolans	övriga	ämnen,	vad	gäller	till	exempel	lokal,	utrustning	och	krav,	kan	elever-
na	göra	tolkningen	att	det	inte	är	ett	”vanligt”	ämne,	utan	något	som	är	på	undantag.	Om	
respondenternas	minnen	stämmer	överens	med	verkligheten	skulle	skolan,	genom	tidi-
gare	nämnda	faktorer,	behöva	signalera	att	musikämnet	är	ett	av	alla	viktiga	ämnen	i	
skolan.	Detta	för	att	ge	eleverna	ämnesspecifika	redskap	i	musikundervisningen	på	låg-	
och	mellanstadiet,	något	som	enligt	resultatet	saknades	i	förkunskaperna	inför	högsta-
diet.		
	
Historiskt	sett	har	kurs-	och	läroplaner	varit	mer	specifika	för	grundskolans	senare	års-
kurser,	något	som	kan	förklara	stadiernas	olika	förutsättningar	gällande	lokal	och	ut-
rustning	(Lärarnas	Riksförbund,	2013).	Som	återkommande	bekräftas	i	resultatet	var	
musikundervisningens	förutsättningar	undermåliga	i	de	tidigare	årskurserna	men	för-
bättrades	i	de	senare.	I	resultatet	kan	utläsas	att	kraven	i	musikämnet	många	gånger	
upplevts	som	låga,	näst	intill	obefintliga	i	de	lägre	årskurserna,	men	högre	i	de	årskurser	
då	betyg	sattes.	Det	upplevdes	även	som	oklart	vad	undervisningens	mål	var.	I	inter-
vjuer	som	Skolinspektionen	(2011)	gjort	menar	elever	att	närvaro	på	lektionerna	kunde	
räcka	för	ett	godkänt	betyg,	en	erfarenhet	som	även	nämns	i	denna	studies	resultat.	Att	
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det	på	låg-	och	mellanstadiet	oftare	än	på	högstadiet	saknas	tillgång	till	nödvändig	ut-
rustning	i	musikämnet,	såsom	lokal	och	instrument	(Skolinspektionen,	2011),	kan	vara	
en	förklarande	orsak	till	de	stora	skillnader	som	enligt	resultatet	upplevs	mellan	stadi-
erna.	Det	i	sin	tur	skulle	också	kunna	ses	som	en	följd	av	att	kraven	på	låg-	och	mellan-
stadiet	kunnat	utläsas	som	lägre	samt	inte	varit	lika	specifika	som	på	högstadiet.			
	
Huruvida	musikämnet	ses	som	ett	kunskapsämne	eller	rekreationsämne	skiljer	sig	hos	mu-
siklärare,	elever	och	rektorer	(Skolinspektionen,	2011).	I	föreliggande	studies	resultat	fram-
kommer	att	kraven	i	musik	i	vissa	fall	setts	som	låga,	att	det	till	exempel	upplevts	som	att	
närvaro	på	lektioner	räckt	för	ett	godkänt	betyg.	Samtidigt	berättar	tre	av	fyra	respondenter	
att	redovisningar	i	olika	former	krävdes	på	högstadiet	respektive	vid	betygsättning.	Om	mu-
sikundervisningen	innan	dess	talar	respondenterna	gott,	det	upplevdes	som	trevligt,	men	de	
kan	inte	se	att	det	ställdes	några	högra	krav	än	att	till	exempel	delta	i	luciatåget.	Detta	tyder	
på	att	de	inte	upplevde	ämnet	som	kunskapsfokuserat,	utan	snarare	som	ett	trevligt	avbrott.		
Å	andra	sidan	uttrycks	att	lågstadiets	musikundervisning	sågs	som	lektioner	där	det	krävdes	
deltagande,	skapande	och	engagemang,	något	som	stämmer	bra	överens	med	både	Lpo94	
och	Lgr11	(Skolverket,	2015).	Samma	respondent	drar	slutsatsen	att	de	elever	som	inte	haft	
musikundervisning	från	grundskolans	början	inte	heller	vet	vad	det	handlar	om,	eller	varför	
man	ska	ha	det.	Hon	menar	att	det	är	bra	att	veta	från	början	att	”musik	är	ett	ämne	som	
man	ska	lära	sig	saker	om”	(Klara).	I	både	Lpo94	(Skolverket,	2002)	och	Lgr11	(Skolverket,	
2015)	framgår	syfte,	mål	och	kunskapskrav	tydligt. 

5.1.5	Förkunskaper	och	intresse	
Bergman	(2009)	hävdar	i	sin	avhandling	att	de	elever	som	fritidsmusicerar	gynnas	i	
grundskolans	musikundervisning,	medan	de	som	inte	ägnar	sig	åt	musik	på	fritiden	har	
sämre	förutsättningar	att	nå	kunskapskraven.	I	föreliggande	studie	framgår	att	det	end-
ast	är	en	respondent	som	har	haft	ett	intresse	för	och	ägnat	sig	åt	musik	på	fritiden,	både	
på	egen	hand	och	genom	instrumentundervisning.	Det	egna	musikintresset	utvecklades	
inte	av	musikundervisningen	på	låg-	och	mellanstadiet,	men	hölls	vid	liv	genom	det	egna	
fritidsmusicerandet.	På	högstadiet	däremot,	fick	denne	mer	stöttning	i	sitt	musikintresse	
under	musiklektionerna,	vilket	skulle	varit	på	bekostnad	av	de	klasskamrater	vars	mu-
sikintresse	inte	var	lika	stort.	Resultatet	i	föreliggande	studie	stämmer	således	delvis	
med	Bergmans	resultat.	Lärarens	bemötande	av	elevernas	olika	förkunskaper	skulle	
förutom	favorisering	kunna	vara	ett	uttryck	för	problemet	som	uppstår	när	elever	med	
olika	förkunskaper	slås	samman	i	nya	klasser	på	högstadiet	(Lärarnas	Riksförbund,	
2013).	Även	kvalitetsgranskningen	från	Skolinspektionen	(2011)	drar	slutsatsen	att	ele-
ver	som	inte	fritidsmusicerar	blir	förlorare	i	sammanhanget.	Skolinspektionen	adderar	
aspekten	att	de	elever	som	saknat	tillgång	till	instrument	i	grundskolans	tidigare	år	blir	
förlorare	då	de	börjar	högstadiet	utan	erfarenhet	av	att	musicera.	Detta	försvårar	inte	
bara	för	dem	själva,	utan	i	förlängningen	för	hela	undervisningsgruppen.	I	föreliggande	
studie	minns	respondenterna	att	både	att	fritidsmusicerandet	var	en	gynnsam	faktor	
och	att	de	saknat	förkunskaper	inför	högstadiet	på	grund	av	att	de	inte	haft	tillgång	till	
bland	annat	instrument	under	låg-	och	mellanstadiet.			

5.1.6	Röd	tråd	
I	resultatet	framkommer	att	samtliga	respondenter	i	någon	mån	saknat	en	tydlig	pro-
gression	genom	grundskolans	musikundervisning.	Det	finns	alltså	risk	att	deras	kun-
skapsinhämtning	hämmats	då	undervisningen	inte	upplevts	som	sammanhängande.	
Enligt	Lgr11	(Skolverket,	2015)	ska	all	undervisning	i	grundskolan	bedrivas	utifrån	ett	
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holistiskt	perspektiv	med	en	tydlig	progression	från	årskurs	1-9.	Även	om	ingen	av	re-
spondenterna	har	genomgått	hela	grundskolan	med	Lgr11	som	läroplan	så	är	det	rimligt	
att	anta	att	de	tidigare	läroplanerna	också	hade	en	progressiv	intention	även	om	det	inte	
är	lika	uttalat.	Därmed	borde	respondenterna	inte	upplevt	undervisningen	som	osam-
manhängande.	Förhoppningsvis	kommer	det	uttryckliga	kravet	på	progression	i	Lgr11	
göra	att	kommande	årskullar	inte	behöver	uppleva	detta,	utan	kommer	att	kunna	se	en	
röd	tråd	genom	hela	grundskolans	musikundervisning.	Detta	kan	antas	leda	till	mer	om-
fattande	ämneskunskaper	och	i	sin	tur	ökad	måluppfyllelse.		

5.2	Metoddiskussion	
I	den	här	studien	valdes	kvalitativa	intervjuer	som	metod,	vilket	jag	ansåg	som	det	bästa	
tillvägagångssättet.	Enkäter,	som	ger	ett	bredare	resultat	än	intervjuer,	valdes	bort	då	
syftet	var	att	nå	djupare	förståelse	av	respondenternas	upplevelse.	Något	som	försvå-
rade	metodens	användbarhet	var	åldern	på	respondenterna	i	förhållande	till	hur	aktu-
ella	deras	upplevelser	av	skolan	var.	För	att	i	undersökningen	få	med	tankar	från	en	re-
spondent	som	blivit	betygsatt	utifrån	senaste	läroplanen	valde	jag	att	intervjua	en	elev	
ur	första	årskullen	sedan	implementeringen.	Dessa	elever	har	ännu	inte	avslutat	grund-
skolan	och	har	således	färska	och	aktuella	minnen.	Å	andra	sidan	är	de	unga	och	saknar	
möjligheten	att	se	tillbaka	på	vad	grundskolan	och	dess	undervisning	haft	för	betydelse,	
då	de	är	mitt	uppe	i	utbildningen.	Vad	gäller	tillförlitligheten	hos	de	äldre	respondenter-
na,	som	gick	ut	grundskolan	för	relativt	länge	sedan,	skulle	den	kunna	ses	som	riskabel	
då	den	vilar	på	deras	förmåga	att	minnas.	Trots	det	valde	jag	att	intervjua	dessa	då	deras	
förmåga	att	reflektera	och	dra	slutsatser	antogs	vara	mer	välutvecklad.	Min	uppfattning	
var	under	intervjuerna	att	de	både	i	förberedelsen	inför	och	under	intervjun	var	mycket	
noggranna	i	eftertanke	och	undvek	antaganden.	Ett	ytterligare	värde	i	att	intervjua	de	
äldre	respondenterna	såg	jag	i	att	de	kunde	se	grundskoletiden	som	helhet	då	de	hade	
en	viss	distans	till	den.				

5.3	Egna	reflektioner		
Det	har	för	mig	blivit	tydligt	under	den	här	studiens	gång	att	musikundervisningen	sett	
väldigt	olika	ut	för	olika	individer,	beroende	på	den	egna	tidigare	relationen	till	musik	
och	hur	skolan	bedriver	musikundervisning.	För	en	del	individer	blir	grundskolans	mu-
sikundervisning	en	grogrund	för	ett	nyupptäckt	musikintresse,	för	andra	blir	det	ett	
komplement,	en	ytterligare	plattform	att	utvecklas	i	ett	redan	befintligt	intresse.	Ytterli-
gare	andra	elever	ser	musiklektionerna	som	ett	trevligt	och	lättsamt	avbrott	från	de	
”riktiga”	skolämnena.	Kanske	håller	den	sistnämna	inställningen	på	att	justeras	då	det	
verkar	som	att	allt	fler	låg-	och	mellanstadieskolor	ser	över	sina	förutsättningar	och	ru-
tiner	kring	musikundervisningen.	Min	teori	är	att	det	beror	på	de	ökade	kraven	med	
tidigare	betygsättning	i	Lgr11.	För	att	en	rättvis	betygsbedömning	ska	kunna	göras	
måste	förutsättningarna	för	undervisningen,	tid,	utrustning,	lokal	och	lärare,	också	vara	
rättvis.	Detta	sammantaget	gör	att	jag	anar	en	förbättring	i	musikundervisningens	förut-
sättningar.		
	
Vad	det	verkar	som,	utifrån	intervjuerna,	bör	lärare	vara	tydligare	med	målen	för	
undervisningen	samt	vilka	förväntningar	som	finns	på	eleverna.	Om	ämnet	ska	upplevas	
som	ett	av	grundskolans	alla	viktiga	ämnen	”som	man	ska	lära	sig	saker	i”,	för	att	citera	
en	av	respondenterna,	behöver	musikämnet	begära	seriositet	och	struktur.	Ett	rimligt	
krav	enligt	mig	är,	för	att	undervisningen	ska	bli	mer	tillfredsställande	för	eleverna,	att	
de	upplever	att	de	lär	sig	saker	som	de	sedermera	har	användning	av	i	undervisningen.	
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Att	musiklektionerna	sällan	upplevs	som	tunga	att	gå	till	framkommer	i	intervjuerna.	
Det	är	inte	något	jag	tror	kommer	att	ändras	genom	tydligare	mål	och	förväntningar	på	
eleverna.	Musiklektionerna	kommer	förbli	praktiskt	estetiska	vilket	i	sig	skapar	variat-
ion	för	skoldagen	och	kunskapsinhämtningen.		
	
Innan	jag	genomförde	intervjuerna	trodde	jag	att	diskussionen	om	att	vara	musikalisk	
eller	ha	talang	för	musik	någon	gång	skulle	dyka	upp.	Det	förvånade	mig	något	att	den	
inte	gjorde	det	i	någon	av	intervjuerna.	Det	tycktes	vara	självklart	att	musik	som	sko-
lämne	är	till	för	alla	och	inte	något	för	de	som	redan	ägnar	sig	åt	det	eller	på	ett	eller	an-
nat	sätt	har	lätt	att	lära	sig	något	i	ämnet.	Intervjuerna	har	gett	mig	en	tydlig	bild	av	hur	
elever	kan	uppfatta	musikundervisningen	i	grundskola	samt	hur	inställningen	till	och	
förväntningen	på	musikämnet	påverkas	av	tidigare	erfarenheter	i	kombination	med	
ämnets	ramfaktorer.	I	intervjuerna	fastnade	jag	särskilt	för	när	Klara	citerade	en	klass-
kamrat	som	sagt	att	”musik	är	något	man	lyssnar	på,	inte	ett	ämne	i	skolan.”	För	mig	
som	musiklärare	i	grundskolan	är	det	viktigt	att	undervisningens	förutsättningar	är	
gynnsamma	för	elevernas	lärande.	Eleverna	ska	inte	hämmas	av	att	det	kompromissas	
med	exempelvis	utrustning,	lokal,	gruppstorlek	eller	lärarkompetens.	Förutsättningarna	
ska	vara	så	pass	bra	att	eleverna	är	den	svagaste	länken.		

5.4	Betydelse	
Denna	undersökning	behandlar	upplevelsen	av	och	inställningen	till	grundskolans	mu-
sikundervisning.	En	ökad	förståelse	för	detta	kan	ha	en	positiv	inverkan	för	flera	aktörer	
inom	skolvärlden.	Min	förhoppning	är	att	genom	denna	studie	kunna	inspirera	andra	
musiklärare	och	även	rektorer	att	värna	om	goda	undervisningsmiljöer	genom	fullt	ut-
rustade	musiksalar,	halvklassundervisning	och	väl	fördelad	undervisningstid	på	alla	
grundskolans	stadier.	Om	elever	som	inte	fritidsmusicerar	ska	ges	möjlighet	att	nå	
högsta	kunskapskravet	i	slutet	av	årskurs	nio	behöver	tidigare	nämnda	faktorer	finnas	
tillgängliga	redan	från	lågstadiet.	En	målmedveten	progression	och	goda	förutsättningar	
för	kunskapsinhämtning	genom	hela	grundskolan	ökar	likvärdigheten	i	undervisningen	
och	ger	eleverna	möjlighet	till	högre	måluppfyllelse.	Det	är	min	förhoppning	att	förelig-
gande	studie	förmedlat	detta.	Studien	har	genom	sin	bakomliggande	forskning,	litteratur	
och	intervjuer	gett	mig	förståelse	för	yrkets	förutsättningar,	brister,	förbättringsområ-
den	och	utvecklingsmöjligheter	vilket	jag	hoppas	kan	komma	andra	till	gagn.		

5.5	Fortsatt	forskning	
Arbetet	med	denna	studie	har	väckt	ytterligare	frågor	som	rör	ämnet	vilket	jag	hoppas	
att	få	se	forskning	om	i	framtiden	då	denna	studie	är	förhållandevis	begränsad	i	sin	om-
fattning.	Följande	frågor	har	kommit	upp:	
		

• Musiklärare	med	olika	omfattande	utbildning,	hur	ser	de	på	musikämnet?	Vad	har	
de	för	syn	på	innehåll,	didaktik	och	bedömning?	
	

• Hur	ser	de	optimala	förutsättningarna	ut	för	musikundervisning	i	grundskola?	
Vad	är	det	mest	gynnsamma	stadieupplägget	för	undervisningen?	
	

• Hur	ser	elever,	musiklärare	och	andra	ämneslärare	på	relevansen	och	använd-
ningen	av	musikämnet?	
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• Är	musik	ett	ämne	som	elever,	i	vissa	fall	likt	idrott,	kan	känna	ångest	och	oro	
inför?	Vad	orsakas	det	av	och	hur	kan	det	motverkas?		
	

• 	Vilken	syn	har	elever	på	sin	egen	kapacitet	i	musikämnet?	Vad	är	”talang”	och	
är	det	i	sådana	fall	något	man	måste	ha	för	att	bli	bra	inom	musik?	
	

• Om	yrkesverksamma	musiklärare	fick	bestämma,	hur	skulle	lärarutbildning-
en	utformas?	
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Bilaga	
	
	

SYFTE,	FORSKNINGSFRÅGOR	OCH		
FRÅGOR	ATT	FUNDERA	ÖVER	

INFÖR	ATT	JAG	INTERVJUAR	DIG	TILL	MITT	EXAMENSARBETE		
(MUSIKHÖGSKOLAN	INGESUNDS	LÄRARUTBILDNING,	15	HÖGSKOLEPOÄNG)	

 
Jag	kommer	spela	in	vår	intervju	och	transkribera	den	för	att	vara	säker	på	att	jag	inte	missar	något	
viktigt,	och	för	att	enklare	kunna	citera	och	jämföra	olika	respondenters	svar.	Du	som	respondent	
kommer	vara	helt	anonym.		
Syftet	med	arbetet	är	att	undersöka	om	musikundervisningen	i	de	lägre	årskurserna	påver-
kar	elevers	förväntning	och	inställning	till	musikundervisningen	på	högstadiet.	De	forsk-
ningsfrågor	jag	kommer	använda	mig	av	för	att	uppnå	syftet	är	följande:	
	

1. Vilka	faktorer	påverkar	elevernas	uppfattning	av,	inställning	till	och	förväntning	på	
musikämnet?	

2. Hur	upplever	eleverna	musikundervisningen	i	de	lägre	årskurserna	jämfört	med	i	de	
högre	årskurserna?		

3. Påverkar	musikundervisningen	i	de	lägre	årskurserna	inställningen	till	och	förvänt-
ningen	på	musikundervisningen	på	högstadiet?	I	sådana	fall,	på	vilket	sätt?	

 
LÅG-	OCH	MELLANSTADIET	

• Hur	minns	du	musiklektionerna?	
• Vad	gjorde	ni?	
• Hur	upplevde	du	lektionerna?	Stämningen	i	klassen,	från	lärare	osv…	
• Hur	såg	lokalen	ut?	Grupprum?	
• Kommer	du	ihåg	vad	ni	använde	eller	hade	tillgång	till	för	grejer?	Instrument,	mikro-

foner,	whiteboard,	böcker,	noter,	digitala	verktyg	osv…	
• Hur	minns	du	läraren/lärarna?	

	
HÖGSTADIET	

• Hur	minns	du	musiklektionerna?	
• Vad	gjorde	ni?	
• Hur	upplevde	du	lektionerna?	Stämningen	i	klassen,	från	läraren	osv…	
• Hur	såg	lokalen	ut?	Grupprum?	
• Kommer	du	ihåg	vad	ni	använde	eller	hade	tillgång	till	för	grejer?	Instrument,	mikro-

foner,	whiteboard,	böcker,	noter,	digitala	verktyg	osv…	
• Hur	minns	du	läraren/lärarna?		

	
SKILLNADER	
• Kommer	du	ihåg	hur	kraven	mellan	låg-/mellanstadiet	och	högstadiet	skiljde	sig	

åt?	
• Upplevde	du	att	du	visste	vad	som	förväntades	av	dig	när	du	började	högstadiet?	
• Upplevde	du	att	det	fanns	en	röd	tråd	genom	grundskolans	musikundervisning?



	
• Hur	upplevde	du	musikundervisningen	på	högstadiet	jämfört	med	låg-	och	mel-

lanstadiet?	
• Upplever	du	att	du	hade	nytta	av	undervisningen	du	haft	på	låg-	och	mellansta-

diet	på	högstadiets	musiklektioner?		
	
TUSEN	TACK	FÖR	ATT	DU	TAR	DIG	TID	ATT	HJÄLPA	MIG!	/EMMA	BURÉUS	


