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English title: If I had time. Frame factors influence on the work of music teachers within 

the form of individual’s choice in upper secondary school. 

Abstrakt 

Musik är inte längre ett gymnasiegemensamt ämne och arbetet för musiklärare på 

gymnasienivå är i förändring. Denna studie undersöker hur ramfaktorer påverkar de lärare 

som undervisar i musik som individuellt val i svenska gymnasieskolor. Studien är byggd 

på kvalitativa intervjuer med några av dessa lärare och beskriver deras syn på de ramar 

som påverkar deras undervisning. Studien presenterar lärarnas syn på lektionssalarna, 

undervisningstiden och undervisningsmaterialet. Resultatet av studien visar att tiden är 

det som lärarna anser sig mest påverkade av men att det samtidigt finns en väldig 

dubbelhet i tankarna om tiden. I resultatet tas också upp hur ramar påverkar andra aspekter 

av lärarnas arbete och deras professionella relationer. 

Nyckelord 

Ramfaktorer, undervisningstid, undervisningsmaterial, professionella relationer, 
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1 Inledning 

I ett betänkande från regeringen omformulerades det som i den förra läroplanen kallades 

kärnämnen. Efter reformen 2011 kom kärnämnen att istället kallas 

gymnasiegemensamma ämnen. Gymnasiegemensamma ämnen är kurser som läses av alla 

gymnasieelever. Tidigare fanns en kurs bland dessa då kallade kärnämnen som hette 

Estetisk verksamhet (Utbildningsdepartementet, 1994). Kursen Estetisk verksamhet 

kunde inriktas mot olika estetiska ämnen och betygskriterierna var generella och talade 

om estetiska verksamheter med ord som t.ex. konstnärliga uttryck och estetiska 

uttrycksmedel. Skolorna kunde då välja vilket estetiskt ämne de ville erbjuda inom ramen 

för kursen estetisk verksamhet och många skolor erbjöd flera estetiska verksamheter så 

som musik, bild, drama eller dans (Skolverket, u.å.). Under reformen 2011 motionerade 

Vänsterpartiet för att estetisk verksamhet skulle övergå till att bli ett gymnasiegemensamt 

ämne, men utbildningsutskottet föreslog att regeringen skulle avslå Vänsterpartiets 

motion (2010/11:UbU8). I voteringen blev utbildningsutskottets förslag verklighet och 

estetisk verksamhet är sedan GY11 inte längre ett gymnasiegemensamt ämne och därför 

inte heller obligatoriskt för alla elever. Det rekommenderas då att kurser i estetiska ämnen 

istället ska erbjudas som individuellt val (2009/10:UbU3). Detta kom att infrias då 

eleverna enligt skollagen ska erbjudas 200p individuellt val under sin gymnasietid, av 

dessa kurser ska eleverna ha rätt att välja på minst en kurs inom idrott och hälsa utöver 

det som de redan får läsa, minst en kurs i estetiska ämnen och de kurser som krävs för att 

nå högskolebehörighet (Gymnasieförordning 2010:2039). De estetiska kurserna som 

erbjuds som individuellt val är inte meriterande för vidare utbildning vilket får många 

elever att välja bort dem (Universitets och högskolerådet, u.å.).  

Ett av de moment som kunde ingå i kursen estetisk verksamhet var musik. Nu kan istället 

enskilda befintliga kurser inom ämnet så som instrument eller sång, musik, musikteori, 

musikproduktion och estetisk kommunikation erbjudas som individuellt val. Detta skulle 

kunna ge upphov till förändrade förutsättningar för de lärare som arbetar med dessa 

kurser. Studien ämnar fokusera på de skolor som erbjuder någon av dessa musikestetiska 

kurser som individuellt val och hur förutsättningarna påverkar undervisningen för de 

lärare som jobbar där. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att få kunskap om vilka ramar musiklärare upplever när de arbetar 

med musik som individuellt val inom gymnasieskolan. Studien ämnar skildra några 

lärares uppfattningar om de ramar som påverkar deras undervisning, främst sal, tid och 

materialtillgång, samt ta reda på vilka av ramarna de anser mest möjliggörande eller 

begränsande. 

Utifrån ovan beskrivna syfte formuleras följande forskningsfråga:  

- Hur beskriver lärare som arbetar med musik som individuellt val ramfaktorerna sal, tid 

och material i förhållande till sitt arbete och sina relationer? 
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3 Tidigare forskning 

I det här kapitlet behandlas tidigare forskning om yttre faktorer som påverkar 

undervisningen för musiklärare. Kapitlet kommer beskriva tidigare forskning som 

påverkar studiens huvudfrågor: tid, sal och materialtillgång. Kapitlet kommer även att ta 

upp några forskningsresultat som på annat sätt tangerar eller kan påverka tolkningen av 

studiens resultat. 

3.1 Ramfaktorer 

Enligt Lundgren (1972) finns det fyra möjliga ramfaktorer ur lärarens perspektiv. 

Ramfaktorer kan beskrivas som faktorer som begränsar variation i undervisningen 

Lundgrens definition bygger på en studie som utgick ifrån att undervisningen var 

traditionell och att läraren skulle stå framför klassen och undervisa. De ramfaktorer som 

presenterades i Lundgrens studie var fysiska och administrativa ramar, läroböcker och 

läromedel, rekommendationer om innehåll och metoder samt läroplanen (s. 42). Den 

studien såg närmare på hur vissa ramfaktorer påverkade undervisningsprocessen. I denna 

tidiga studie av Lundgren diskuteras också tiden som en ram, men då med fokus på 

begreppet styrgrupp och lärarens planering (Lundgren, 1972, s. 43).  

En mer nutida studie om musikundervisningens ramar har undersökt de faktorer som den 

här studien ämnar se närmare på. I en enkätundersökning studerade Sandberg (1996) det 

som han valde att kalla yttre förutsättningar. Enkäten besvarades av musiklärare och 

klasslärare i årskurs två och fem samt musiklärare i årskurs nio (s. 78-83). I en jämförelse 

mellan musiklärarna i årskurs fem och musiklärarna i årskurs nio upplevde lärarna i 

årskurs fem tillgången till tid, lokal och utrustning som ett större problem än lärarna i 

årskurs nio. Både lärare i årskurs nio och årskurs fem upplevde dessa som problem. 

Skillnaden mellan det störst upplevda hindret och det näst störst upplevda hindret var 

mycket större hos lärarna i årskurs nio än hos lärarna i årskurs fem. 90% av lärare i årskurs 

nio upplevde musikämnets tidstillgång som ett problem medan bara runt 35% av dem 

upplevde att bristande tillgång till läromedel var ett problem. Lokaltillgången upplevde 

än färre av lärarna i årskurs nio som ett problem. Bland lärarna i årskurs fem upplevde 

runt 75% av lärarna att tiden var ett problem, 70% av dem upplevde att lokaltillgången 

var ett problem och runt 65% upplevde att tillgången till utrustning var ett problem. 
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Lärarna i årskurs fem uppfattade således faktorerna som mer problematiska än lärarna i 

årskurs nio (Sandberg, 1996, s. 155).  

Att musikämnet inte får tillräckligt med tid i skolans timplan och bristande tillgång till 

instrument, material och ändamålsenliga lokaler är några av flera typer av ramar som av 

lärarna faktiskt upplevs som problem. Det kan också leda till att läraren agerar 

annorlunda. Det här gör att det ibland kan vara svårt att avgöra ifall det är läraren som är 

upphov till de upplevda problemen eller de faktiska ramarna (Sandberg, 1996, s. 196-

197). 

3.2 Salen, tiden och materialtillgången 

Här nedan presenteras tidigare forskning som berör de specifika ramfaktorer som studien 

ämnar undersöka. 

3.2.1 Salen 

Undervisning av musik i yngre åldrar sker oftast i klassrummet (Sandberg, 1996, s. 148). 

Lärare som undervisar musik i klass upplever ofta att salarna inte är anpassade för 

musikundervisning. De menade att det krävdes att klassrummet möblerades om eller att 

moment helt fick tas bort från undervisningen för att kunna genomföra denna 

ändamålsmässigt (s. 174). Runt hälften av lärarna i årskurs två och fem ansåg att salen tar 

ifrån dem möjligheter vid undervisningen medan endast en femtedel av lärarna i årskurs 

nio ansåg det. De senare har oftare tillgång till avsedda musiksalar (Sandberg, 1996, s. 

148). 

3.2.2 Tiden 

Tillfrågade lärare i årskurs fem och årskurs nio upplevde tidstillgången som det största 

problemet. Värt att notera är att i Sandbergs studie ställdes frågan om tidsåtgången i 

förhållande till timplanen för eleverna (Sandberg, 1996, s. 155). Tidsåtgången under 

lektionstid påverkas av hur väl läraren upplever att eleverna tar till sig materialet. Det här 

beror på att lärare upplever att hela gruppen måste klara grundläggande moment, medan 

bara en liten del av gruppen behöver klara mer avancerade moment. Det här kräver ibland 

att läraren fattar beslut för att lösa tidsåtgången. Läraren kan sänka förväntningarna eller 

målen för gruppen eller låta elever hamna efter resten av gruppen. I vissa fall kan det leda 

till att vissa delar av undervisningen helt tas bort då läraren inte känner att den kan gå 

vidare (Lundgren, 1972, s.220-221). 
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3.2.3 Materialtillgång 

Lärare i de yngre åldrarna, två och fem, var de som oftast inte ansåg sig ha tillräckligt 

goda materiella förutsättningar för undervisningen. Drygt var sjätte av lärarna i årskurs 

två kommenterade detta. Klasslärarna kommenterade också att de har dålig tillgång till 

instrument och PA eller att dessa har dålig kvalitet. De upplever inte heller att de har 

tillgång till böcker och musikmaterial. Flera lärare svarade att de fick bära in instrument 

i klassrummet och de instrument som fanns var i dåligt skick. En lärare i studien upplevde 

att det var känslan av begränsning som påverkade mest, att bristande materialtillgångar 

gjorde att läraren kände en förlust av motivation (Sandberg, 1996, s. 174-175). 

3.3 Relationer mellan lärare och elever 

Lärare själva menar att relationen till eleverna är en grund för yrket, och att arbetet med 

elevrelationer och dess betydelse har ökat med åren i samband med elevernas minskade 

respekt för läraren. Trots att undervisningssituationen ofta framstår beröra grupper av 

elever poängteras att det också är viktigt att ha en relation med varje specifik elev. Då 

undervisningen kräver ett visst mått av individanpassning är den individuella kontakten 

också en faktor i arbetet med hela gruppen (Wedin, 2007, s. 129-131).  

Att bygga relationer med eleverna kan ses som tre delar av den helhet som enligt Wedins 

(2007) studie är relationsarbete, att lära känna gruppen, att lära känna individerna och att 

skapa och upprätthålla dessa relationer. I studien menade lärare att relationerna med 

eleverna har påverkan även på den övriga verksamheten på skolan och att det var ett för 

lärarna vedertaget sätt att agera när de försökte skapa en fungerande miljö på skolan. 

Genom att lära sig gruppdynamiken kunde läraren justera sitt beteende och även upptäcka 

saker som skulle kunna skapa oro i gruppen redan innan det sker (s. 133-134). Det första 

steget i att lära känna eleverna som individer är att lära sig deras namn. Enligt Wedins 

studie var det inte bara viktigt för lärarna att kunna sina egna elevers namn utan även 

namnet på andra elever på skolan, vilket de motiverade med trivsel för eleverna och att 

det ger pondus när de tilltalar elever i korridoren. De verktyg som lärarna har för att skapa 

samtal med eleverna, t.ex. klasslistan, används till bredare syften än de är avsedda för. 

Dessa verktyg blir ingångar för lärarna att lära känna eleverna (Wedin, 2007, s. 135-136).  

När elever har byggt en förtroendefull relation med sin lärare vågar de också ta upp saker 

med läraren som skulle kunna göra lärandesituationen bättre. Även när eleverna tänjer på 
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gränserna i klassrummet kan det höra ihop med deras relation till läraren. Hur läraren 

väljer att hantera detta påverkar elevens syn på den enskilda läraren och elevens syn på 

undervisningen och lärarens kompetens (Lilja, 2013, s. 191).  

3.4 Gemenskap mellan lärare 

Klassrummet och eleverna är inte den enda situationen lärare möter i sitt arbete, de är del 

av ett större sammanhang som också innefattar deras lärarkollegor och annan personal på 

skolan (Louis, Marks & Kruse, 1996, s. 758). Även om det på högre nivåer är svårare att 

skapa ett sammanhållet kollegium är det större chans att lärare i skolor där ett sådant 

samarbete i hela skolan existerar tar större gemensamt ansvar för sina elevers kunskaper 

(Louis, Marks & Kruse, 1996, s. 786). Det här konstateras även i en svensk studie som 

menar att när lärare reflekterar över undervisningen gemensamt kan de också handla 

gemensamt vilket stöttar elevernas lärande (Langelotz, 2014, s. 93). Att vilja vara del av 

en reflekterande praktik i sitt yrkesutövande är en del av det som utvecklar 

yrkesskickligheten för en lärare. Att fortsätta reflektera över praktiken tillsammans med 

kollegor skapar lärare som kan fokusera på lärande och samtidigt anpassa sig till olika 

situationer (El Gaidi, 2007, s. 74-75). 

3.5 Sammanfattning 

Flera olika ramfaktorer i en lärares arbetsmiljö påverkar deras praktik och undervisning. 

När salen inte är anpassad för musikundervisning har lärare i tidigare studier uppgett att 

det negativt påverkar deras undervisning genom att ta ifrån dem möjligheter (Sandberg, 

1996, s. 174). Mängden tid i förhållande till elevernas tidigare kunskaper eller lärarens 

insikter om elevgruppen kan också leda till att hela moment i undervisningen måste 

planeras om eller uteslutas (Lundgren, 1972, s.220-221). Vidare har känslan av bristande 

materialtillgång beskrivits, vilken gör att lärare inte anser sig kunna bedriva undervisning 

samt att de tappar motivation (Sandberg, 1996, s. 174-175). Att lära känna sina elever 

som personer har visat sig positivt påverka undervisningen och lärare i tidigare studier 

har menat att det är eftersträvansvärt och också vedertaget att arbeta för att bygga 

relationer med sina elever (Wedin, 2007, s. 133-136). Relationer lärare emellan kan öppna 

för reflekterande samtal som gör lärarna skickligare och kan skapa en situation där lärarna 

tar större ansvar för elevernas lärande (Langelotz, 2014, s. 93; Louis, Marks & Kruse, 

1996, s. 786). Faktorerna är i sin tur beroende av varandra. Dessa faktorer kan både 

begränsa och möjliggöra undervisning.  



  

 

7 

4 Metod 

Den metod som har valts till studien är kvalitativa intervjuer. I följande kapitel presenteras 

metoden och hur den har använts i samband med studien. I kapitlet beskrivs också de 

överväganden som gjorts rörande urval och etik. 

4.1 Den kvalitativa intervjun 

Den här studien ämnar undersöka och beskriva lärares uppfattning om sitt eget arbete. 

För detta ändamål har metoden kvalitativ intervju valts. Skillnaden på en kvalitativ och 

en kvantitativ intervju är avsaknaden av ett fast frågeformulär. En tidigare vanlig 

uppdelning av kvalitativa intervjuer kunde vara semi- eller ostrukturerade intervjuer, men 

de menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är otydliga och inte längre kan anses 

vara av intresse för läsaren. I en kvalitativ studie utnyttjas möjligheten till följdfrågor och 

det går att anpassa frågorna som ställs efter situationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015, s. 37-38). Den kvalitativa intervjun fokuserar på den intervjuades upplevelser och 

försöker skapa förståelse för fenomen och situationer som rör den intervjuade (Dalen, 

2015, s. 15). Om den här studien ändå ska beskrivas med ett begrepp är den närmast 

semistrukturerad. Semistrukturerade intervjuer kallas de där forskaren har en lista med 

huvudämnen att följa men där forskaren är redo att ge den intervjuade större frihet att 

utveckla egna idéer (Denscombe, 2016, s. 266).  

En kvalitativ intervju tillåter att intervjufrågorna kan följa samtalet och nya saker kan 

komma upp som den intervjuade anser viktigt i sammanhanget. En kvalitativ ingång till 

intervjuer innebär också svårigheter som har övervägts inför denna studie. En sådan 

svårighet är att materialet blir svårt att jämföra och att svaren inte går att ställa i 

förhållande till varandra då det är svårt att avgöra vad det som sagts egentligen betyder 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). I den här texten förefaller det inte relevant 

att föra numerisk statistik över det material som framkommer i intervjuerna, på det sätt 

som en kvantitativ intervjumetod hade varit lämpligare för. Den här texten syftar till att 

skildra förhållanden och åsikter hos en viss grupp människor. En av den kvalitativa 

intervjuns svagheter är dock att den är beroende av tiden och platsen där den genomförs 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 54). 
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4.2 Urval 

Forskningsfrågan är av stor vikt när ett urval av informanter ska göras. Det beskrivs som 

en fördel att göra ett slumpmässigt urval då det undviker att materialet och resultatet på 

något sätt påverkas till förmån för forskaren eller någon annan iblandad aktör (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s.40). Detta är dock inte alltid möjligt. Här beskrivs hur och 

varför det ibland kan vara lämpligt att vara delaktig i urvalet.  

Ibland behöver intervjupersonerna vara anställda inom ett visst yrke eller på ett särskilt 

företag för att vara relevanta för studien. Då är det viktigt att istället försöka säkerställa 

en representativ spridning bland de intervjuade. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 

39-42). Representativ spridning innebär att urvalet ämnar återspegla så stor variation som 

är möjligt inom studiens ämne (Dalen, 2015, s. 55). I kvalitativ forskning kan det ibland 

bli aktuellt att gemensamt med aktörer i det valda forskningsfältet skapa ett representativt 

urval av intervjuer där de intervjuade uppfyller vissa kriterier. Det är också av vikt att 

forskaren har undersökt området och tillägnat sig insikter som kan avgöra om en person 

är relevant för studien (Dalen, 2015, s. 60).  

Med tanke på ovan redovisade metoder för urval genomfördes urvalet i den här studien 

på följande sätt. Tolv gymnasieskolor i Sverige tillfrågades om att delta i studien, av dem 

valdes sedan fem individuella lärare som tillfrågades och godkände deltagande i studien. 

De valdes med tanke på deras olika arbetsplatser för att försöka skapa en representativ 

spridning. De lärare som tillfrågades har varierande erfarenhet av undervisning inom 

individuella valet, olika arbetsplatser och olika lösningar på undervisningens form vilket 

ger en skillnad i vilka ramfaktorer de påverkas av och hur de uppfattar dem, vilket därmed 

ger olika förutsättningar som kan iakttas i studien. I en studie av ringa storlek som denna 

är det svårt om inte omöjligt att uppnå resultatmättnad. 

4.3 Etiska överväganden 

I samband med ett forskningsprojekt är det av vikt att överväga hur de som deltar i studien 

kan komma att påverkas av studien. Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar att ta fyra 

huvudkrav i beaktande för att skydda de individer som deltar i studien från negativa 

konsekvenser. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (s. 5-6). Informationskravet innebär att alla som medverkar i studien på 

förhand måste ha blivit informerade om vad deras medverkan innebär samt att deras 
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medverkan är frivillig. Alla detaljer om undersökningen som skulle kunna påverka deras 

åsikter om att delta ska finnas med i informationen till de deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7). Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke från de som 

aktivt deltar i studien. Samtyckets giltighet och formerna för inhämtandet bör alltid vägas 

mot individskyddet (s. 9). De som deltar har själva rätt att avgöra i vilken omfattning de 

vill delta och har när som helst rätt att avbryta sin medverkan. Om en medverkande avser 

avbryta sin medverkan ska detta tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. De 

deltagande i studien får inte heller utsättas för påtryckningar för att övertalas att delta i 

projektet igen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). Hur det insamlade materialet ska hanteras 

beskrivs i konfidentialitetskravet. Alla uppgifter som samlas in kring de deltagande i 

studien ska hanteras konfidentiellt och oåtkomligt för utomstående. Material som 

antecknas och lagras skall hanteras på ett sätt som innebär att de deltagande inte kan 

identifieras (s. 12). I nyttjandekravet preciseras att det insamlade materialet inte får 

användas till kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften. Det får inte heller 

användas till att vidtaga åtgärder mot de som deltar i studien (s. 14). I den här studien har 

alla ovan nämnda krav uppmärksammats. Alla deltagande i studien har informerats om 

vad deras deltagande innebär och deras rätt att avbryta sitt deltagande (se Bilaga A). Den 

information som tilldelades informanterna var medvetet vag för att minska risken att de 

kom med förutfattade meningar till intervjun.  Informationen om studien har tilldelats den 

deltagande redan innan intervjun eller i samband med intervjun, ingen deltagare har 

pressats eller tvingats skriva under och de har fått möjlighet att läsa igenom informationen 

innan intervjun påbörjats. Allt material som samlats in till studien, ljudinspelningar och 

anteckningar, förvaras anonymiserat och oåtkomligt för obehöriga. 

4.4 Genomförande, avgränsningar och databearbetning 

Nedan beskrivs studiens genomförande, avgränsningar som gjorts i analysarbetet samt 

hur databearbetning har gått till. 

4.4.1 Genomförande 

För att bekräfta att skolorna erbjöd musik som individuellt val undersöktes skolornas 

webbsidor. Här undersöktes fler skolor än de som sedan kom att frågas om deltagande. 

De skolor som ansågs relevanta till studien kontaktades via mail. De var tolv till antalet. 

Rektorer och administrativ personal hänvisade sedan vidare till lärare som kunde vara 

relevanta för studien. Lärarna tillfrågades via mail eller telefon. Där bifogades eller 
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framfördes information om studien (se Bilaga A), i den presenterades att studien skulle 

handla om ramfaktorer i förhållande till deras ämne men studien kom sedan att förändras 

utefter deras svar på frågorna. I informationen fanns även information om vad det innebär 

att deltaga samt deras rättigheter att avbryta sitt deltagande i studien. Av de tolv skolorna 

var det några som inte hade musik som individuellt val pågående och vissa lärare valde 

att inte deltaga. Antalet lärare som deltog i studien kom därför att bli fem.  

Intervjuer planerades med de lärare som via mail eller telefon godkänt deltagande i 

studien. Intervjuerna genomfördes på platser som lärarna valde. Lärarna fick igen läsa 

igenom den information som tillhandahållits dem muntligt eller via mail och skriva under 

att de samtyckte att delta i studien. I vissa fall skedde intervjun i skolans eller lärarens 

arbetsrum medan den i andra fall genomfördes i den sal där läraren undervisar. Det var 

inga andra närvarande i rummet under intervjuerna. Alla intervjuer spelades in som ljudfil 

och utöver det fördes anteckningar. Till intervjuerna har förberetts en intervjuguide som 

har uppdaterats under arbetets gång (se Bilaga B). I den fanns till en början 

huvudrubrikerna som studien var ämnad att undersöka, sal, tid och materialtillgång, 

sorterade som huvudrubriker med underfrågor. Med tanke på hur utförliga lärarnas svar 

var utnyttjades olika många av de underfrågor som stod i intervjuguiden. Om läraren själv 

svarade på en av följdfrågorna i intervjuguiden ställdes den inte. Om en lärare inte svarade 

på en av frågorna eller svarade kortfattat uppmuntrades denne att utveckla sig eller så 

omformulerades frågan till en snarlik fråga. I slutet av intervjun ställdes frågor om hur en 

lärare skulle hantera ett scenario delvis byggt på deras svar, för att försöka skapa en 

djupare förståelse för hur de ser på de ramar som påverkar deras undervisning. 

Inspelningarna av intervjuerna varade mellan 10 minuter och en timma med ett snitt på 

30 minuter. Därutöver tillkommer vissa tillägg muntligt samt via mail. 

4.4.2 Avgränsningar 

I den svenska gymnasieskolans kontext som de intervjuade lärarna är del av nyttjas 

läroplanen för gymnasieskolan. I inledningen presenterades också de särskilda 

omständigheter som rått i den politiska debatten kring dessa kurser. I den här studien har 

inte iakttagits i hur stor utsträckning de intervjuade lärarna väljer att reflektera över 

innehållet i läroplanen i samband med sin undervisning. Studien ser närmare på de 

intervjuade lärarnas uppfattningar av de faktorer som påverkar deras egen undervisning. 

Huruvida deras praktik är förenlig med läroplanen kommer inte presenteras i studien, då 
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det inte går att dra några slutsatser kring detta utifrån studiens insamlade material. Istället 

analyseras materialet utifrån tidigare forskning på området. Det här innebär att resultatet 

som presenteras framhåller lärare som undervisar inom en musikkurs i individuellt val 

inte förutsatt att deras arbete alltid är helt i enlighet med läroplanen. Resultatet som 

presenteras ger en bild av de fem lärarnas syn på ramarna kring deras praktik inte en 

generell bild för de kurser som de undervisar i. 

4.4.3 Databearbetning 

Efter intervjuerna var genomförda sammanställdes lärarnas svar. Intervjuerna 

transkriberades till text som sedan kunde sorteras in i kategorier. Svaren kategoriserades 

först efter de gemensamma hållpunkter som fanns i intervjuerna som skapats genom 

huvudrubrikerna i intervjuguiden, salen, tiden samt materialtillgången. Sedan sorterades 

de in i svar som handlar om liknande ramar. Under transkriberingen skapades en 

förtrogenhet med materialet som uppenbarade likheter och olikheter mellan svaren på 

olika punkter som också gav upphov till en mer detaljerad sortering av materialet 

(Denscombe, 2016, s. 348). Under databearbetningen framkom att de lärare som deltagit 

i studien diskuterat mer än de ämnen som studien först ämnade undersöka och det ligger 

till grund för det utförligare resultatet. Lärarna diskuterade i stor utsträckning om 

elevrelationer och relationer mellan lärare. Det diskuteras därför i resultatet då det 

påverkar deras syn på ramfaktorn tid. I analysarbetet framkom de rubriker som sedan 

används i resultatet. Salen, tiden, materialet, professionella relationer och ramar samt 

lärarnas upplevelse av ramarna. Det här arbetssättet kan ses som beskrivande och ämnar 

beskriva ett fenomen för att möjliggöra insikter hos läsaren (Denscombe, 2016, s. 342). 
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5 Resultat 

Här redogörs resultatet samt en kort presentation av de lärare som deltagit i studien.  

5.1 Deltagande lärare 

Lärare A (LA): Lärare A undervisar i kursen Musikproduktion 1 på en gymnasieskola. 

LA har arbetat på skolan i över 5 år. Undervisningen i individuellt val är bara en del av 

lärarens tjänst och skolan är inte lärarens primära arbetsplats. Undervisningen sker i 

skolans IT-lokal med en grupp om ca 5 elever med två pass om en och en halv timme i 

veckan vilket blir sammanlagt tre klocktimmar för eleverna. 

Lärare B (LB): Lärare B undervisar i kursen Instrument eller sång 1 på en gymnasieskola 

men är anställd på en musikskola och har också större delen av sin tjänst på musikskolan. 

Det är också på musikskolan som LB genomför sin undervisning. Undervisningen sker 

individuellt med eleverna i lektioner om 20 minuter per elev. LB har arbetat med 

individuella valet under hela sin tid på skolan, sammanlagt över 15 år. 

Lärare C (LC): Lärare C undervisar i kursen Instrument eller sång 1 på en 

gymnasieskola men är anställd genom musikskolan och därför har LC inte full tjänst på 

gymnasiet. LC har ringa erfarenhet av undervisning inom det individuella valet och har 

undervisat inom formen för individuellt val i mindre än ett år. Undervisningen sker på 

musikskolan under ett långt pass och är uppdelad i tre delar som har olika innehåll 

beroende på vilken klass eleven går i. De tre delarna är ett av följande ämnen: individuell 

lektion på ett instrument, musikteori, ensemble och körsång. LC ingår i ett lärarlag som 

gemensamt har ansvar för lektionerna. Gruppen består av ca 10 elever. 

Lärare D (LD): Lärare D undervisar på en skola som också erbjuder musikkurser i form 

av estetiska programmet. Estetiska programmet är lärarens primära arbetsplats och det 

individuella valet är bara en del av tjänsten. LD har undervisat på skolan inom estetiska 

programmet under ca 10 år. LD undervisar i kursen Musik. Undervisningen sker i samma 

lokaler som estetiska programmet på gymnasieskolan med en grupp om ca 10 elever. 

Lärare E (LE): Lärare E har en delad tjänst genom musikskolan där större delar av 

undervisningen berör grundskolan och gymnasiet. LE undervisar i kursen Ensemble 1. 

LE har undervisat på skolan i över 15 år. Undervisningen sker i grundskolans musiksal i 

två pass på en och en halv timma med en grupp om ca 10 elever. 
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5.2 Salen 

I det här avsnittet presenteras de tankar som lärarna i studien hade kring salen och 

miljöerna där de bedriver sin undervisning. Det är olika hur mycket vikt lärarna lägger 

vid salen. 

5.2.1 Storleken och upplevelsen 

Flera av de deltagande lärarna beskriver sina salar som stora trots deras olika 

förutsättningar. Vissa av lärarna beskriver sina salar med positiv ton, att det är öppet, nytt 

och fräscht. LC, LD och LE verkar i störst mån nöjda med storleken på salen. LD och LE 

nämner bara storleken på salen med korta positiva kommentarer. I salen som LD 

undervisar kan väggen i mitten att öppnas upp till en närliggande sal och salen kan därför 

anpassas i storlek efter behov. LC menar att deras sal ibland nästan är för stor för storleken 

på elevgruppen. LC menar inte heller att de skulle behöva ändra undervisningen så 

mycket om de skulle behöva flytta till en mindre sal och motiverar det med att det de gör 

skulle de kunna göra i mindre skala med den storlek på elevgrupp som de oftast undervisar 

inom formen av individuellt val. 

LB har mer negativa upplevelser av salens storlek. Vid de tillfällen som lärare B har flera 

elever samtidigt kan inte den vanliga salen nyttjas utan verksamheten måste tillfälligt 

flyttas till en annan sal. Samma sak händer om LB tvingas underhålla instrument som 

används i undervisningen. Sådant regelbundet underhåll av instrumentet kan inte ske i 

salen som LB undervisar i och där instrumenten också förvaras, just det upplever inte LB 

själv som ett problem. LA lägger ingen vikt vid salens storlek, knappt vid salen alls. Utan 

menar att den undervisning som bedrivs skulle kunna flyttas i stort sett vart som helst. LE 

menar att det är den övergripande strukturen av salen som är viktig så att även om salen 

kanske var större skulle undervisningen bli svårare.  

LE: Är det fortfarande ett lektionsrum så är det okej va? För då finns det en 

whiteboardtavla och det finns den uppkopplingen. Om du däremot skulle säga 

att kan du va i en sporthall och jobba? Då blir det svårare, för då har jag inte 

den här grundläggande klassrums-strukturen, och det skulle jag nog inte tycka 

va så bra. 

För lärarna i studien är det inte självklart att en större sal skulle ge bättre resultat. Två av 

lärarna nämner att de inte skulle vilja gå ner i storlek även om det skulle vara möjligt då 

storleken på salen ändå förutsätts vara en fördel. De beskriver att det vore tråkigt att ha 
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det sämre än de har det och risken med att få en mindre sal. LA skiljer sig från de andra 

lärarna och beskriver det som en positiv utmaning att behöva anpassa sig till andra 

förhållanden än vad hen anser är optimalt.  

Som tidigare redogjorts använder LB fler salar i undervisningen om situationen kräver 

det. De andra lärarna beskriver att flera salar är en positiv tillgång i undervisningen. LC, 

LD och LE tycker det är positivt att ha flera salar. LC beskriver att de kan dela upp sig 

vid enstaka tillfällen om de behöver men att de inte behöver göra det med gruppen som 

läser kursen just nu. LD påpekar att de har tillgång till flera salar som är anpassade till 

musikundervisning vilket tillåter att eleverna kan gå iväg och öva självständigt. 

5.2.2 Förhållanden i rummet 

Tre lärare beskriver temperaturen i salen negativt. LD menar att salen varierar mycket i 

temperatur. LC nämner kort att det är för låg temperatur i salen och LB berättar att i den 

egna salen är temperaturen okej men flera kollegor har låga temperaturer och att skolan 

har försökt vidta åtgärder. LC och LD beskriver att akustiken har justerats genom att de 

har satt upp ljudisolering i salarna och det upplevs vara positivt. I salen där LE bedriver 

undervisning är ljudkvaliteten låg på grund av salens akustik och att det kan bli 

ansträngande att jobba med vissa typer av musik där. 

LE: /… / det blir ganska mycket elförstärkt idag så vi har problem med 

akustiken där inne. Det blir lite skramligt, för att så fort man har nåt som är… 

När man jobbar med lite starkare musik helt enkelt, så behöver man nästan ha 

lite öronproppar i för att det blir jobbigt. 

LE berättar också att det inte bara är de inre förhållanden i salen som påverkar 

undervisningen utan också salens yttre förhållanden. De lärare och personal på skolan 

som befinner sig i närliggande rum kan bli störda av musikundervisningen. När 

musikundervisningen hörs ut menar LE också att eleverna kan få kommentarer av andra 

elever på skolan vilket inte alltid är positivt. Det går inte heller hålla musik till 

föreställningar och liknande som kommer ske på skolan hemligt då salen ligger centralt. 

Den ideala placeringen menar LE istället skulle vara i en egen byggnad utanför resten av 

skolan för att minska risken att undervisningen stör eller störs av andra. 
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5.2.3 Olika delar för olika typer av lektionsinnehåll 

De lärare som intervjuats i studien undervisar i olika kurser och det gör att deras behov 

kan se olika ut. De lärare som på något sätt undervisar i ensemble, alltså en verksamhet 

där flera elever ska spela samtidigt, beskriver att de har en uppdelning i salarna. Där den 

ena delen av salen utnyttjas till en ensembleuppsättning av instrument och den andra delen 

till någon typ av stolar. LC och LD bedriver sin ensembleundervisning i salar som har en 

scen med stolar framför scenen. De har båda den delen av ensembleundervisningen där 

eleverna spelar på scenen och andra delar av undervisningen i andra delar av salen. LD 

tycker att uppdelningen är bra för att det ger ett samlat intryck av salen. 

LE: Jag ska inte säga att det är som en scen heller men det är som etager upp 

/…/ katedern står som en sån och sen är det ytterligare en etage och så står det 

ett piano, och så är det väl en till så är det ett trumset och sådär, men det är en 

del av rummet som instrumenten är i. 

LE som undervisar i ett klassrum som har bord och stolar men inte har tillgång till en scen 

har istället skapat en känsla av en scen. 

5.2.4 Möjligheter att styra upplägget av salen 

I de fall där salen som håller musikundervisningen också används till annat upplever 

lärarna det som en av salens negativa egenskaper. LA håller undervisning i samma sal 

som skolan också har sin IT-support vilket gör att flera elever ofta är i rörelse där. LC 

använder skolans aula som undervisningssal.  

LC: Fungerar för konserter rätt bra, liksom konsertanpassad lokal får man väl 

säga. Så det händer att konsertföreningen hyr den också för att ha konserter där 

inne. /… / Trumläraren har sina flesta lektioner där inne så det är en del 

slagverksinstrument. /… / Där inne så blir det ju att det är många olika 

verksamheter, det kan va att någon ska hålla nåt föredrag och många olika 

grupper ska va där inne. Och då blir det att man får, varje gång man ska ha en 

mick så får man ta och koppla in den micken och det. Alltså ja, det hade ju 

varit ännu smidigare om, om allting alltid var färdigt. 

Salen utnyttjas för fler verksamheter än musikundervisning och dessa olika verksamheter 

kräver olika möbleringar och material vilket leder till att läraren måste ställa i ordning 

salen varje gång. LE lånar sal i en annan skola och anser sig därför inte kunna påverka 

möbleringen. LE menar att det bara är att acceptera att salen måste innehålla vissa möbler 

som egentligen inte behövs för den egna undervisningen då skolan som tillhandahåller 
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salen vill kunna använda den till flera typer av lektioner än musik. LE upplever att det är 

svårt att dela upp klassen så att de kan öva i olika delar av salen med den möblering som 

är nu, men anser sig få acceptera detta. LD har andra anledningar till att känna sig knuten 

till den möblering som är. Salens grundform, de väggar som har dörrar och 

whiteboardtavlans placering gör att en ommöblering är svår. Samtidigt tycker LE att 

möbleringen är bra som den är men möjligheten att förändra om så önskas finns inte enligt 

LE. 

5.2.5 Sammanfattning angående salen 

LA menar att det inte spelar någon roll hur salen ser ut för möjligheten att bedriva sin 

undervisning och har inte så mycket negativa eller positiva åsikter om salen av den 

anledningen. LB ser det som tur att den egna salen är ändamålsenlig och att hen själv inte 

påverkas så mycket av de förhållanden som resten av skolan påverkas av. LC och LD är 

nöjda med sina salar och anser att de är ändamålsenliga, bra utformade och har plats för 

allt de behöver göra. LE har haft svårare att anpassa salen till sin undervisning än de andra 

lärarna men är inte den enda som arbetar i en sal som också hyser andra verksamheter. 

LA, LC och LE anser att de skulle kunna bedriva sin undervisning i en annan sal medan 

LD har svårt att se hur det skulle gå att genomföra sin undervisning i någon annan typ av 

sal. 

Lärarna beskriver att det är fler saker som påverkar salen än storleken. De olika 

förhållanden i salen som temperatur, ljud och ljus påverkar också lärarens upplevelse av 

salen. Flera lärare upplever det som positivt att ha tillgång till flera olika salar och att 

kunna dela upp den huvudsakliga salen i olika delar för olika typer av 

undervisningsinnehåll. De berättar att det är begränsande att inte själva kunna styra över 

möbleringen men de flesta ser inte möbleringen som ett problem men det är oklart om det 

beror på att de aldrig tidigare har reflekterat över möbleringen i salen. 

5.3 Tiden 

I det här avsnittet presenteras de aspekter av tid som framkom i intervjuerna.  

5.3.1 Lektionstiden och elevernas påverkan 

Lärarna som deltagit i studien har olika lång undervisningstid och det varierar i upplägget. 

LB säger att de individuella instrumentlektioner som egentligen bara är schemalagda att 

vara 20 minuter ofta blir upp till 45 minuter långa för att det ska räcka. Utöver det måste 
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eleverna själva öva en och halv timma hemma, vilket är övning som inte går att 

genomföra i skolan, för att uppfylla kurstiden. Det är alltså bara en fjärdedel av den tid 

som eleverna förväntas lägga som lärare B har möjlighet att se eleverna arbeta. LC säger 

sig ibland behöva gå ifrån lektionstid och låta de andra lärare som jobbar tillsammans på 

det individuella valet avsluta lektionen och plocka i ordning i salen eftersom det finns 

andra åtagande som LC också behöver hinna till. Även om lärare B och lärare C 

undervisar i samma kurs ser deras upplägg helt olika ut och lärare C träffar eleverna 

nästan en hel förmiddag medan lärare B träffar sina elever bara en halv timma.  

LD och LE har liknande kurser med tanke på innehåll. Båda lärarna beskriver att det de 

mest lägger lektionstid på är att låta eleverna spela ensemble. De beskriver båda att 

elevgrupperna har stor påverkan på hur mycket de hinner med på lektionstiden och hur 

mycket tid de behöver lägga på planering. LD säger att det hänger på ambitionsnivån hos 

eleverna hur mycket planering det blir.  

LD: Den här gruppen är väldigt drivande och engagerad. Har jag en som är 

väldigt såhär, /…/ alltså som inte driver på själv. Då får man ju lägga mer tid 

på planering och liksom mer styra upp det hela, men den här sköter sig rätt bra. 

Faktiskt på egen hand. Så där sparar man mycket tid. 

LE beskriver att det beror på elevernas förkunskaper hur mycket tid som behövs och ger 

exempel på elevernas förkunskaper. Det finns de som har spelat sen tredje klass i 

grundskolan och de som aldrig har spelat alls och det tar mest tid att förbereda låtar som 

alla kan deltaga i. När LD blir tillfrågad om vilka moment som skulle kunna tas bort om 

undervisningstiden skulle bli mindre ges svaret att det är svårt att ta bort de grundläggande 

momenten. LD menar att i vissa grupper är eleverna redan så pass duktiga att läraren inte 

behöver lägga så mycket tid på grundläggande musikkunskaper. Har inte eleverna dessa 

förkunskaper är det inget som går att skära ner på. 

5.3.2 Tiden som olika perioder 

Några av lärarna i studien beskriver på något sätt tiden som olika perioder. LD berättar 

att de stora momenten som kommer ingå i kursen planeras innan eller i början av kursen 

och att det sedan inte blir så mycket planerande men att planerandet istället ersätts av 

dokumentation efter lektionen. LE lägger till att den tid som läggs på planering i ett senare 

skede av kursen istället läggs på bedömning.  
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LC beskriver att planering är något som sker innan ett projekt drar igång och att efter 

projektet har börjat minskar planeringstiden avsevärt. LC ger kritik till att det ibland kan 

bli problem om skolan inte på förhand har berättat att de har för avsikt att elever som har 

musik som individuellt val ska delta i något projekt på skolan, så som julavslutning eller 

öppet hus. Julavslutningar menar LC är ett exempel på något som rektorerna på skolan 

kan anse bara är läraren uppgift utan att läraren har tillfrågats. Det kan då bli så att läraren 

tar av sin fritid för att genomföra det men så upplever inte LC att det är på skolan där hen 

jobbar för tillfället. Den rektor som har ansvar för LC har på förhand talat om vilka projekt 

som LC förväntas genomföra med eleverna vilket LC menar ger dem möjligheter att på 

förhand planera in detta i arbetstiden för lärare och elever. Då kan de också räkna med 

den tid de själva lägger på att rodda instrument och att handleda utanför den vanliga tiden 

i veckan för lektionen i planeringen. 

5.3.3 Tidens ambiguitet 

Tiden är inte bara lektionstiden och eleverna, det är också en övergripande planering som 

sträcker sig över ett helt år. Tre lärare menar att de skulle kunna jobba med större projekt 

än de gör nu om de fick mer tid. LA som undervisar i kursen musikproduktion menar att 

mer tid skulle ge möjligheten att skapa större helhetsprojekt med video till musiken de 

skapat. LA säger också att det finns saker inom ämnet musikproduktion som hen inte 

anser att de hinner med som det ser ut nu men ser i allmänhet positivt på begränsningar 

och tar det som en utmaning. LD och LE som på olika sätt arbetar med ensemblespel 

menar att mer tid skulle göra att de kunde låta sina elever hålla en konsert eller åka ut på 

turné. Vilket LD menar skulle öppna för att också arbeta med elevernas framträdanden. 

Samtidigt menar LC att det inte är säkert att mer tid skulle göra undervisningen bättre. 

Det här beror på hur långa lektionerna blir. LC beskriver att de kanske borde ha en kort 

lektion om dagen, men då är det inte säkert att de skulle hinna med något. LC menar även 

att längre lektioner kanske inte heller är bra för eleverna då eleverna hade blivit trötta och 

sista delen av lektionstiden hade blivit jobbig. Det finns alltså en viss längd på lektionen 

som är optimal. LD berättar att det finns en viss längd på lektionerna som eleverna inte 

klarar av. Ibland krävs det att ett moment drygas ut på lång lektionstid medan det också 

kan vara så att eleverna skjuter uppgifter till slutet av terminen och då räcker inte tiden 

till vilket leder till att vissa moment behöver planeras om eller flyttas. Om lektionstiden 

bara blev längre så vet inte LD vad det skulle gå att fylla ut tiden med. Det är alltså inte 

så att lärarna nödvändigtvis vill ha längre lektioner för att de önskar mer tid till 
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undervisningen, istället vill de kanske ha en eller flera lektioner till i veckan och dra ner 

eller upp lektionernas längd så att det passar i förhållande till hur länge eleverna orkar 

hålla koncentrationen och vara delaktiga i undervisningen. 

5.3.4 Erfarenhet och rutin 

Lärarna har inte en helt enig bild om effekten av rutiner. De menar att det är bra att bygga 

upp en yrkeskunskap som sparar dem tid och minimerar hemarbete.  

LA: Nu har man gjort det så länge, så att, jag sitter inte och planerar på 

kvällarna längre liksom. 

LE ser också skillnader i hur arbetet struktureras med erfarenhet och har därför planerat 

om hela sin arbetstid. 

LE: Jag är en såndär som har suttit jättemycket på kvällstid annars. Jag har inte 

velat jobba på helger, jag har inte velat jobba på lov utan jag har jobbat mycket 

i veckan. Och då har det blivit att det där extra arbetet har varit på kvällarna 

och nu när jag har blivit lite äldre så märker jag att jag orkar inte det riktigt. 

Det blir för långa arbetsdagar liksom, så att nu har jag fördelat om så att dels 

så börjar jag tidigare på morgonen, så att jag har lite mer, /…/, kontorstid 

liksom.  

De har båda med tiden byggt en rutin som gör att de inte anser sig behöva arbeta så mycket 

hemma utan kan istället fördela arbetet på ett sådant sätt att de kan utnyttja sin arbetstid 

på ett sätt som de anser är bättre. Samtidigt tycker LB som gärna lägger tid på att skapa 

nytt material till sina elever att rutin inte alltid är gott, att vara någon som följer samma 

plan år efter år kanske hade sparat tid men det upplevs inte som en positiv lösning. LC 

som jobbar sitt första år med den här kursen beskriver att det är lätt att falla in i sina 

kollegors rutiner. Ofta blir det bara en diskussion om metod snarare än ett helt 

planeringsarbete när en lärare går in i en grupp kollegor som redan har jobbat med en typ 

av undervisning. 

5.3.5 Sammanfattning angående tiden 

Lärarna planerar lektionstiden men hur mycket av deras planering som egentligen hinner 

genomföras beror till stor del på elevgruppen. Elevgruppen kan påverka hela 

planeringsskedet till den grad att hela lektionsplaneringar måste flyttas. Lärarna i studien 

uppfattar det som att tiden består av två olika perioder under en kurs, planeringsperioden 

och bedömningsperioden och att tidsåtgången är den samma men att tiden läggs på olika 
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saker. De beskriver att de skulle vilja kunna ägna sig åt större projekt med sina elever 

men att det sällan går för att de inte har tiden, men samtidigt vill de inte bara få en längre 

lektion då eleverna också måste orka ta sig igenom hela passet. 

Fyra lärare beskriver också att deras undervisning inom individuella valet påverkas av 

tiden som de behöver lägga på andra arbetsuppgifter och att de inte alltid kan prioritera 

individuella valet först.  

LB: Eftersom, mina andra förehavanden liksom, man har en påse med tid och 

då ibland måste man prioritera det ena och ibland det andra. Så att ibland går 

individuella valet först och sen, sen är det andra saker. 

En lärare tvingas ibland lämna de andra lärarna som också deltar i lektionen själva att 

avsluta lektionen. Ibland är det administrativt arbete som kommer i vägen för individuella 

valet vilket är fallet hos LD. LE får ibland lägga sina ambitioner på is för hen uppfattar 

att det inte kommer hinna genomföras inom den ram som tiden innebär. 

5.4 Materialet 

LA är som tidigare beskrivits positivt till begränsningar och anser att det är bättre att hålla 

materialet enkelt och välfungerande än att försöka ha alla saker som är tillgängliga på 

området. Helt skild i tankesätt från LC som anser att lite mer alltid skulle bli lite bättre. 

De är trots sina båda utgångspunkter nöjda med sina olika situationer. LC tror att det är 

svårt att uppleva missnöje om man också befinner sig i andra undervisningssituationer 

som har sämre förutsättningar, som när hen själv undervisar i grundskolan med 

instrument som är av sämre kvalitet. Även om det alltid finns förbättringstillfällen menar 

LC alltså att det också går att vara nöjd med det man har. 

Alla lärarna anser att de har tillgång till de material som behövs för att kunna genomföra 

undervisningen som det ser ut just nu. Bortsett från LA menar de dock att de skulle kunna 

ha tillgång till mer material. LC och LD ser det som möjligt att dra ner på materialet, men 

de skulle dra ner på olika saker. LC skulle dra ner på sådana saker som ligger runt 

omkring, ljudutrustning t.ex. inte instrument eller noter. LD skulle hellre dra ner på 

notmaterialet och sluta köpa in nytt. LB anser inte att det är möjligt att dra ner på 

notmaterialet och skapar gärna nytt och eget material. LE anser det inte heller möjligt att 

dra ner på materialet vilket hen menar bottnar i att materialet lånas från högstadieskolan 
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och att eleverna där har en annan inställning till instrument och material än 

gymnasieelever.  

LE: Ska vi säga musikutrustning då instrument och så där så är det ju, ganska 

slitet kan jag tycka. De håller ju här, musikläraren på högstadiet, håller ju på 

och byter ut allt eftersom och sådär men det känns som att det blir ganska slitet 

i den klassundervisningen som är där för eleverna är inte alltid rädda om saker 

helt enkelt. 

LE tycker att det kan upplevas som ett orosmoment att inte veta om den undervisning 

som är planerad kommer gå att genomföra. Då det ibland händer att instrument och andra 

material i salen inte fungerar som de ska. LB och LD beskriver att de underhåller 

instrument och material under arbetets gång. 

LB kommenterar att det inte är bara tillgången till material för läraren själv som är ett 

problem, även om LB anser sig ha tillgång till väldigt mycket material och eleverna kan 

låna instrument till lektionen, men skolan har inte möjlighet att låna hem instrument till 

elever som inte har ett eget. De försöker skapa övningsrum för eleverna men det finns 

inte tillgång till det just nu. Eftersom LB lånar ut instrument till eleverna på lektionen kan 

hen inte heller se om eleverna egentligen har instrument hemma och vilken kvalitet de 

instrumenten i så fall håller. 

Flera av lärarna beskriver att de främst letar på internet när det kommer till notmaterial 

och andra teoretiska material. De upplever dock ofta att det krävs ganska mycket 

anpassning av materialet som de hittar där och efterfrågar ett material som är gjort för 

musikundervisning på gymnasienivå. Samtidigt beskriver de att de vill försöka hålla 

musiken som spelas uppdaterad och att den helst ska finnas i elevernas vardag. LE känner 

sig osäker på vissa genrer och skulle vilja att det fanns ett material som kunde visa på 

genrebredd och hur det går att arbeta med olika genrer. När de beskriver att de är nöjda 

med tillgången av material syftar de alltså mest på instrument och utrustning. De ser inte 

samma goda tillgång till teoretiskt läromedel, noter eller böcker. Det som ger mest 

slitningar är noter. Vissa av lärarna anser att de måste använda det, någon ser det som en 

möjlighet att dra ner på det och ytterligare någon skulle vilja använda det men vet inte 

hur det ska användas på ett lämpligt sätt eller vart det finns att få tag på. LB tycker att 

not- och låtmaterial kan komma att gå igen i undervisningen då elever samtalar med 

varandra och hör varandra spela kan låtar efterfrågas som någon tidigare elev har spelat. 
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5.4.1 Sammanfattning angående materialet 

Alla lärare i studien menar att de har tillgång till tillräckligt med material i nuläget. Alla 

utom en lärare i studien menar dock att lite mer material skulle ses som en förbättring. 

LA menar istället att det är en positiv utmaning att jobba med begränsat material. Både 

LC och LD ser det också som möjligt att dra ner på materialet men inte önskvärt. Lärarna 

i studien beskriver att de underhåller instrument under tidens gång. En av lärarna delar 

material med andra verksamheter vilket skapar oro om i vilket skick materialet kommer 

vara nästa gång det ska användas. I vissa fall är det inte bara skolans tillgång till material 

som är ett problem utan också skolans möjligheter att tillhanda hålla eleverna med 

material för att öva hemma. Lärarna upplever att det teoretiska material som finns för 

undervisning i musik för individuellt val, så som noter, måste sökas fram på internet av 

läraren och sedan anpassas, eftersom de vill upprätthålla en koppling till elevernas vardag. 

Det verkar som att lärarna upplever att materialet är grundstommen i undervisningen, LB 

och LE känner att de har tillgång till det material de behöver för undervisningen i nuläget 

men menar att det skulle omöjliggöra undervisningen att inte ha samma tillgång till 

material. Medan LC och LD är mer fokuserade på lösningar. 

5.5 Professionella relationer och ramar 

I denna del av resultatet presenteras hur de ramar som tidigare redogjorts påverkar andra 

aspekter av undervisningen och lärarens roll på skolan. 

5.5.1 Relationen mellan lärare och elever 

Det förutsätts att eleverna på något sätt förhåller sig till sina elever. Flera av lärarna 

beskriver det genom att de låter eleverna vara med och påverka sin utbildning när det 

kommer till låtval och instrumentval och det faktum att eleverna redan innan har valt 

musik genom sitt val av kurs inom individuellt val. LC tänker att desto strängare ramarna 

kring undervisningen är, desto svårare blir det att bibehålla god kontakt med eleverna, 

vilket lärare gör genom att kunna hälsa och småprata lite med eleverna om livet mellan 

och i samband med lektioner. LC menar även att det är viktigt att bygga en god kontakt 

med eleverna för att de sen ska våga att sjunga och spela inför varandra. 

LE menar att tiden är den faktor som påverkar relationen till eleverna mest. Att det blir 

svårt att plocka upp idéer som eleverna kommer med och att det i och med det blir mer 

att hen själv tar kommandot i klassrummet istället. LE menar också att det blir svårt att 
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skapa goda förutsättningar till lärande för alla elever och att det ofta är de elever som har 

störst förkunskaper som bortprioriteras om valet står mellan att skapa en förenklad uppgift 

eller en mer utmanande uppgift och uppgifterna blir i det stora hela mer lika för alla när 

det är knappt om tid. 

5.5.2 Relationer lärare emellan och kollegiala samarbeten 

Det förekommer att lärarna som intervjuats till den här studien har väldigt begränsad 

tillgång till kollegiala samarbeten. Inte en enda av lärarna har samarbeten med lärare från 

andra ämnen och flera lärare har kollegor som också undervisar i musik omkring sig att 

diskutera med. Bara på en av skolorna är det flera lärare som bedriver undervisning 

tillsammans. LB berättar att hen känner sig bortkopplad från övriga gymnasieskolan, men 

eftersom LB tidigare har undervisat inom estetiska programmet har hen för vana att 

försöka åtminstone skapa en koppling för eleverna till det program och de ämnen som 

eleverna läser under sin övriga tid i skolan. LA upplever att det skulle finnas möjligheter 

till kollegiala samarbeten men har hittills inte tagit dem, utan berättar bara att hen då och 

då hjälper andra lärare med musikrelaterade uppgifter. Det beskrivs hos LA inte som ett 

samarbete. LD upplever att det skulle finnas möjligheter att samarbeta med fler lärare och 

ämnen på skolan men det är lätt att falla in i sitt eget och att det finns en bekvämlighet i 

att inte blanda in fler parter i undervisningen än vad som anses nödvändigt. Ibland ber LE 

sina elever att utnyttja sina andra lärare när det kommer till texter i musikskapande-

processen men följer inte upp i vilken mån de tagit hjälp från de andra lärarna. LE berättar 

också om samarbetet med andra lärare. Precis som LD ser LE att det också skulle finnas 

möjligheter att samarbeta med andra lärare och ämnen. Eftersom LE har en begränsad 

tjänst på skolan och också befinner sig på andra skolor blir det inte så att det naturligt 

uppkommer samarbeten. Att inte befinna sig på skolan hela arbetsdagar gör att det inte 

finns naturliga tillfällen att samtala med andra lärare och att just tiden är en begränsning 

där, då det innebär att många idéer som hade tillkommit i gemenskap med andra lärare 

går förlorade för LE. 

På den skola som LC arbetar har de mycket goda förutsättningar för kollegiala samarbeten 

inom arbetsplatsen, vilket är musikskolan, men det finns inte lika goda förutsättningar 

med själva gymnasieskolan som erbjuder kursen då de befinner sig på olika platser i orten 

och eleverna går mellan skolorna. De är dock flera lärare som redan samarbetar i kursen 

och eftersom individuella valet framgår vara den enda verksamhet som pågår på 
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musikskolan under den här tiden händer det ofta att de blir ytterligare fler och hela 

arbetslaget hjälper till om de känner att de har möjlighet och behöver. De planerar 

gemensamt och bedriver också undervisningen gemensamt. LD turas om med en kollega 

att undervisa i de två kurser som erbjuds, så även där finns ett kollegialt samarbete inom 

ämnet. 

5.5.3 Sammanfattning angående professionella relationer 

LD beskriver att eleverna ibland har större instrumentkunskaper och att frågorna de ställer 

kan bli svåra att svara på. Oftast löser LD detta genom att antingen utnyttja sitt gehör eller 

genom att diskutera med eleverna. 

LC reflekterar att det ibland inte är ramarna som är begränsande utan det är elevgruppen 

som påfrestar de ramar som finns och att elevgrupper kan vara olika påfrestande. LC 

tänker också att eleverna sätter upp ramar för sig själva som kan bero på elevernas 

personlighet. Om en elev är blyg kan det bli svårt att genomföra vissa moment och det i 

sin tur påverkar undervisningen. LC menar att de inte i så stor mån är begränsade av de 

yttre ramarna utan hinner hantera elevernas påfrestning på dessa. Ifall de hade haft 

strängare yttre ramar för undervisningen menar LC att det hade blivit svårt att hantera 

varje situation och att de inte hade hunnit hjälpa eleverna utmana sina egna ramar. 

Flera lärare beskriver att skolan gärna vill att de ska delta i olika sammanhang med sina 

elever och att skolorna är positiva till att musikundervisningen syns även om de faktiskt 

inte satsar så mycket på undervisningen och att det oftare blir att de får komma och visa 

upp sig på skolan utan att de egentligen har några samarbeten med de andra eleverna och 

lärarna där. 

5.6 Lärarnas upplevelser av ramarnas påverkan 

I det här kapitlet har olika aspekter av ramfaktorer beskrivits och lärarnas bilder av dessa 

har redogjorts. Här presenteras vad lärarna ansåg påverkar dem mest i deras undervisning. 

Ingen av lärarna menar att salen är det som påverkar dem mest i vardagen men två lärare 

anser att det vore väldigt svårt att bedriva undervisning i någon annan typ av sal. LA 

menar att undervisningen skulle kunna ske i olika lokaler med tillgång olika material och 

att begränsningen av ramfaktorer kan vara positiv men att tiden är vad som egentligen 

möjliggör undervisningen. 
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Fyra av de fem lärarna tycker att tiden i någon aspekt är det som påverkar mest. LA som 

menar att begränsningen av ramar är utmanande ser tiden som det som kan påverka mest 

och är det som i störst utsträckning är möjliggörande för undervisningen. LB tycker att 

tiden är det som utifrån dagens läge skulle kunna påverka mest positivt då hen själv har 

valt att göra lektionerna längre än vad som är planerat för att hinna med allt, men att få 

kortare tid är inte det som skulle vara mest begränsande för LB eftersom hen redan har 

lagt till tid som inte skulle vara där egentligen. LD menar att tiden är den mest 

begränsande i nuläget eftersom lektionerna ibland är för långa men ändå finns inte 

tillräckligt med sammanlagd tid för att gå in i större projekt. LE menar också att tiden är 

den mest begränsande då LE inte har så mycket tid på skolan och inte får naturliga 

möjligheter att samtala med eleverna och inte heller hinner anpassa undervisningen till 

dem. LE menar att vad som går att göra i undervisningen styrs av hur mycket tid som 

finns till förfogande. 

LD menar att det är materialet som är mest möjliggörande i nuläget och att tid skulle 

kunna förändras men det som håller uppe kvaliteten på undervisningen är att det finns 

utrustning och en plats att använda denna. LB anser att en negativ förändring av 

materialtillgången vore rent av katastrofal och att det inte vore möjligt att genomföra 

undervisningen utan tillgång till en viss mängd material. Den åsikten delar LB med LE 

som också framför att utan en viss mängd instrument blir det inte möjligt att genomföra 

undervisningen. 

LC menar att det som påverkar undervisningen mest är tillgången till kollegor att 

samarbeta med och att de har goda förutsättningar för att kunna genomföra undervisning 

även i andra förhållande om de fortfarande skulle vara fler kollegor som kunde samarbeta 

och komplettera varandra. 

 

  



  

 

26 

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning. Sedan förs en 

reflektion över metoden som använts i studien. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning. 

6.1 Ramfaktorer i undervisningen 

Lärarna i den här studien är generellt sett mer nöjda med de ramfaktorer som påverkar 

deras arbete än lärarna i den tidigare studien av Sandberg (1996). Då fanns att tiden var 

det största upplevda problemet bland lärare i årskurs fem och nio (s. 155). Den här studien 

är för liten för att dra några generella slutsatser på det sättet som gjordes i Sandbergs 

studie. Det framkommer dock att flera lärare i studien ser tiden det som mest 

möjliggörande och som det största nuvarande problemet. På många sätt ser de också tiden 

som begränsande i det avseendet att eleverna bara orkar med en viss tid innan det blir 

jobbigt att genomföra lektionen. Lundgren (1972) fann att lärare inte kände att de kunde 

gå vidare i undervisningen om inte hela gruppen var med. Det fenomenet återfinns också 

i den här studien där en lärare känner att den oftare förenklar för att få med svaga elever 

än skapar uppgifter som utmanar de som kommit längre då det inte finns tid att göra båda. 

Tiden upplevs som perioder där planering och betygssättning ses som olika delar, ändå 

får lärarna förhålla sig till att deras planering ibland behöver flyttas och göras om även 

när de har gått in i den andra perioden om flera elever har restuppgifter i slutet av 

terminen. Lärarna upplever att de har svårt att genomföra större projekt och att de ibland 

inte ens hinner med det de ska göra. De menar att det är tiden som skulle göra störst 

påverkan om den förändrades. Att behöva flytta på planeringar är ett tydligt tecken på att 

tiden påverkar undervisningen.  

De lärare som deltagit i studien ser positivt på de salar som de är i, de befinner sig i salar 

som är anpassade för undervisningen. I de fall då lärarna är nöjda med upplägget går det 

att argumentera att salen inte i allt för stor påverkan stör undervisningen även om salens 

upplägg på ett omedvetet plan ligger till upphov för undervisningens utformning. Flera 

lärare beskriver att de har olika delar av salen till olika typer av undervisning, om dessa 

olika delar inte hade sett ut så hade undervisningen så klart också sett annorlunda ut. Det 

verkar inte som att lärarna i står utsträckning har reflekterat över att salen faktiskt 

påverkar deras undervisning på samma sätt som de har reflekterat över tiden eller 
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materialet. Hos en lärare finns tecken på att salen inte riktigt är utformad enligt lärarens 

önskemål och det är också i en sal som delas med grundskolan. I det fallet kan kopplingar 

dras till den tidigare studien om ramfaktorer som fann att klassrummet behövde möbleras 

om för att vissa moment skulle kunna genomföras (Sandberg, 1996, s. 174). Läraren 

upplever att hen inte kan dela upp eleverna i grupper och tvingas sortera ut eleverna bland 

bänkar och bord, vilket inte uppskattas av läraren. 

Alla lärare i studien upplevde att de hade tillgång till det material som de behövde och att 

det var av tillräckligt god kvalitet. En lärare kommenterade att det inte behöver finnas en 

motsättning i att som lärare önska att det fanns något mer eller bättre och att vara nöjd 

med det som redan finns. Lärarna försöker kontinuerligt underhålla det material som de 

har tillgång till. Vilket kan ses som ett tecken på att de tycker det påverkar undervisningen 

om materialen inte håller förväntad kvalitet under undervisningstillfället. Det skulle också 

kunna bero på att lärare förlorar motivationen om det instrument som behövs inte finns 

vilket Sandberg (1996) fann. I Sandbergs studie fanns också att lärarna upplevde att de 

inte har tillräcklig tillgång till böcker och notmaterial (s. 174-175). Det skulle kunna ses 

som att den här studien också visar det då lärarna beskriver att material inte finns eller att 

de behöver justera det material som de har. Samtidigt verkar lärarna vilja se till att 

undervisningen har en koppling till elevernas vardag och nutida musik och då finns risken 

att läroböcker snabbt blir omoderna och att de källor som lärarna använder i nuläget från 

internet är enklare att hålla uppdaterade och i det fallet är egentligen inte den problematik 

som lärarna i Sandbergs studie kände inte relevant hos de lärare som deltog i den här 

studien. 

6.2 Ramfaktorernas påverkan på lärarrollen 

Det är inte bara undervisningen som påverkas av de undersökta ramfaktorerna. Lärarna 

beskriver att det också påverkar deras roll som lärare och deras förmåga att vara en del 

av skolans gemenskap. Tidigare forskning har visat att goda relationer till sina elever är 

positivt för lärare och förenklar vissa av deras uppgifter (Wedin, 2007, s.133-136). 

Lärarna i förevarande studie har olika erfarenheter av elevkontakt. Vissa upplever att de 

har tid att samtala med och lära känna eleverna i samband med lektioner de har även när 

de befinner sig i en helt annan byggnad, medan andra upplever att det är svårare att få 

kontakt med eleverna när de träffas bara under individuella valet. Det beror förmodligen 

på de olika uppläggen som lärarna har skapat för sin undervisning, den här studien visar 
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att upplägget även inom samma kurs kan variera och att det inte finns ett självklart 

upplägg för någon av kurserna. Om en större studie genomfördes skulle det säkert 

framträda någon typ av mönster för kurserna men också fler variationer. Lilja (2013) 

menar att även i de fall då eleverna tänjer gränserna kan det bero på relationen mellan 

läraren och eleven (s. 191), men som resultaten i den här studien visar är det också så att 

ramarna påverkas av relationen mellan lärare och elever. Eleverna sätter upp egna ramar 

som påverkar dem och hur mycket de vågar prestera i musikundervisningen. Det står i 

samband med deras relation till läraren och de andra eleverna. I vilken grad eleverna 

tänjer på gränserna pressar också de fysiska ramarna olika mycket. Ramarna kan upplevas 

olika stränga beroende på hur nära gränserna elevgruppen befinner sig. I de fall eleverna 

inte tänjer så mycket på gränserna kan lärarna göra mer inom mindre ramar, men i de fall 

då eleverna kräver mycket kan samma ramar kännas svåra att hantera.  

Lärarna i studien skapar sällan kollegiala samarbeten och det beror på olika saker. En 

orsak är att de inte befinner sig på skolan tillräckligt för att bygga de kontakter eller hamna 

i situationer där sådana idéer naturligt uppkommer. Det här gör att de ibland också blir 

utan ett kollegium att diskutera sina elever med och att de lärare som de delar lärarrum 

med sällan eller aldrig träffar samma elever. Att vara en del av en sådan reflekterande 

praktik skulle kunna positivt gynna lärarna och göra att de blir bättre på sitt yrke genom 

att bli mer fokuserade och få lättare att anpassa sig till situationen (El Gaidi, 2007, s. 74-

75). Vissa lärare i studien menar att det skulle finnas möjligheter rent logistiskt att på 

olika sätt samarbeta med lärarkollegor i musik och andra ämnen men de gör inte det av 

andra anledningar. De upplever att det är svårt att koppla in andra ämnen och att det blir 

lättare att hålla koll om de själva hjälper andra lärare med musikdelen men vet inte hur 

de själva ska kunna koppla sin undervisning till andra ämnen. Det skulle kunna bidra till 

att lärarna ännu mindre kan bli del av ett större kollegium och blir då heller inte del av 

det gemensamma ansvar som lärare tar för eleverna på skolor där sammanhållningen 

bland personal på skolan är stor (Langelotz, 2014, s. 93), istället bildar de kollegium på 

den arbetsplats där de oftast befinner sig så som musikskolor där också de flesta i studien 

egentligen har sin anställning eller med lärare som delar samma sal som de.  

6.3 Slutsatser 

Lärare som arbetar med musik som individuellt val reflekterar över ramfaktorer i 

förhållande till deras arbete och roll som lärare i olika utsträckning. Salen, tiden och 
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materialet påverkar dem i deras vardagliga arbete i olika grad och på olika sätt. 

Ramfaktorerna påverkar undervisningen de bedriver och deras plats i gemenskapen på 

skolan med andra elever och lärare. Lärarna visar störst medvetenhet när de talar om tiden 

och materialet men också när det kommer till salarna de befinner sig i kan de beskriva 

aspekter som påverkar undervisningen och deras egen uppfattning av sin arbetsplats.  

Tiden är den ramfaktor som lärarna i studien anser påverkar dem mest. De upplever tiden 

som tvåeggad och svårhanterad. De vill inte ha för långa lektioner men samtidigt vill de 

ha mer lektionstid sammanlagt. Ibland kan en lektion upplevas som alldeles för mycket 

tid och i vissa fall alldeles för lite. Helheten som tiden innebär påverkas av eleverna så 

väl som de andra ramarna. Om lärarna tvingas förändra saker i salen eller med 

utrustningen för att kunna börja en lektion tar det tid, om de måste justera material och 

behöver förenkla eller utveckla ett moment för en elev tar det tid. Tiden är något de i 

vardagen förhåller sig till mer än de andra ramarna som de blev tillfrågade om i studien. 

Även om de inte lyckas beskriva exakt vad som skulle mest positivt eller negativt påverka 

undervisningen verkar det som att tiden är något de inte kommer undan att reflektera över. 

Det finns hela tiden med i den vardagliga praktiken, men med tiden kommer också 

erfarenhet och rutin som stävjar tidens påverkan. 

6.4 Reflektioner angående studiens metod 

Den kvalitativa intervjuform som valdes till det här projektet öppnade för att höra lärarnas 

egna åsikter om ramfaktorer vilket också var det som önskades. Det hade dock varit 

önskvärt att också kombinera det med observationer där lärare kunde visa salen de arbetar 

i. Det hade inneburit att de inte bara tagit sina åsikter och tankar från minnet utan också 

den direkta upplevelsen av salen, det hade kunnat förtydliga vissa av deras påståenden. I 

samband med undersökningen skapades en intervjuguide som lämnades till största del 

öppen vilket ledde till att vissa frågor kunde se olika ut i de olika intervjuerna, det gav 

upphov till att det fanns ett visst tolkningsutrymme i svaren beroende på frågornas 

formulering i vissa intervjuer. Det hade kunnat positivt påverka studien att ha vissa frågor 

som alltid ställs på samma vis. Samtidigt var det de öppna frågorna som gav de mest 

innehållsrika svaren. Några av intervjuerna blev kortare än beräknat och kan i efterhand 

ses mer som svar på frågeformulär, vilket förmodligen beror på att intervjuande är något 

som kräver övning. 
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6.5 Förslag på fortsatt forskning 

I den här studien framkommer att lärare inom individuellt val på olika sätt påverkas av 

ramfaktorerna i deras omgivning, men det är en liten grupp lärare som har svarat på 

studien. En ingång vore att jämföra hur arbetsförhållanden gällande ramfaktorer ser ut för 

lärare inom individuella valet i olika ämnen. En annan ingång vore att göra en studie som 

baseras på observationer och där vidare undersöka hur de här ramfaktorerna påverkar i 

vardagen. För att då som forskare kunna bilda sig en egen uppfattning och urskilja 

händelsemönster som lärarna kanske inte ser eller upplever, vilket kan ge ytterligare 

dimensioner än resultatet som presenterats i den här studien. Då skulle man kunna se hur 

dessa ramfaktorer påverkar undervisningen och vilka förändringar som faktiskt skulle 

kunna göra skillnad för lärare i ett längre perspektiv.  

 



  

 

I 
 

Referenser 

2009/10:UbU3. Sveriges riksdag (2009). Utbildningsutskottets betänkande 

2009/10:UbU3 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan. Hämtad 2017-10-15 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/hogre-krav-och-kvalitet-

i-den-nya-gymnasieskolan_GX01UbU3 

2010/11:UbU8. Sveriges riksdag (2010). Votering: betänkande 2010/11:UbU8 

Gymnasieskolan, förslagspunkt 8. Hämtad: 2017-10-15 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/omrostning/votering-

betankande-201011ubu8-gymnasieskolan_GY19UbU8p8  

Dalen, Monica (2015). Intervju som metod. 2. uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur 

El Gaidi, Khalid (2007). Lärarens yrkeskunnande: bildning och reflekterande 

erfarenheter : fallstudie på KTH. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. Hämtat 

2017-12-09 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4310  

Eriksson-Zetterquist, Ulla & Ahrne, Göran (2015). Intervjuer. I Ahrne, Göran och 

Svensson, Peter (red.). Handbok i kvalitativa metoder. Upplaga 2:2. Stockholm: Liber 

AB. s. 34-54. 

Gymnasieförordning (2010:2039). Sveriges riksdag. Hämtad 2017-10-15 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039  

Louis Seashore, Karen, Marks, Helen M. och Kruse, Sharon (1996). Teachers’ 

Professional Community in Restructuring Schools. American Educational Research 

Journal, Vol. 33, No. 4, s. 757-798. Hämtad 2017-12-08 

http://www.jstor.org/stable/1163415  

Langelotz, Lill (2014). Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning 

som utvecklingspraktik. Göteborg: Göteborgs universitet. Hämtad 2017-12-10 

http://hdl.handle.net/2077/34853  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/hogre-krav-och-kvalitet-i-den-nya-gymnasieskolan_GX01UbU3
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/hogre-krav-och-kvalitet-i-den-nya-gymnasieskolan_GX01UbU3
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/omrostning/votering-betankande-201011ubu8-gymnasieskolan_GY19UbU8p8
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/omrostning/votering-betankande-201011ubu8-gymnasieskolan_GY19UbU8p8
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4310
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039
http://www.jstor.org/stable/1163415
http://hdl.handle.net/2077/34853


  

 

II 

Lilja, Annika (2013). Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Diss. 

Göteborg: Göteborgs universitet. Hämtad 2017-12-10 http://hdl.handle.net/2077/32806  

Utbildningsdepartementet (1994). 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 

94: Särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program; Kursplaner i 

kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

Lundgren, Ulf P. (1972). Frame Factors and the Teaching Process: a contribution to 

curriculum theory and theory on teaching. Diss. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Sandberg, Ralf (1996). Musikundervisningens yttre villkor och inre liv: några 

variationer över ett läroplansteoretiskt tema. Diss. Stockholm: HLS Förlag. Hämtad 

2017-12-10 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97924  

Skolverket (u.å). Ämne - Estetisk verksamhet (ej gällande). Hämtad: 2017-10-15 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=ESV2000&lang=sv&tos=gy2000  

Universitets- och högskolerådet (2017). Meritpoäng. Hämtad 2017-10-15 

https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-

gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet Hämtad 2017-09-15 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf  

Wedin, Ann-Sofi (2007). Lärares arbete och kunskapsbildning: utmaningar och inviter 

i den vardagliga praktiken. Diss. Linköping: Linköpings universitet. Hämtad 2017-12-

10 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-11231 

  

http://hdl.handle.net/2077/32806
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97924
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=ESV2000&lang=sv&tos=gy2000
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=ESV2000&lang=sv&tos=gy2000
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=ESV2000&lang=sv&tos=gy2000
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-11231


  

 

III 

Bilagor 

Bilaga A Information om deltagande i studie om musik som 

individuellt val på gymnasiet 

Hej, jag heter Emelie Hartikka.  Jag skriver ett självständigt arbete på grundläggande 

nivå vid Linnéuniversitetet. Detta arbete genomförs med hjälp av intervjuer, resultatet 

kommer att presenteras i form av en uppsats. Här nedan presenteras denna studiens syfte 

och de villkor som gäller för ditt deltagande.  

Syftet med studien Studien ämnar undersöka lärares syn på kurser inom ämnet musik 

som individuellt val i gymnasieskolan. 

Din medverkan De intervjuer du deltar i kommer spelas in. Det ljudmaterial som 

spelas in till den här studien kommer transkriberas. De uppgifter som insamlas i 

intervjuerna kommer inte att användas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Råmaterialet hanteras konfidentiellt. Inför den slutgiltiga texten 

kommer materialet att anonymiseras. Det kommer inte vara möjligt att genom texten i 

uppsatsen utläsa att det är du som deltagit i studien. Uppsatsen kan komma att 

publiceras i det vetenskapliga publikationsverktyget DiVA - Digitala vetenskapliga 

arkivet. 

Medverkan är frivillig Du har själv rätt att bestämma om, i vilken utsträckning och 

hur du vill delta.  Du har rätt att avbryta din medverkan utan att ange orsak.  

Genom min underskrift samtycker jag till ovanstående syfte och villkor samt är 

medveten om rätten att avbryta mitt deltagande. 

 Datum:  

________________________________         __________________________________ 

Namnunderskrift          Namnförtydligande   

Stort tack för din medverkan. Emelie Hartikka, student vid Linnéuniversitetet.  

eh222uv@student.lnu.se 

mailto:eh222uv@student.lnu.se
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Bilaga B Intervjuguide 

 

− Hur länge har du jobbat på skolan? 

− Vilka kurser undervisar du inom? 

− Hur stora grupper jobbar du med? 

 

− Beskriv salen där du arbetar. 

− Vad ser du som positivt och negativt med salen? 

− Är det din primära arbetsplats? 

− Upplever du att rummet uppfyller de funktioner som behövs för undervisningen? 

 

− Beskriv hur du fördelar din arbetstid. 

− Vad upplever du som negativt eller positivt med tidsåtgången? 

− Hur stor del av din totala arbetstid innebär den här kursen? 

− Vad skulle du göra om du fick mer tid? 

− Vad kan du ta bort om du fick mindre tid? 

− Vad upplever du som positivt och negativt med mängden tid? 

− Hur mycket av din tid lägger du på planering/reflektion kontra lektionstid? 

 

− Vilka material använder du och hur tycker du att det funkar? 

− Har du tillgång till alla material du anser att du behöver? 

− Vilket material skulle positivt påverka din undervisning? 

− Vilket material skulle du kunna klara dig utan? 

− Är det lätt för dig att samarbeta med andra ämnen på skolan i övergripande teman? 

 

− Hur ser du på dessa ramar? 

− Vilka av dessa ramar upplever du som mest möjliggörande för din undervisning? 

− Vilka av dessa ramar upplever du som mest begränsande för din undervisning? 

− Vilken av dessa ramar tror du skulle ha störst påverkan på din undervisning om de 

ändrades? 

 

− Får jag ringa och ställa ytterligare frågor? 
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