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ABSTRACT

Vårt syfte med den här rapporten är att skildra samt öka förståelsen för 
hur musiklärare tolkar den nationella kursplanen samt hur stort 
inflytande denna har på den lokala kursplanen. Vidare vill vi studera hur 
lärarna anser sig omsätta den lokala kursplanen i sin undervisning. Med 
insamlad data ifrån sex kvalitativa intervjuer från lärare som undervisar i 
musik gjordes en analys som ledde fram till vårt resultat. Vårt resultat 
visar stora skillnader i tolkningen av kursplanerna. Bland annat visar vårt 
resultat att våra informanter har speglat sin undervisning beroende på 
vilken kursplan som var rådande då de själva utbildade sig till lärare.  I 
diskussionen ställer vi oss bland annat frågan varför dessa tolkningar av 
den nationella kursplanen ser så olika ut.
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1 INTRODUKTION

Musikundervisningen under vår tid som elever i grundskolan har, enligt oss själva, 
varit både rolig och innehållsrik. När vi sedan ser tillbaka på de VFU-perioder vi har 
haft under vår utbildning, har vi erfarit varierade skillnader i musikundervisningen. I 
flertalet lektioner vi har tagit del av, har musikundervisningen bestått av vanlig 
katederundervisning. Den undervisande läraren kunde som exempel sätta igång en 
skiva med barnmusik som alla sjöng till.

Orsakerna till att musikundervisningen i grundskolan ser ut som den gör idag är 
säkerligen lika många som det finns undervisande lärare. Exempel på detta enligt 
Hargreaves (1998) kan vara bristande kunskaper i ämnet, otillräckliga resurser samt 
stora elevgrupper. Skolans värld hinner inte alltid anpassa sig till samhällets ständiga 
förändringar vilket leder till att musikundervisningen kommer på efterkälken. Man 
fastnar i gamla, invanda rutiner.

Enligt oss är musik en viktig del i skolans mångfald av ämnen där bland annat 
lyhördhet, samarbete och ett världsspråk praktiseras. I vår undersökning gav en av 
våra informanter en intressant syn på musikämnet: Musik är skolans tredje minst 
oviktiga ämne. Med det här uttrycket menar informanten att eleven måste lära sig 
matematik och svenska för att bli en fungerande samhällsmedborgare. Därefter 
kommer musik som det viktigaste ämnet.

Vi vill med den här uppsatsen visa hur musikundervisningen ser ut i 
Kalmarregionen. Med en kvalitativ intervjuundersökning hoppas vi kunna ge svar på 
hur praktiserande lärare i musik tolkar den nationella kursplanen samt hur de anser 
sig omsätta detta i den lokala verksamheten. 

Här vill vi förklara begrepp och termer vi använder oss av i den här uppsatsen. 

 4-6 lärare använder vi där läraren arbetar inom mellanstadiet.

 7-9 lärare använder vi där läraren arbetar inom högstadiet.

 Folkskollärare är en äldre benämning på grundskollärare, som fick 
benämningen mellanstadielärare år 1968 .

Där citat förekommer har vi valt att använda de termer som informanten har valt. I 
den löpande texten har vi dock valt att använda oss av ovanstående begrepp.
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2 BAKGRUND

Musikundervisning i grundskolan kan enligt oss bedrivas på många olika sätt, till 
exempel kan undervisningen utgöras av sång tillsammans i en kör eller solosång. En 
annan är instrumental undervisning på specifika instrument med syfte att lära ut 
skalor, ackord, ensemblespel och så vidare. Vidare kan undervisningen vara av mer 
teoretisk art i form av musikhistoria och allmän teori. Alla dessa moment utgör det 
ämne vi kallar musik. Vi har valt att dela in det här kapitlet i flera rubriker som 
behandlar den litteratur vi läst. Vi börjar med en historisk förankring för att sedan 
beskriva nulägesbilden av ämnet musik. 

2.1 Musikundervisning i ett historiskt perspektiv

Gustavsson beskriver i sin avhandling om musikpedagogiken under 1950 – 60-talet. 
Under den här perioden startades många kommunala musikskolor vilket innebar att 
kommunerna tog ansvar för musikalisk fostran. De allra första musikskolorna 
grundades under andra världskriget. Inom musikskolan satte man spelandet i fokus. 
De som undervisade var oftast musiker som utbildats till lärare. Begreppet 
musikklasser började användas under 1939 – 40. Detta kom under 60-talet att byta 
namn till sångklasser eftersom de baserades främst på körverksamhet. Körsången 
kom även att prägla den vanliga undervisningen. Sveriges Radio införde begreppet 
skolradio som innefattade inslag av sångundervisning. Detta kunde motsvara den 
tidens fortbildning i musik för folkskollärare. 1961 grundades SMI (Stockholms 
Musikpedagogiska Institut) för att kunna fortbilda folkskollärare på ett sätt som den 
tidens musikhögskolor inte kunde stå till förfogande med. (Gustavsson 2000, s. 200-
201). 

Vidare beskriver Gustavsson att det var viktigt att det fanns en ämnesbredd i alla 
skolor och då även kunskaper i musik. Denna bredd skulle vara tillgänglig för alla. 
Man försökte därmed skapa en nära relation mellan skola och musikskola. Detta 
beskrivs i utbildningsplanen år 1955. År 1962 skrevs den första läroplanen för 
grundskolan (Lgr -62). I denna benämns det tidigare ämnet Sång som Musik istället.
Detta ledde till att det ställdes högre krav på lärare, vilket ledde till att det blev svårt 
att få tag i lärare med kompetens. Som svar på detta genomfördes ett par utbildningar 
i musik för lärare (SMLU och SÄMUS) mellan 1971 – 78. Detta var en verksamhet 
som skulle utbilda musiker (även militärmusiker och restaurangmusiker) till lärare i 
musik. Musikerna fick metoder i hur de kunde undervisa i musik. De flesta valde 
dock att prägla sin musikundervisning efter sitt eget intresse. Grundskolans 
musiklärare inriktade sig på allmän kunskap som sång, och musikhistoria. 
Musikskolornas undervisning grundades dock på en mer riktad, särskild 
undervisning – då främst i instrumentalspel och instrumentell färdighet. (Gustavsson 
2000, s. 210 – 212)
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I NU 2003 beskrivs hur musikämnet under historien har ändrat karaktär från 
metodinriktad skolmusiktradition till en undervisning påverkad av samhällets 
musikliv samt ungdomars behov och intressen (Skolverket 2005, s. 13). Med 
skolmusik menas musik som enbart skrivits för undervisning eller med ett
pedagogiskt syfte i skolan. Musik i skolan betyder att musik som spelas i samhället 
även tas in i skolans musikundervisning.

Musikundervisningen kan ses som ett möte mellan den speciella skolkulturen, med 
traditioner och kunskaper, och ungdomars/barns föreställningar i en musikvärld av 
mediepåverkan och ungdomskultur (Skolverket 2005, s. 16). Musikundervisningen 
har ändrat sin karaktär utefter läroplanernas utveckling. Nedan följer en kortfattad 
sammanfattning av denna utveckling. 

Sandberg beskriver olika läroplanskoder och hur de har förändrats genom tiderna. 
Bakom varje läroplan finns en läroplanskod, det vill säga grundläggande principer 
för hur skolan ska bedrivas, vilka mål, vilket innehåll och vilka 
undervisningsmetoder skolan ska använda sig av (Sandberg 1996, s. 67).

2.2 Läroplaner med tillhörande läroplanskoder

Vi kommer här att ge en sammanfattad bild av varje läroplan gällande undervisning i 
musik och vilken läroplanskod som gällde under varje läroplan. Läroplanskoderna 
presenteras i kronologisk ordning med den äldsta först.  

2.2.1 Lgr 62

Den moraliska läroplanskoden etablerades under 1600-talet och kom att dominera 
under lång tid. Denna kod vidareutvecklades i samband med det obligatoriska 
skolsystemet. Den lutherska tron och moralen var i fokus och utgjorde 
utgångspunkten för folkskolans läroplan. När det gällde musik så baserades den 
främst på fosterländska och religiösa sånger, litterära visor och arrangerade folkvisor. 
Musikens uppgift var att socialisera till en värdegemenskap i samhället. Det här 
synsättet höll sig kvar långt in på 1900-talet. Den rationella läroplanskoden bygger 
mer på att utbildningen ska leda till att varje person blir en del i ett växande samhälle 
präglat av industrialismens genombrott. Den grundas också på individualism, 
pragmatism och rationalism. Efter andra världskriget ökade den ekonomiska, sociala 
och kulturella expansionen vilket ledde till att Sveriges första grundskola bildades. I 
Lgr 62, som skrevs år 1962, baserades idéerna och tankarna var på idéer från USA. 
Den innefattade aktivitetspedagogik, projektarbeten, skapande och dialogpedagogik. 
Men folkskolans syn på musikundervisningen levde fortfarande kvar (Sandberg 
1996, s. 69).
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I Lgr 62 lade man mycket tid på estetisk fostran, musikförståelse och västerländsk 
konstmusik. Undervisningen var väldigt traditionell. Den innefattade 
notläsningsförmåga, stämsång och musikhistoria. Denna syn på musikämnet gjorde 
att det uppstod en spricka mellan skolmusiken och fritidsmusiken. Rocken hade haft 
sitt intåg och popen hade börjat slå vilket ledde till att ett nytt, modernare 
musikintresse hade blommat upp. Man skapade egna popband och alla uttryckte sitt 
eget intresse för musik (Skolverket 2005, s. 17).

2.2.2 Lgr 69 och Lgr 80

Först när skivor och fonogram börjar bli mer allmänna så förändrades musiksynen 
med influenser av fritidsmusiken. Fritidsmusik var något annat än den musik som 
sjöngs i skolan. I skolan sjöng man folkmusik och hade konstmusikens ideal
(Sandberg 1996, s. 69 – 70). 

Den dolda läroplanskoden har sin grund i 1970-talets Sverige. Ekonomin blev 
sämre, många åtstramningar gjordes och detta ledde till att utbildningen förändrades. 
Man införde en osynlig pedagogik i skolan som i grunden innebar att skolan skulle 
bli mer effektiv. Man utvärderade skolans mål och stoffträngsel blev ett allmänt 
problem i skolans värld. Lärarna fick en mer liberal och pluralistisk syn på 
utbildningens mål, innehåll och arbetsformer. Musikundervisningen byggde mer på
att möta individens egna behov utifrån skapande kreativitet, social fostran, 
utveckling samt musiken som kom utifrån. En anti-kommersialistisk syn på musik 
framträdde. I både Lgr 69 och Lgr 80 var innehållet viktigt, skapande verksamheter 
var betydande och undervisningen riktades mer mot samhället och världen. På grund
av att det dök upp många olika synsätt på hur musikundervisningen skulle bedrivas,
blev musikens tradition alltmer utarmad, musiken blev splittrad och traditionslös
(Sandberg 1996, s. 70). 

Lgr 69 hade en annan syn på musikundervisningen. Här lade man vikt på 
ljudskapande och styrd improvisation som en följd av intresset för den 
avantgardistiska konstmusiken. Till läroplanen hörde ett kommentarmaterial med 
repertoarurval och arbetssätt. Under begreppet arbetssätt finner man anvisningar om 
grupparbeten, skapande verksamhet, ljudlaborationer, elevinflytande och om hur 
man ska låta tonårsmusiken få ingå i musikundervisningen (Skolverket 2005, s. 17).

Lgr 80 innehöll en ny och bredare repertoar. Man satte större värde på att vara öppen 
mot samhället och världen. Man lade in mer skapande och kreativa arbetsformer för 
att på så sätt se till individens behov och även till samhällets behov. Eget skapande 
och social fostran låg i grunden för undervisningen. Man skulle arbeta med rytm och 
rörelse för att utveckla ett gemensamt musicerande. Eleverna skulle få kunskap om 
musikens funktion i olika miljöer, kulturer och tidsepoker. Eleverna skulle också lära 
sig att kritiskt granska på egen hand för att bli mer medvetna om samhället och för 
att utvecklas som individer (Skolverket 2005, s. 17).
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2.2.3 Lpo 94

Kommunikativ läroplanskod är den kod som dominerar dagens läroplan och 
kursplan. Den är mer inriktad på mål, resultat och utvärderingar. Åtstramningarna 
har blivit ännu tydligare och kunskapstraditionen har mer eller mindre suddats ut. Vi
har en ny syn på vad som är nödvändig kunskap. Skolan får en större konkurrens av 
IT. Det är viktigare att välja kunskap än att lära sig. Detta föder en ny form av 
klassrumsundervisning. I musikens värld har datorn kommit att spela en viktig roll
(Sandberg 1996, s. 70 -71).

Lpo 94 har målstyrningen som ledstjärna. I kursplanen finner man strävansmål och 
uppnåendemål för musik. Man ser till praktiskt musikutövande, musicerande, 
musikskapande, faktakunskaper och förståelse kunskaper. Man lägger vikt vid
historisk musikförståelse, samtidigt som förståelse byggs för den nutida musiken. I 
båda styrdokumenten försöker man uttrycka en bred och allsidig syn på kunskaper 
och möjligheter att formulera egna mål både för både lärare och elever (Skolverket
2005, s. 18). 

År 2000 gjordes en revidering av kursplanen i musik som baseras mycket på 
personlighetsutveckling. Musikämnets kärna ligger i fokus, det vill säga vokalt och 
instrumentalt musicerande. Det skrivs att det gemensamma musikutövandet är 
grunden för musikupplevelse och lärande. Integreringen med bild, drama, dans och 
rörelse togs bort för att tydliggöra musikens roll (Skolverket 2005, s. 19).

2.3 Nulägesbild i musiken

Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003, publicerades år 2005. I 
rapporten framgår vilka mål det är som ska gälla när det gäller den nationella 
kursplanen. Ansvaret ligger i första hand hos kommunerna och i sista hand hos 
lärarna. Man gör tolkningar av den nationella kursplanen vilket ska resultera i en 
lokal kursplan (Skolverket 2005, s. 48).

I ämnesrapportens delar framgår lärarens förutsättningar att arbeta med musik i 
skolan, elevernas kunskapsutveckling i musik, elevernas uppfattning om sina 
kunskaper i musik samt deras syn på skolans musikundervisning i jämförelse med 
musikaktiviteterna på fritiden. Vidare behandlas måluppfyllelsen i grundskolans 
tidigare år (Skolverket 2005, s. 49).

I NU 2003 görs en jämförelse mellan vilka grunder de två styrdokumenten (Lpo 94 
och Kursplanen) står på. Läroplanen anser att musiklyssnande, musikkunnande, fakta 
och förståelse ligger till grund för musikundervisningen. Kursplanen å andra sidan 
lägger mer vikt på musicerande, musikskapande, färdighet och förtrogenhet. De fyra 
f:en kan innefattas i de båda styrdokumenten: fakta, förståelse, förtrogenhet och
färdighet (Skolverket 2005, s. 49). 
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Det som lärare verkar vara styrda av, enligt rapporten, är:
- läroplanens mål
- kursplanens strävansmål
- kursplanens uppnåendemål 

(Skolverket 2005, s. 50). 

I NU 2003 frågar man lärarna vad de anser vara musikundervisningens främsta 
uppgift. Det visar sig att social/personlig utveckling och musikaliskt kunnande har 
fått större betydelse år 2003 än år 1992. Bestående värden/ideal samt musikalisk 
kommunikation/upplevelse har dock minskat i betydelse (Skolverket 2005, s. 51). 

I samma undersökning frågar man vad lärarna tycker att undervisningen ska ge 
eleverna. Även här har social/personlig utveckling ökat. Musikaliskt kunnande, 
musikalisk kommunikation och upplevelse har dock minskat. Värden och ideal har 
inte ändrats alls. Musikämnet har fått en mer individuell inriktning. Man sätter mer 
värde på social och personlig utveckling än kunskap i musik (Skolverket 2005, s.
53). 

Vidare i rapporten tas en mycket intressant fråga upp angående lärarnas syn på 
hinder och begränsningar i arbetet. De största hindren både år 1992 och 2003 är 
undervisningsgruppens storlek och ämnets utrymme i timplanen. Förkunskaper hos 
eleverna, tillgång till utrustning/material, förberedelsetid och brister i utbildningen 
upplever dock inte många som stora hinder. Antalet som anser att 
fortbildningsmöjligheterna är otillräckliga har halverats från 1992 till 2003
(Skolverket 2005, s. 71). 

När det gäller behörighet och kompetens att undervisa i musik så anser 76 % av 
lärarna att de har behörighet och 23 % uppger att de saknar utbildning år 2003. 1992 
ansåg 85 % att de hade behörighet (Sandberg m.fl. 2005, s. 71 -72). 

Johansen har gjort en intervjustudie med 14 musiklärare om hur de uppfattar 
musikämnet samt hur den nya norska läroplanen påverkar deras uppfattning. Den 
norska läroplanen infördes 1997 (L97). Johansen fann som huvudresultat att 
musikämnet är knutet till ett praktiskt musicerande. Han fann att musiklärarna 
använder sig själva och sina egna erfarenheter som referens, inte fackteori eller 
läroplanstext. De nationella utvärderingarna som gjorts i Sverige 1992 samt 2003 
visar på ett liknade samband med Johansens studie, att musiklärarna är sin egen 
läroplan (Johansen 2003).
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2.4 Att värdera/betygsätta utifrån en målstyrd skola

Enligt Lpo 94 beskrivs målstyrd undervisning enligt följande:

Mål att sträva mot anger riktningen på skolans arbete. De anger därmed en 
önskad kvalitetsutveckling på skolan. 
Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar 
skolan. Det är skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet 
att uppnå dessa mål. (Skolverket, 2006)

Egidius beskriver, angående målrelaterad bedömning, att det finns en klar skillnad 
mellan syften, riktlinjer, mål och innehåll. Han beskriver vidare att det råder stor 
förvirring kring dessa begrepps innebörd gällande målrelaterad betygsättning. Med 
syfte menar Egidius att beteckna anledningen till att man studerar ett visst ämne, en 
kurs eller går en viss utbildning. Syftena säger ingenting om målen. De anger heller 
inga förändringar i färdigheter och värderingar. Med riktlinjer menas sådant som 
anger riktning samt reglerar ens sätt att agera när man arbetar mot mål. Med mål bör 
vi mena eftersträvande förändringar i värderingar, färdigheter, attityder, sociala och 
personliga egenskaper. (Egidius 1985, s. 22 – 25). Egidius menar att i en 
verklighetsorienterad utbildning kan man inte ha prov med definierade krav av typ 
poängsummor på skriftliga prov som ges på kursinnehållet. Vad man istället måste 
bedöma, enligt Egidius, är om eleverna har tillräckliga förutsättningar för att kunna 
utvecklas vidare inom det ämne som studeras (Egidius 1985).

Selghed beskriver att lärarens uppgift är att betygsätta och bedöma elevens formella 
kunskap, det vill säga elevens uppnådda kunskap i det berörda ämnet. Han skriver 
vidare att skolan skall medverka till elevens sociala kompetens (Selghed, 2004). 
Selgheds argument styrks i Lpo 94 där det står under avsnittet som behandlar 
betygsättning och bedömning.

Följande citat är hämtat ifrån Lpo 94

Betyget utrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som utrycks i 
kursplanen för respektive ämne och ämnesblock. Som stöd för betygsättningen 
finns ämnesspecifika betygskriterier för olika kvalitetssteg. Dess betygskriterier 
anges i anslutning till respektive kursplan. (Skolverket, 2006)

2.5 Gruppstorleken i dagens skola

Svedberg beskriver olika typer av grupper. Hans definition av stor grupp innefattas 
av cirka tjugo personer. Han menar att i en stor grupp blir många passiva, krymper 
sig små och tystnar. Andra individer reagerar på motsatt sätt: de blir aktiva, tar stor 
plats och talar mycket (Svedberg 2000, s. 95 - 96). I den lilla gruppen med ett 
gruppantal färre än tjugo medlemmar, menar Svedberg att det finns goda möjligheter 
att diskutera, fråga samt ge feedback till gruppmedlemmarna. Enligt Svedberg är den 
optimala gruppstorleken för effektivitet, produktivitet och problemlösningsförmåga 5 
– 9 deltagare. Därefter sjunker faktorerna ovan med varje ny gruppmedlem 
(Svedberg 2000, s. 92). 
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3 SYFTE

Syftet med denna uppsats är att få ökad förståelse för hur musiklärare tolkar den 
nationella kursplanen samt hur stort inflytande denna har på den lokala kursplanen.
Vidare vill vi studera hur lärarna anser sig omsätta den lokala kursplanen i sin 
undervisning bland lärare i Kalmar och på Öland. 

Vårt syfte är alltså att belysa följande

 Tolkning av nationell kursplan till lokal kursplan.
 Omsättning av den lokala kursplanen till undervisningen.
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4 METOD

Eftersom syftet med denna uppsats är att få ökad förståelse för hur musiklärare tolkar 
den nationella kursplanen samt hur stort inflytande denna har på den lokala 
kursplanen, anser vi att kvalitativa intervjuer är den metodform som är bäst lämpad 
för ändamålet. 

4.1 Kvalitativ intervju

Kvalitativa intervjuer ansåg vi var bäst lämpad metod för att få ingående svar på våra 
frågeställningar. Vi bestämde oss för metoden när vi läste hur Kvale beskrev den 
kvalitativa forskningsintervjun enligt nedan: 

Det finns inga gemensamma procedurer för intervjuforskning. Intervjuforskning 
är ett hantverk och kan, om den bedrivs väl, bli en konst. Forskningsintervjun 
som mänskligt samtal kan anta många former. Och det kan finnas lika många 
former av intervjuanalys som det finns sätt att läsa en text. Den kvalitativa 
intervjun kallas ibland ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. Eftersom 
det finns få förstrukturerade eller standardiserade procedurer för kvalitativa 
intervjuer, måste många analyser av demotologiska avgöranden fattas på platsen, 
under intervjun. Detta kräver stor skicklighet hos intervjuaren, som måste ha 
kunskap om ämnet för intervjun, vara bekant med de metodologiska alternativ 
som står till bud och besitta insikt om de begreppsliga problem som är förenade 
med att frambringa kunskap genom samtal (Kvale 1997, s. 19). 

Enligt Nyberg (2000) är den kvalitativa intervjun ett kraftfullt redskap i 
forskningssammanhang och kräver förberedelse för att ge ett lyckat resultat. Det 
krävs en medvetenhet hos intervjuaren, om vad som sker i intervjusituationen. 
Intervjuaren fungerar även som samtalsledarare och denne måste ha förmågan att 
lyssna samtidigt som följdfrågeställningar formuleras. Om inte goda förkunskaper 
och en väl konstruerad planering finns när intervjun genomförs kan detta resultera i 
att materialet bli mindre tillförlitligt i slutänden (Nyberg 2000).

4.2 Undersökningsgrupp

Våra intervjupersoner valdes ut strategiskt ifrån Kalmarregionen därför att det är 
inom denna region vi har genomfört vår utbildning. Vi ville ha intervjupersoner med 
ett så brett spektra som möjligt gällande åldersskillnad, kvinnor och män och 
utbildning. Därefter ville vi ha undervisande lärare i musik dels inom år 4-6 och dels 
inom år 7-9. Urvalet gjordes då vi redan visste att våra informanter passade in på vår 
beskrivning av det vi ville undersöka. 

Därefter tillfrågades sju lärare som passade in på vår undersökning. Av dessa sju 
tackade sex stycken ja till att bli intervjuade. 
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4.3 Genomförande

När vi bestämt oss för att kvalitativa intervjuer var den metod som bäst lämpade sig 
för vår datainsamling utformade vi de öppna frågorna intervjun skulle omfatta. Vi 
valde att inleda med öppna, allmänna frågor för att sedan spetsa frågorna för att få 
svar på vår frågeställning i samtalet med informanten. 

Vi genomförde en pilotstudie cirka två veckor innan vi gjorde vår slutliga
datainsamling. Efter genomgång av pilotstudiens resultat ansåg vi att vissa 
förändringar var nödvändiga för att få fram mer data att behandla i resultatet. 

Den första intervjun genomfördes i mitten av april och den sista i början av maj. 
Intervjuerna ägde rum på intervjupersonens arbetsplats. Vi inledde varje intervju 
med allmänna frågor för att på så sätt få en avslappnad relation till informanten. Vid 
samtliga tillfällen var vi båda närvarande men ledde dock varannan intervju med stöd 
av den andre. Intervjuerna spelades in med diktafon. Intervjuerna varierade i längd 
från ungefär 25 minuter till en timme. Dessa förbereddes sedan för analys genom 
transkribering. Vidare kontrollerades utskrifterna mot inspelningarna och eventuella 
fel rättades till. 

Våra intervjufrågor se bilaga 1.

4.4 Databearbetning

Därefter skapades en dokumentmall där all insamlad data samlades och delades in i 
olika rubriker och underrubriker vilka representerade de frågor vi använt i 
intervjuerna. Avsikten med dessa rubriker var att fungera som stöd för framställning 
av resultatet. Genom att kategorisera informanternas svar och sedan jämföra dessa 
kunde vi tydligare urskilja samband och olikheter. Vi valde att använda oss av en 
metod som Kvale kallar meningskoncentrering för att sedan redovisa resultatet. 
Meningskoncentrering innebär en omskrivning från talspråk till löpande text av det 
insamlade materialet (Kvale 1997). Vidare har vi valt ut citat från informanterna för 
att understryka och förstärka deras resonemang.

4.5 Metodreflektion

Vi blev vid två av intervjuerna avbrutna och då tvingade att byta plats för att fortsätta 
intervjuerna. Detta ledde till bristande kvalitet i ljudupptagning vid ett av tillfällena
då vi placerades i en lokal där mycket störningsljud förekom. Detta ledde till dålig 
hörbarhet vilket kan ha påverkat reliabiliteten i resultatet av dessa intervjuer. I övrigt 
fungerade de tekniska hjälpmedlen tillfredställande.  Genom en längre tids 
observation av våra informanter hade deras påståenden i intervjuerna kunnat styrkas. 
Detta hade gjort att vi fått en högre reliabilitet i vår undersökning.
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5 RESULTAT

I kommande kapitel kommer vi att redovisa det material som genom analys 
framkommit från de genomförda intervjuerna. Vi har valt att dela in kapitlet i flera 
underrubriker. Under varje underrubrik kommer vi att redovisa vad de sex olika 
informanterna hade att säga om ämnet som underrubrikerna antyder. Vi har även valt 
ut citat från informanterna för att ytterligare förstärka deras resonemang kring det 
aktuella ämnet. Här följer en kort redogörelse av de intervjuades bakgrund och 
nuvarande tjänst. Namnen är fingerade. 

Gunilla är 36 år gammal och har alltid sjungit sedan hon var liten. Hon spelade fiol,
piano samt tog sånglektioner. Hon har även varit med i diverse körer. Gunilla har 
utbildat sig i Kalmar och Stockholm och har arbetat som lärare sedan 1994. Hon är 
utbildad grundskollärare 1-7 med musik som inriktning. Hennes nuvarande tjänst 
innefattar undervisning i år 4-6 samt till viss del i år 7-9.

Fredrik är 55 år gammal och växte upp med musik i hemmet. Han började sin 
musikaliska bana med att arbeta som trubadur varefter han utbildade sig till 
mellanstadielärare i Växjö i slutet av 70-talet. Efter sin utbildning valde Fredrik att 
läsa vidare till musiklärare. Hans nuvarande tjänst innefattar undervisning i år 7-9. 

Erika är 27 år och har växt upp i en musikalisk familj där hennes föräldrar lärde 
henne att sjunga och spela. Hon har haft pianoundervisning samt tagit sånglektioner. 
Hon gick sin utbildning i Växjö där hon tog sin examen 2008. Hennes nuvarande 
tjänst innefattar undervisning främst i år 7-9 men även i år 4-6. Hon undervisar även 
deltid på kulturskolan.

Cecilia är 38 år gammal och började sin musikaliska bana med blockflöjt i skolan. 
Därefter spelade hon fiol i tio år. Hon läste till grundskollärare i Linköping med 
musik som tillval. Hon tog sin examen 1993. Hennes nuvarande tjänst innefattar 
undervisning i år 4-6. 

Bertil är 44 år och började spela piano för sin mor när han var sju år. Musikaliteten 
tog fart under år 7-9 där han provade på olika sorters instrument. Efter grundskolan 
sökte han till musiklinjen i Malmö och därefter till musikhögskolan i Piteå. Han tog 
sin examen 1984. Hans nuvarande tjänst innefattar undervisning i år 7-9 samt delvis i 
år 4-6. 

Anna är 64 år gammal och började spela cittra när hon var 9 år. Därefter började hon 
spela piano. Hon har gått folkskollärarutbildning med inriktning årskurs 1 -7 och där 
ingick musik. Hon tog sin examen 1967. Hennes nuvarande tjänst innefattar 
undervisning i år 4-6. 
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5.1 Kursplaner

Här redovisas informanternas svar angående kursplaner. Vi har valt att dela in 
stycket i flera underrubriker som behandlar olika delar av vår frågeställning gällande 
kursplaner.

5.1.1 Tolkning av nationell kursplan till lokal kursplan

Samtliga informanter anser sig i stort följa den nationella kursplanens mål. Man har 
dock valt att lägga till vissa moment och även dragit ifrån moment ifrån den 
nationella kursplanen till den lokala kursplanen.

Bertil och Fredrik talar under sina intervjuer om att de anser sig följa den nationella 
kursplanen som sin lokala kursplan, då de anser att det är den som ska gälla för alla 
landets skolor. Bertil berättar vidare att han för något år sedan deltog i en 
kompetensutvecklingskurs kring kursplanen i musik. Kursen leddes av författarna till 
kursplanen. De beskrev, enligt Bertil, att det är den nationella kursplanen som ska 
gälla. Författarna ansåg att om man missar ett moment i kursplanen, exempelvis den 
klassiska musiken, är det av mindre vikt. 

Det är att spela, för det står i den inte den lokala utan, den nationella kursplanen. 
Där står det att musicera. (Bertil)

Erika och Cecilia anser sig utgå ifrån egna satta mål med influenser ifrån den 
nationella kursplanen. Erika beskriver sina mål som hon arbetat fram till den lokala 
kursplanen. Hon beskriver att hon har skrivit målen utifrån sina egna förutsättningar. 
Hon beskriver särskilt att hon lägger stor vikt vid det moment som hon valt att kalla 
sång. Detta beror på hennes personliga intresse av just momentet sång. Vidare anser 
hon att det är viktigt att alla delar i den nationella kursplanen blir representerade i 
den lokala kursplanen. 

Vi har ju gjort en egen kursplan, det gör väl nästan alla skolor, en lokal kursplan. 
Jag har sex, eller fem mål ifrån den nationella kursplanen med i den lokala.
(Erika)

Anna och Gunilla anser sig följa den lokala kursplanen efter bästa förmåga där målen 
från den nationella kursplanen har brutits ner till en lägre nivå på grund av lokala 
förutsättningar. Gunilla beskriver situationen i musik på liknande sätt som Anna. Det 
båda beskriver är att det saknas resurser på deras arbetsplats för att bedriva, vad de 
kallar, en vettig undervisning i musik. Anna beskriver att det i deras lokala kursplan 
står skrivet att eleven exempelvis skall skapa enkla melodier, arbeta med ackordspel 
och hon anser att detta inte är genomförbart med de få instrument de har på skolan 
hon arbetar på. 

Ja enligt vår lokala så är det ju att man skall sjunga tillsammans och man skall 
kunna en enkel melodislinga på klaviatur (Anna)
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5.1.2 Relevans lokal kursplan kontra undervisning

Erika och Anna anser sig följa den lokala kursplanens alla moment. Även Gunilla
anser att hon följer den lokala kursplanen, hon anser dock att målen är för lågt satta 
på grund av gemensam kursplan med annan skola där det saknas ämneskompetens 
hos de undervisande lärarna.

… vi har totalt olika förutsättningar för dom har ju ingen musiklärare. Så våra 
mål är ju väldigt lågt satta. Än vad som förväntas... (Gunilla)

Bertil beskriver att han utgår till viss del från den lokala kursplanen, som dock är 
likvärdig med den nationella kursplanen, där han lägger fokus på ensemblespel och 
sång. Andra delar, som till exempel musikhistoria och klassisk musik, har han 
medvetet valt bort på grund av tidsbrist. Han anser att de är av mindre betydelse för 
undervisningen.

…det ska spelas och sjungas, precis som på slöjden då ska man hålla på med 
slöjd – och inte slöjdhistoria. Eller på idrotten så ska man springa och inte hålla 
på med idrottshistoria. (Bertil)

Cecilia och Fredrik anser sig inte utgå ifrån den lokala kursplanen, de arbetar efter 
vad som är viktigast efter eget tycke. Cecilia berättar att de inte har någon lokal 
kursplan för tillfället då den är under utveckling. Fredrik anser att eleverna skall ha 
stort inflytande över hur deras musikundervisning ska se ut. Därför låter han eleverna 
bestämma vilka moment som ska genomföras. 

 Jag följer inte så noga vad som står i den där kursplanen. (Fredrik)

5.1.3 Bedömning utifrån kursplanen

Gunilla och Anna anser sig bedöma elevernas färdigheter i musik utifrån 
kunskapsmålen i den lokala kursplanen. Båda är undervisande lärare i år 4-6 och 
sätter därför inte betyg på eleverna. De har dock strävansmål som de anser vara 
viktiga för elevernas progression i ämnet musik. 

Man ska ha kännedom om takt och puls. Känna till de vanligaste instrumenten , 
kunna delta i körsång. Kunna kompa på något instrument. Två ackord på 
antingen keyboard eller gitarr. (Gunilla)
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Även Cecilia anser sig inte ha något betygssystem eftersom hon undervisar i år 4-6. 
Hon anser sig dock ge omdömen i viljan att musicera. Omdömet i viljan att musicera 
grundas, enligt henne, på om man är nyfiken och intresserad av ämnet musik. Hon 
tillägger att det skulle behövas utförligare omdömen men eftersom det saknas lokal 
kursplan anser hon sig inte kunna ge omdömen. 

Vi håller på att göra en gemensam kursplan för alla skolorna här i kommunen. 
Men den är inte klar ännu. Sen har jag ju inte instrument så att dom kan spela 
melodispel. Vi hade diskussioner om det om vi skulle, för det står ju på 9:ans 
mål då egentligen men var börjar man? (Cecilia)

Erika, Bertil och Fredrik anser sig ha egna betygskriterier. De anser att kursplanens 
betygskriterier inte är tillräckligt utförliga. De anser sig lägga fokus i undervisningen 
på vissa moment i kursplanen såsom tidigare beskrivet exempelvis sång eller 
ensemblespel. Därför har de gjort egna betygskriterier som de anser vara mer 
utförliga. 

Man skulle ju bryta ner målen. Och då gjorde man ju det så konkret. Efter lokala 
förutsättningar och mina förutsättningar. Jag kan låta dem börja praktiskt och sen 
låta dem fylla på med teori. Än så länge funkar det bra. (Fredrik)

5.1.4 Sammanfattande analys av kapitlet kursplanen

De undervisande lärarna som arbetar med elever i år 4-6 anser sig omsätta den 
nationella kursplanen till lokal kursplan där de, har brutit ner den nationella 
kursplanens mål efter lokala och personliga förutsättningar samt åsikter. De övriga
lärarna, som främst arbetar med elever i år 7-9, tenderar att tolka den nationella 
kursplanen som lokal kursplan. Ett samband som urskiljs är även att lärarna i år 7-9
bland våra informanter har valt att formulera egna betygskriterier. 

5.2 Vokalt och instrumentalt musicerande

Här redovisas informanternas svar angående musicerande i skolan. Vi har valt att 
dela in i flera underrubriker som behandlar det berörda området.

5.2.1 Skolmusik eller musik i skolan?

Cecilia, Gunilla och Anna anser att de använder skolmusik i sin undervisning. De har 
dock, enligt de själva, försökt att spela mer modern musik efter bristande intresse och 
påtryckningar från elever. Men de säger samtidigt att det är övervägande gamla visor 
samt psalmer som spelas i skolan. De anser att det är viktigt att eleverna får en 
musikskatt. 

Barnen inställning till musik har blivit mycket sämre, jag skulle inte kunna ha 
en lektion idag som jag hade i början av min karriär. Det går inte. Jag försöker 
spela de här gamla låtarna, men jag har mer och mer fått släppa det… (Anna)
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Även Erika anser att det är viktigt med det musikaliska arvet i form av visor. Hon 
anser sig dock försöka mixa olika musikgenrer där populärmusik dominerar. Hon 
berättar att de sjunger så varierad typ av musik som möjligt. Hon anser sig dock 
finna vissa svårigheter i att engagera eleverna, enligt henne framförallt pojkarna. 
Hon berättar vidare att det blir övervägande populärmusik i skolan och mindre 
skolmusik ju äldre eleverna blir. 

… Att man ändå har hört lite klassisk musik. Men att man går tillbaka även till 
visor, att man inte bara är inne i det som hänt på radion idag, sån musik, så att 
det gamla inte glöms bort. (Erika)

 Bertil och Fredrik anser inte att det finns någon musikskatt, utan all musik blir 
musikskatt så småningom. De anser sig låta eleverna bestämma vilka låtar som ska 
arrangeras. De anser sig dock sträva mot att sjunga alla musikgenrer. 

…vad är musikskatten? Är det Patric Isaksson? Så småningom blir det 
musikskatten det också?. Dagens ungdomars musikskatt är ju en helt annan skatt 
än vad morföräldrarnas. (Bertil)

5.2.2 Elevinflytande gällande val av sånger

Cecilia, Gunilla och Anna anser sig styra låtvalen helt själva. Samtliga av dessa tre 
musiklärare accepterar religiös musik samt nationalsången. Gunilla berättar att hon 
undervisar på en mångkulturell skola, men hon anser sig aldrig ha stött på något 
problem med religiös musik i skolan. Hon beskriver att det inte är eleverna och deras 
föräldrar som har något emot exempelvis lovsånger. Hon anser att det är samhällets 
påtryckningar som skapat en debatt kring kristen musik i den svenska skolan. 

Det är ju dom vanliga psalmerna de ska kunna nu inför skolavslutningen.
(Gunilla)

Erika anser sig ofta välja genre själv men låter eleverna välja låtar. Hon har dock valt 
att ta bort religiös musik samt nationalistisk musik ur sin repertoar. Enligt henne, är 
skolans policy att vi är ett svenskt land och då ska nationalsången förekomma. 
Däremot anser hon sig ta avstånd ifrån musik som enligt henne kan kopplas till 
högerextremistisk musik. I övrigt anser hon sig sjunga både gammal och ny musik så 
länge budskapet är neutralt, enligt henne.

…jag väljer ju musik som jag själv gillar om man tänker sig ett 60-talstema, och 
då väljer jag kanske den gruppen före en annan grupp – så kan det ju vara 
absolut. Men jag måste ju ändå nämna både Beatles och The Stones och så 
vidare innan jag väljer ut dom. (Erika)
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 Även Bertil har valt att låta religiösa sånger samt nationalsången utebli på grund av 
att han personligen inte anser sig vara religiös eller nationalistisk.  Övriga sånger 
sjungs på begäran av elever. Även Fredrik anser sig låta eleverna välja sånger så 
länge materialet är neutralt. 

…Nationalsången får inte förekomma i kyrkan för det har inget med 
skolavslutningen att göra. Där ska man inte betona vårt fäderneslands stolta 
bakgrund, det tycker inte jag det har ingenting med skolavslutningen att göra.
(Bertil)

5.2.3 Unison, flerstämmig eller solistsång?

Bertil anser sig eftersträva det ursprungliga arrangemanget i samtliga sånger. 
Därmed baseras mycket av undervisningen i sång på solosång med körstämmor 
enligt honom själv. Övriga informanter anser sig lägga fokus på unison sång där det 
ses som en bonus om eleverna lyckas sjunga i ett flerstämmigt arrangemang.  
Flertalet av övriga informanter anser att glädjen i att uttrycka sig i sång är viktigare 
än ett bra, musikaliskt resultat. 

Så då jobbar jag mycket med glädje istället, att man ska hitta glädjen, att det är 
viktigt att dom rör på sig och då får man då tvåstämmigt så är det bra, men hellre 
att dom ler och ser glada ut än att man jobbar mycket med, att hitta olika 
stämmor och att tonen ska bli perfekt och att jobba ingående med det. (Erika)

5.2.4 Vilka instrument används i undervisningen?

Fredrik och Erika anser sig ge eleverna möjlighet att lära sig grunderna i bas, gitarr, 
keyboard samt trummor. De anser sig ha som mål att alla elever ska ha 
grundläggande färdigheter i ensemblespel med dessa instrument. Även Bertil anser 
sig undervisa sina elever i ovanstående instrument. Han anser sig dock ha en mycket 
hög nivå på instrumentella färdigheter. 

G klarar alla om de bara kommer hit och försöker. Och det måste man ha, för att 
annars så skulle man ha 25 % som är IG om man verkligen skulle stressa fram 
allting. VG har jag på min skola här. Det är när man spelar de här fyra 
instrumenten trummor, bas, gitarr, piano och sjunger på lektionerna när man ska 
sjunga. Och MVG där har jag gjort en lista där man kan pricka av. Där man ska 
kunna de här 30 punkterna, det är 30 punkter eller 25 kanske. Och när man 
prickat av det så kan man det, då har dom MVG. (Bertil)
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Cecilia berättar att hon använder sig av bygelgitarrer [ett instrument som liknar en 
gitarr med en bygel som i olika lägen ger ett visst ackord], whop-oa [ett instrument 
bestående av rör kapade i vissa, bestämda längder som ger en viss ton när det slås 
mot hårt underlag] samt rytminstrument i sin undervisning. Hon anser sig lägga
fokus på ackordspel där alla ska ha provat dessa instrument. Hon anser dock att 
skolan lägger för lite resurser i form av likvida medel på musikundervisningen. 
Vidare berättar hon att det skulle behövas fler instrument för att bedriva, vad hon 
anser, en bra instrumentalundervisning. 

…spela med rytminstrument och jag har köpt in fler rytminstrument och vi har 
köpt in bygelgitarrer så där kommer ackordspel in. För det står ju att dom ska 
kunna spela ackordspel och så, så det har vi provat. (Cecilia)

Gunilla och Anna använder sig enbart av rytminstrument i sin 
instrumentalundervisning. Detta anser de vara på grund av dåliga resurser gällande 
tillgången till instrument för eleverna. De anser att det inte finns möjlighet att 
bedriva undervisning i exempelvis gitarr och piano eftersom skolan saknar dessa 
instrument.

De får spela rytminstrument.  Då känns det som en orkester när man har många 
rytminstrument.  (Anna)

5.2.5 Storleken i dagens klasser och antal timmar musik kopplat till 
möjligheten att musicera.

Samtliga informanter anser att det är för lite timmar i ämnet musik. Bertil, Erika och 
Gunilla berättar att de jobbar ideellt med eleverna i skolan på kvällar och helger. De 
talar om att det vore omöjligt att hinna med att spela och sjunga med eleverna så 
mycket som de önskar om de endast skulle avsätta disponerad lektionstid. De 
beskriver att de känner en glädje till att spela med eleverna och att det är där de får 
vad de kallar sin lön. De övriga informanterna talar om att de skulle vilja musicera 
mer men att de inte får betalt på sin fritid i att engagera sig i olika musik projekt med 
barnen på kvällar och helger. Fredrik tillägger att han anser att det var mycket värre 
med större klasser och färre instrument förr, men att han nu förhandlat med rektorn 
om att enbart ha halvklasser i musik. 

5.2.6 Sammanfattande analys av kapitlet vokalt och instrumentalt 
musicerande. 

De informanter som använder sig av religiös musik i undervisningen arbetar inom år 
4-6. En av informanterna i år 7-9 tillåter viss religiös musik medan de resterande två
i år 7-9 har valt att helt ta avstånd från religiös musik. De tre informanter som arbetar 
i år 4-6 anser sig använda diverse rytminstrument samt förenklade ackordinstrument. 
Informanterna i år 7-9 anser sig använda bruksinstrument såsom gitarr, bas, piano 
samt trummor i sin undervisning. Lärarna i år 7-9 anser sig även låta eleverna styra 
valet av musikgenre i större utsträckning än mellanstadielärarna som anser sig styra 
låtvalet själva. Samtliga informanter anser att det är stora elevgrupper och att de inte 
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hinner med den undervisning som skall bedrivas på grund av för lite disponerad tid 
för ämnet musik.
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6 DISKUSSION

I Skolverkets rapport från 2005 beskrivs hur den nationella kursplanen ska tolkas till 
lokal kursplan. Informanterna som arbetar i år 4-6 i vår undersökning följer samma 
mönster som i Skolverkets rapport. Däremot skiljer sig informanterna i år 7-9 från 
resultatet i samma rapport då de inte bryter ner målen i nationella kursplanen till 
lokala mål. De har istället valt att utgå ifrån den nationella kursplanen som lokal 
kursplan. Om man vill nå de mål som står i den nationella kursplanen i musik borde 
man, enligt oss, helt enkelt ta de nationella målen och utan omtolkning föra in de i 
undervisningen. Detta borde leda till att eleverna redan från början får med sig de 
nationella målen och kan sedan bygga vidare på dessa i sin vidare utbildning. 

Våra informanter i år 4-6 anser att de har dåliga resurser på sin skola. De beskriver 
att de inte har tillräckligt med instrument för att bedriva undervisning som innefattar 
alla målen i den nationella kursplanens. De beskriver själva att ämnet musik inte är 
särskilt prioriterat när det gäller fördelningen av likvida medel för inköp av materiel. 
Flera av informanterna genomför arrangemang med eleverna som genererar intäkter 
till musikundervisningen. Vi ställer oss då frågan: Varför måste musiklärare på sin 
fritid bedriva aktiviteter för att kunna köpa in exempelvis instrument för att bedriva 
en varierad musikundervisning? Är det likadant för svensklärare, mattelärare och så 
vidare?

Ett annat samband vi ser hos våra informanter är att de anser sig ha för stora 
elevgrupper. I Svedbergs bok, beskrivs den ultimata gruppen för effektivitet och 
produktivitet vara mellan 5 – 9 personer.  Om man ska se till musikundervisningen 
så är små elevgrupper en bättre lösning än stora sett ur ett kvalitetsögas synvinkel. 
Har du en elevgrupp med tio elever så kräver det att du bara har tio instrument till 
din undervisning. Om du istället har en klass på 25 – 30 elever kräver det betydligt 
fler instrument. Om eleverna delas in i mindre grupper kommer det, enligt oss, 
innebära färre utgifter i inköp av materiel såsom exempelvis instrument. Däremot 
blir tidsåtgången större eftersom det blir fler elevgrupper. Detta styrks även av 
resultatet i den nationella utvärderingen, där resultatet visar att musikämnets största 
hinder är undervisningsgruppens storlek. Undersökningen visar även att ämnets 
utrymme i timplanen är för litet till de nationellt uppsatta målen. 

Sandbergs beskrivning av de olika läroplanskoderna kan också relateras till vår 
undersökning. I vår undersökning kan man se att våra informanter har utbildats till 
lärare under olika perioder då olika läroplaner var aktuella. Dessa läroplaner har 
olika läroplanskoder vilka har som uppgift att styra undervisningens mål. De 
informanter som i vår undersökning utbildats under Lgr 62 och Lgr 69 har det 
sambandet att de är mer traditionsbundna och har ett konservatismiskt
förhållningssätt till undervisningen. De informanter som har utbildats under Lgr 80 
tycks styras, enligt oss, av den läroplanskod vi kallar dold läroplanskod. Slutligen
tycks de informanter som gick sin utbildning under Lpo 94 arbeta efter den 
kommunikativa läroplanskoden. Slutligen tycks vi kunna konstatera att den läroplan 
som är rådande under utbildningsperioden är den läroplan som kommer spegla 
förhållningssättet till undervisning, elever och synen på det aktuella ämnet. 
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Gustavsson  beskriver att körsång var ledordet under 50- och 60-talets undervisning i 
musik. Även här kan vi se samband mellan vår undersökning och Gustavssons 
avhandling gällande vilken typ av undervisning som bedrivs i förhållandet mellan 
rådande läroplan under utbildningen och undervisningsmetod. Den äldsta av våra 
informanter trycker särskilt på just körsång och hänvisar till kommunala kulturskolan 
för undervisning i instrumentalspel och instrumentell färdighet. Detta styrks 
ytterligare i Gustavssons avhandling. I NU-2003 beskrivs en ändrad metodinriktning 
i valet av musik för grundskolan. Även här ser vi ett samband främst mellan de äldre 
informanterna där det sjungs och spelas arrangemang som enbart skrivits för ett 
pedagogiskt syfte. De yngre informanterna tycks influeras av musik som spelas i 
samhället och ta med sig denna in i klassrummet. 

Informanterna i år 4-6 anser sig i vår undersökning delvis använda sig av religiös 
musik. Vi tycker oss även se övervägande skolmusik i repertoaren. Samtliga 
informanter i år 4-6 anser det viktigt att förmedla visskatten till eleverna. Varför vårt 
resultat visar att informanterna i år 4-6 väljer en mer traditionell musikundervisning 
kan vi inte hitta något belägg för i tidigare forskning. Däremot i år 7-9 låter våra 
informanter i stor grad eleverna själva välja låtrepertoar med undantag av religiös 
och nationalistisk musik. Det verkar vara skilda åsikter gällande just nationalistisk 
musik såsom nationalsången bland våra informanter. De samband vi ser är att de 
informanter som arbetar inom år 7-9 inte anser sig använda sig av religiös musik med 
argument som: skolan ska vara religionsfri. Vi kan inte se något hinder i varken 
läroplan eller kursplan som säger att man inte ska använda sig av religiös eller 
nationalistisk musik. Istället förespråkas att läraren ska ges stor frihet i valet av 
metod i sin undervisning. Vi tycker att religiös musik kan förekomma som material i 
musikundervisningen på grund av traditioner i den kristna tron vid exempelvis jul 
och påsk. Samtidigt lever vi i ett mångkulturellt samhälle där vi har integrerats med 
andra religioner och traditioner. Vi anser därför att det inte finns något problem med 
religiös musik i skolan så länge vi strävar mot en multireligiös musikrepertoar. Vi 
anser att musiken är en viktig del i att skapa förståelse och respekt inför andra 
kulturer än vår egen kultur. Ingen av våra informanter talar om att de strävar efter en 
integration av musik i de övriga ämnena i skolan. Istället påpekar de att musiklärare 
är den på skolan som har minst samhörighet med de övriga på skolan. 

Enligt den nationella utvärderingen saknar 23 % av de undervisande lärare, som 
deltagit i undersökningen, behörighet i musik. Detta stämmer till viss del med vår 
undersökning där två av våra informanter har musiklärarexamen medan de övriga 
informanterna har lärarexamen med musik i sin kompetens. Behörighet är enligt oss 
en definitionsfråga. I NU-03 anger 76 % att de anser sig ha behörighet i ämnet 
musik. När är du behörig? Vi anser att du är behörig om du har musik som inriktning 
eller tillval i din lärarexamen. Vi anser inte att det är skillnad på inriktning i musik 
eller inriktning i exempelvis matematik. Båda blir ju behöriga inom sitt område. Vi 
ställer oss frågan: Kan man bli överkvalificerad för sitt yrke? 

De informanter i vår undersökning som har musiklärarexamen tycks fokusera 
undervisningen på musikaliska färdigheter och upplever att de betygskriterier som 
finns i den nationella kursplanen inte är tillräckliga. Beror detta på att målen är för 
lågt satta eller är de informanter med musiklärarexamen överkvalificerade för 
grundskolan och därför kräver mer av eleverna än vad kursplanen kräver? De 
informanter som saknar musiklärarexamen beskriver att det viktigaste är glädjen i 
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musiken. Flera av dem har sänkt målen i den lokala kursplanen eftersom de inte 
anser sig ha kunskap och färdigheter i alla de mål som finns uppsatta i den nationella 
kursplanen. Enligt Lpo 94 är de mål som finns i den nationella kursplanen uppsatta 
för att garantera en likvärdig utbildning. När man bryter ner de nationella målen till 
lokala mål och sänker dem, kan man då garantera en likvärdig utbildning oavsett 
vilken lärare eller skola eleven råkar gå i? 

Avslutningsvis kan vi konstatera att musikundervisningen i vår region är mycket 
varierad. Alla tolkar kursplanen på sitt eget sätt vilket har både fördelar och 
nackdelar. Det är svårt att hitta någon standardiserad form att undervisa i musik i vår 
region. Men standardisering är egentligen oviktig. Det viktigaste är att dagens elever 
får med sig kärnan i ämnet musik med de förutsättningar varje skola besitter. Kanske 
är det just musikglädjen man ska eftersträva i detta skolans tredje viktigaste ämne, 
musik. 
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7 TACK

Vi vill tacka alla de lärare som ställt upp på våra intervjuer och givit oss intressanta 
intervjusvar. Vi vill också tacka vår handledare, Mats, för ovärderlig hjälp och stöd 
genom arbetets gång.
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8 BILAGA 1

INTERVJUFRÅGOR

Namn:_____________________________
Ålder:_____________________________
Skola:_____________________________

1. Berätta om din musikaliska bakgrund?

2. Hur kom det sig att du blev musiklärare?

3. När du gick din lärarutbildning, vilken kursplan var rådande då?

4. Berätta hur du arbetar med musik i skolan?

5. Vad är viktigast för eleverna att lära sig i ämnet musik enligt er 
lokala kursplan? (Nationella kursplanens mål tolkat till lokal 
kursplan)

6. Hur vävs kursplanens mål in i din praktik då gällande 
instrumentalt och vokalt musicerande?

7. Tycker du att din syn på musik förändrats efter erfarenheter från 
arbetet? I så fall på vilket sätt?




