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Abstrakt 
Syftet är att titta på fyra lärares förutsättningar för bedömning utifrån deras ramfaktorer, 

innefattandes resurser i form av instrument, lektionstid, om undervisning sker i hel, eller 

halvklass och om  lärarna anser att detta påverkar deras möjlighet att bedöma eleverna.  

 

Musikundervisningen har sett olika ut längs med åren, där olika moment stått i fokus. I 

och med Lgr11 kommer digitaliseringen in. Skolinspektionens granskning visar att 

många lärare inte är behöriga i musikämnet, vilket bland annat påverkar 

musikskapandet. Den visar även att många lärare saknar förutsättningar för att undervisa 

och ge en rättvis bedömning. 

 

Tidigare forskning visar att olika ramfaktorer styr hur undervisningen kan bedrivas. 

Ekonomi, klasstorlek och tid är några av de faktorer som påverkar, tillsammans med 

kursplanen. Beroende på hur läraren tolkar styrdokumenten kommer bedömningen att se 

olika ut mellan skolor. 

 

För att se hur musiklärare själva ser på dessa faktorer, intervjuade jag fyra lärare med 

olika ålder, samt olika bred erfarenhet i yrket. 

 

Resultatet visar att faktorer som gruppstorlek, lokaler, utrustning, samt tid påverkar 

lärares förutsättningar för bedömning. Även brist på tillgång till digitala verktyg 

visades. 
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1 Inledning 
I denna uppsats har jag valt att undersöka hur musiklärares olika förutsättningar står i 

relation till vad som krävs av en kvalitativ musikundervisning utifrån Lgr11 och hur 

detta i slutändan påverkar vad som ligger till grund för en bedömning av elevernas 

prestationer. Med förutsättningar inkluderas ekonomiska resurser, storlek på lokaler, 

antal instrument, antal sorters instrument, tillgång till datorer men också 

lärarbehörighet, och storlek på elevgruppen. Under ett musiklärarmöte för alla 

musiklärare i Kalmar framkom att förutsättningarna för att bedriva musikundervisning 

ser olika ut. Vissa musiklärare hade all den utrustning och de lokaler som krävs för att 

bedriva en kvalitativ musikundervisning medan vissa andra varken hade instrument 

eller egna lokaler att tillgå. Området är intressant att undersöka, inte minst i min 

yrkesroll som musiklärare samt för att se om lärare har samma förutsättningar i 

kommunen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur musiklärares ramfaktorer som klasstorlek, 

instrument samt tid i relation till innehåll påverkar betygsättningen av elever och hur 

detta kan skilja sig åt i olika skolor. Jag vill därmed få en inblick i hur lärare kan gå 

tillväga för att ge en rättvis bedömning och undersöka om de anser sig ha rätt 

förutsättningar. 

 

1.2 Frågeställning 

Frågan uppsatsen belyser är: 

Vilka är lärarnas uppfattningar om hur den egna skolans ramfaktorer påverkar deras 

utförande av undervisningen och deras bedömningsmöjligheter utifrån läroplanen? 
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2 Bakgrund 
Här ges en kort bakgrund till hur musikundervisningen i Sverige har sett ut och vad som 

varit i fokus under de olika tidsperioderna.Musikundervisningen har funnits under lång 

tid i Sverige, och ungefär samma områden har bedömts längs med vägen, även om den 

påverkats av teknikens framfart. Musikundervisningens kvalitet och innehåll har  skiftat 

beroende på var i landet skolorna befinner sig med vilken utbildningsbakgrund 

musiklärarna haft. 

 

2.1 En historisk överblick i svensk musikundervisning 

Andersson (2015) skriver att redan på 1500-talet bedömdes elever mot bestämda 

kursrelaterade mål redan från första året och betyget bestod av skriftliga omdömen. 

Under frihets och upplysningstiden börjar kyrkomusiken tappa sin dominerande roll, 

istället komponerades och framfördes musiken i friare former.  1724 får vi en ny 

skolstadga som ger upphov till tvistefrågor som handlade om på vilka nivåer 

musikundervisningen skulle bedrivas, hur mycket tid som skulle få tas i anspråk samt 

vem som skulle vara ansvarig. 1807 kommer en ny förordning som reducerar 

musikämnets omfattning på skolschemat drastiskt (2015:89–98). Andersson (2015) tar 

upp att i den allmänna folkskolan som inrättades 1842 ingick musik under benämning 

kyrkosång. För första gången skulle alla barn få ta del av musikundervisning. Kvalitén 

på musikundervisningen kunde variera beroende på olika faktorer. De specialutbildade 

facklärarna i musik som tjänstgjorde inom läroverken medan folkskolans elever fick 

hålla till godo med den musikundervisning skolläraren kunde bistå med. Förutom de 

undervisades musikkunskap så skiljde sig musiken ute på landsbygden sig åt avsevärt 

från musiken i staden (2015:99–103). Zandén (2010) nämner att musikämnet i 

folkskolan kunde ha inommusikaliska mål och ger exempel på innehåll ur en skolbok 

från 1911 som betonar sångteknik, notläsning grundad i musikteoretiskt kunnande samt 

vikten av ”förståelse av sångens estetiska värde” (2010:5).  

 

Andersson (2015) skriver att under 50-talet formas de huvudmoment som än idag är 

gällande: sång, instrument, rörelse, lyssnande och skapande. Med undantag för årskurs 8 

då ingen musikundervisning erbjöds med hänvisning till pojkarnas ointresse av sång på 

grund av målbrottet så hade samtliga årskurser en veckotimme musik i timplanen. 

Modern teknik såsom radio, grammofon och bandspelare förväntades ingå i varje skolas 

standardutrustning för att möjliggöra musiklyssnande som fick en framträdande roll i 
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musikundervisningen (2015:105–106). Zandén (2010) skriver i sin tur om att under 

1950- och 1960-talet ställs musikläraryrket inför nya utmaningar i och med att den 

kommersiella tonårskulturen introducerar nya musikstilar i den svenska musikvärlden. 

Grundskolan och gymnasieskolan får nu läroplaner som ställer nya krav på 

musiklärarna och musikundervisningen. i den första läroplanen för grundskolan 

betonades uppgiften att fostra eleverna som en av de viktigaste. Den västerländska 

klassiska musiken skulle stå som modell för god estetik och musikundervisningen skulle 

utifrån denna grund (2010:5).  

 

Zandén (2010) skriver att 1969 reviderades läroplanen som ett resultat av att det under 

50- och 60 talet skedde en revolutionerande utveckling inom tonårskulturen. Allt fler 

hade tillgång till att lyssna på musik via till exempel grammofon och radio. Detta kom 

att avspegla sig i den nya läroplanen där läraren uppmanas att lyfta in modern 

”tonårsmusik” som en del i undervisningen (2010:5). Anderssons (2015) ser här två 

olika musikpedagogiska ideal representerade; de med rötterna kvar i traditionen och 

förnyarna med idealen i nuet och i framtiden. Han berättar vidare att den klassiska 

musikens centrala roll i musikämnet börjar avta till förmån för den ungdomsinriktade 

musiken som sakteligen börjar accepteras (2015:113–114).  

 

Liksom musikundervisningen ändrat karaktär så har även åsikterna på vad som 

betraktats som musikalisk kvalitet växlat genom tiderna. Zandén (2010) berättar att 

kriterierna under de senaste 400 åren har rört sig från det lämpliga via det sköna till det 

autentiska. På 1700-talet betraktades en tydlig genretillhörighet där lyssnaren direkt 

kunde höra om ett musikstycke var avsett för en viss funktion till exempel dans eller 

vila, som ett kvalitetstecken. Under romantiken skulle ett verk vara unikt och bryta 

traditionella former. Att förstå ett musikaliskt konstverk skulle enligt den tidens synsätt 

syfta till att få direktkontakt med “det sköna”. I 1900-talets modernistiska estetik 

betraktas autencitet som ett kvalitetstecken. Zandén förtydligar att autencitet inte 

innebär spontanitet utan tvärtom resultatet av ett moget övervägande (2010:59-60).  

 

2.2 Musikundervisning enligt nutida styrdokument 

I styrdokumenten under ämnet musik går det att läsa om vad lärare ska ha till grund för 

sin undervisning. Det är styrdokumenten som reglerar lärarnas innehåll.  
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2.2.1 Läroplanen 

Skolverket (2011/2017) föreskriver i Lgr11 att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

kunskaper att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp 

och symboler. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla en musikalisk 

lyhördhet och en tilltro till sin egen förmåga att musicera. Undervisningen ska leda till 

att eleverna utvecklar förmågan att uppleva och reflektera över musik på ett djupare 

plan (2011/2017:100). Förutsättningarna som eleverna ska ges sammanfattas i tre 

punkter, bestående av att musicera olika genrer, att skapa musik, samt att ta in olika 

musikaliska uttryck. Läroplanen för musik delar in det centrala innehållet i tre delar 

bestående av Musicerande och musikskapande, Musikens verktyg och Musikens 

sammanhang och funktioner. Under varje del står beskrivet i punktform vad som 

undervisningen ska innehålla. Slutligen presenteras kunskapskraven för de respektive 

årskurserna (2011/2017:100–110). 

 

2.3 Undersökningar om musiklärares förutsättningar 

Musikläraren har olika förutsättningar, beroende på vilken skola och kommun de arbetar 

på. Skolinspektionen har granskat hur det kan se ut för musiklärare runt om i landet.  

 
2.3.1 Skolinspektionens granskning 

Skolinspektionen (2011) har i en granskning visat att landets skolor har en 

genomgående svårighet i att samverka kring musikämnet vilket leder till problem bland 

annat med hur tiden för ämnet disponeras och hur målen i kursplanen följs. Elevernas 

förutsättningar att lyckas minskas på grund av bristande organisation, samverkan och 

pedagogisk planering av musikämnet då deras kunskapsprogression inte kan främjas i 

tillräcklig stor utsträckning. Det förekommer stora variationer i vilka förutsättningar de 

granskade skolorna ger eleverna förutsättningar att nå målen i musikämnet. Möjlighet 

att musicera, lärares ämneskunskaper, tillgång till instrument eller lokaler är exempel på 

faktorer som påverkar musikundervisningens kvalitet. En ytterligare iakttagelse som 

framkom var synen på musikundervisning rent generellt, om musikämnet betraktas som 

ett kunskapsämne eller ett rekreationsämne. Eleverna upplever kraven som lägre än i 

många andra ämnen. Det poängteras dock i granskningen att denna uppfattning 

troligtvis är en spegling av hur skolan lyfter fram och betonar ämnet. Här konstateras 

också att det finns stora brister i hur elevernas kunskaper följs upp i relation till målen 

samt brister i underlag för betygsättning. Hur skolan väljer att prioritera ämnet musik 

har visat sig ha betydelse för om elever med behov av särskilt stöd får den hjälp de 
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behöver inom musikämnet. Det vanligaste är att läraren istället sänker kraven. 

Granskningen framhåller ett stort behov av kompetensutveckling. Kollegiala samtal för 

att diskutera arbetssätt, metoder och bedömningsfrågor saknas ofta då musikläraren är 

ensam på skolan och ämnet sällan diskuteras med andra ämneslärare. (2011:7–8). 

I en granskning utförd av Skolinspektionen (2019) framkommer det att 

musikundervisningen omfattar stora delar av kursplanens centrala innehåll, men att det 

saknas vissa områden på de flesta skolor (2019:5). 

Skolinspektionen (2019) påpekar att musikskapande förekommer på alla skolor men 

kan förbättras till förmån för elevers kreativa förmågor genom faktorer som till 

exempelvis relaterar till en stabil arbetsmiljö, musiklärarnas kompetens och samverkan 

samt tillgång till grupprum, instrument och digitala verktyg (2019:5). Skolinspektionen 

betonar vikten av att alla centrala delarna i kursplanen omfattas för att elever ska ges 

möjligheter att utvecklas. Enligt inspektionen går elever miste om förmågor som krävs 

för att kunna musicera och analysera musik. Även musikalisk gestaltning där olika 

uttrycksformer kombineras, digitala verktyg för musikskapande, inspelning och 

bearbetning samt hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer, 

anses bristfällig.  

Skolinspektionen (2019) belyser de fördelar men digitalteknik som möjliggör mer 

likvärdiga förutsättningar att skapa musik även utan förkunskap, granskningen visar 

dock att var fjärde skola saknade undervisning om digitala verktyg vilket innebär att 

elevernas möjligheter till att skapa musik begränsas (2019:5-6). Improvisation i 

musikskapandet saknas i flera skolor med förklaringen att lärarna anser att de lägger tid 

till att utveckla trygghet i arbetsgruppen samt att lärarna påpekar behovet av  

kompetensutveckling. Musikalisk gestaltning där olika utrycksformer kombineras var 

en ytterligare del som ofta saknades, med hänvisning till bristande tid som orsak. 

Skolinspektionen lyfter fram kritik mot att den musikskapande i verksamheten inte 

alltid främjar utvecklingen av kreativitet, samt att tid saknas för eleverna att reflektera 

över sitt och andras skapande. Tidsmässiga aspekter lyfts fram som ett problem då 

skapandeprocessen är tidskrävande. Det framkommer även att elever inte ges reella 

valmöjligheter vid de skapande uppgifterna, viket begränsar deras möjlighet att välja 

uttryckssätt och utgå ifrån sina erfarenheter (2019:6). 

Skolinspektionen (2019) visar flera gemensamma drag hos de skolor som bedriver en 

undervisning som omfattar hela det centrala innehållet och ger eleverna möjligheter att 
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utveckla sin kreativitet. Tillgång till flera instrumenttyper, grupprum och möjlighet till 

uppdelning i halvklass är faktorer som gynnar (2019:6-7). 
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3 Tidigare forskning 
Detta kapitel kommer att presentera tidigare forskning. Inledningsvis förklaras vad 

ramfaktorer innebär. Hur lärare kan bedöma utifrån olika aspekter, samt problematik 

med musikbedömning. Sandbergs (1996) avhandling om musikbedömning står sig 

aktuell då musik till stor del är en subjektiv upplevelse och musikbedömning har samma 

dilemman nu som förr. Dessutom presenteras även forskning till i relation till nutida 

styrdokument.  

 

3.1 Ramfaktorer 

Enligt Sandberg (1996) finns tre ramfaktorer inom skolväsendet. Dels ett som består av 

ett målsystem som baserar sig på läroplanens mål innehållsangivelser och pedagogiska 

angivelser, dels ett ramsystem som baserar sig på organisatoriska och administrativa 

faktorer som skolans storlek, klasstorlek, skolans timplan etc. Slutligen finns ett 

regelsystem som utgörs av en rad restriktioner i form av skollag, juridiska regler och 

förordningar kring skolans arbete, arbetsavtal och lärares undervisningsskyldighet, 

statsbidragsbestämmelser, vilka alla reglerar arbetet i skolan (1996:194) 

3.1.1 Målsystem 

Sandberg (1996) skriver att läraren ska ta hänsyn till de föreskrifter som klargör syfte, 

mål och huvudmoment, innehåll, samt vilka kunskaper som ska utvärderas. En nationell 

problematik kopplat till skolan är att det finns ett tolkningsutrymme där lärare kan läsa 

in olika variation och innehåll i musikämnet. Andra problem kan vara svårigheter för 

lärare att ange kunskaper och färdigheter i musik samt bristfälliga metoder att bedöma 

och utvärdera elevernas kunskapsutveckling i musik (1996:195–196).  

 

3.1.2 Ramsystem 

Sandberg (1996) redogör för skolans ramsystem som utgörs av de organisatoriska och 

administrativa faktorer som påverkar och begränsar skolans undervisning. De bygger en 

grund för hur organisationen fördelar resurser. i form av tidsfördelning, materiell samt 

organisatorer. Problem som en musiklärare kan härleda till denna kategori kan handla 

om för lite tid till planering och lektioner, brist på instrument, läromedel eller 

ändamålsenliga lokaler för musikundervisning. Det kan även handla om för stora eller 

för många klasser att undervisa, faktorer som har med arbetsmiljön att göra, lärares 

bristande förmåga att hävda musikämnets behov av tid och materiella resurser, bristande 
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pedagogiska metoder och små möjligheter att möta elevernas intressen och behov av 

musik (1996:196).  

 

Sandberg (1996) skriver att det kan vara svårt att avväga vilka faktorer som är 

begränsande utifrån arbetsvillkor och vilka som är det utifrån individnivå. Skolans 

arbetsmiljö påverkas av en rad restriktioner, samtidigt som läraren erbjuds ett antal 

möjligheter. Lärarens frihet bygger på kompetensen personen innehar, men kan 

samtidigt begränsas av de ramfaktorer de ges av organisationen. Ekonomi kan 

exempelvis påverka såväl innehåll, som arbetsformer och arbetssätt i 

musikundervisningen (1996:197). 

 

3.1.3 Regelsystem 

Sandberg (1996) skiljer på ett yttre, och ett inre regelsystem. Det yttre är givet av 

politiskt bestämda faktorer som skollag, behörighetsregler, lönestatus etc. Genom detta 

styrs skolans verksamhet av regler och förordningar som gäller arbetets organisation, 

och arbetsfördelningar. Det inre regelsystemet innefattar informella regler, vanor, 

handlingsmönster, normer och maktsystem som skapats på arbetsplatsen under tid. 

Problem som går att relatera till regelsystemet kan vara klasslärarens ansvar för 

musikundervisningen trots bristande utbildning i musik, att musikämnet företräds dåligt 

i lärarnas arbetslag, bristande förståelse för musikämnets behov i skolans arbetsmiljö, 

ämnets låga status i skolarbetet och bristande möjligheter till fortbildning (1996:198). 

 

3.2 Bedömning 

En av lärarens största utmaningar är att bedöma elever. Selghed (2004) skriver om olika 

aspekter lärare kan ha när de sätter betyg. Det kan handla om att läraren sammanfattar 

de kunskaper och färdigheter som eleven förvärvat och som är kända för läraren.  Det 

kan även handla om att lärare bedömer elever efter uppträdande i de situationer då de 

kan observera eleven, såväl i den direkta undervisningssituationen, som indirekt hur 

eleven sköter sina hemuppgifter. I fokus står inte elevens ämneskunskaper och 

färdigheter utan dess sätt att bete sig i arbetet med att förvärva kunskaper. Elevens betyg 

påverkas negativt om de slarvar eller uppträder dåligt mot kamrater eller lärare trots att 

de uppfyller kriterier som skulle kunna ge dem bättre betyg. Även delar som elevens 

personliga egenskaper kan bedömas eller favoriseras, till skillnad från elever som av 

olika anledningar anses orsaka problem. Vissa lärare godkänner svagpresterande elever 

av den anledningen att de inte vill skada den positiva relation som utvecklats till 
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eleverna, en annan förklaring anges vara att lärarens egna självbild stärks av att 

godkänna så många elever som möjligt, och en ytterligare förklaring kan också vara att 

undvika den extra arbetsinsats som krävs då en elev inte godkänns (2004:161–174). 

Även Svennberg, Meckbach och Redelius (2010) skriver om outtalade 

bedömningskriterier som inte grundar sig i läroplanen. Utöver elevernas kunskaper som 

grund för bedömningen finns lärarens intuition, självförtroende och elevens motivation, 

och elevernas sociala färdigheter. (2010:389–390). 

 

3.2.1 Dilemman med betyg i musik 

Egidius (2009) diskuterar betygsättningens dilemman då elevers och studenters 

prestationer vid avslutad kurs hänger samman med att det är en konstellation av 

kunskaper. Olika sätt att förstå och hantera dessa, komplexa kompetenser som visar sig i 

form av olika typ av grad av skicklighet. En elev kan visa sig vara bra på något och 

svaga på något annat i en och samma kurs och på ett och samma område (2009:264). 

Vidare nämner Egidius två sorters dilemman förknippade med betygsättning som en 

betygsättare bör beakta. Det ena rör den komplexitet hos kunskaper och kompetenser 

som inte går att mäta rättvist eftersom så gott som alla kurser består av flera olika 

moment och det finns olika kriterier att beakta. Att bedöma prestationerna i en enda 

bokstav eller siffra gör inte bedömningen fullt rättvis, i synnerhet i de fall eleven ligger 

mittemellan de olika stegen. Författaren menar att betygsättaren i osäkra fall oftast sätter 

det högre betyget, vilket leder till betygsinflation. (2009: 270,271). Att kunskap inte är 

något entydigt begrepp betonas i Lgr11 (2011) där fyra olika kunskapsformer: fakta, 

färdighet, förståelse och förtrogenhet presenteras. Vidare står det att skolans arbete 

måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en enhet. (2011:10). Ett dilemma med betyg är 

styrkokumentens tolkningsutrymme. 

3.2.2 Tolkning av styrdokument 

Pettersson (2010) förklarar begreppet bedömning som en process som innefattar olika 

steg där läraren måste ta ställning till vissa frågor såsom: Vad är viktigast att bedöma? 

Vilka bedömningssituationer och uppgifter är relevanta för att eleven ska visa kunna 

visa upp kunskaper och missuppfattningar. En annan viktig aspekt som ingår i 

begreppet är att analysera, tolka och ge gensvar för att kunna förändra undervisningen 

ifall det är relevant. Slutligen ska bedömningen stå som grund för elevens fortsatta 

kunskapsutveckling. Lärarens syn på kunskap, lärande och på ämnet är avgörande för 
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utfallet till dessa frågor (2010:9–10). Olsson (2010)  problematiserar motsättningen 

mellan den estetiska kunskapsbildningen som är präglad av kreativitet och skapande 

vilket kan te sig som omätbara kunskaper, och läroplanens krav kring betygsättning och 

bedömningar i dessa ämnen. Ett problem är lärarkompetenens betydelse vid estetisk 

bedömning. Många lärare inom estetiska ämnen som musik känner en stor motvilja till 

betygsättning eftersom betygsystem anses reducera djupare bedömningar av elevernas 

kunskaper och färdigheter utifrån diskussioner om det estetiska kunskapsområdets 

annorlunda karaktär. Skolans fokus på bedömningsbara kunskaper riskerar att leda till 

att andra aspekter eller förmågor som ligger vid sidan av den egentliga kunskapen mäts 

(2010:46). Zandén (2010) skriver att resultaten från den nationella utvärderingen av 

grundskolan avslöjar att musikundervisningen i grundskolan har en mycket svag 

koppling till styrdokumenten (2010:19). Sandberg (1996) menar att ämnets verkliga mål 

och innehåll istället utgår från lärarens egna intressen, kompetens och ideologiska 

grundsyn (1996:181).  
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4 Teori 
I avsnittet teori presenteras olika teorier om kunskap, samt dilemman med 

musikbedömning.  Musik i skolan är till största del ett praktiskt ämne, men som bygger 

på teori. Nedan definieras kunskap utifrån praktiska och teoretiska förhållningssätt, 

samt ges en inblick i hur olika människor har olika förutsättningar i olika skolämnen. 

 

4.1 Teoretisk och praktisk kunskap 

Förhållandet mellan praktisk och teoretisk kunskap brukar indelas i att teori förknippas 

med tänkande och praktik med handlande. Teoretiska skolämnen är exempelvis det man 

kan läsa sig till, medan praktiska ämnen skapar någonting med händerna eller kroppen. 

Gustavsson (2002) menar att kunskap inom ett område uppstår då teori förenas med 

praktik. Aristoteles gjorde om mänskliga aktiviteter som är knutna till olika vanor och 

färdigheter. En aktiviteten var teori där man förvärvar vetenskaplig skicklighet genom 

att bedriva teori som verksamhet. Den andra innebar att något praktiskt som motsvaras 

av skickligheten att tillverka. Den tredje handlingen var de handlingar kan som inte 

leder till att något produceras men som har ett egenvärde som motsvaras av klokhet. 

Man kan alltså skilja på en praktisk verksamhet som syftar till att framställa produkter 

och en som är till för sin egen skull. En klassisk uppdelning är att kroppen eller handens 

arbete räknas till praktiska verksamheter, medan teoretiska hör samman med 

medvetande och själen. Gustavsson (2002) poängterar att människor har olika 

kroppsliga förutsättningar och själsliga förmågor, men också att den praktiska 

kunskapen värderats lågt i jämförelse med den teoretiska då de olika kunskapsformerna 

har varit grunden för uppdelning av olika klasser och deras ställning i produktionen 

(2002:78–82). 

4.2 Elevers olika förutsättningar 

Gardner (1993) menar att man inte bara kan begränsa människans förmåga genom att 

prata om en sorts intelligens. Han menar att det finns sju olika intelligenseroch alla 

människor har olika förutsättningar beroende på vilken intelligens de besitter. Enligt 

Gardner (1993) skulle exempelvis en person med tydlig musikalisk intelligens ha lättare 

att känna igen melodier och rytmer än en person som besitter tydlig lingvistisk 

intelligens som har med tal och skrift att göra. Säljö (2010) skriver att idén bakom att 

skaffa sig en bild av en persons intellektuella förutsättningar är att kunna matcha 

undervisningen så att den blir optimal för varje enskild person. Författaren skriver dock 
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att nackdelen är att det skulle bli mycket svårt för läraren att anpassa lektionerna efter 

varje elevs styrkor och svagheter, samt att man riskerar att låta de elever som behöver 

utveckla sina svagheter gå runt de svårigheter de upplever (2010:156). 
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5 Metod 
I kommande avsnitt görs en presentation av den kvalitativa intervjun och hur jag använt 

denna metod i min studie. Jag presenterar metodval, urval och tillvägagångssätt samt 

analysmetod och etiska aspekter.  

 

5.1 Val av metod 

Undersökningen är utformad utifrån kvalitativa data. Valet bygger på att undersöka 

lärares känsla av deras förutsättningar. Ahrne och Svensson (2015) skriver om hur 

kvalitativ data studerar fenomen som är svåra att förnimma direkt till exempelvis 

känslor, tankar, upplevelser och intentioner, till skillnad från kvantitativa data som 

fokuserar på mätbara resultat (2015:10). Brinkman och Kvale (2014) beskriver hur en 

fenomenologisk studie tar människans subjektiva tankar och uppfattningar om 

omvärlden (2014:44), vilket passar in på denna rapport som har sin grund i lärares 

åsikter. Då syftet är att belysa musiklärares personliga uppfattningar och erfarenheter av 

hur de upplever att deras förutsättningar påverkar bedömningen av elevers prestationer 

har jag valt att göra en semistrukturerad intervju, vilket Denscombe (2009) menar ger de 

intervjuade en större möjlighet att fördjupa sina svar, då frågorna inte är så styrda i sin 

karaktär (2009:234). För att se frågorna, se bilaga nummer 1.  

 

5.2 Urval 

Vid valet av informanter användes följande kriterier: informanterna ska vara behöriga 

och undervisande ämneslärare i musik i årskurs 7-9. Jag ville att mina informanter 

skulle ha jobbat olika länge, och olika ålder för att ge en bred bild utifrån olika 

erfarenheter. De intervjuade speglar båda könen. Dalen (2008) skriver att antalet 

informanter inte bör vara för stort eftersom bearbetningen är en tidskrävande process 

samtidigt som hon poängterar att intervjumaterialet måste kunna utgöra ett tillräckligt 

underlag för tolkning och analys (2008:54). Eftersom jag vill ge en inblick valde jag att 

fråga fyra lärare som tillsammans passade in på mitt urval. Alla fyra tillfrågade tackade 

ja till att medverka. De har jobbat olika länge i yrket och har därmed olika erfarenhet. 

De jobbar på skolor där förutsättningarna för att bedriva musikundervisning varierar i 

form av gruppstorlek, utrustning och lokaler. De fyra lärarna arbetar på högstadieskolor 

med cirka 350 elever. Då jag valt att undersöka skillnader inom en och samma kommun 

är studien geografiskt avgränsad till en mellanstor stad i södra Sverige. I uppsatsen har 

lärarna fått namnen Anna,  Beata, Caesar och David. (Tabell 1.) 
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Namn Anna  

35 år 

Beata 

37 år 

Caesar 

39 år 

David 

63 år 

Behörighet Musik f-9 Musik f-9 Musik f-gym Musik f-9 

År i yrket 4 år 1 år 10 år 40 år 

 

 

5.3 Genomförande 

En första kontakt med de informanter som valts ut att medverka i studien togs via 

telefon. Vid det tillfället informerades intentionerna med undersökningen, vad deras 

insats skulle innebära vid eventuell medverkan samt de villkor som innefattar 

vetenskapsrådets (2002) krav, bestående av information, samtycke, nyttjande, samt 

konfidentialitetskrav. Inga namn eller städer nämns. Alla tillfrågade gav samtycke till 

att medverka med vetskapen om att de fick avbryta närhelst de ville. Jag lät de 

medverkande bestämma tid och plats för intervjutillfället. Detta för att de själva skulle 

känna sig bekväma med platsen och med det få bort onödiga orosmoment. Samtliga 

valde att genomföra intervjun i det klassrum de bedriver musikundervisning i. Tre av de 

fyra informanterna valde att genomföra intervjun efter de slutat arbeta för dagen, den 

fjärde valde att genomföra intervjun en tidig eftermiddag på en ledig dag. 

 

Frågorna är utformade för att få en inblick i hur de tillfrågade lärarna ser på sina 

förutsättningar till bedömning.  De frågor som jag ställde till informanterna utformades 

utifrån syftesdelen samt tänkta frågeställningarna till undersökningen. Konstruktionen 

växte fram efter diskussioner med lärarkollegor som hjälpte mig att forma relevanta 

frågor, och strukturera dessa. Jag försökte välja frågor utifrån Denscombes (2009:234) 

tankar om att inte ha för styrda frågor, utan ge utrymme för respondenten att svara fritt. 

Jag valde att ta hjälp av andra lärare för att få fram så bra frågor som möjligt. Det 

resulterade i 12 frågor. Jag la några uppvärmningsfrågor med enklare svar i början, 

medan de senare blev öppnare frågor med bredare möjlighet för svar hos de intervjuade. 

Frågorna konstruerades för att visa lärarnas syn av resurser och om/hur det påverkar 

deras undervisning/bedömning. Vid själva intervjutillfällena så utgick jag ifrån dessa 

frågor men endast som stöd och underlag. Utöver de första frågorna lät jag diskussionen 

fortgå utan att styras av att frågorna skulle bearbetas i en given ordning. Intervjuerna tog 

mellan 40-60 minuter vardera och spelades in med informanternas samtycke. 

Intervjuerna gick att utföra utan problem, informanterna var avslappnade, vilket bidrog 

till att samtalen flöt som planerat. Dock kunde jag urskönja en liten stress hos en av 
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informanterna, men den avtog längs med samtalet. I ett fall så stördes intervjun av en 

kollega som kom in i klassrummet och satte sig en liten stund vid katedern men detta 

verkade inte besvära informanten, förutom vid ett tillfälle där kollegan lade sig i 

diskussionen för att bekräfta vad informanten sagt. Jag var extra noga med att ställa 

följdfrågor och att ge informanterna den tid de behövde för att tänka de gånger svaren 

inte var direkt givna. Jag valde att använda mig av en portabel ljudinspelare med 

minneskort för att optimera ljudkvalitén och undvika ljudproblem. Efter intervjuerna 

transkriberades det som framkom av respondenterna.    

 

5.4 Etiska överväganden 

Jag har utgått från Vetenskapsrådets (2002) krav i undersökningen. Dessa krav 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. När informanterna tillfrågades att vara med i undersökningen 

tillämpade jag informerat samtycke vilket innebär att informanterna informerades om 

det allmänna syftet med undersökningen, dess upplägg samt vilka risker och fördelar 

som kan vara förenade med ett deltagande i studien. De fick muntligt vid vår första 

kontakt veta att deras deltagande var frivilligt, och att de avbryta när som helst, något 

som repeterades vid intervjutillfället. Konfidentialitetskravet innebär att inga uppgifter 

som kan spåras till deltagarna anges. Enbart ålder, kön och utbildning finns med, då det 

kan ha relevans för informanternas svar. Insamlade data behandlas med 

lösenordsskyddad återkomst för att inte någon obehörig ska kunna ta del av uppgifterna. 

Jag informerade också informanterna om att uppgifterna endast kommer att användas i 

forskningssyfte vilket är grundprincipen i nyttjandekravet. 

 

 

5.5 Analys 

Efter varje intervju renskrev jag mina anteckningar, samt lyssnade på och transkriberade 

det informanten berättat under vårt samtal. Jag valde att göra det Norrby (2014) kallar 

för bastranskription. Det innebär att det som sägs är viktigare än hur det sägs. Alla ljud 

såsom instämmanden och harklingar utelämnades, vilket gör texten mer lättläst 

(2014:99-100). Efter varje samtal försökte jag att strukturera insamlad data till lämpliga 

kategorier, såsom gruppstorlek, utrustning och lokaler. De svar som berörde lärarnas 

tolkning av musikämnet fick bli en kategori, medan bedömning samt hinder med 

bedömning fick bli en annan. 
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5.6 Metoddiskussion 

För en trovärdig forskning menar Brinkmann och Kvale (2015) att samma undersökning 

ska kunna göras av andra (2015:282). För att ge en ökad trovärdighet bör materialet 

vara hanterligt. Trost (2010) skriver att antalet informanter inte bör vara för många för 

att materialet ska anses överskådligt (2010:143). Jag valde fyra, vilket kan ses som få, 

men undersökningen strävar efter att ge en inblick i hur lärare ser på mina frågor, inte 

att ge en överskådlig bild bland musiklärare i landet överlag. Trost (2010) menar också 

att den person som utför intervjuerna inte ska tolka in det som inte sägs, eller läsa 

mellan raderna (2010:148-151). Det är alltid svårt att vara helt neutral, men jag har 

försökt att inte lägga in värderingar när jag intervjuat. Samtidigt handlar frågorna om 

lärarnas tankar, och min subjektivitet kan undermedvetet tolka på ett visst sätt. 

Samtidigt ger lärarnas citat en inblick för läsaren om vad som sagts. Att lärarna har 

olika mycket utrymme i resultatet beror på att de var olika mycket talföra under 

intervjuerna. 
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6 Resultat 
Följande kapitel presenterar resultatet av de intervjade (se tabell1) som gjorts i 

undersökningen. Resultatet utgår ifrån gruppstorlek, utrustning och lokaler, lärarens 

tolkning av styrdokumenten utifrån Lgr11 samt bedömning och hinder för bedömning. 

 

6.1 Elevgruppens storlek 

Informanternas svar gav en enhetlig bild av att elevgruppen storlek var avgörande för att 

kunna bedriva en kvalitativ musikundervisning som uppfyller kraven i läroplanen. Det 

största problemet med helklass är enligt informanterna att tiden inte räcker till att 

uppmärksamma och hjälpa varje enskild elev.  

 

Anna anser att tiden överlag inte är tillräcklig och understryker att uppdelningen i 

hel/halvklass är helt avgörande för att kunna bedriva musikundervisning. Hon menar att 

musiklärare ställs inför en omöjlig uppgift då de tvingas bedriva musikundervisning i 

helklass, men att det är en situation som många lärare får finna sig i då skolan inte alltid 

har de rätta förutsättningarna för att kunna lösa problemet. Anna berättar: 

 

Har du helklass och 40 min i veckan men.. då blir det ju dryga minuten per elev, har 

du halvklass har du dryga två minuter, det blir liksom inte mycket bättre, det blir lite 

bättre… det är fullständigt avgörande egentligen, därför ska man inte ha helklass, 

det funkar inte med den kursplanen vi har, men sen går det inte alltid att lösa i 

praktiken. (Anna) 

 

Beata är också av uppfattningen att uppdelningen i hel eller halvklass är avgörande men 

hänvisar istället till brist på lokaler med fullklass. Hon menar att undervisning i helklass 

försvårar elevernas möjlighet till ensemblespel i grupp. Hon säger: 

 

30 elever blir för mycket, till så många elever räcker inte lokalerna till… eller 

musikutrustningen… ensemblespel blir svårt. (Beata) 

 

Ceasar berättar att det krävs fler lektioner för ett undervisningsmoment med helklass än 

om det hade varit halvklass då det är en tidskrävande uppgift att uppmärksamma alla 

elever och att ge varje elev det stöd och hjälp den behöver. Ceasar påvisar att detta får 

konsekvenser i undervisningen då tiden inte räcker till för att ge eleverna möjligheter att 

fördjupa sig i varje moment. Han uttrycker ett missnöje med att undervisa i stora 

klasser: 
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Den största klassen Är 28 elever och tar vi då ukulele till exempel när de ska lära sig 

spela det, jag får lägga fler lektioner på att gå runt och titta på alla, lära alla. Det blir 

ju tidsförödande, det skulle vara roligare då att titta på flera låtar så du får in fler 

låtar. Man ska hinna med alla 28 och sen då en utveckling och ge feedback, det blir 

tid som man får ta ifrån någonting annat istället så… storleken är ett hinder. (Ceasar) 

 

Även David ser helklass som ett hinder då man inte hinner se alla elever. Han menar att 

undervisningens kvalitet blir sämre i helklass då möjligheterna att främja elevernas 

kunskapsutveckling begränsas då elevgruppens storlek försvårar musiklärarens 

möjligheter till formativ bedömning: 

 

Det blir bättre undervisning i halvklass. man hinner se alla vilket man har svårt att 

göra i helklass. När det gäller bedömning i de praktiska momenten är helklass ett 

stort hinder. (David) 

 

Han har dock flest halvklasser, poänterar han. 

 

6.2 Utrustning och lokaler 

Hälften av informanterna anser att de har tillgång till den utrustning de behöver i sin 

undervisning. Anna anser sig ha de befintliga lokaler och den utrustning som krävs men 

skulle gärna kunna tänka sig att ha ett ytterligare grupprum till ensemble för att 

optimera möjligheterna elevernas möjligheter att spela tillsammans i grupp. Hon påtalar 

dock att det skulle gynna hennes arbetssituation om delar av utrustningen varit digital så 

att det hade varit möjligt att kunna kontrollera volymen: 

 

Jag skulle kunna tänka mig ett grupprum till… annars tycker jag att jag har det jag 

vill ha… iof en sak hade varit gutt… om allt hade varit elektriskt så jag hade kunnat 

vrida ner en regel och prata med alla.. eh.. det hade varit skönt.. för att inte behöva 

stå och ropa så mycket. ( Anna) 

 

Beata däremot anser att det stora problemet är bristen på lämpliga lokaler. De utrymmen 

som finns att tillgå är små rum som är mer lämpade för förvaring än ensemblespel 

menar hon. När det gäller digitala verktyg så har eleverna tillgång till datorer, dock utan 

licens till program som har med musik att göra. Beata säger att när eleverna jobbar med 

datorer på musiklektionerna så handlar det mer att de får skriva om musikämnet i 

uppsatsform, till exempel genom att skriva om en artists liv och verk: 
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..det saknas bas… inga digitala verktyg, det man kunde göra var artistarbeten så det 

man kunde göra var att sitta och skriva. Det är för många elever till för få utrustade 

lokaler, finns inga möjligheter till grupprum.. för små.. ensemblespel funkar inte, får 

inte plats. (Beata) 

 

Även Ceasar poängterar att bristen på lokaler är det egentliga problemet i hans fall. Han 

säger att möjligheterna till att köpa in utrustning finns men saknar relevans då det inte 

finns lämpliga lokaler att utnyttja: 

 

...det enda som de har som de kan spela på är egentligen ukulelerna. Även om jag 

fått köpa in ett trumset så har jag ingenstans att ha det.. det tappar ju hela… (Ceasar) 

 

David däremot anser sig ha all utrustning och de lokaler som behövs: 

 

Jag har full musikutrustning och optimala lokaler så jag är nöjd med allt. När det 

gäller digitala verktyg så finns det 10 ipad jag kan låna, dessutom har ungarna 

cromebooks. (David) 

 

Han är nöjd med sina förutsättningar. 

 

6.3 Lärarnas tolkning av musikämnet utifrån Lgr11 

Tolkningen av läroplanen skiljer sig åt bland informanterna. Alla informanter hade olika 

uppfattning om hur mycket vikt som skulle läggas på teoretiska respektive praktiska 

moment i undervisning och bedömning. Alla informanter var dock eniga om att musik 

är ett ämne där praktiska moment väger tyngst. När vi pratar om musik som ämne väljer 

Anna att redogöra för sin syn utifrån kunskapskraven: 

 

Jag säger som två tredjedelar praktiskt, en tredjedel teoretiskt, kunskapskraven går 

att dela upp i tre delar, den första delen om vi ska kalla den spela och sjunga känns 

ganska praktisk den andra delen skriva musik känns också ganska praktisk det ingår 

teori i den med regler hur man ska skriva musik men att göra det sen blir ganska 

praktiskt Oavsett om man gör det på datorn sen eller i små grupper, och sen den sista 

delen kan vi kalla analysera och det och det är ju den mer teoretiska biten med 

musikhistoria och musikteori musik och samhälle och musikens påverkan. (Anna) 

 

Beata hänvisar också till läroplanen men anser däremot att praktik och teori väger lika 

tungt i undervisningen: 
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50/50… Kollar man i läroplanen ser man ju att det även är mycket teori. 

(Beata) 

 

Ceasar menar att musik i grund och botten är ett praktiskt ämne men att teori är en 

ofrånkomlig del av själva kunskapen som man måste väva in i undervisningen. Han 

menar att man kan göra detta på olika sätt och att det är upp till läraren hur mycket man 

jobbar med de olika delarna i det centrala innehållet. Han säger: 

Ja det är svårt att komma ifrån teorin i musiken. Dels måste man ju kunna teorin för 

att komma fram till det praktiska men ändå är det ju... i grunden är det ju ett 

praktiskt ämne och ska få vara tycker jag. Det finns så mycket teoretiska ämnen så 

de få praktiska som är borde få vara det för att alla ska få visa sina styrkor i något 

ämne… Det ska vara så praktiskt som möjligt för att hitta glädjen i musiken. Det 

kan vara svårt att komma ifrån den teoretiska biten ur det centrala innehållet men 

här har man möjligheten att välja hur mycket man ska jobba med olika saker, man 

kan också välja att väva in det för när jag har då har vi något slags ensemblespel så 

kan jag då prata om genrer samtidigt Det behöver inte bli en teoretisk del som jag på 

något sätt ska mäta. (Ceasar) 

Även David betonar betydelsen av musik som ett praktiskt ämne: 

 

Jag vill så ett frö till att tycka om att spela. Mina lektioner består till största delen av 

praktiska moment… typ till 90 procent (David) 

 

Han fortsätter med att säga att det är nöjet med att spela som är det viktiga för elevera. 

 

6.4 Bedömning 

Anna beskriver att hon tar stor hänsyn till läroplanen när hon redogör för hur hon 

bedömer elevernas prestationer. Hon poängterar dock att vissa delar som har med 

skapande att göra väger tyngre vid bedömning: 

 

Jag försöker lägga lika stor vikt vid varje moment men jag tycker att vissa saker är 

lite viktigare… Skriva låtar, skapa musik-kunskapskraven, dom är väl tre stycken 

och spela och sjunga kunskapskraven är sju kanske och jag kan tycka att dessa två 

delar är lika mycket värda vilket innebär att jag lägger större vikt vid skriva musik 

kunskapskraven... kan man säga om man ser det på det sättet och så har du kanske 

sju kunskapskrav på analysbiten viken ger totalt 20 kanske beroende på hur man 

räknar och jag försöker tänka att dom tre delarna är värda lika mycket även om de 

inte innehåller lika många kunskapskrav. (Anna) 
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Beata säger att hon väger in praktiska och teoretiska moment och att hon då tillskriver 

samma värde på de olika momenten. Hon menar också att elever som är 

svagpresterande i vissa delar ändå kan väga upp sitt betyg om de visar goda kunskaper i 

andra delar: 

 

Försöker bedöma alla moment lika … Faktiskt men 50% teori. Försöker dela upp så 

det finns tid att få någonting gjort. Över flera lektioner …. Försöker göra det så 

rättvist gentemot läroplanen med fyra veckors intervall. Men om någon elev är 

svagare i nåt så väger de bra upp…. (Beata) 

 

Ceasar i sin tur anser att de praktiska momenten är de som bör ligga till grund för 

bedömning men hänvisar till läroplanen som inbegriper teoretiska delar  som måste vara 

med i musikundervisningen för att eleverna ska kunna uppfylla kunskapskraven. Ceasar 

nämner också att det är enklare för en musiklärare att få en indikation om elevens 

kunskaper än att bedöma praktiska moment: 

 

Ja, det blir ju de praktiska delarna, sen är det alltid nån teoretisk del, bara för att få 

med det också men det är ju bara för att det är så mycket teoretiska delar som 

faktiskt ska med enligt lgr11, så det kommer man inte undan... och det är ju tråkigt 

att säga men det är ju ett smidigt sätt att ha ett test av något slag där man kan se vad 

de kan för begrepp... och sådana bitar. Men tyngden ligger fortfarande på det dom 

presterar rent musikaliskt. Så om jag har en elev som inte klarat ett test så bra med 

teori men som är jätteduktig på att spela så kommer jag lägga tyngden där… det 

väger upp. (Ceasar) 

 

David däremot berättar att han bara bedömer praktiska moment: 

 

Jag bedömer bara de praktiska momenten. (David) 

 

Det visar att tre av fyra tillfrågade lärare i undersökningen använder både teoretiska och 

praktiska moment som bedömningsunderlag, medan en av dem enbart bedömer det 

praktiska eleverna får ta del av.  

 

6.5 Hinder för bedömning 

Samtliga intervjuade uppger olika hinder för att ge en rättvis bedömning. Aspekter som 

tid, klasstorlek och möjlighet till helklass och lektionstid är orsaker som framkom.  
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6.5.1 Tid 

En av de som uppgav hinder var Anna. Hon upplever tid som ett problem vid 

betygsättning. Hon beskriver sin arbetssituation som pressande och förklarar att 40 

minuters musikundervisning inte räcker till för att följa upp elevernas reflektioner över 

deras kunskapsprocess: 

 

Lektionstiden är ett hinder. Man ska säga hej och välkommen, presentera 

lektionsinnehållet, sen ska du skicka ut dem I arbetsgrupper och hjälpa varje grupp 

och sen ska du säga till att snart är det dags att sluta eller nu är det dags att sluta, då 

säger en del.. ja men vi ska bara köra en gång till… sen ska vi samlas, då vill man 

säga några avslutande ord och helst någon form av fråga för att sammanfatta 

lektionen och reflektera… sen vill man ta upp indikationer på vad som var svårt så 

man kan förändra någonting till nästa gång. Och det här ska man hinna på 40 

minuter. (Anna) 

 

Beata säger att det är svårt att hinna se alla elever under de förutsättningar som det 

innebär att bedriva musikundervisning i helklass och nämner att en lektion brukar 

läggas i anslutning till varje lektionsserie för bedömning: 

 

Inte lätt att göra det rättvist... omöjligt... brukade gå runt och göra anteckningar till 

varje moment... en lektion till bedömning. (Beata) 

 

 
6.5.2 Hel och halvklass 

Anna tar upp problematiken med att säga att:  

 

Halvklass är en fördel, halvklass är ett hinder, lokaler och instrument har vi det bra 

här på skolan, (Anna) 

 

David ser endast helklass som ett hinder: 

 
Helklass är ett hinder, när det gäller bedömning. (David) 

 

Beata menar att om undervisningen bedrivits i halvklass så hade möjligheterna att 

fokusera på varje enskild elev och dess kunskapsprogression ökat vilket resulterat i en 

mer rättvis bedömning: 

 

Rättvisare.  Men om betygen blivit bättre vete fan. Kanske lägre. (Beata) 
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Mer tid ger större möjlighet att rättvist bedöma eleverna, vilket kan missgynna dem i 

vissa fall. 

 

6.5.3 Ökad möjlighet för likvärdig bedömning 

När informanterna delgav sina tankar om vad som skulle kunna underlätta bedömningen 

av elevernas prestationer så gav samtliga informanter enhetliga svar om att mindre 

elevgrupper skulle vara fördelaktigt eftersom man som lärare då får mer tid att se till 

varje elev. Tiden lämnade också andra önskemål hos informanterna, hälften av 

informanterna hade velat ha mer lektionstid i veckan. Anna tycker det hade varit en 

fördel om skolverket hade gett ut någon matris som musiklärare kan ha som mall i 

bedömning. David hade tyckt att digitala verktyg till exempel en ipad hade underlättat 

då man hade kunnat spela in när eleverna framför musik. Hur det hade påverkat 

elevernas betyg hade dock informanterna skilda syn på. Samtliga av informanterna gav 

liknande svar om att betygen hade blivit mer rättvisa, men kanske inte nödvändigtvis 

högre. 

 

Ceasar menar att eleverna presterar bättre om de tycker att ämnet är roligt vilket i 

slutändan leder till ett bättre betyg. Om förutsättningarna varit sådana att man hade 

kunnat blanda in mer praktiska moment såsom ensemblespel med full 

ensembleutrustning så hade fler elever visat entusiasm vilket hade underlättat 

undervisningen då det varit lättare att få med sig eleverna menar Ceasar: 

 

I och med att vi hade fått in mer praktiska delar så hade kanske de som har det 

lättare för praktiska delar kunnat få ett ännu bättre betyg men framförallt hade de 

tyckt att det varit roligare då tror jag.. och är det roligare så presterar de bättre så ser 

jag det så kanske de hade fått högre betyg för att dom hade tyckt undervisningen 

varit roligare, de hade velat mer och visat det... och i och med det hade det varit 

lättare att bedriva undervisning när man får med sig eleverna. (Caesar)  

 

Anna hänvisar till Skolverkets bedömningsstöd som enligt henne kunde varit tydligare 

formulerade:  

 

Ja, det beror på ju iså fall på om skolverkets matris varit formulerad på ett annat 

sätt… Om det hade skilt sig åt på ett annat sätt än vad min matris ser ut nu. (Anna) 
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Hon menar att med en matris som varit lättare att följa, hade resulterat till en mer 

likvärdig bedömning. 

 

6.6 Sammanfattning 

Under intervjuerna framkommer det att elevgruppens storlek upplevs som ett problem 

bland de tillfrågade. Vid helklass hinner lärarna inte med att se alla elever, vilket i sin 

tur gör att eleverna inte blir sedda i den utsträckning som de borde. Ett annat problem 

som framkommer är bristen på grupprum. Utrustningen är inte det främsta dilemmat, 

snarare plats att ha instrument och ensemblespel. Det framkommer även att de 

tillfrågade lärarna har olika syn av hur musiken är ett praktiskt kontra teoretiskt ämne, 

där en lärare säger att områdena utgör hälften var, medan en annan menar att det är 90 

procent praktiskt. De bedömer både praktiska och teoretiska delar, men merparten ger 

det praktiska momenten större betydelse vid bedömning. En av lärarna bedömer enbart 

praktiskt spel hos eleverna.  

 

Det finns hinder för att ge en rättvis bedömning. Dessa handlar främst om klasstorlek 

och för korta lektioner. Lärarna anser att mindre elever per grupp skulle ge en rättvisare 

bedömning. En lärare hävdar att ämnert med rätt förutsättningar blir entusiasmerande, 

vilket i sin tur leder till högre betyg.  
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7 Diskussion 
I diskussionsavsnittet sammankopplas bland annat tidigare forskning med resultatet av 

intervjuerna. Syftet med undersökningen är att titta på musiklärares ramfaktorer. Under 

intervjuerna framkom deras tankar om bedömning, utrustning, samt digitala verktyg. 

Det framkom även känslan av att ha för lite tid till planering och lektion, brist på 

instrument, läromedel eller ändamålsenliga lokaler samt för stora eller för många 

klasser. Lärarnas samlade tankar har kategoriserats och kopplats mot tidigare forskning.  

 

7.1 Helklass 

Sandbergs (1996) exempel på faktorer som kan påverka och begränsa skolans 

undervisning överensstämmer med informanternas syn på de svårigheter de möter i sin 

yrkesutövning. I undersökningen framkom att alla informanter hade negativa 

erfarenheter av att bedriva undervisning i helklass. Alla fyra informanter gav en 

samständig bild av svårigheter med att bedriva musikundervisning i helklass. Tidsbrist 

visas i problem med att uppmärksamma alla elever och att hinna med att ge feedback till 

var och en. Ceasars svar att den extra tid som krävs för att undervisa i helklass måste tas 

från någonting annat stämmer överens med Skolinspektionen (2019) undersökning som 

påvisar att förutsättningarna för att inkludera hela centrala innehållet i undervisningen 

ökar i mindre elevgrupper. 

 

7.2 Bedömning 

Skolverkets (2019) granskning visar att de musiklärare som i sin undervisning tar med 

hela centrala innehållet ger eleverna större utrymme att utveckla sin kreativitet, 

tillsammans med faktorer som tillgång till flera instrumenttyper, grupprum och 

möjlighet till uppdelning i halvklass (2019:5-6). Gardner (1993) beskriver att människor 

har olika styrkor, och inom skolans värld blir det rättvist först om läraren ger elever 

olika examineringsmöjligheter. Att då arbeta med hela centrala innehållet är ett sätt att 

ge eleverna en bredd att arbeta med. Skolverket (2019) understryker också lärarnas 

behörighet som viktig (2019:6-7). Alla informanter är behöriga, men trots det har de 

olika syn på Lgr11 och hur fördelningen vid bedömning ska ske mellan teori och 

praktik. Intervjuerna visade variationer i hur informanterna tolkar innehållet i Lgr11. De 

frågor som enligt Pettersson (2010) är centrala för lärare att ta ställning till vid 

bedömning, besvarades till stor del beroende på i vilken mån informanten fokuserade på 

praktiska respektive teoretiska moment i undervisningen. David bygger sin 

undervisning nästan uteslutande på praktiska moment och att det bara är dessa moment 
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som ligger till grund för bedömning. Caesar är inne på samma linje och menar att 

musikämnet ska vara så praktiskt som möjligt. Detta kan relateras till Zandéns (2010) 

påstående om att musikundervisningen har en svag koppling i styrdokumenten och 

Sandberg som menar att ämnets verkliga mål och innehåll utgår ifrån lärarens egna 

intressen, kompetens och grundsyn. Anna och Beata hänvisar till läroplanen och menar 

att de bedömer alla moment lika. Skillnaden mellan Anna och Beata består i 

uppdelningen mellan hur stor del av undervisningen de bedömde innefattar praktiska 

respektive teoretiska moment. Anna gav ett uttömmande svar med direkt hänvisning till 

delar ur syftet och det centrala innehållet i sin motivering till varför hon delade in musik 

i en tredjedelteori samt två tredjedelar praktik. Beata hänvisade också till läroplanen när 

hon motiverade varför hennes undervisning bestod av hälften teori, och hälften praktik 

men i detta fall var svaret inte lika uttömmande utan mer ett konstaterande att ämnet 

musik innehåller mycket teori om man granskar läroplanens innehåll. Ceasar menar 

däremot att det är upp till läraren att välja hur mycket man ska jobba med de olika 

delarna i det centrala innehållet och betonar också att inte alla delar behöver bedömas. 

Ceasar menar att musik i grunden bör vara ett praktiskt ämne men påtalar att en 

teoretisk grund är nödvändig i det praktiska musicerandet vilket är i linje med 

Gustavssons (2002) tes att kunskap uppnås när teori förenas med praktik.  

 

7.3 Utrustning 

Det gick att skönja ett visst missnöje bland de informanter som anser sig sakna önskade 

materiella och fysiska resurser till att bedriva musikundervisning utifrån det sätt de 

själva hade velat. Ceasar kopplar bristen till befintlig ensembleutrustning till att det 

saknas lokaler i form av små rum att vara i. Han poängterar att det är fullt möjligt att 

anpassa pedagogiken för att uppfylla kraven i Lgr11 men understryker att eleverna hade 

tyckt det varit roligare att spela ensemble i orkester med full sättning dvs bas, elgitarr, 

trummor, keyboard och sånganläggning.  beskriver att de materiella och fysiska 

förutsättningar hen bedriver musikundervisning inom, inte alltid är det mest optimala 

när det handlar om att entusiasmera elever. Detta väcker en tanke som relaterar till 

Svennberg, Meckbach och Redelius (2010) som handlar om outtalade 

bedömningskriterier. En möjlig slutsats som går att dra är att eleverna hade visat mer 

intresse om de haft tillgång till utrustning för ensemblespel i grupp. 
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7.4 Digitala verktyg 

Skolverket (2011/2017) föreskriver i Lgr11 att digitala verktyg ska vara en innehåll i 

musikundervisningen, ett moment som Caesar menar blir åsidosatt, på grund av 

bristande förutsättningar. Detta överensstämmer med Skolinspektionens (2019) 

granskning som understryker att skolor kan förbättra elevernas musikskapande med 

bland annat digitala verktyg (2019:5). Utifrån Gardner (1993) har människor olika 

förutsättningar beroende på vilken intelligens som dominerar,  och att arbeta med 

digitala verktyg kan vara ett stöd för vissa elever. Alla lärare hade inte samma syn. 

David vad nöjd och berättade att eleverna har egna datorer. Han har 10 Ipads. Det är 

inte ens är en halvklassuppsättning.  

7.5 Relevans för yrket och förslag till kommande forskning 

Att förutsättningarna ser olika ut för lärare på olika skolor är relevant att belysa, inte 

minst då den svenska skolan strävar efter en likvärdig bedömning. Att behörigheten är 

låg bland musiklärare var inget som märktes i undersökningen, då alla informanter var 

behöriga. Dock är det ett problem som skolväsendet brottas med, vilket 

Skolinspektionen delger i sin rapport.  Längs med uppsatsen kommer flera tankar upp 

om vidare undersökning. Exempelvis hade det varit intressant att räkna hur många 

instrument för ensembelspel de olika lärarna har tillgång till. Har de flera uppsättningar? 

Känner de att dessa är tillräckliga? Hur hade deras klassrum sett ut om de fått fria 

medel? 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

1. Hur länge har du jobbat som musiklärare? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad är din bild av musikämnet, teoretiskt med praktiska inslag, ett till större 

delen praktiskt ämne 50/50? Generellt? 

4. Bedriver du undervisning i hel eller halvklass? 

5. Vad har du för musikutrustning?  

6. Har du de resurser du önskar för att ge eleverna maximala musikkunskaper?  

7. Anser du att klassens storlek möjliggör att kunna ge alla elever den hjälp var och 

en behöver? 

8. Vad lägger du mest fokus på vid bedömning?  

9. Om man utgår ifrån kunskapskraven. Ser du några hinder i ditt arbete att 

betygsätta elever?  

10. Vad skulle kunna göra det enklare att bedöma elever? 

11. Hade det i så fall kunnat påverka din bedömning av elevernas lärande? 

12. Påverkar dina förutsättningar din inställning till musikundervisningen? 

 

 


