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1. INLEDNING  

Hösten 2011 fick grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet en ny läroplan, Lgr11. En 

stor förändring från tidigare läroplaner är att Lgr11 har ett centralt innehåll som alla skolor 

måste tillämpa, samt kunskapskrav istället för strävans- och uppnåendemål. I den nya 

kursplanen i musik introduceras instrumentspel redan på lågstadiet för att eleven ska få 

möjlighet att utveckla färdigheter på instrument vid flera tillfällen under en längre period 

(Skolverket, 2010). I slutet av år 6 ska eleven, för att kunna få betyget A,  bland annat kunna 

spela en enkel anpassad slagverksstämma (Skolverket, 2011), vilket inte stått i tidigare 

kursplaner. Begreppet IT har i den nya kursplanen ersatts av digitala verktyg. I det centrala 

innehållet för år 4-6 står det specificerat att eleven ska få möjlighet att arbeta med digitala 

verktyg för ljud- och musikskapande. Musiklärarnas riksförening (2011) har sedan tidigare en 

checklista med utrustning som de anser behövs för att kunna bedriva musikundervisning i 

grundskolan. Det står bland annat att det bör finnas ett ackordinstrument per elev, datorer med 

nätverksanslutning samt notskrivnings- och inspelningsprogram. Utifrån egna erfarenheter av 

musikundervisning i skolan anser vi att flera musiksalar är underutrustade om man utgår ifrån 

MR:s checklista. Störst avsaknad av instrument och digital utrustning har vi sett i låg- och 

mellanstadieskolor. I skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning av musiken i grundskolan 

konstaterades att: 

 

Det finns stora variationer i vilka förutsättningar de granskade skolorna ger eleverna att 

nå målen i musikämnet. Elevernas möjlighet att musicera skiljer sig stort. [...] Vid en del 

av skolorna har eleverna inte tillgång till instrument eller lokaler som är anpassade för 

musikundervisning. I årskurserna 1 – 5 är det vanligt att eleverna får musikundervisning 

i sina klassrum utan tillgång till instrument. 

 (Skolinspektionen, 2011:7) 

 

Vi har lagt märke till att undervisningsgrupperna ofta är mycket stora och att utrymmet är 

begränsat. Gruppstorlekarna är något som ifrågasätts av många lärare. Lisa Bengter är en av 

de lärare som kämpar för halvklass i musik. Hon har startat en facebooksida där alla kan 

komma till tals och diskutera hur verksamheten kan förbättras. För att kunna göra en rättvis 

bedömning och handleda alla elever anser Lisa att det inte kan vara mer än 15 elever per 

grupp. Enligt henne gör den begränsade timplanen det näst intill omöjligt att bedriva en 

fullgod musikundervisning i helklass (Fotnoten, 2011). En stor elevgrupp ökar även risken för 
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hörselskador hos lärare och elever. Arbetsmiljöverket (2009:1) rekommenderar därför att 

grupper med över 15 elever bör undvikas.  

 

Det finns flera faktorer som påverkar musikundervisningen. Hösten 2012 kommer alla elever i 

år 6 få betyg. Skolinspektionens granskning av musikämnet visade redan innan införandet av 

Lgr11 att det fanns materiella brister i musikverksamheten. Vi tror att det kan bli svårt för 

många mellanstadieskolor att uppfylla det centrala innehållet och ge alla elever möjlighet att 

nå kunskapskraven i musik. Som snart utexaminerade lärare anser vi att det är av stor vikt att 

lyfta frågan om musikämnets förutsättningar, för att tillsammans arbeta för att alla elever ska 

få en likvärdig musikundervisning där samtliga kan uppnå kunskapskraven.  
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1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken utrustning, vilken lokaltillgång och hur stora 

grupper musiklärarna i kommunala mellanstadieskolor i två kommuner har, samt försöka se 

samband mellan dessa ramar och lärarnas syn på möjligheten att uppfylla det centrala 

innehållet och kunskapskraven. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

 Hur ser lärarnas tillgång till utrustning och lokaler ut och hur stora grupper har de att 

arbeta med?  

 Vilka samband finns det mellan utrustning, lokaler och gruppstorlekar och lärarnas 

syn på möjligheten att uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven?  
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel kommer vi redogöra för litteratur som har anknytning till vårt syfte. Det finns 

en hel del forskning om gruppstorlekar i skolan men den är sällan ämnesspecifik. Den 

forskning som har gjorts om utrustning och lokaler inom musikundervisningen är också 

begränsad. Vi har därför även använt oss av skolinspektionens granskning av musiken i 

grundskolan.  

 

2.1 Lgr11 

Samtliga kursplaner i Lgr11 har ett obligatoriskt centralt innehåll som har införts för att 

undervisningen på svenska grundskolor ska bli mer likvärdig och jämförbar, så att elevernas 

kunskaper inte skiljer sig allt för mycket beroende på var de gått i skola. Det centrala 

innehållet beskriver vilka moment som måste ingå i undervisningen samt på vilket stadie 

momenten ska introduceras. Kursplanerna ger fortfarande utrymme för tolkning och 

pedagogisk frihet. I kursplanen i musik står det att instrument- och ensemblespel ska 

introduceras redan på lågstadiet, så att eleverna får möjlighet att utvecklas över tid med en 

progression från årskurs 1-9, med kunskapskrav som blir mer omfattande i de högre stadierna 

(Skolverket, 2011b).  

 

2.2 Granskningar av musiken i grundskolan 

I skolinspektionens (2010) granskning av musikundervisningen i grundskolan konstaterades 

att många skolor var i behov av mer utrustning. Det framkom också att det fanns en brist på 

ändamålsenliga lokaler. Granskningen visade att det var vanligt förekommande att elever i 

årskurs 1-5 fick undervisning i sitt hemklassrum istället för i en musiksal. Dessa faktorer i 

kombination med outbildade musiklärare och brist på instrument gjorde det svårt att nå målen. 

Skolinspektionens undersökning gjordes innan Lgr11 trädde i kraft. Med tanke på att 

instrumentalspel introduceras redan i de yngre åldrarna i den nya kursplanen i musik kan 

bristen på instrument och lokaler bli ett stort problem, då det centrala innehållet är 

obligatoriskt för samtliga grundskolor. Vid utformningen av den nya kursplanen i musik 

efterfrågade Skolverket synpunkter på remissförslaget. Synpunkterna överensstämde till stor 

del med vad som framkommit i skolinspektionens granskning. Några av de punkter som 

framkom var att det inte fanns tillräckligt med resurser på skolorna, elevgrupperna var för 

stora och flera av musiklärarna saknade utbildning (Skolverket, 2010). 
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2.3 Gruppstorlekar 

Åren 1985-1989 genomfördes det omfattande STAR-projektet som hade som syfte att studera 

gruppstorlekars effekt på elevers resultat i skolan (Achilles, 1999). Studien visade att elever 

som gått i mindre grupper generellt uppvisar bättre resultat än de som gått i en större grupp. 

En elevgrupp med 13-17 elever definieras i studien som en liten klass medan en normalstor 

klass definieras som en elevgrupp med 22-25 elever. Hattie (2008) har i en forskningsöversikt 

sammanställt ca 50 000 studier som handlar om elevers lärande och studieresultat. I studien 

framkommer det att små barn gynnas av mindre grupper medan storleken på gruppen är av 

ringa betydelse för äldre elever. Hattie menar att små grupper kan ge förutsättningar till en 

god inlärningsmiljö, som på sikt skulle kunna bidra till ett högre studieresultat, men säger att 

det i nuläget är svårt att bevisa att gruppstorlekarna har någon direkt inverkan på resultatet. 

Den före detta professorn Ivan Snooke (2010) riktar en del kritik mot Hatties studie. Snooke 

saknar, i Hatties forskningsöversikt, en tydlig definition på vad en liten respektive stor grupp 

är. Snooke påpekar att studier har visat att en minskning till ca 15 elever per grupp, i 

kombination med ett aktivt utvecklingsarbete bland lärarna, ger positiv effekt på elevers 

lärande och studieresultat. Han menar att det är definitionen på vad en liten grupp är som 

avgör om gruppstorleken är av betydelse eller inte. Ekonomerna Krueger och Lindahl (2002) 

har i en ESO-rapport summerat den amerikanske nationalekonomen Hanusheks 

forskningsöversikt. Hanushek menar att det inte finns några bevis för att mindre grupper och 

mer resurser skulle bidra till ett högre studieresultat. Krueger och Lindahl har kritiskt granskat 

Hanusheks analys och menar att hans data pekar på att mer tillgångar och mindre grupper 

bidrar till ett högre resultat.   

 

Einarsson (2003) kommer i sin avhandling fram till att interaktionen mellan lärare och elever, 

i grundskolans olika stadier, inte påverkas nämnvärt av antalet elever per grupp. I de grupper 

som har färre än 20 elever menar Einarsson att antalet interaktionstillfällen per lektion mellan 

lärare och elev är aningen högre än i de grupper som har 20 elever eller fler. Studien fokuserar 

främst på interaktionen mellan lärare och elev och behandlar inte andra aspekter av 

gruppstorlekars eventuella effekter på undervisningen. Einarsson påpekar att gruppstorleken 

skulle kunna vara ett problem om man exempelvis ser till den ökade ljudvolymen som kan 

uppstå när man arbetar med större klasser. Sandberg (1996) har i sin doktorsavhandling bl.a. 

studerat några av de ramar som påverkar lärares undervisning. Många av musiklärarna i hans 
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studie säger att de upplever de stora elevgrupperna som ett av de största hindren för att 

bedriva musikundervisning utifrån styrdokumenten. En tydlig majoritet av de tillfrågade 

musiklärarna i år 5 uttrycker att gruppstorleken är en avgörande faktor för hur de lyckas med 

undervisningen.  

 

2.4 Lokaler 

I skolinspektionens (2010) granskning av musikundervisningen i grundskolan framkom det att 

det fanns en brist på ändamålsenliga lokaler. Granskningen visade att det var vanligt 

förekommande att elever i årskurs 1-5 fick undervisning i sitt hemklassrum istället för i en 

musiksal. Sandberg (1996) visar i sin studie att just lokalbristen var ett problem redan vid 

införandet av Lpo94 och undervisning i hemklassrum var mer regel än undantag i årskurserna 

2 och 5. 47 av 65 tillfrågade musiklärare i årskurs 2 och 5 menade att tillgången till lokaler 

bidrog till att de inte kunde leva upp till allt som stod i läroplanen. 

 

2.5 Utrustning 

I skolinspektionens (2010) granskning av musikundervisningen i grundskolan konstaterades 

att många skolor var i behov av mer utrustning. I Sandbergs (1996) studie uppgav två 

tredjedelar av de tillfrågade musiklärarna i årskurs 5 att bristen på instrument och övrig 

utrustning var ett problem.  

 

2.5.1 Digitala verktyg 

Begreppet IT har i den nya kursplanen ersatts av digitala verktyg. I det centrala innehållet i 

kursplanen i musik (2011a) för år 4-6 står det att eleverna ska arbeta med: ”Digitala verktyg 

för ljud- och musikskapande”. I kommentarmaterialet definieras digitala verktyg som: 

”programvaror för ljud, komposition, notation och inspelning [...] tillsammans med digitala 

instrument” (Skolverket, 2011b:16). I den tidigare kursplanen fanns IT endast med som ett 

strävansmål och som en del i beskrivningen av ämnets karaktär och uppbyggnad (Lpo94). I 

skolinspektionens (2011) granskning av musiken i grundskolan framkom det att många lärare 

inte arbetade med IT på ett sätt som överensstämde med innehållet i Lpo94 och att det fanns 

en brist på datorer på flera av de granskade skolorna. I skolinspektionens rapport kan man 

också läsa: 
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Även om det finns datorer kan det saknas programvaror i form av exempelvis 

sequencerprogram, eller så saknar musiklärarna utbildning att använda programmen. 

Många musiklärare uppger att de behöver utbildning i att använda datorer och 

programvaror i musikundervisningen. 

(Skolinspektionen, 2011:28) 

 

Granskningen visar att lärare inte använde den digitala utrustningen på ett tillfredsställande 

sätt utifrån de styrdokument som var gällande vid tidpunkten för granskningen. I Lgr11 

omnämns digitala verktyg i det centrala innehållet och alla skolor måste således använda sig 

av digital teknik i undervisningen.   
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3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

3.1 Hermeneutik 

Hermeneutik handlar om att förmedla och tolka ord och skrift (Ödman, 2007). Begreppet 

hermeneutik kan härledas ända tillbaka till antikens Grekland. I den grekiska mytologin var 

guden Hermes den språkliga länken mellan gudarna och de dödliga. Han tolkade de olika 

parternas budskap och skötte kommunikationen dem emellan (ibid). Historien om Hermes går 

att koppla till den nutida hermeneutiken som också handlar om förmedling och tolkning i 

olika steg. 

 

Inom hermeneutiken analyseras texter i en stegvis process (Stensmo, 2002). Många forskare 

har valt att se på tolkningsprocessen som en slags spiral där det varken finns någon klar 

början eller något definitivt slut (Ödman, 2007). För att kunna göra en vetenskaplig 

hermeneutisk tolkning av texter krävs det att forskaren har en förförståelse för de objekt som 

ska studeras. Detta beskrivs ofta som forskarens förståelsehorisont. I analysen av texterna 

börjar forskaren med att försöka skapa sig en helhetsbild (Åkerberg, 1986). Först när helheten 

är tydlig blir det relevant att studera delarna. Helheten bidrar till att forskarens 

förståelsehorisont förändras. Utifrån den nya förståelsehorisonten analyserar forskaren 

texterna igen för att söka nya samband och en större förståelse för innehållet. När delarna har 

analyserats förändras forskarens förståelsehorisont på nytt. Det blir då intressant att titta på 

helheten igen för att se om den tidigare tolkningen har förändrats och i så fall hur (ibid). 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att alla människor är subjektiva varelser med skilda 

förståelsehorisonter och att alla närmar sig en text på olika sätt (Ödman, 2007). En viss grad 

av subjektivitet i tolkningsprocessen blir således ofrånkomlig. Det är därför viktigt att 

hermeneutikern är medveten om de risker som ett alltför okritiskt förhållningssätt kan leda 

till. Det är inte bra om tolkningsprocessen blir ett sökande efter karaktärsdrag som styrker 

forskarens tidigare teorier (Åkerberg, 1986), det vill säga om forskaren försöker bevara sin 

förståelsehorisont intakt. Det är viktigt att hermeneutikern kan öppna ögonen för det som inte 

står i texten och söka nya samband och förklaringar utanför den egna förståelsehorisonten 

(Ödman, 2007). Gadamer (Ödman, 2007) menar att forskarens uppgift är att besvara de frågor 

som uppkommer i ”mötet” med objektet, texten. Först då förändras forskarens 

förståelsehorisont och nästa steg i tolkningsprocessen kan påbörjas. Det gäller att forskaren 

förvaltar sin tolkningsrätt etiskt korrekt. 
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Vi menar att ett hermeneutiskt perspektiv lämpar sig vid bearbetningen av materialet i vår 

studie. Vårt syfte är bland annat att se samband mellan några, av oss, angivna ramar och 

lärarnas syn på möjligheten att uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. Ett 

hermeneutiskt perspektiv kan hjälpa oss att förstå vad lärarna menar med det de säger genom 

att närma oss deras perspektiv. Genom att växla mellan att studera helheten i lärarnas svar och 

att bryta ner och studera delarna var för sig, kan vår förståelsehorisont förändras. 

Förhoppningen är att vi ska få upp ögonen för saker i lärarnas svar som vi kanske skulle ha 

missat om vi inte hade studerat helheten och delarna växelvis. 
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4. METOD 

Vi är två studenter som har skrivit detta examensarbete tillsammans. Vid samtliga 

studietillfällen har båda varit närvarande. Vi har bearbetat materialet och skrivit all text 

tillsammans. Det finns flera fördelar med att skriva ett examensarbete tillsammans. Vi har 

kunnat bolla idéer mellan varandra och sett saker ur olika perspektiv, vilket har lett till att 

texten passerat flera filter innan den slutligen har skrivits ned.  

 

4.1 Metodval 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken utrustning, vilken lokaltillgång och hur stora 

gruppstorlekar musiklärarna i kommunala mellanstadieskolor i två kommuner har, samt 

försöka se samband mellan dessa ramar och lärarnas syn på möjligheten att uppfylla det 

centrala innehållet och kunskapskraven. De delar som rör utrustning, lokaler och 

gruppstorlekar går delvis att återge i siffror men för att kunna se sambanden mellan dessa 

ramar och lärarnas syn på möjligheten att uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven 

krävs det mer omfattande redogörelser. Vi valde att skicka ut en mailenkät med frågor av 

både kvantitativ och kvalitativ karaktär till vår urvalsgrupp. Enkäten är en mätmetod som kan 

nå ut till många undersökningspersoner och som inte begränsas av det geografiska avståndet 

(Allebeck & Hansagi, 1994). En kvantitativ fråga ger ett mätbart resultat. Det kan exempelvis 

handla om att respondenten återger något i siffror. I en fråga med kvalitativ karaktär får 

respondenten större frihet. Det finns inga givna alternativ utan respondenten får själv 

formulera ett svar. I sammanställningen av svaren måste forskaren, oavsett om det är 

kvantitativa eller kvalitativa data, i hög grad analysera och tolka svaren (ibid). I en enkät finns 

det inte möjlighet att ställa spontana följdfrågor, vilket kan leda till att man inte får samma 

kvalitativa djup som om man hade genomfört en intervju (Ejlertsson, 2005). Det krävs därför 

ett stort förarbete när man arbetar med enkäter. Frågorna måste vara genomtänkta och tydligt 

formulerade så att respondenterna svarar på samma sak. Först då blir det möjligt att göra en 

kvalitativ jämförelse, analys och sammanställning av svaren (ibid). 

 

När vi analyserade lärarnas enkätsvar såg vi flera intressanta likheter och skillnader som vi 

tyckte var värda att följa upp. Enkät ett visade bland annat att flera av lärarna upplevde att det 

fanns en brist på digitala verktyg. Vi valde därför att göra ytterligare en enkät med ett fåtal 

följdfrågor. Istället för att göra en enkät till kunde vi ha valt att intervjua samtliga 

respondenter men med tanke på den relativt stora urvalsgruppen och avståndet till skolorna 
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tror vi att arbetet hade blivit allt för tids- och kostnadskrävande. Utifrån det underlag vi fick 

från enkät ett tror vi att en uppföljningsenkät ger oss den kvalitativa information vi behöver. 

 

4.2 Urval 

I vår studie har vi valt att vända oss till musiklärarna i samtliga kommunala 

mellanstadieskolor i två mindre kommuner. Anledningen till att vi valde att fokusera på 

mellanstadieskolor var dels för att det, i och med införandet av Lgr11, kommer bli aktuellt att 

sätta betyg på elever redan i år 6, vilket ställer krav på att rätt förutsättningar ges de lärare 

som ska undervisa i musik och dels för att vi själva undervisar i dessa åldrar och har ett 

intresse för verksamheten. Utifrån egna erfarenheter av musikundervisning i skolan upplever 

vi att det finns en brist på utrustning i många mellanstadieskolor. För att bedriva 

musikundervisning utifrån den nya kursplanen i Lgr11 krävs det att skolorna har tillgång till 

flera olika slags instrument och digital utrustning.  

 

Allebeck & Hansagi (1994) förklarar att en enkätstudie kräver en hög svarsfrekvens för att 

studien ska bli tillförlitlig. Vi valde att vända oss till två kommuner där vi varit bosatta. I 

dessa kommuner finns det sammanlagt 21 kommunala mellanstadieskolor. Vi trodde att det 

skulle vara lättare att få in svaren från kommuner där vi själva varit bosatta än om vi hade valt 

kommuner slumpvis. Vi är bekanta med vilka som är musiklärare på ett flertal av skolorna 

och förhoppningen var att de lärare som känner oss vid namn skulle vara mer angelägna att 

svara. En av oss fick efter examensarbetets början en tjänst i den ena kommunen och kommer 

således svara på enkäten precis som de övriga musiklärarna. 

 

4.3 Genomförande 

I den första enkäten valde vi främst att ställa frågor om några av de ramar som påverkar 

lärarens musikundervisning. Vi frågade exempelvis om vilken utrustning och hur många rum 

lärarna har till sitt förfogande samt storleken på deras undervisningsgrupper. I enkäten bad vi 

också lärarna svara på om de upplever att de kan uppfylla det centrala innehållet och 

kunskapskraven i kursplanen. Vid ett eventuellt nej-svar bad vi lärarna beskriva vilken del de 

har problem med och varför. Vi ville med dessa frågor se vad lärarna har att rätta sig efter i 

sin musikundervisning utifrån våra givna ramar och försöka se samband mellan dessa ramar 

och lärarnas svar beträffande uppfyllelsen av det centrala innehållet och kunskapskraven. 
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För att komma i kontakt med de utvalda musiklärarna skickade vi mail till samtliga rektorer 

på de olika skolorna och bad om lärarnas mailadresser. När vi hade fått in samtliga 

mailadresser skickade vi ut vår enkät med en kort presentation av oss själva och 

examensarbetet. Vårt mål var att få in svar från minst 70 procent av skolorna, vilket i vår 

studie motsvarar ca 15 svar. Det första utskicket gav oss endast ett fåtal svar och vi valde 

därför att skicka ut en påminnelse som resulterade i att vi nådde vårt minimimål på 15 svar. 

Vi ville dock påminna en sista gång för att se om vi kunde höja svarsfrekvensen ytterligare. 

Denna påminnelse genererade endast ett svar. Vi skickade därefter ut ett tackmail till de lärare 

som besvarat enkäten. I mailet informerade vi lärarna om att vi höll på att sammanställa 

svaren och att vi inom kort skulle kontakta dem igen med ett fåtal följdfrågor som vi vore 

tacksamma om de svarade på. 

 

Den andra enkäten utformade vi utifrån lärarnas svar på vilka delar av det centrala innehållet 

och kunskapskraven som de sa att de hade svårigheter att uppfylla. Flera av lärarna skrev att 

de hade svårt att uppfylla de delar av kursplanen som rör digitala verktyg. Vi kunde även 

utläsa att det fanns en brist på slagverksinstrument ute på skolorna. Vi valde därför att 

formulera frågor som hade med dessa två områden att göra och skicka ut en ny enkät till de 16 

lärare som besvarade enkät ett. Vår förhoppning var att få mer detaljerade och utförliga svar 

om några av de moment som lärarna har svårigheter med i sin undervisning. När vi skickade 

ut enkät två gav vi först respondenterna en kort summering av vad den första enkäten visade, 

därefter informerade vi dem om konfidentialitetskravet, så att de skulle vara medvetna om att 

deras svar kommer att behandlas med försiktighet och anonymitet. 

 

4.4 Bearbetning 

Genom hela bearbetningsprocessen har vi använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv, där vi 

växelvis har studerat helheten och delarna av materialet. Vi började med att sammanställa 

lärarnas svar på enkät ett i Exceltabeller och gemensamma textdokument. För att göra 

materialet mer lättöverskådligt valde vi att sammanställa svaren fråga för fråga. När vi gjorde 

vår första grovanalys av sammanställningen kunde vi se återkommande mönster i lärarnas 

svar. När vi hade fått in svaren på enkät två sammanställde vi även dessa i gemensamma 

textdokument.  
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I vår studie vill vi undersöka vilka samband som finns mellan lärarnas ramar och deras 

individuella syn på möjligheten att uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. Vi 

valde därför att dela in lärarna utifrån hur de svarade på frågan: ”Upplever du att ni kan 

uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven för år 4-6 i den nya kursplanen?”.  Svaren 

gick att dela in i tre grupper. I grupp ett placerade vi de tio lärare som svarade att de inte 

kunde uppfylla kraven. I resultatet benämns dessa lärare som L1, L2 etc. De fyra lärare som 

uttryckte att de stod någonstans mellan ja och nej placerade vi i grupp två. Även dessa lärare 

kallas för L1, L2 etc.  I grupp tre placerade vi de två lärare som svarade att de kunde uppfylla 

kraven och dessa lärare kallas således för L1 och L2 i resultatet. 

 

För att förenkla analysarbetet gjorde vi en mall för hur vi skulle lägga upp vårt resultat. Vi 

konstruerade några huvudrubriker utifrån de ramar vi angett i vårt syfte, nämligen: utrustning, 

lokaler och gruppstorlekar. Då enkätsvaren som rörde utrustning var omfattande ansåg vi det 

nödvändigt att lyfta ut några specifika delar. Digitala verktyg kändes både som en given del 

då detta begrepp är nytt i läroplanssammanhang och för att lärarna uttryckte att bristen på 

digitala verktyg bidrog till att de inte kunde uppfylla kraven i Lgr11. Vi tänkte även fokusera 

på lärarnas tillgång till slagverksinstrument men när vi bearbetade enkätsvaren såg vi att 

materialet om slagverksinstrument var mycket knappt. Nästan alla lärare specificerade 

däremot hur många pianon och gitarrer de har att tillgå i sin undervisning. Vi ansåg därför att 

det var mer intressant att jämföra skolornas tillgång till ackordinstrument med varandra än 

deras tillgång till slagverksinstrument. Varje huvudrubrik delade vi in i underrubriker där 

varje grupp jämfördes och diskuterades var för sig. I slutet av varje avsnitt jämförde vi 

grupperna med varandra för att se om det fanns några trender och skillnader grupperna 

emellan. I det näst sista avsnittet i resultatkapitlet valde vi att redovisa lärarnas svar utifrån 

vår andra problemformulering: Vilka samband finns det mellan dessa ramar och lärarnas 

individuella syn på möjligheten att uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven? Vi 

började med att titta på vad lärarna sa sig ha problem med i sin undervisning, därefter gick vi 

tillbaka till avsnitten där lärarnas förutsättningar finns redovisade för att se vad lärarna har att 

rätta sig efter och för att kunna göra kopplingar mellan problemen och förutsättningarna. 

Avslutningsvis gjorde vi en sammanfattning av de olika gruppernas svar. 
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4.5 Forskningsetiska principer 

En vetenskaplig studie kräver att forskaren har ett forskningsetiskt förhållningssätt. För att 

uppfylla detta finns det fyra principer som är viktiga att tänka på och förhålla sig till under 

arbetets gång. De fyra principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Stukát, 2011). Informationskravet innebär att vi 

som forskare är skyldiga att informera respondenten om studiens syfte och frivilligheten att 

delta i studien.  Det är viktigt att respondenten är medveten om sina rättigheter vid 

undersökningstillfället. Här spelar samtyckeskravet en viktig roll. Respondenten ska när som 

helst kunna avbryta sitt deltagande utan att det får några negativa konsekvenser. När studien 

riktar sig till en minderårig målgrupp krävs samtycke från vårdnadshavare (ibid). I vår första 

enkät informerade vi respondenterna om vilka vi var, vilken institution vi läser vid och vem 

som är vår handledare. Vi beskrev i stora drag tillvägagångssättet av vår studie samt studiens 

syfte. I enkäten uttryckte vi en önskan om att respondenten skulle delta men vi var noggranna 

med vilka ord vi använde, så att respondenten skulle förstå att det var frivilligt. 

Konfidentialitetskravet är till för att skydda respondentens anonymitet (Stukát, 2011). 

Uppgifterna som samlas in måste behandlas konfidentiellt. Vid sammanställningen av studien 

är det viktigt att avidentifiera samtliga uppgiftslämnare. Nyttjandekravet innebär att den data 

som samlas in endast får användas i vetenskapligt syfte (ibid). I enkät två var vi tydliga med 

att informera om att vi vid sammanställningen av svaren kommer att avidentifiera alla 

uppgiftslämnare så att det inte går att koppla informationen till någon särskild skola eller 

lärare. 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

I vår studie valde vi att använda oss av enkäter. Det var viktigt för oss att formulera frågor 

som var lätta att förstå, så att lärarnas svar skulle bli möjliga att jämföra med varandra. Vissa 

frågor krävde mer omfattande svar och i resultatet ger vi läsaren en chans att själv tolka 

svaren genom att ge exempel på lärarnas kommentarer. För att ge en tillförlitlig bild av vårt 

material var vi var noggranna med att samtliga lärare skulle få individuellt utrymme i 

resultatet. 

 

Vi vände oss till musiklärarna i kommunala mellanstadieskolor i två kommuner. Majoriteten 

av de tillfrågade lärarna svarade. Eftersom studien begränsas till två kommuner kan vi inte 
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säga hur pass allmängiltigt resultatet är, men vi kan ge en bild av vilka förutsättningar lärarna 

i dessa två kommuner säger att de har att rätta sig efter i musikundervisningen. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I vårt syfte står det beskrivet att vi vill undersöka vilken utrustning, vilken lokaltillgång och 

hur stora grupper lärarna har och försöka se samband mellan dessa ramar och lärarnas  syn på 

möjligheten att uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. För att kunna göra en bra 

analys och se samband både mellan lärarnas svar och deras förutsättningar valde vi att dela in 

våra respondenter i grupper beroende på hur de svarade på enkätfrågan: Upplever du att ni 

kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven för år 4-6 i den nya kursplanen? 

Svaren gick att dela in i tre grupper. I grupp ett har vi placerat de tio lärare som svarade att de 

inte kunde uppfylla kraven. Grupp två består av de fyra lärare som svarade att de stod 

någonstans mellan ja och nej. I den tredje och sista gruppen återfinns de två lärare som 

svarade att de kunde uppfylla kraven. I resultatet och analysen har vi använt oss av denna 

gruppindelning för att göra det enklare för läsaren att följa med i vår tolkningsprocess. I de 

fem första avsnitten kommer vi behandla vår första problemformulering: Hur ser lärarnas 

tillgång till utrustning och lokaler ut och hur stora grupper har de att arbeta med? Avsnitten 

kommer att vara indelade i fyra rubriker. Under de tre första rubrikerna kommer respektive 

grupps förutsättningar beskrivas och analyseras var för sig för att sedan sammankopplas och 

jämföras under den fjärde och avslutande rubriken i varje avsnitt. I det sjätte avsnittet kommer 

vi behandla vår andra problemformulering: Vilka samband finns det mellan dessa ramar och 

lärarnas individuella syn på möjligheten att uppfylla det centrala innehållet och 

kunskapskraven? Vi inleder med att beskriva vilka faktorer som lärarna anser bidrar till att de 

inte kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. Därefter återger vi de 

förutsättningar som lärarna beskriver att de har att rätta sig efter i sin undervisning kopplat till  

de faktorer som utgör hinder för deras måluppfyllelse. 

 

I tolkningsprocessen har vi utgått från hermeneutiken genom att först studera helheten och 

sedan övergå till delarna. Vid analysen av delarna förändrades vår förståelsehorisont långsamt 

och bidrog till att vi fick en förnyad helhetsbild. Genom att återigen bryta ner helheten till 

mindre beståndsdelar fick vi upp ögonen för nya saker i texten. Detta är en del av den 

hermeneutiska processen och proceduren fortlöpte tills vi inte kunde få ut mer av materialet.  

 

5.1 Lokaler 

Under de fyra följande rubrikerna kommer vi redogöra för de olika musikärarnas 

lokaltillgångar utifrån deras enkätsvar.  
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5.1.1 Lokaler grupp ett 

Endast fyra av tio lärare i denna grupp har tillgång till musiksal, resten bedriver sin 

undervisning i elevernas hemklassrum eller, som i L6:s fall, i lokaler som delas med 

fritidsverksamheten. L1 säger: ”jag trängs i mitt ordinarie klassrum med sex gitarrer och tre 

gamla synthar”. Tre av tio lärare har aldrig tillgång till mer än ett rum i musikundervisningen. 

En av de övriga sju lärarna, L3, säger: ”vissa tider finns det 1-2 grupprum lediga men de är 

inte i första hand tänkta som musikrum”. L6 säger: ”vi har [...] ett grupprum som oftast är 

tillgängligt att använda”. En annan lärare, L2, säger: ”vid större övningar används ibland 

gymnastiksalen”. Fyra av tio lärare har alltid ett eller flera grupprum till sitt förfogande under 

musiklektionerna.  

  

Endast fyra av de tio lärare som svarat att de har svårigheter att uppfylla det centrala 

innehållet och kunskapskraven har en musiksal. Majoriteten bedriver sin musikundervisning i 

sina hemklassrum eller, som i ett fall, i en lokal som delas med fritidsverksamheten. Det är 

endast fyra lärare som alltid har tillgång till ett eller flera grupprum. 

 

5.1.2 Lokaler grupp två 

Alla fyra lärare i den här gruppen har tillgång till minst tre rum i sin musikundervisning. Det 

är endast en lärare, L1, som inte har någon musiksal att undervisa i. L1 bedriver istället sin 

musikverksamhet i ”lek”-salar som tillhör fritids. L2 har tillgång till fem rum i sin 

undervisning och säger: ”vi har tillräckligt med utrustning och lokaler”.  

 

Lokalerna verkar inte vara den främsta orsaken till att lärarna i denna grupp inte kan uppfylla 

det centrala innehållet och kunskapskraven tillfullo. Samtliga lärare har flera rum att tillgå och 

det är endast en lärare som inte bedriver sin undervisning i en musiksal. Denna lärare 

uttrycker dock inte att ”lek”-salarna utgör ett hinder för undervisningen.  

 

5.1.3 Lokaler grupp tre 

Båda lärarna i denna grupp har tillgång till musiksal. L1 har tillgång till fyra till fem smårum 

utöver musiksalen medan L2 endast har musiksalen att tillgå. L2 säger att det vore bra med en 
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avskild plats där eleverna kan ägna sig åt musikskapande med hjälp av datorer och 

keyboardar.  

 

5.1.4 Lokaler – trender/skillnader mellan grupperna 

Det finns stora skillnader i lokaltillgångar mellan grupperna. I grupp ett uppger knappt hälften 

av lärarna att de har tillgång till musiksal. Flera av dessa lärare har begränsad tillgång till 

övningsrum och vissa saknar det helt. Hälften av lärarna bedriver dessutom sin 

musikundervisning i elevernas hemklassrum. I grupp två har tre av fyra lärare tillgång till 

musiksal. De har fler övningsrum än vad grupp ett har och ingen av lärarna bedriver sin 

undervisning i hemklassrum. I grupp tre har båda lärarna tillgång till musiksal och en av de 

två lärarna har tillgång till flera smårum i undervisningen. Bristen på lokaler ser ut att kunna 

vara en bidragande orsak till att vissa lärare inte kan uppfylla det centrala innehållet och 

kunskapskraven. Lokaltillgången är högre i grupp två och tre än vad den är i grupp ett.  

 

5.2 Gruppstorlekar 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för hur stora elevgrupper lärarna uppger att de har. Vissa 

lärare har preciserat hur många elever de har i varje klass medan andra har svarat med ett 

genomsnittligt antal. Vi kommer även återge några kommentarer om gruppstorlekar som 

framkommit i enkätsvaren. 

 

5.2.1 Gruppstorlekar grupp ett 

Elevgrupperna som lärarna i grupp ett arbetar med består av mellan 12 och 30 elever men det 

genomsnittliga elevantalet per grupp är 17. L6 har två åldersblandade grupper med 12 

respektive 14 elever.  L8 har tre klasser där elevantalet varierar mellan 12 och 24 elever. L8 

säger: ”jag undervisar alla elever i helklass, gruppstorlekarna skiljer sig därför mycket”.  L2 

har två åldersblandade grupper bestående av 20-30 elever. L3 har fyra grupper med upp till 15 

elever i varje samt en grupp med 23 elever. 

 

Ingen av lärarna i denna grupp lyfter några övriga kommentarer kring gruppstorlekarna i 

enkätsvaren. Gruppstorlekarna varierar men de flesta lärarna arbetar med medelstora grupper. 

Utifrån lärarnas svar verkar inte gruppstorlekarna vara den främsta orsaken till varför de inte 

säger sig kunna uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven.  
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5.2.2 Gruppstorlekar grupp två 

Lärarna i grupp två har elevgrupper som består av mellan 15 och 30 elever. Alla lärare har 

preciserat exakt hur många elever de har i varje grupp och de har i genomsnitt 24 elever per 

grupp. Alla fyra lärarna menar att de stora grupperna påverkar undervisningen negativt på 

något sätt. L2 säger: ”elevgrupperna är för stora för att jag ska ha möjlighet att hinna handleda 

och hjälpa alla. I 6:an, där elevgrupperna är mindre, hinner vi med samtliga moment och 

uppfyller det centrala innehållet och kunskapskraven” och L3 säger: ”i årskurs 5 är det lättare 

att nå målen, än i årskurs 4 och 6. Detta beroende på gruppstorlekarna som sätter rejäla käppar 

i hjulen. Mina femmor kan mycket mer än mina sexor, av denna enda anledning”. I den ena 

sexan där L2 undervisar är elevantalet 21 jämfört med den ena fyran där elevantalet är 29. L3 

har 16 elever i den ena femman jämfört med 30 elever i år sex. Både L1 och L4 antyder att det 

är problematiskt med stora grupper. I kombination med instrumentbrist tar det mycket lång tid 

innan alla elever har fått möjlighet att spela på samtliga instrument. L1 har exempelvis bara 

en elbas och 28 elever i sin största grupp. L1 säger: ”ni kan ju tänka er hur lång tid det tar 

innan alla har hunnit sitta med elbasen ett tag, fattat hur man ska spela och till sist fått tillfälle 

att sitta en stund vid elbasen och spela till ackompanjemang av trummor och gitarr”.  

 

Grupperna som lärarna arbetar med är relativt stora och lärarnas kommentarer tyder på att 

gruppstorlekarna bidrar till att de inte kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven 

till fullo. En av lärarna säger att det är möjligt att uppfylla kraven i kursplanen i de mindre 

grupperna men att det inte går i de större. Denna lärare anser att gruppstorlekarna är orsaken 

till att det inte går att uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven.Två av lärarna 

uttrycker att det är gruppstorlekarna i kombination med bristen på utrustning som gör att det 

blir svårt att bedriva en effektiv undervisning. 

 

5.2.3 Gruppstorlekar grupp tre 

Lärarna i denna grupp arbetar med elevgrupper som består av mellan 8 och 12 elever. L1 

säger: ”i år är det bara 10 i 4-6 och det är en bra storlek”. L2 har inte specificerat antalet 

elever per grupp och inte heller antalet grupper, utan endast svarat att grupperna består av 8 

till 12 elever.  
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Elevgrupperna är små och detta skulle kunna bidra till att lärarna upplever att de kan uppfylla 

det centrala innehållet och kunskapskraven. 

 

5.2.4 Gruppstorlekar – trender/skillnader mellan grupperna 

I grupp ett och tre är det genomsnittliga elevantalet lägre än vad det är i grupp två. Allra lägst 

är det i grupp tre och en av dessa lärare säger också att gruppstorleken är bra. Lärarna i grupp 

ett kommenterar inte gruppstorlekarna nämnvärt medan samtliga lärare i grupp två lyfter att 

de stora elevgrupperna påverkar deras undervisning negativt på något sätt.  

 

5.3 Ackordinstrument 

I det här avsnittet kommer vi redogöra för vilken tillgång skolorna har till ackordinstrument. 

Med ackordinstrument avser vi gitarrer, pianon, keyboardar och synthar. De tre sistnämnda 

instrumenten kommer vi kalla för pianon.  

 

5.3.1 Ackordinstrument grupp ett 

Lärarna i denna grupp har mellan en och 18 gitarrer att tillgå i sin musikundervisning. L2 och 

L8 har endast en gitarr var och L3 och L10 har 18 respektive14 gitarrer var. L4 har inte 

specificerat vilka och hur många instrument som finns på skolan utan säger bara: ”vi har det 

mycket knapert med musikutrustning av alla former tyvärr”. Lärarna har mellan ett och sex 

pianon på skolorna. L2 och L5 har endast ett piano var medan L7 och L10 har sex pianon var. 

L5 säger: ”för att ge eleverna en chans att uppnå högre betyg i musik skulle det krävas fler 

ackordinstrument”. Lärarna har sammanlagt mellan två och 23 ackordinstrument att tillgå i sin 

musikundervisning. L2, L5, L8 och L9 har fyra eller färre ackordinstrument att tillgå i sin 

undervisning och L3 och L10 har 20 eller fler ackordinstrument. L2 har endast en gitarr och 

ett piano medan L3 har 18 gitarrer och 5 pianon. Sju av tio lärare säger att de behöver fler 

instrument och sex av dessa menar att de inte kan uppfylla det centrala innehållet och 

kunskapskraven delvis p.g.a. instrumentbrist.  

 

I denna grupp varierar tillgången till ackordinstrument mycket mellan skolorna. En skola har 

endast tillgång till två ackordinstrument och en annan har tillgång till 23 stycken. Majoriteten 

av lärarna säger att brister i utrustningen bidrar till att de inte kan uppfylla det centrala 

innehållet och kunskapskraven.  
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5.3.2 Ackordinstrument grupp två 

Lärarna i denna grupp har mellan sju och 35 gitarrer att tillgå i sin musikundervisning. L2 har 

tillgång till 35 gitarrer medan de övriga lärarna har tillgång till mellan sju och 13 gitarrer var. 

Lärarna har mellan två och 14 pianon att tillgå i sin undervisning. L2 har 14 pianon medan de 

övriga lärarna har mellan två och fem pianon. Sammanlagt har lärarna mellan 10 och 49 

ackordinstrument att tillgå i sin musikundervisning. L2 har med sina 49 ackordinstrument 

betydligt fler än de övriga och säger: ”vi har tillräckligt med utrustning”. De resterande 

lärarna förklarar att de saknar gitarrer och övrig utrustning men ingen säger någonting om 

pianon. L3 säger bland annat att utrustningen skulle behöva kompletteras med tio gitarrer. L3 

har med sina18 ackordinstrument näst flest ackordinstrument av lärarna i denna grupp. L4 

säger: ”jag har utrustning [...] men för att få till en ännu bättre musikundervisning hade ju 

naturligtvis fler instrument behövts. Nu hamnar instrumentläran på en ytterst enkel nivå”. 

Även L1 antyder att mer utrustning skulle bidra till en kvalitetshöjning av undervisningen. 

 

I denna grupp varierar tillgång till ackordinstrument mycket mellan skolorna. Det är endast en 

lärare som känner sig helt tillfreds med den utrustning som finns att tillgå på skolan och det är 

den lärare som har flest ackordinstrument. De övriga tre lärarna lyfter att de skulle vilja ha fler 

gitarrer men ingen av dem säger någonting specifikt om att de skulle vilja ha fler pianon, trots 

att antalet pianon per skola är relativt lågt. Två lärare uttrycker att mer utrustning skulle bidra 

till en bättre undervisning. 

 

5.3.3 Ackordinstrument grupp tre 

L1 har fem gitarrer och två pianon och L2 har 15 gitarrer och sju pianon. L1 har alltså tillgång 

till sju ackordinstrument i sin undervisning och L2 har tillgång till 22 ackordinstrument. På 

frågan om lärarna upplevde att de saknade någon utrustning för att bedriva undervisning 

utifrån Lgr11 svarade L1: ”vi har ett täckande material”. L2 vill ha kompletteringar av viss 

utrustning men saknar inga instrument. 

 

Tillgången till ackordinstrument varierar mellan de båda lärarna. En lärare har betydligt fler 

ackordinstrument än vad den andra har men båda upplever att den kan uppfylla det centrala 

innehållet och kunskapskraven i musik. 
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5.3.4 Ackordinstrument – trender/skillnader mellan grupperna 

Tillgången till ackordinstrument varierar inte bara mellan lärarna inom grupperna utan också 

mellan lärarna i de olika grupperna. Några lärare i grupp ett har tillgång till fler 

ackordinstrument än vad den ena läraren i grupp tre har och den som har tillgång till flest 

ackordinstrument går att finna i grupp två.  

 

5.4 Ackordinstrument/Gruppstorlekar 

I det här avsnittet kommer vi redogöra för vilken tillgång skolorna har till ackordinstrument i 

förhållande till gruppstorlekarna. Om man endast ser till tillgången av ackordinstrument utan 

att sätta det i relation till något annat så säger det inte så mycket, men om man gör en 

koppling mellan exempelvis ackordinstrument och gruppstorlekar så kan det bli mer 

intressant. En anledning till varför vi har valt att studera just ackordinstrument är för att 

musiklärarnas riksförening i sin checklista på musikutrustning för grundskolan skriver att det 

bör finnas ett ackordinstrument per elev. Vissa lärare har preciserat hur många elever de har i 

varje grupp medan andra har svarat med ett genomsnittligt antal, exempelvis 18-20 elever per 

grupp. Vi kommer att återge respektive lärares gruppstorlekar som ett snittvärde. I de fall där 

lärarna inte uppgett ett exakt gruppantal kommer vi istället återge ett medelvärde. I exemplet 

ovan skulle det således vara 19 elever per grupp. 

 

5.4.1 Ackordinstrument/Gruppstorlekar grupp ett 

Lärarna i denna grupp har sammanlagt mellan två och 23 ackordinstrument att tillgå i sin 

musikundervisning. L4 har inte specificerat vilka och hur många ackordinstrument som finns  

på skolan, vi utgår därför endast från de övriga nio lärarna i detta stycke. Gruppstorlekarna 

varierar mellan 12 och 30 elever. L2 har ett snitt på 25 elever per grupp och endast tillgång till 

två ackordinstrument. På denna skola finns det alltså 0,08 ackordinstrument per elev. L3 har 

ett snitt på 16 elever per klass och tillgång till 23 ackordinstrument. Detta innebär att det finns 

1,44 ackordinstrument per elev. De två exemplen visar på ytterligheterna i denna grupp. Fyra 

av nio lärare har tillgång till 0,2 eller färre ackordinstrument per elev. L6, L7 och L10 har 

mellan 0,8 och 0,9 ackordinstrument per elev och L1 har 0,47. 

 

I förhållande till checklistan som musiklärarnas riksförening har utarbetat ligger majoriteten 

av denna grupp långt under den rekommenderade gränsen på ett ackordinstrument per elev. 

Det är endast en lärare i grupp ett som befinner sig över den rekommenderade gränsen men 
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tre lärare är inte långt ifrån. Minst hälften av lärarna har mindre än 0,5 ackordinstrument per 

elev. En lärare har endast 0,08 ackordinstrument per elev. 

 

5.4.2 Ackordinstrument/Gruppstorlekar grupp två 

Lärarna i denna grupp har sammanlagt mellan 10 och 49 ackordinstrument att tillgå i sin 

musikundervisning. Gruppstorlekarna varierar mellan 15 och 30 elever. L1 har ett snitt på 25 

elever per grupp och tilllgång till 10 ackordinstrument. På denna skola finns det alltså 0,4 

ackordinstrument per elev. L2 har ett snitt på 25,5 elever per grupp och tillgång till 49 

ackordinstrument, vilket ger ett snitt på 1,92 ackordinstrument per elev. De två exemplen 

visar på spännvidden i denna grupp. L4 och L3 har tillgång till 0,48 respektive 0,77 

ackordinstrument per elev.   

 

En lärare befinner sig långt över den rekommenderade gränsen på ett ackordinstrument per 

elev men kan ändå inte tillfullo uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. De 

övriga tre skolorna befinner sig under gränsen med mellan 0,4 och 0,77 ackordinstrument per 

elev. 

 

5.4.3 Ackordinstrument/Gruppstorlekar grupp tre 

L1 har 10 elever per grupp och tillgång till sju ackordinstrument. Detta ger ett snitt på 0,7 

ackordinstrument per elev. L2 har ett snitt på 10 elever per grupp och tillgång till 22 

ackordinstrument, vilket ger ett snitt på 2,2 ackordinstrument per elev.  

 

L2 befinner sig långt över den rekommenderade gränsen på ett ackordinstrument per elev. 

Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att L2 kan uppfylla det centrala innehållet och 

kunskapskraven. L1 befinner sig strax under gränsen med 0,7 ackordinstrument per elev. 

 

5.4.4 Ackordinstrument/Gruppstorlekar – trender/skillnader mellan grupperna 

Antalet ackordinstrument per elev varierar inte bara mellan lärarna inom grupperna utan 

också mellan lärarna i de olika grupperna. Om man jämför de lärare som har minst respektive 

flest ackordinstrument per elev i varje grupp kan man se en stegvis progression där grupp ett:s 

värden är lägre än vad grupp tre:s värden är. De tre lärare som har flest ackordinstrument per 

elev utav samtliga lärare tillhör dock varsin grupp. I grupp ett är det fyra lärare som har 0,2 
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eller färre ackordinstrument per elev. Ingen av lärarna i de andra grupperna har så lågt antal. 

Utifrån värdena ser det ut som att bristen på ackordinstrument skulle kunna vara en 

bidragande orsak till att flera lärare inte kan uppfylla det centrala innehållet och 

kunskapskraven men eftersom de lärare som har flest ackordinstrument per elev finns spridda 

i samtliga tre grupper är det inte säkert att antalet ackordinstrument per elev är avgörande för 

måluppfyllelsen. Majoriteten av lärarna i grupp ett uttrycker dock att bristen på utrustning 

sätter käppar i hjulen. I grupp två kommenterar lärarna främst att fler instrument skulle kunna 

bidra till en kvalitetshöjning av undervisningen medan grupp tre är nöjda som det är. 

 

5.5 Digitala verktyg 

I kommentarmaterialet till kursplanen i musik (2011b:15) kan man läsa: 

 

Idag skapas musik i varierande genrer och former ofta med hjälp av programvaror för 

ljud, komposition, notation och inspelning. I kursplanen benämns de här 

programvarorna, tillsammans med digitala instrument, för digitala verktyg. 

 

I det centrala innehållet i kursplanen i musik (2011a) för år 4-6 står det att eleverna 

ska arbeta med: ”Digitala verktyg för ljud- och musikskapande”. När vi samlade in 

material till vårt examensarbetet gjorde vi det i form av två enkäter, där den andra 

enkäten till stor del handlade om hur lärarna arbetar med digitala verktyg och vilken 

utrustning de anser krävs. Endast 9 av 16 lärare svarade på enkät två. Digitala verktyg 

lyfts även i svaren från enkät ett men det preciseras inte alltid om lärarna talar om 

utrustning i allmänhet eller digitala verktyg. I detta avsnitt kommer vi därför främst 

fokusera på lärarnas tillgång till datorer i musikundervisningen samt övriga 

kommentarer lärarna lyft om digitala verktyg, hämtade från både enkät ett och två.  

 

5.5.1 Digitala verktyg grupp ett  

Sex av tio lärare i denna grupp uppger att de har svårigheter att uppfylla det centrala 

innehållet och kunskapskraven delvis eller helt på grund av bristen på digitala verktyg. Av 

dessa var det tre stycken: L7, L8 och L10, som svarade på enkät två. Ingen av de övriga 

lärarna i denna grupp svarade på enkäten. L1 säger: ”det är det digitala som jag saknar 

kompetens och programvara till”. Även L8 efterfrågar kompetensutveckling i digital teknik. I 

enkät ett svarar fyra lärare att de saknar digitala verktyg. L6 har inte någon uppspelningsenhet 

och säger: ”det finns heller inte någon möjlighet att spela upp musik, om jag inte tar med 
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lånad eller privat utrustning”. L4 säger: ”vi har det mycket knapert med musikutrustning av 

alla former tyvärr. [...] Jag skulle gärna vilja ha digitala verktyg för att spela in och skapa 

musik”. L2 redovisar ingen digital utrustning och vi tolkar det som att det inte finns några 

digitala verktyg för musik på den här skolan heller. L2 säger: ”på grund av att utbudet av 

instrument och modern utrustning är för skralt [...] anser vi att vi inte kan erbjuda våra elever 

den musikundervisning de har rätt att få...”. Hälften av skolorna säger att de har tillgång till en 

dator i sitt undervisningsrum men att den endast används som uppspelningsenhet då 

musikprogram saknas. L7 har en datorsal med 10 datorer att tillgå men även här saknas det 

musikprogram.  

 

Genomgående så råder det brist på digital utrustning i denna grupp. Flera lärare kommenterar 

att de har tillgång till en eller flera datorer men att de inte har någon programvara och fyra till 

fem lärare saknar helt digital utrustning. Två lärare efterfrågar digital kompetens och en annan 

skulle vilja har mer modern utrustning för att ge eleverna en bra musikundervisning. En av 

lärarna har inte någon uppspelningsenhet. 

 

5.5.2 Digitala verktyg grupp två 

Alla lärare i denna grupp har svarat på enkät två. Tre av fyra lärare har redan i enkät ett 

uttryckt att de har svårigheter att uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven delvis 

på grund av bristen på digitala verktyg. L3 säger exempelvis: ”det som saknas är ett bra 

musikprogram för att göra musik i dator. Vi använder i nuläget inte mycket digitala 

hjälpmedel”. L3 efterfrågar även kompetensutveckling inom digital teknik. L2 är nöjd med 

sin utrustning som bland annat består av sex datorer, varav fyra används till inspelning. I sin 

undervisning använder L2 gratisprogram såsom Audacity. L1 och L4 saknar datorer i 

musiksalen men har tillgång till datorsalar med 14 respektive 7 datorer, dock finns det inga 

installerade musikprogram på datorerna. L4 säger: ”inspelningsutrustning har vi inget, så vi 

skulle behöva både datorer, program och själva utrustningen. En projektor + dator i 

musiksalen är också ett måste egentligen”. Samtliga lärare nämner att det finns material att 

hämta och använda sig av på internet. 

 

En gemensam nämnare för lärarna i denna grupp är att samtliga har besvarat enkät två. Alla 

har beskrivit vilken digital utrustning de har och de är på det klara med vilken utrustning de 

saknar. Tre av fyra lärare menar att det är svårt att uppfylla det centrala innehållet och 
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kunskapskraven delvis på grund av bristen på digitala verktyg. En av dessa lärare efterfrågar 

kompetensutveckling inom området. En skola är nöjd och saknar inget men kan ändå inte 

uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. Det finns en medvetenhet om utbudet av 

digitala hjälpmedel på internet hos samtliga fyra lärare. Alla i gruppen har tillgång till en 

dator eller mer. Två av lärarna har dock ingen dator i musiksalen utan när de ska arbeta med 

datorer måste de flytta undervisningen till datorsalen. 

 

5.5.3 Digitala verktyg grupp tre 

Båda lärarna i denna grupp besvarade enkät två. L1 säger att de har tillgång till fyra till fem 

datorer i sin undervisning och att det finns användbart musikmaterial på internet. L2 beskriver 

inte vilken digital utrustning som finns att tillgå men i enkät två kan vi utläsa att L2 arbetar 

med program som audacity i årskurs fem och sex vilket förutsätter att det åtminstone finns en 

dator. L1 använder sig även av kameran som ett digitalt verktyg vid dokumentation av 

skapande verksamhet.  

 

5.5.4 Digitala verktyg – trender/skillnader mellan grupperna 

Nära hälften av lärarna i grupp ett uppger att de helt saknar digital utrustning. Samtliga lärare 

i de övriga två grupperna har tillgång till någon digital utrustning. I både grupp ett och två är 

tillgången till digitala verktyg begränsad. En av lärarna i grupp tre specificerar inte vilka 

digitala verktyg som finns att tillgå i musikundervisningen men eftersom läraren i fråga svarar 

att de kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven borde utrustningen vara 

tillräcklig. Kompetensutveckling inom digital teknik efterfrågas endast av lärare från grupp ett 

och två. Gemensamt för lärarna i grupp två och tre är att samtliga besvarade enkät två. Det 

finns också en medvetenhet hos dessa lärare om utbudet av digitala hjälpmedel och 

programvaror som finns att tillgå på internet. I grupp ett är det endast tre lärare som svarat på 

enkät två och ingen av de tio lärarna nämner internet som en källa för inhämtning av 

undervisningsmaterial.  

 

5.6 Samband mellan lärarnas måluppfyllelse och deras förutsättningar 

I det här avsnittet kommer vi beskriva vilka faktorer som lärarna i grupp ett och grupp två 

anser bidrar till att de inte kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. Därefter 

återger vi de förutsättningar som dessa lärare beskriver att de har att rätta sig efter i sin 



30 
 

undervisning kopplat till de faktorer som utgör hinder för deras måluppfyllelse. Eftersom 

lärarna i grupp tre upplever att de kan uppfylla kraven i kursplanen har vi inga begränsande 

faktorer att redovisa, däremot kommer vi jämföra dessa lärares förutsättningar med de 

förutsättningar som lärarna i grupp ett och grupp två har. 

 

5.6.1 Hinder för måluppfyllelse grupp ett 

Lärarna i denna grupp uppger främst att de har svårt att uppfylla delarna av kursplanen som 

rör instrumentspel och digitala verktyg. L5, L9 och L2 uttrycker att de inte kan nå målen för 

instrumentspel, L1, L7 och L10 lyfter problematiken kring digitala verktyg och L3, L6 och L8 

menar att de har problem med båda områdena. Det är alltså sex av tio lärare som har 

svårigheter att uppfylla kraven för instrumentspel och lika många anser att bristen på digitala 

verktyg utgör ett hinder för måluppfyllelse. Vissa lärare uppger även andra orsaker som 

påverkar undervisningen negativt på ett eller annat sätt. L3 och L6 kommenterar bristen på 

lokaler, L1 och L2 menar att det finns för lite tid med för lite resurser och L2 och L4 antyder 

att deras bristande musikkompetens bidrar till att de inte kan uppfylla samtliga delar av 

kursplanen. 

 

5.6.2 Samband mellan lärarnas måluppfyllelse och deras förutsättningar, grupp ett 

Fyra av de sex lärare som säger att de har svårigheter att uppfylla kraven för instrumentspel, 

har mellan 0,08 och 0,2 ackordinstrument per elev att tillgå i sin undervisning. De övriga två 

lärarna har 0,85 respektive 1,44 ackordinstrument per elev. Man kan därför anta att det inte 

främst är bristen på ackordinstrument som gör att de två lärarna inte kan uppfylla delarna av 

kursplanen som rör instrumentspel. Det handlar troligtvis istället främst om avsaknad av andra 

instrument. Tre av de sex lärare som uttrycker att de har svårigheter att uppfylla kraven för 

digitala verktyg säger att de helt saknar digitala verktyg eller att det i princip inte finns någon 

tillgång till digitala verktyg på skolan. En av dessa lärare har inte någon uppspelningsenhet att 

tillgå i musikundervisningen. De övriga tre lärarna uppger att de har tillgång till en dator i 

undervisningen. En av dessa lärare har även tillgång till en datorsal men det saknas 

musikprogram att arbeta med. Två av de sex lärare som säger att digitala verktyg är ett hinder 

för måluppfyllelse förklarar att de saknar kompetens för att undervisa i digital teknik. De två 

lärare som lyfter lokalbristen som ett hinder för måluppfyllelse har endast ett rum var till 

förfogande med tillgång till grupprum då och då, dessa är dock inte främst avsedda för 

musikverksamhet. 
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5.6.3 Hinder för måluppfyllelse grupp två 

I denna grupp är det främst gruppstorlekar och digitala verktyg som begränsar lärarnas 

möjligheter att arbeta med det centrala innehållet och kunskapskraven på ett tillfredsställande 

sätt. Alla fyra lärarna konstaterar att deras gruppstorlekar utgör ett hinder för undervisningen. 

L1 och L4 nämner gruppstorlekarna i samband med instrumentspel. De menar att det tar för 

lång tid innan alla elever har hunnit spela på alla instrument när grupperna är stora och 

instrumenten få. L2 och L3 har grupper av olika storlek och båda säger att det är svårare att 

uppfylla kraven i de större grupperna, L2 menar till och med att det går att uppfylla kraven i 

de mindre grupperna och att det är i de stora grupperna som det blir ett problem. Tre av fyra 

lärare kan inte uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven delvis på grund av bristen 

på digitala verktyg. L1 och L4 säger att det beror på att de inte har någon utrustning och L3 

för att det saknas ett bra musikprogram att arbeta med. 

 

5.6.4 Samband mellan lärarnas måluppfyllelse och deras förutsättningar, grupp två 

De fyra lärarnas genomsnittsgrupp består av 24 elever. Två av de fyra lärarna säger att det är 

betydligt lättare att uppfylla kraven i kursplanen i de grupper där elevantalet är lägre. Den ena 

läraren har mellan 21 och 29 elever och den andra har mellan 16 och 30 elever. En av de två 

lärare som säger att gruppstorlekarna, i kombination med instrumentbrist, är ett hinder för 

måluppfyllelse förklarar att de endast har en elbas att tillgå på skolan och att det blir 

problematiskt när 28 elever ska hinna lära sig spela på den. Två av de tre lärare som svarar att 

de har svårigheter att uppfylla delarna av kursplanen som rör digitala verktyg, har ingen dator 

i klassrummet. I båda fallen finns det däremot en datorsal i anslutning till musiksalen men det 

finns inga musikprogram installerade på datorerna. Det finns en tvetydighet i dessa lärares 

svar. På ett ställe i enkäten säger båda att de inte har någon digital utrustning men på ett annat 

ställe redovisar de att de har tillgång till varsin datorsal i anslutning till musiksalen. Den tredje 

läraren har en dator att tillgå i musiksalen men inte heller här finns det några musikprogram 

installerade. En av de tre lärarna efterfrågar kompetens i digital teknik.  

 

5.6.5 Jämförelse mellan lärarnas förutsättningar  

I grupp ett nämner drygt hälften av lärarna att de inte kan uppfylla kraven för instrumentspel. 

Ingen av lärarna i grupp två uttrycker att detta är det huvudsakliga problemet. De lärare i 
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samtliga tre grupper som inte har uppgett instrumentspel som ett hinder för måluppfyllelse har 

tillgång till mellan 0,4 och 2,2 ackordinstrument per elev, med undantag av en lärare som inte 

specificerat vilken utrustning som finns på skolan, utan bara sagt att det är knapert med 

musikutrustning av alla former. Majoriteten av de lärare som svarade att de inte kunde 

uppfylla kraven för instrumentspel har tillgång till 0,2 eller färre ackordinstrument per elev. 

 

Det som är gemensamt för grupp ett och grupp två är att majoriteten av lärarna i båda 

grupperna har svarat att de har problem att uppfylla de delar av det centrala innehållet och 

kunskapskraven som rör digitala verktyg. Fyra av de sju lärare som inte nämner digitala 

verktyg som ett hinder för måluppfyllelse finns i grupp ett. Två av dessa lärare har tillgång till 

en dator medan de övriga två inte verkar ha någon digital utrustning alls. En av de sistnämnda 

lärarna säger att bristen på modern utrustning gör det svårt att uppfylla kraven men läraren i 

fråga specificerar inte vad som är modern utrustning. De två lärare som saknar digital 

utrustning menar att deras bristande musikkompetens bidrar till att de inte kan uppfylla det 

centrala innehållet och kunskapskraven i allmänhet. En lärare i grupp två samt de två lärare 

som utgör grupp tre uttrycker inga svårigheter kring arbetet med digitala verktyg. En av dessa 

lärare uppger inte vilken digital utrustning som finns att tillgå på skolan, men beskriver att 

eleverna arbetar med program såsom audacity. De övriga två lärarna har tillgång till fem 

respektive sex datorer var. Av de lärare som säger att de inte kan uppfylla kraven som rör 

digitala verktyg har ingen tillgång till mer än en dator i undervisningsrummet. Tre av lärarna 

har tillgång till en datorsal men det finns inga musikprogram installerade på datorerna. 

 

Det är endast lärarna i grupp två som uttrycker att stora grupper utgör ett hinder för 

undervisningen. Dessa lärare har ett genomsnittligt elevantal på 24 elever per grupp, jämfört 

med lärarna i grupp ett som har ett genomsnittligt elevantal på 17 elever och lärarna i grupp 

tre som har ca 10 elever per grupp.  

 

5.7 Sammanfattning  

5.7.1 Grupp ett 

Utav de lärare som svarat att de har svårigheter att uppfylla det centrala innehållet och 

kunskapskraven har mindre än hälften tillgång till en musiksal. Hälften av lärarna bedriver 

istället sin musikundervisning i elevernas hemklassrum. Endast fyra av tio lärare har alltid 

tillgång till ett eller flera grupprum i musikundervisningen. Gruppstorlekarna varierar mellan 
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12 och 30 elever men de flesta lärarna har grupper som består av mindre än 20 elever. Ingen 

av lärarna i denna grupp uttrycker att gruppstorlekarna påverkar möjligheten till 

måluppfyllelse. Tillgången till ackordinstrument varierar mellan skolorna. En skola har endast 

två ackordinstrument medan en annan har 23 stycken. Så gott som alla lärarna i denna grupp 

säger att bristen på digitala verktyg och/eller övrig utrustning bidrar till att de inte kan 

uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. Fyra av lärarna i denna grupp säger att 

det helt saknar digital utrustning. Brist på lokaler, musikkompetens och för lite tid med för lite 

resurser är övriga faktorer som lärarna i denna grupp lyft som hinder för måluppfyllelse. 

 

5.7.2 Grupp två 

Tre av de fyra lärare som säger att de kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven 

i musik har tillgång till varsin musiksal. Samtliga lärare i denna grupp har minst tre rum att 

tillgå i sin undervisning. De fyra lärarnas genomsnittsgrupp består av 24 elever och de stora 

grupperna är enligt samtliga av dessa lärare en bidragande orsak till att de inte kan uppfylla 

det centrala innehållet och kunskapskraven till fullo. En lärare lyfter de stora grupperna som 

den enda anledningen till att det inte går att uppfylla det centrala innehållet och 

kunskapskraven på just den skolan.Tillgången till ackordinstrument varierar mycket mellan 

skolorna. De två lärare som har minst antal ackordinstrument i denna grupp har 10 stycken 

och den som har flest har 49 stycken. Tre av fyra lärare uttrycker att de har svårigheter att 

uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven delvis på grund av bristen på digitala 

verktyg. Samtliga lärare i grupp två är medvetna om att det finns digitala hjälpmedel att hämta 

på internet. 

 

5.7.3 Grupp tre 

De två lärare som säger att de kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven i 

musik har tillgång till varsin musiksal och deras elevgrupper består av mellan 8 och 12 elever. 

Tillgången till ackordinstrument är enligt båda lärarna tillräcklig. Den ena läraren har tillgång 

till sju ackordinstrument och den andra har tillgång till 22 ackordinstrument. Båda lärarna 

använder datorer i sin undervisning. Den ena läraren arbetar bland annat med musikredigering 

i gratisprogram såsom audacity och den andra läraren använder bland annat datorn för att sätta 

ljud och musik till film. 
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6. DISKUSSION 

6.1 Metodkritik 

Vi är nöjda med att vi valde att använda oss av enkäter i vår studie. I efterhand har vi dock 

kommit fram till en del saker som vi skulle kunnat förbättra och förtydliga vid konstruktionen 

av enkätfrågorna. Vi fokuserade lite för mycket på utrustning i den första enkäten, så 

gruppstorlekar och lokaler kom i skymundan. Eventuellt skulle respondenternas svar sett lite 

annorlunda ut om vi hade gett varje ram lika mycket fokus. I enkät ett frågade vi vilken 

musikutrustning lärarna har att tillgå i sin undervisning. Frågan var lite diffus, vilket ledde till 

att vi fick svar som var svåra att jämföra med varandra. De delar av utrustningen som så gott 

som alla lärare specificerade i sina enkätsvar var tillgången till ackordinstrument och datorer. 

Dessa delar fick således störst fokus i utrustningsavsnitten i resultatkapitlet. Enkät två 

handlade om digitala verktyg och slagverksstämmor. Allt eftersom analysen fortlöpte såg vi 

att enkätsvaren inte gav så mycket information om lärarnas tillgång till slagverksinstrument 

som vi hade hoppats. Nu i efterhand tycker vi att det hade varit intressant att redan i enkät ett 

fråga om lärarnas tillgång till slagverksinstrument. Vi blev istället tvungna att ändra vårt 

fokus och det blev naturligt att ackordinstrument fick ett större utrymme då det fanns mer 

stoff att arbeta med.  

 

Vår urvalsgrupp bestod delvis av lärare som känner till vilka vi är. Detta kan ha påverkat 

resultatet men troligtvis inte i så stor utsträckning, då de flesta av våra enkätfrågor var relativt 

sakliga. Vi tror istället att det bidrog till att vi fick in många enkätsvar. 16 av 21 lärare svarade 

på enkät ett och 9 av 16 lärare svarade på enkät två. De lärare som inte svarade på enkät ett 

kom alla från samma kommun. Utifrån några av svaren från de övriga lärarna i denna 

kommun kunde vi utläsa att bristen på utrustning var ett problem som nyligen lyfts i 

kommunen. Det skulle kunna vara så att de lärare som ansåg att de var nöjda med sin 

utrustning valde att inte svara på enkäten, då de var i mindre behov av förändring. Fyra av de 

fem lärare som inte svarade på enkäten var inhyrda från kulturskolan. Grundskolan är inte 

deras huvudsakliga arbetsplats och detta kan ha bidragit till att de inte svarade på enkäten. I 

enkät två svarade samtliga lärare i grupp två och tre. I grupp ett var det endast tre lärare som 

valde att svara. Frågorna i enkät två var relativt omfattande och krävde att läraren var väl 

medveten om hur de arbetar med några specifika delar av kursplanen. De lärare som säger att 

de kan eller nästan kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven har kanske en 

klarare bild av hur de skulle vilja gå tillväga för att få till en undervisning helt i samklang med 
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kursplanens krav än de lärare som säger att de inte kan uppfylla det centrala innehållet och 

kunskapskraven. Två av de lärare som inte svarade på enkät två svarade i enkät ett att de inte 

har tillräcklig musikkompetens för att kunna uppfylla samtliga delar av det centrala innehållet 

och kunskapskraven. Det är troligt att dessa lärare kände att enkät två var för omfattande. En 

av de andra lärarna som inte svarade på enkät två talade om för oss att det berodde på 

tidsbrist. Vi skickade ut enkät två strax innan påsklovet när flera lärare satt med sina skriftliga 

omdömen. Om vi inte hade varit tidsbegränsade skulle vi ha valt att skicka ut enkäten vid en 

annan tidpunkt. Detta är något vi tar med oss till ett annat arbete. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka vilken utrustning, vilken lokaltillgång och hur stora 

grupper musiklärarna i kommunala mellanstadiskolor i två kommuner har, samt försöka se 

samband mellan dessa ramar och lärarnas syn på möjligheten att uppfylla det centrala 

innehållet och kunskapskraven. 

 

6.2.1 Lärarnas tillgång till utrustning 

I vår studie framkommer det att det finns stora skillnader i vilken utrustning lärarna har att 

tillgå. Drygt en tredjedel av lärarna i vår studie uttrycker att bristen på instrument bidrar till att 

de inte kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. Vi har främst fokuserat på 

ackordinstrument i vår studie, men vi är väl medvetna om att det finns många andra 

instrument, som exempelvis trummor och bas, som kan påverka att lärarna inte kan uppfylla 

kraven. Vi tyckte dock att det var intressant att redovisa skolornas tillgång till 

ackordinstrument eftersom musiklärarnas riksförening (2011) har arbetat fram en checklista 

där det står att det bör finnas ett ackordinstrument per elev. Fyra av de sex lärare som 

uttrycker att de har svårigheter att uppfylla kraven för instrumentspel har tillgång till 0,2 eller 

färre ackordinstrument per elev. Ingen av de övriga lärarna har så låg tillgång till 

ackordinstrument, man kan därför tänka sig att tillgången till ackordinstrument spelar en viss 

roll för möjligheten till måluppfyllelse.  

 

I vår studie kan man se att tillgången till digitala verktyg varierar mycket mellan lärarna. Att 

nästan hälften av lärarna i grupp ett uppger att de helt saknar digitala verktyg är mycket 

anmärkningsvärt, då det krävs digitala verktyg för att kunna uppfylla det centrala innehållet 

och kunskapskraven. Samtliga lärare i grupp två och tre har tillgång till någon form av digital 
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utrustning. Majoriteten av lärarna i vår studie anser att bristen på digitala verktyg begränsar 

deras möjligheter att uppfylla kraven i kursplanen. Vi tycker att det är intressant att samtliga 

lärare i grupp två och tre poängterar att det finns tillgång till digitala hjälpmedel på internet 

men att alla inte använder sig av dem. Man kan tänka sig att lärarna i grupp två skulle kunna 

uppfylla kraven som rör digitala verktyg, då samtliga har tillgång till minst en dator. I grupp 

ett ser det dock ut som en omöjlighet för flera av lärarna att uppfylla kraven, då de säger att de 

helt saknar digital utrustning. I Skolinspektionens (2011) granskning framkom det att flera 

lärare efterfrågade kompetensutveckling i digital teknik och detta är något som flera lärare 

efterfrågar även i vår studie och man kan därför tänka sig att avsaknaden av både digital 

utrustning och digital kompetens är ett hinder för måluppfyllelse. I Sandbergs (1996) studie 

framkom det att två tredjedelar av lärarna ansåg att bristen på instrument och övrig utrustning 

utgjorde ett hinder för undervisningen. I vår studie säger tre fjärdedelar av lärarna att de inte 

kan uppfylla kraven i kursplanen på grund av brist på instrument och digital utrustning. 

 

6.2.2 Lärarnas lokaltillgång 

Det framkommer i vår studie att båda lärarna i grupp tre samt tre av fyra lärare i grupp två har 

tillgång till musiksal jämför med endast fyra av tio lärare i grupp ett. I den senare gruppen 

bedriver hälften av lärarna sin musikundervisning i elevernas hemklassrum, vilket 

överensstämmer både med vad Skolinspektionen (2010) och Sandberg (1996) kom fram till. 

Ingen av lärarna i de övriga grupperna bedriver sin undervisning i hemklassrum. Trots att det 

bara är två lärare som har uppgett att bristen på lokaler är ett hinder för undervisningen kan 

man ändå tänka sig att lokalerna spelar en relativt stor roll. Den största lokalbristen återfinns 

hos de lärare som säger att de inte kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. 

 

6.2.3 Lärarnas gruppstorlekar 

I vår studie har det framkommit att gruppstorlekarna varierar mycket. De lärare som svarat att 

de kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven, grupp tre, har grupper som består 

av mellan 8 och 12 elever. De lärare som inte kan uppfylla kraven, grupp ett, har en 

genomsnittsgrupp som består av 18 elever och de lärare som inte riktigt kan uppfylla kraven, 

grupp två, har en genomsnittsgrupp på 24 elever. I STAR-projektet definieras en liten klass 

som en elevgrupp med 13-17 elever medan en normalstor klass definieras som en elevgrupp 

med 22-25 elever (Achilles, 1999). Lärarna i grupp tre skulle således befinna sig strax under 

gränsen för en liten grupp och lärarna i grupp ett skulle befinna sig strax ovanför gränsen. 



37 
 

Lärarna i grupp två håller sig, med sitt genomsnittsantal, inom ramen för en normalstor klass. 

Flera av lärarna i grupp två har dock någon klass som består av upp till 30 elever, vilket är ett 

elevantal som är betydligt högre än det i normalklassen enligt definitionen i STAR-projeket. 

Enligt Hatties (2008) och Hanusheks (Krueger & Lindahl, 2002) studier finns det inga bevis 

för att elevers studieresultat blir bättre om gruppstorlekarna minskar. Krueger och Lindahl 

(ibid) samt Snooke (2010) menar däremot att studier visar att mindre grupper kan påverka 

elevers resultat positivt. I vår studie framkommer det att de lärare som har störst grupper är de 

som upplever att storleken på elevgrupperna utgör ett hinder för undervisningen. Detta 

överensstämmer både med Skolinspektionens (2011) granskning och Sandbergs (1996) studie, 

där musiklärarna uppgav att stora klasser bidrog till svårigheter att uppfylla innehållet i 

kursplanen. Lärarna i grupp ett och grupp tre har betydligt mindre grupper än vad lärarna i 

grupp två har och lyfter inte gruppstorleken som ett hinder för undervisningen. Det går inte att 

påvisa att elevernas studieresultat blir bättre med mindre grupper, däremot visar vår studie att 

lärarna själva upplever att de inte kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven när 

elevgrupperna är för stora.  

 

6.3 Reflektioner  

Syftet med vår studie var att undersöka vilken utrustning, vilken lokaltillgång och hur stora 

grupper musiklärarna i kommunala mellanstadieskolor i två kommuner har, samt försöka se 

samband mellan dessa ramar och lärarnas syn på möjligheten att uppfylla det centrala 

innehållet och kunskapskraven. Det vi kom fram till i vår studie var att brist på utrustning, 

både instrument och digitala verktyg, var det som flest lärare lyfte som ett hinder för 

måluppfyllelse. Innan vi påbörjade vår studie trodde vi att flera lärare skulle uppge att 

bristande utrustning var ett problem för deras måluppfyllelse, men vi blev förvånade när vi 

såg hur pass dåligt ställt det var med utrustning på vissa skolor. En lärare uppgav att det inte 

ens var möjlighet att spela upp ljud på musiklektionerna och tre andra lärare sa att de inte 

hade någon digital utrustning. Finns det inte ens en uppspelningsenhet eller digitala verktyg 

anser vi att det måste vara omöjligt att bedriva en fullgod musikundervisning och det sa även 

dessa lärare. En fjärdedel av lärarna i vår studie uttryckte att stora grupper bidrar till 

svårigheter att uppfylla kraven i kursplanen. Dessa lärare hade ett högre genomsnittligt 

elevantal än de övriga lärarna. Precis som Lisa Bengter (Fotnoten, 2011) tror vi att det är svårt 

att bedriva en bra undervisning i helklass. Musikundervisning handlar mycket om 

ögonblicksbedömning, att vara med och samtidigt se vad varje elev presterar. Om grupperna 
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är allt för stora tror vi att det kan bli svårt att göra en rättvis bedömning. Endast en åttondel av 

lärarna sa att bristen på lokaler begränsar deras undervisning. Vi såg dock att en stor del av de 

övriga lärarna hade en mycket låg lokaltillgång, särskilt de lärare som svarade att de inte kan 

uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. Flera av dessa lärare saknar även 

utrustning och lyfte främst detta som ett hinder i undervisningen, man kan dock tänka sig att 

lokalerna också bidrar till att de inte kan uppfylla kraven. Finns det ingen utrustning så spelar 

det inte så stor roll hur många rum som finns att tillgå i undervisningen.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Det skulle ha varit intressant att se hur andra faktorer än utrustning, lokaler och gruppstorlekar 

påverkar lärarnas syn på möjligheten till måluppfyllelse. I vår studie kommenterade några 

lärare att bristen på allmän musikkompetens bidrog till att de inte kunde arbeta med 

kursplanen på ett tillfredsställande sätt, några efterfrågade kompetensutveckling i digital 

teknik och andra menade att tidsbrist i kombination med för stora grupper och för lite 

instrument gör det svårt att bedriva en bra undervisning. Dessa faktorer skulle kunna få större 

utrymme i ett annat arbete. I dagens samhälle blir datorerna allt mer viktiga. I vår studie 

framkom det att det fanns en stor brist på digital utrustning i skolorna och flera av lärarna 

efterfrågar kompetensutveckling inom digital teknik. En studie som beskriver hur lärare 

arbetar med digital teknik skulle kunna hjälpa många musiklärare.  
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