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ABSTRACT 

Music and differences in knowledge – a study of music teachers experiences with differences 

in musical knowledge.  

The purpose of this paper is to, out of a music teacher’s perspective, see if the differences in 

music abilities between 7th grade students are at all, or in some ways connected to the 

previous schools they’ve attended. I will also research in what areas, in the subject of music, 

students are differing more, as well as less, in their knowledge.   

The analysis is based on interviews with six 7th grade music teachers working in the Swedish 

nine-year compulsory school system. According to the teachers, the result of these interviews 

show that students do come from different music teaching backgrounds that can affect their 

skills in the subject. These teachers argue that students own music interest along with 

practicing in their free time, the pedagogues and access to material are all important 

components to why students differ in their music skills. According to the teachers, there is 

more of a difference in knowledge among the students when it comes to digital tools and 

ensemble playing and less of a difference when it comes to singing.  
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1 INLEDNING 
 

De estetiska ämnena och då framförallt musik har alltid intresserad mig. Jag gick det estetiska 

programmet på gymnasiet där inriktningen var teater och musik. Detta gav mersmak och efter 

gymnasiet började jag studera diverse musikkurser på Linnéuniversitetet och så småningom 

även musiklärarprogrammet. Att ägna en stor del av min fritid åt sång och musik är därför 

självklart för mig.  

Nu är det dags att skriva mitt examensarbete för lärarutbildningen och då vill jag att det ska 

handla om något speciellt och framförallt något intressant. Något som jag kan ha nytta av i 

min framtida roll som pedagog. Det skulle vara intressant att genomföra någon slags 

undersökning där jag utifrån ett lärarperspektiv kan få reda på hur lärarna upplever att det kan 

vara i skolorna. Framförallt hur de upplever att det är i sin undervisning, samt hur de ser på 

elevernas olika kunskaper och färdigheter. Eftersom jag har arbetat som musiklärare under 

några år kan det vara av intresse att se hur andra lärare ser på olika saker inom undervisningen 

och skolan.   

Jag hoppas därför att jag genom detta arbete kan få nya erfarenheter och synvinklar på hur 

andra musiklärare upplever att kunskapsnivåer mellan elever i musikundervisningen kan vara. 

Det kommer jag ha nytta av i mitt fortsatta arbete som lärare.  

 

1.1 BAKGRUND  

 

Efter många år av musikstuderande och musikutövande har jag upplevt att musik är så mycket 

mer än bara sång, spel och lyssning. Det handlar om glädje, passion, avkoppling och inte 

minst koncentration. Den norske professorn i musikvetenskap Jon-Roar Björkvold pratar ofta 

om hur viktig musiken är för kreativiteten, effektiviteten och överlevnaden. Björkvolds 

musiska teori har spritts över hela världen och mottagits med stort intresse av olika 

pedagoger. Några viktiga syften med att ha musikämnet i skolan, om man ska tolka 

skolverkets kursplan i musik, är att musicera, spela och sjunga. Varköy skriver ”Syftet är inte 

att fostra professionella musiker, utan att stödja den individuella utvecklingen.
1
 Det handlar 

                                                           
1 Varköy, Öivind. Varför musik? En musikpedagogisk idéhistoria, 1996, s. 90 
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alltså också om sådant som gemenskap och om att bygga upp en bra självkänsla för eleverna 

menar Varköy.  

 

Musikundervisningen i skolan är förknippat med ett aktivt musicerande i någon form där 

upplevelser och känslor är inblandade. Att spela och sjunga tillsammans innebär träning i att 

samordna sitt musicerande med andra, lyssna på andra och passa in sina musikaliska insatser i 

rätt ögonblick för att skapa ett gemensamt klingande resultat.
2
 

 

Skolämnena kan se väldigt olika ut beroende på vilken skola man går på. Det finns en 

läroplan och inte minst en kursplan i varje skolämne som ska följas men det kan skiljas åt 

mellan skolorna hur de väljer att tolka den. Olika saker påverkar hur lektionerna ute på 

skolorna ser ut. Det kan handla om lärarens kompetens, elevgruppen, klassrummet, resurser 

och läromedel. Alla elever ska ha samma rätt till att få en så bra och kompetent undervisning 

och skolgång som möjligt enligt skolverket. I skolans kärnämnen, svenska, engelska och 

matematik läggs det stor vikt vid att alla elever når målen. Detta gäller i stor utsträckning alla 

de så kallade teoretiska ämnen. Frågan är hur det ser ut i de praktiska ämnena som är musik, 

bild, idrott, hemkunskap och slöjd. Skiljer sig dessa ämnen mer eller kanske mindre åt mellan 

skolorna än de teoretiska ämnena gör? Har elever som går på förhållandevis små skolor 

samma förutsättningar i skolämnena som de elever som går på stora skolor?  

För att försöka få en bild av hur musiklärare upplever det, kommer jag ägna mitt 

examensarbete åt att fokusera på just musiklärares åsikter och upplevelser kring huruvida det 

verkar ha någon betydelse rent kunskapsmässigt vilken skola du går eller har gått på när det 

kommer till kunskapsskillnader.  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

 

Finns det några nivåskillnader i musikämnet mellan elever som kommer från olika skolor när 

man börjar i årskurs 7? Jag vill ta reda på om musiklärare upplever att det finns några tydliga 

skillnader rent kunskapsmässigt och vad anledningarna till dessa kunskapsskillnader då kan 

vara? Anser några lärare att alla sjuor ligger på samma nivå eller kan de se avvikelser? Om 
                                                           
2
 Myndigheten för skolutveckling. Musik – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning, 2007, s. 15 
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skillnader finns, var är då dessa mest tydliga enligt musiklärarna? Kan det vara i själva 

musicerandet eller är det kanske i de mer teoretiska bitarna? Eller kan det faktiskt vara så 

enkelt att musiklärarna upplever att alla elever är på liknade kunskapsnivå oavsett vilken 

skola man tidigare gått på? Är det så, att faktiskt alla skolor följer de direktiv som krävs för att 

ge våra elever så bra musikundervisning som möjligt? Jag vill få en bra och tydlig bild av hur 

musiklärarna ute på skolorna ser på och upplever detta.   

Detta leder mig fram till mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

1.3 SYFTE 

 

Syftet med detta arbete är att ur ett musiklärarperspektiv se vad eventuella kunskapsskillnader 

inom musikämnet kan beror på, samt om dessa eventuella skillnader kan kopplas till de skolor 

eleverna gått i under tidigare år. 

 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 

 

 Vad anser musiklärarna att eventuella kunskapsskillnader i musikämnet beror på? 

 

 Vilka samband ser musiklärare i årskurs 7 mellan elevernas musikkunskaper och 

vilken skola de gått på under årskurs 4-6?  

 

 Inom vilket/vilka centrala innehåll i musikundervisningen är de eventuella 

kunskapsskillnaderna störst respektive minst enligt musiklärarna?  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 

I min litteraturgenomgång kommer jag att beröra områden som kan ha betydelse för min 

fortsatta forskning. Styrdokument är något som skolan måste följa, därför bör det 

uppmärksammas. Likaså kommer kommentarer till styrdokumenten från olika forskare att 

presenteras. Samspelet mellan lärare och elev påverkar arbetet i skolan och är avgörande för 

kunskapsintaget. Likvärdighet i skolan kan också vara av betydelse för min forskning, inte 

minst för att se vad man kan förvänta sig av en skola och en utbildning i Sverige.  

 

2.1 STYRDOKUMENT  
 

För att kunna ge eleverna i Sverige rätt och likvärdig bildning och kunskap krävs skollag, 

läroplaner och kursplaner. De ska enligt riksdag och regeringen ligga till grund för hela 

skolans undervisning. I dessa planer står direktiv som alla lärare och rektorer måste följa. I 

Skollagen står det att ”utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära”.
3
 Kunskap, värden, utveckling och lärande är alltså enligt läroplanen 

skolans viktigaste ledord. I styrdokumenten understryks även vikten av att ge eleverna olika 

slags kunskaper. I Lgr 11 står det bland annat att:  

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
4
. 

Det står alltså uttryckligen att de estetiska ämnena ska finnas med i skolans vardag. Det står 

även att:  

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad 

och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och 

den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett 

lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.
5
  

Eleverna ska alltså kunna få olika slags kunskaper som tillsammans bildar en helhet.  
                                                           
3
 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 7 

4
 Lgr 11, s. 10 

5
 Lgr 11, s. 10 
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Kunskapsbegreppet kan delas in i fyra former av kunskap, i såkallade fyra F. Fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet.
6
 Eleven måste lära sig fakta och förstå innebörden av dessa fakta. 

Eleven måste kunna utöva sina färdigheter i det berörda ämnet. När man arbetat tillräckligt 

mycket och fått förtrogenhet och känner sig bekväm med ämnet och dessutom fått verktygen 

för att använda kunskapen på rätt sätt så har man nått alla fyra punkter. Dessa olika 

kunskapsformer samspelar givetvis med varandra och utgör en kunskapstypologi som inte är 

hierarkisk.
7
 Det står alltså i styrdokumenten att det är viktigt att lyfta fram olika slags 

kunskaper och att ingen kunskap ska vara mer värd än någon annan.  

När man läser kursplanen i musik får man bilden av att skolämnet ska innehålla väldigt 

mycket.  

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt 

att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till 

musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som 

gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.
8
  

Det handlar alltså mycket om att musicera och om musiklyssning men det handlar även lika 

mycket om hur viktig musiken är som kommunikationsmedel. Samarbete och gemenskap med 

andra är mycket stora bitar inom musikundervisningen. Sundin skriver att ”musik är ett medel 

för en allmän socialisation, d.v.s. musikens möjlighet att fostra och dana karaktären, att skapa 

gemenskap eller träna samarbetsförmågan.
9
 Musikundervisningen bidrar alltså enligt Sundin 

till så mycket mer än att bara spela och sjunga. Den är en del av människans socialisation.  

”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas”
10

 står det i läroplanen. Ändå tycks de sinnliga och estetiska ämnena får allt 

mindre utrymme i skolan enligt Sundin. ”Musikundervisning prioriteras emellertid inte i 

Sverige. Ytterst få resurser styrs till musik, drama och bild i pedagogutbildningarna”
11

 skrev 

Uddholm redan 1993. Han undrar varför de estetiska ämnena inte prioriteras trots läroplanens 

direktiv.  Ändå har inte läroplansutredarna behandlat det riktigt anser forskaren Berit Uddén. 

”Den idag samhällsvetenskapligt grundande officiella pedagogiken tycks ha svårt att tillägna 

                                                           
6
 Gustavsson, Bernt. Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, 2002, s. 15 

7
 Carlgren, Ingrid. Bedömning för lärande, Kunnande-kunskap-kunnighet. 2011, s. 43 

8
 Lgr 11. S 100 

9
 Sundin Bertil, Musiken i människan – om tradition och förnyelse inom det estetiska områdets pedagogik, 

1988, s. 113 
10

 Lgr 11, s. 10 
11

 Uddholm Mats. Pedagogen – och den musikaliska människan, 1993, s. 10 
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sig den musiska teorins flervetenskapliga ansats”.
12

 Trots att det läggs en förhållandevis stor 

vikt vid musikens betydelse i den nya läroplanen Lgr11. Det står bland annat att musik har 

betydelse för personlighetsutveckling och lärande. Vygotskij ansåg att estetiken hade en 

viktig plats i skolan. Han ansåg att det var ett område som passade eleverna utifrån deras 

uttryckssätt och intresse.
13

 Fil. Dr i musikvetenskap Börje Stålhammar påpekar att ”eftersom 

95 % av dagens ungdom anger musik som sitt största fritidsintresse kan man anta att de 

besitter ett stort erfarenhetskapital inom detta område”.
14

 Då borde detta ämne verkligen 

premieras anser Stålhammar. Gustavsson hävdar att den praktiska kunskapen länge ansetts 

som mindre värd än den teoretiska kunskapen och musikämnet är ett kreativt ämne. ”I 

läroplanen används orden kreativ och skapande för en viss grupp ämnen, de estetiska. Detta 

trots att begreppet kreativ egentligen innebär ”nyskapande i tanke”.
15

 En intressant tanke 

eftersom praktik och handling ofta hålls isär. Kunskap ska vila på en demokratisk grund och 

ingen kunskap ska vara mer värd än någon annan. Det ska finnas en bra balans mellan 

praktisk och teoretisk kunskap.
16

 Praktiska och teoretiska kunskapsformer i musik är ett sätt 

att beskriva mångfalden av olika aspekter och perspektiv som kan förekomma i ämnet 

musik.
17

  

 

2.2 LÄRARE OCH ELEV 
 

 

Det finns många faktorer som måste överensstämma för att kunskapsskillnader inom skolan 

inte ska uppstå. Samarbetet mellan elev och lärare är en viktig del.  

Vad gör en lärare till en bra pedagog? Forskaren Håkan Jenner pratar om hur viktig 

motivationen är för samspelet mellan lärare och elev. ”Motivation är inte en egenskap hos 

individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får”.18 

Motivation och motivationsarbete är alltså enligt Jenner en fråga om bemötande.19 Relationen 

mellan en elev och en lärare är helt avgörande och påverkas av exempelvis kulturella aspekter 

                                                           
12

 Uddén Berit, Musik pedagogik med kunskapande barn, 2001, s. 127 
13

 Grahn Margaretha och Öfverström Christel. Musiskt lärande- ett förhållningssätt för alla lärare, 2007, s. 26 
14

 Stålhammar Börje, Grounded Theory och musikpedagogik, 1999, s.75 
15

 Grahn 2007, s.16 
16

 Skolverket. Bildning och kunskap. 1994, s. 47 
17

 Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 16 
18

 Jenner Håkan. Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Stockholm 2004, S. 9 
19

 Jenner, 2004, s. 15 
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och samhällets värderingar. Det gäller för en pedagog att kunna läsa av eleven så att det kan 

byggas upp en bra relation mellan dem.  

Det är skolans uppgift att skapa pedagogiska miljöer som främjar elevers utveckling och 

stimulerar deras självkänsla och engagemang.20 Ett viktigt ord inom pedagogiken är samspel. 

Det syftar alltså på samspelet mellan elev och lärare, vilket är viktigt.  Samarbetet mellan elev 

och pedagog är faktiskt helt avgörande för lärande,21 hävdar forskaren Olga Dysthe. Hur 

bygger man upp ett bra samspel med sina elever? Det viktigaste är att man ser varje enskild 

elev. Jenner citerar Professor Bengt Börjesson i hans bok Om lusten och viljan att lära ”Det 

viktiga är inte att man blir sedd – det blir man alltid som klient, patient eller elev – det 

avgörande är hur man blir sedd”.22 Lärare får aldrig ha en förutfattad mening om hur eleven 

är. När en lärare träffar en elevgrupp för första gången hävdar Jenner att alla elever är på ruta 

ett och relationen skapas redan vid parternas första möte
23

. Därifrån gäller det att bygga 

relationer med alla i gruppen så att ett fint samarbete inleds. Alla träffarna eller mötena 

lärarna har med eleverna har alltid ett innehåll. Mötet påverkas givetvis också enligt Jenner av 

elevernas vardagskultur samt organisationskultur
24

. Hur upplever de olika eleverna det i 

mötet, vilka traditioner finns och vad sitter i väggarna? Lagar och regler, alltså samhälleliga 

värderingar hävdar Jenner påverkar mötet. Han pratar om attributioner (orsaksförklaring),25 

d.v.s. att man alltid vill ha en orsaksförklaring till allt som sker.  

Det är läraren som formar möjligheterna för elevernas initiativ och delaktighet.26 Positiva 

förväntningar leder till goda resultat27 hävdar Jenner. Han pratar då om Pygmalioneffekten 

som är en omfattande pedagogisk forskning. Klarar eleven att ha positiva förväntningar så har 

han kommit en bra bit på väg. Det samma gäller även om man tänker tvärtom, att detta klarar 

jag aldrig. Negativa förväntningar leder till dåliga resultat. Så det är därför viktigt att få 

eleverna att känna sig positiva till en uppgift. Klarar pedagogen det så har han överfört något 

bra. Det är dock inte alltid lätt för en lärare att klara detta på grund av olika faktorer, såsom 

exempelvis tidsbrist. Den enskilda eleven är tvungen att försöka följa med i framställningen 

                                                           
20

 Säljö Roger och Hjörne Eva. Att platsa i en skola för alla – Elevhälsa och förhandling om normalitet i den 
svenska skolan, 2008, s. 13 
21

 Dysthe Olga. Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande Ur Dialog, samspel och lärande. Lund 
2003, S. 44 
22

 Jenner, 2004, s. 18 
23

 Jenner, 2004, s. 23 
24

 Jenner, 2004, s. 24 
25

 Jenner, 2004, s. 19 
26

 Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 35 
27

 Jenner, 2004, s. 20 
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och läraren kan inte hela tiden ägna uppmärksamhet åt varje elevs intresse eller åt vad han 

eller hon helst skulle vilja syssla med för stunden.28 Det är inte alltid helt lätt att vara elev 

heller. Elevrollen ställer krav av många olika slag som inte bara har med förmågan att ta sig 

till kunskaper och färdigheter att göra.29  

Mats Trondman skriver i en artikel om högstadieungdomars syn och förväntningar på hur en 

bra lärare ska vara. Ungdomarna delade in sina svar i 7 kompetensområden. 1, Vara en 

auktoritet. Alltså att ta ansvar och ha förmågan att leda en grupp. En lärare har övertag och är 

i maktposition och den får aldrig utnyttjas. Det gäller att kunna leda en grupp på ett rättvist 

och lagom strikt sätt. 2, Ha goda ämneskunskaper. Läraren måste givetvis ha god fakta i det 

han ska förmedla. 3, Vara en god pedagog. Att kunna lära ut och förklara på ett bra sätt. 4, 

Vara engagerad. Gilla sitt jobb och visa engagemang är en förutsättning. Det smittar 

dessutom av sig. 5, Ha humor. Humor innebär trygghet. Om man har en lättsam och bra 

stämning i klassen förbättras studieresultaten också. 6, Ha en utvecklad interpersonell 

kompetens. Att man kan prata med läraren ansikte mot ansikte. Läraren ska visa empati och 

förstå andras känslor. Han ska ha socialt perspektivtagande, alltså kunna se och förstå elevens 

sociala relationer. Att kunna ha perspektivseende, alltså att kunna se världen med elevens 

ögon30 är en viktig egenskap. Ha kognitiv komplexitet och se olika möjliga förklaringar till 

varför eleven är som hon är. Pedagogen måste ha fakta om eleven för att kunna förstå varför 

han är som han är. Att kunna erkänna sina fel och brister och ha självreflektion. En lärare gör 

ju fel som alla andra människor. 7, Vara seende och stödja en sund narcissistisk utveckling. 

Alltså att se och stödja det eleven känner och säger. Ungdomarna har alltid rätt att uttrycka 

vad de känner. Helt enkelt att alla elever blir sedda.31  

En lärare utvecklar och arbetar med just sitt pedagogiska synsätt. Man kan då prata om 

praktisk yrkesteori. Det handlar om den kunskap som varje yrkesverksam har fått med sig 

genom åren och som ligger till grund för hur utvecklingen av den egna yrkesverksamheten 

formas. Det är en individuell konstruktion där det gäller att kvalificera sig till sitt yrke. 

Praktisk yrkesteori är enligt Lauvås och Handal det huvudsakliga styrinstrumentet för lärarens 

                                                           
28

 Säljö & Hjörne, 2008 s. 12 
29

 Säljö & Hjörne, 2008 s. 19 
30

 Jenner, 2004 s. 25 
31

 Trondman Mats. Schysst men knäpp eller surast i kommunen. Kultursociologi i praktiken. Lund 1999, s. 100-
104. 
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handlande. Praktisk yrkesteori är den enskildes föreställningar om praktiken och om den 

samlande handlingsberedskapen för den praktiska verksamheten.32  

Den praktiska yrkesteorin består av tre komponenter: Värderingar, erfarenheter och kunskap.  

Värderingar är hur man tycker, tänker och väljer att handla i olika situationer. Personliga 

erfarenheter är ett resultat av de slutsatser som läraren tar genom att reflektera kring sina egna 

och andras handlingar. Kunskaper får vi av erfarenheter som huvudsakligen förmedlas med 

hjälp av vetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Den kunskap, erfarenhet och de 

värderingar som ligger till grund för våra handlingar har alltså betydelse och kallas då för den 

praktiska yrkesteorin. 

 

 

2.3 LIKVÄRDIGHET I SKOLAN 
 

Att alla skall få utbildning ter sig som en självklarhet i vår tid. Det är svårt att ens komma med 

någon invändning mot denna tanke att utbildning skall vara tillgänglig för alla barn oavsett deras 

sociala bakgrund, individuella förutsättningar eller andra faktorer
33

 (En skola för alla).   

På 90-talet gick skolorna från att vara statliga till att kommunaliseras och en ny läroplan, 

Lpo94 kom med fokus på målstyrning. Varje kommun hade sin egen skolplan att följa. Den 

måste givetvis överrensstämma med styrdokumenten som nu är Lgr 11 men det kan ändå bli 

så att kommunerna i landet skiljer sig i sitt upplägg. Sedan är det såklart upp till varje enskild 

skola inom kommunen hur man vill lägga upp sitt arbete och sin profil. Alla skolor använder 

sig av just sitt pedagogiska synsätt. Skolan har fortfarande samma mål och samma läroplan, 

men sätten att nå dessa mål är olika för olika skolor
34

 påpekar Säljö och Hjörne. Kommunerna 

bestämmer hur resurserna ska fördelas mellan skolorna. Skolverket skriver att det finns stora 

variationer såväl mellan kommuner som inom kommuner, inte minst när det gäller resurser.
35

 

Det är skolledningen som bestämmer hur mycket resurser som skall läggas på olika lokala 

behov som gäller på just den skola man verkar.
36

 Säljö och Hjörne skriver om problematiken 

kring hur resursfördelningen ska fördelas i skolan.   

                                                           
32

 Lauvås Per och Handal Gunnar. Handledning och praktisk yrkesteori. 2001, s. 206. 
33

 Säljö & Hjörne, 2008 s. 27 
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 Säljö & Hjörne, 2008 s. 26 
35

 Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 2009, s. 22 
36
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Är det bättre att satsa mer pengar på de yngre barnen tidigt i skolgången i syfte att förebygga 

svårigheter? Eller är det bättre att satsa pengarna på gymnasiet, där bevisligen många studerande 

har svårigheter och en betydande andel hoppar av? Hur stora resurser ska skall gå till den 

reguljära undervisningen i grundskolan och hur mycket skall gå till olika former av 

specialundervisning för elever i behov av särskilt stöd? Hur mycket skall satsas på elever med 

läs- och skrivsvårigheter, elever som har problem med matematiken, eller som har ett annat 

modersmål än svenska? Det finns rader av överväganden av detta slag som måste hanteras 

genom politiska beslut, administrativa åtgärder och bedömningar av olika slags expertis inom 

och utanför skolan.
37

  

Det är alltså många frågor och funderingar som måste vävas in för att de berörda ska kunna 

besluta hur resursfördelningen ska se ut. 

Det finns även stora variationer mellan kommuner när det gäller lärartäthet och antalet 

behöriga lärare. Forskningen är enligt skolverket samstämmig om att lärarens kompetens är 

mycket viktig och nära förknippad med hur väl undervisningen genomförs.
38

 Det är upp till 

varje enskild lärare hur man lägger upp undervisningen. Det som ska ligga i fokus på skolan 

är eleven och pedagogen. Att läraren har god kompetens och att eleven presterar bra resultat 

och får bra betyg. Sedan kan det även ha stor betydelse hurdant stöd man har hemifrån. En 

förutsättning för att skolan ska kunna genomföra sitt kunskapsuppdrag är att det finns en 

förståelse för sambanden mellan mål, kunskapsinnehåll samt bedömning och betygsättning. 

Myndigheten för skolutveckling vill bidra till diskussioner pedagoger emellan om dessa 

samband.
39

 Det anses alltså vara av stor vikt att lärarna samarbetar med sina kolleger, inte 

bara på samma skola utan även mellan skolorna.       

Variationen mellan skolor är enligt skolverket ändå förhållandevis liten i Sverige om man 

tittar på elevernas resultat.
40

 I internationella jämförelser brukar därför det svenska 

skolsystemet beskrivas som likvärdigt, men många studier visar att denna bild till viss del har 

förändrats. Den genomsnittliga kostnaden för en svensk grundskoleelev är ungefär 75000 

kronor per år, en siffra som för övrigt placerar oss högst upp bland jämförbara västländer 

(skolverket, 2007).
41

 Vad är det som påverkar vad eleverna presterar för resultat i skolan? 

Skolverket skriver att det rör sig om en mängd olika faktorer. Två viktiga saker som påverkar 

elevers resultat är skolans lärartäthet samt invandrartätheten bland eleverna. Skilsmässobarn 
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 Säljö & Hjörne, 2008 s. 20 
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 Skolverket, 2009, s.26 
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 Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.6 
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presterar också i allmänhet sämre resultat. Det finns även tydliga samband mellan föräldrars 

utbildningsnivå och elevers resultat. De elever som har välutbildade föräldrar har i allmänhet 

bättre skolresultat. Det finns enligt skolverket fyra breda förändringsspår i svensk grundskola 

vad gäller elevresultat som är väl underbyggda i forskning och utvärdering nämligen 

segregering, decentralisering, differentiering och individualisering.
42

  

Hjörne och Säljö tar upp begreppet ”en skola för alla”. De påpekar att begreppet kan tolkas på 

olika sätt. Ska det vara ”EN skola för alla” eller ”en skola för ALLA”.
43

 I ett demokratiskt 

samhälle med en allmän skola uppfattar de flesta att individen kan göra anspråk på att få en 

utbildning som passar hennes eller hans intressen och som utvecklar centrala förmågor.
44

 Om 

man har svårt att tillgodogöra sig undervisningen, har man rätt till stöd och hjälp så att man 

kommer vidare, detta gäller samtliga ämnen. Säljö och Hjörne skriver att samhället har ett väl 

fungerande skolsystem som inom givna ekonomiska ramar löser de problem man har till 

uppgift att lösa: barnen får en god undervisning, trivs i skolan, avslutar sina studier 

framgångsrikt och så vidare.
45

  

2003 gjordes en nationell utvärdering av grundskolan, NU 03. Det är enligt NU 03 stora 

skillnader i hur musikundervisningen genomförs och hur lärarnas arbetssituation och 

arbetsvillkor ser ut på olika skolor.
46

 NU 03 studien visar att det finns stora variationer mellan 

skolor med avseende på vilka ämnesmål som behandlas och vilka förutsättningar som finns 

för att nå målen.
47

 Skolverket skriver att det i och för sig inte är fel att innehållet i 

musikundervisningen varierar men att det blir ett problem om kunskapsnivån i slutändan 

varierar
48

. Fördelningen av olika kunskapsformer varierar kraftigt mellan olika skolor, klasser 

och grupper kom man fram till i NU 03.
49

 Likvärdigheten kan här ifrågasättas.  

Det står i styrdokumenten att varje elev har rätt till likvärdig utbildning ”Skollagen föreskriver 

att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen”.
50

 

Vidare skriver skolverket att ”varje elev har rätt till lika möjligheter till lärande och 
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 Skolverket, 2009, s. 36 
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utveckling och till likvärdig bedömning av prestationer – oavsett i vilken skola eleven går 

eller var i landet man bor”.
51

 Hur går det med likvärdigheten i ett system där kursplanens 

intentioner inte tycks genomsyra verksamheten lika starkt överallt?
52

 ifrågasätter Skolverket. 

I rapporten Musik i grundskolan – Är du med på noterna rektorn? 53 granskar skolinspektionen 

musikundervisningen i den svenska skolan. Skolinspektionens uppdrag är att granska kvalitén 

på utbildningen i svenska skolan. Inspektionerna ska bidra till att målen nås i samtliga ämnen 

och att kvaliteten på undervisningen håller så hög standard som möjligt. Inspektionen görs på 

samtliga skolor, i alla ämnen med jämna år.  

2011 genomförde skolinspektionen en granskning av musikundervisningen på 35 

grundskolor, varav två fristående skolor, i 20 kommuner runt om i landet. Musiklektionerna 

har besökts i flera årskurser på varje skola. Observationer och intervjuer har gjorts med 

elever, lärare och rektorer. Syftet med granskningen är att förbättra kvaliteten på 

musikundervisningen i grundskolan. Inspektionen av skolorna ska bidra till utveckling sker 

som leder till att eleverna får en bättre musikundervisning genom alla årskurser. 

Förutsättningarna för en god musikundervisning är enligt skolinspektionen inte desamma för 

alla elever och skiljer sig åt både vad gäller lärarens kompetens, gruppstorlekar, lokaler och 

utrustning.
54

   

Resultatet av granskningen var att kvaliteten i musikundervisningen varierar mellan skolor 

och även inom skolor. Det är ett uppskattat ämne av eleverna men åtskilliga elever får inte 

den musikundervisning de har rätt till enligt skolinspektionen. Deras möjligheter att utveckla 

kunskaper inom ämnet och att nå målen är inte likvärdiga. Skolinspektionen kom fram till att 

kvaliteten i musikundervisningen påverkas av en rad samverkande faktorer, tillexempel 

musiklärarnas utbildning, hur tiden disponeras, tillgången på instrument och vilka lokaler som 

finns.
55

 Vidare kan man läsa i skolinspektionens text att ”konsekvensen kan bli att eleverna 

får en musikundervisning utan tillgång till vare sig instrument eller utbildade lärare i 

musik”.
56

   

Många av de intervjuade musiklärarna känner sig otillräckliga enligt skolinspektionens 

rapport. De talar om svårigheter att få tiden att räcka till. Lärarna undervisar oftast i helklass 
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under en lektionstid mellan 40-80 minuter. Ofta hinner inte den som undervisar hjälpa alla 

elever så mycket som det skulle behövas. I rapporten från skolinspektionen talar lärarna också 

om att en musiklärares roll kan vara komplex. Den sträcker sig från att vara pedagog och 

instruktör till att vara ljudtekniker. I rapporten kommer det också fram att det finns en brist på 

utbildade musiklärare i våra skolor. Ibland får skolorna hyra in musiklärare från kulturskolan. 

Det positiva med detta anses vara att det då sker en förbättring av kvaliteten på 

undervisningen. Det negativa är att musikämnet då ännu tydligare skiljs åt från skolan. Detta 

eftersom den inhyrda läraren inte tillhör något arbetslag på skolan och kanske inte har 

utbildning för att undervisa i klassundervisning. Av granskningen uppkom det också att det 

fanns stora brister i dokumentationen av ämnet. Få lärare skrev exempelvis några skriftliga 

omdömen. Det fanns även stora brister när det kom till att använda IT inom ämnet. Det fick 

endast ett fåtal av eleverna göra på musiklektionerna.
57

 

I sin doktorsavhandling gjorde musikforskaren Ralf Sandberg en undersökning där han 

frågade ett antal musiklärare vad de ansåg att musikens främsta uppgift i skolan är. Han kom 

fram till fyra olika betoningar. Han delar in dem i elevernas personliga och sociala utveckling, 

bestående värden och ideal, elevernas musikaliska kunskapsutveckling samt musikalisk 

kommunikation och upplevelse.
58

  Det är alltså olika hur musiklärare ser på ämnet och det är 

också många bitar som ska vävas in.  

I läroplan och kursplan står det tydligt att musikämnet är ett kunskapsämne. Genom 

skolinspektionens rapport kunde man se att många, särskilt elever, ansåg att musikämnet inte 

uppfattas som ett kunskapsämne utan mer som ett rekreationsämne.  

Ansvaret av hur undervisningen läggs upp i de olika ämnena har naturligtvis läraren men 

huvudansvaret för att verksamheten håller bra kvalitet har rektorn. Det kom fram av 

skolinspektionens granskning att skolornas rektorer inte hade någon vidare koll på hur 

musikundervisningen såg ut på skolan.
59

 Den bild de hade var att undervisningen var bra. 

Lärarna upplevde att det som de flesta ser på skolorna av musikundervisningen är det som 

händer under högtider som exempelvis skolavslutningar. Och då är det alltid bra och trevligt 
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men detta ger ingen varken rättvis eller helhetsbild av hur det ser ut vardagar i 

musikklassrummen skriver skolinspektionen.
60

  

 Givetvis fanns det även några positiva saker i granskningen när det gäller hur man arbetade 

med musikämnet. På många skolor arbetade man tematiskt och jobbade till exempel med en 

skolmusikal. Då lades extra mycket tid till att öva och spela musik och gemenskapen mellan 

eleverna blev stor. 

Skolinspektionen skriver att efter införandet av den nya läroplanen innebär det att det ska 

sättas ännu högre krav på utbildningskvaliteten. Det står i rapporten att de skolorna de besökt 

har tre till sex månader på sig att bli bättre och höja kvaliteten på musikundervisningen. 
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3 METOD 
 

Vilken metod är bäst för att ur ett musiklärarperspektiv se om det finns några samband mellan 

elevers musikkunskaper och vilken skola de gått på tidigare? ”Genom att fråga andra 

människor om exempelvis vad de gör eller hur de upplever ett fenomen kan forskare och 

studenter få de nödvändiga kreativa uppslagen till sitt fortsatta arbete”
61

 skriver Ahrne och 

Eriksson-Zetterquist. Eftersom jag vill få fram en bild av hur just musiklärare i skolan 

upplever kunskapsskillnader mellan elever anser jag att just intervjuer av musiklärare är ett 

bra sätt att få fram ett resultat. För att undersöka mina forskningsfrågor har jag valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer. Syftet med intervjuer är att samla kunskaper från 

individer som är delaktiga i en social miljö.
62

 Musiklärare ingår alla i den sociala miljö som 

jag vill undersöka, nämligen skolan. Anledningen till att jag vill presentera mitt arbete ur ett 

musiklärarperspektiv är att jag tror att de ofta får en trolig och verklig bild av hur det faktiskt 

kan se ut inom musikämnet i skolan. Dessutom finner jag det av intresse att se hur andra 

musiklärare upplever sin situation i undervisningen. Det är musiklärarna ihop med eleverna 

som bör veta hur skillnader inom ämnet kan se ut. Eftersom jag inte tror att elever är 

tillräckligt objektiva och kanske inte har den kunskap som krävs för att se nivåskillnader 

koncentrerar jag mig endast på lärarna. Jag kommer att intervjua ett antal musiklärare som 

undervisar på högstadiet, främst i årskurs 7. Detta för att se hur dessa lärare upplever 

nivåskillnader rent kunskapsmässigt bland sina elever när de kommer som nya i årskurs 7. Då 

ser musiklärarna eleverna med helt nya ögon och ändå har eleverna flera års musikstudier 

bakom sig. När eleverna börjar i högstadiet så kan eleverna komma från småskolor på 

landsbygden och lite större skolor i staden. Kan musiklärarna då se några samband mellan 

elevernas musikkunskaper och vilken skola de gått på tidigare? Utifrån min intervjustudie kan 

jag inte få fram hur det genomgående ser ut i verklighetens skolor. Men jag hoppas få en 

bättre inblick kring hur just dessa musiklärare ser på kunskapsskillnader inom 

musikundervisningen. 
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3.1 UNDERSÖKNINGSGRUPP 

 

För att få ett tillförlitligt svar på mina frågor har jag valt att intervjua sex olika musiklärare. 

”Om man intervjuar sex till åtta personer ur en särskild grupp ökar säkerheten att man fått ett 

material som är relativt oberoende av enskilda individers personliga uppfattningar”.
63

 Mitt 

arbete handlar om hur just dessa sex utvalda musiklärare upplever kunskapsskillnader och 

kanske kan det komma fram ett slags mönster i hur de upplever att det förhåller sig på våra 

skolor. Får man likartade svar av flera lärare så borde det inte bara handla om personliga 

åsikter utan kanske om en tendens. Dessa lärare är ju ändå professionella i sitt yrke och borde 

därför svara ur ett professionellt perspektiv. 

För att få ett så varierat svar på mina frågor som möjligt så har jag valt ut sex skolor i två 

olika kommuner. Utifall musiklärarna upplever att kommunens ekonomiska förutsättningar 

kan vara en bakgrund till att undervisningen ser olika ut bland våra skolor och att därför 

kunskapsskillnader mellan elever blir tydliga. Hur mycket pengar kommunen satsar på 

musikundervisningen kan vara av betydelse. För att se om lärarna upplever några sådana 

tecken finns valde jag ut två olika kommuner, varav en är stor och en mindre. Tre av 

högstadieskolorna ligger inne i en stad. De andra tre skolorna är mindre skolor som ligger i 

samhällen några mil utanför en stad. Jag har varit noga med att de utvalda skolorna ska ha ett 

ganska stort upptagningsområde för att få intressanta svar.  Kommer man till en skola som 

endast tar emot elever från en skola, blir det inte lätt att jämföra sina elever eftersom de 

tidigare har genomgått samma undervisning. Därför anser jag att det är nödvändigt att den 

aktuella skolan har ett upptagningsområde från minst två olika skolor, gärna fler. Detta så att 

den aktuella musikläraren har elevgrupper att jämföra mellan. Några av skolorna är rena 

högstadieskolor medan de flesta är F-9 skolor. Två utav skolorna har en uttalad musikprofil. 

Det blir extra intressant att se om dessa musiklärare ser annorlunda på mina frågeställningar 

eftersom just musikämnet borde prioriteras mer där än på övriga skolor. Några av 

musiklärarna undervisar inte bara i 7-9 utan även på mellanstadiet, antingen på samma skola 

eller på en grannskola i kommunen. Det innebär att de alltså har undervisat sina 

högstadieelever även under tidigare år. Musiklärarna i samma kommun träffas ca 1-2 gånger 

per termin för ett konferensmöte då erfarenheter och åsikter utbyts. Det diskuteras även betyg 

och bedömning samt gemensamma upplägg inom undervisningen och ämnet. Jag kommer 

senare i resultatdelen kalla skolorna och musiklärarna för A, B, C, D, E och F. 
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3.2 INTERVJUNS UTFORMNING 

 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer på ca 20-60 minuter. Kvalitativa intervjuer kan göras 

på olika sätt. Man kan exempelvis anpassa frågorna och ordningen och därmed få svar även 

på andra frågor.
64

 Jag får alltså tillfälle under intervjuns gång att lägga till ytterligare frågor 

om jag finner det nödvändigt alternativt kasta om ordningen om jag märker att den 

intervjuade börjar svara på andra frågor jag kommer att ställa senare. Jag hade tidigare skrivit 

ner 10 stycken frågor (se bilaga) som jag ansåg relevanta för att få svar på mina 

forskningsfrågor. Jag intervjuade en musiklärare på varje skola, alltså totalt sex stycken 

intervjuer. Jag gjorde en ljudupptagning på samtliga intervjuer för att i efterhand kunna 

kontrollera att jag uppfattat lärarna så rätt som möjligt. Jag förde också anteckningar ifall 

mina inspelningar av någon anledning skulle raderas. Avslutningsvis har jag sedan 

transkriberat intervjuerna exakt för att få ett så rätt resultat som möjligt som underlag till min 

analys.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
 

Jag kommer att börja med en presentation av de sex skolorna där musiklärarna arbetar. Det 

har jag valt att lägga under resultat- och analysdelen för att läsaren snabbt ska kunna titta 

tillbaka och få en överblick på de aktuella skolorna. Sedan fortsätter studien med en utförlig 

resultatpresentation.  

 

4.1 BESKRIVNING AV DE UTVALDA SKOLORNA 

 

Skola A är en skola som ligger inne i en stad. Det är en F-9 skola med ca 440 elever. Den har 

ett upptagningsområde från fem olika skolor, både stadsskolor och landsbygdsskolor. Från år 

sju skapas helt nya klasser. Det arbetar en musiklärare i år 7-9 och han är utbildad lärare och 

har arbetat som det under många år.  

Skola B är en F-9 skola som ligger i ett samhälle ca 3 mil från staden. Skolan har ett elevantal 

på ca 330 elever. Skolan har ett upptagningsområde från fyra skolor där två av dem är riktigt 

små. I år sju mixas klasserna. Här jobbar en utbildad musiklärare i år 7-9 sedan fem år. 

Läraren arbetar även på en annan skola inom upptagningsområdet.  

Skola C är en 7-9 skola med ca 530 elever som ligger mitt i staden. Den har ett 

upptagningsområde på sex skolor varav två har musikprofil. Fem av skolorna ligger i samma 

stad medan en ligger ett par mil utanför. Det arbetar två stycken musiklärare på denna skola 

varav jag intervjuat den ena. Han är utbildad musiklärare och har arbetat i över 20 år. Även 

här görs helt nya klasser i år sju.  

Skola D är en F-9 skola som ligger i ett samhälle ett par mil utanför en större stad. Där går ca 

650 elever. Skolan har ett upptagningsområde på tre skolor varav en ligger på landsbygden. 

Skolan har musikprofil och det jobbar två musiklärare i 7-9. Jag har valt att intervjua den 

lärare som arbetar heltid. Han är utbildad musiklärare och har arbetat som det i 10 år. Skolan 

bildar nya klasser i årskurs sju. 

Skola E är en 7-9 skola med ca 480 elever. Skolan ligger inne i staden med ett 

upptagningsområde på fyra skolor varav en ligger utanför staden. Skolan har musikprofil och 
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har två stycken musiklärare. Jag har intervjuat den ena. Hon är utbildad lärare och arbetar som 

det sedan några år. Klasserna mixas i årskurs sju.  

Skola F är en F-9 skola som ligger i ett mindre samhälle tre mil utanför staden. Där går 380 

elever. Skolan har ett upptagningsområde från tre skolor. Det är blandade klasser i år sju. Det 

arbetar en musiklärare som även har undervisningen på en annan skola inom 

upptagningsområdet. Han är utbildad musiklärare och har arbetat som det sedan ca 10 år 

tillbaka.  

 

4.2 RESULTATPRESENTATION 

 

Jag har valt att utgå från mina tre forskningsfrågor i resultatdelen. Mina forskningsfrågor är:  

 Vad anser musiklärarna att elevernas eventuella kunskapsskillnader i musikämnet 

beror på? 

 Vilka samband ser musiklärare i årskurs 7 mellan elevernas musikkunskaper och 

vilken skola de gått på under årskurs 4-6?  

 Inom vilket/vilka centrala innehåll i musikundervisningen är de eventuella 

kunskapsskillnaderna störst respektive minst enligt musiklärarna?  

Kapitlet bygger på referat och citat från intervjuerna och dessa presenteras i löpande text. I 

resultatdelen benämner jag musiklärarna med A, B, C, D, E och F beroende på vilken skola de 

arbetar på. Lärare på skola B, C, D och F arbetar även på mellanstadiet, antingen på den 

aktuella skolan eller på en skola inom upptagningsområdet och har därför bra insikt i hur 

eleverna har haft sin musikundervisning under tidigare år. Alla musiklärarna brinner för sitt 

ämne och därför är det väldigt skarpa och likartade svar hela tiden.  

 

4.2.1 Anledningar till kunskapsskillnader i musikundervisningen 

 

Musiklärarna upplever att kunskapsskillnader i musiken kan kopplas till en mängd olika 

faktorer, till exempel elevintresse, ämnets status, materialtillgång, pedagogen och 

fritidsmusicerandet. 
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Det kan som sagt finnas många anledningar till att eleverna inte nått målen i musikämnet 

enligt musiklärarna. Läraren på skola A, E och F pratar om elevsvårigheter. Att det finns 

elever med speciella behov. De nämner koncentrationssvårigheter, dyslexi, läs- och 

skrivsvårigheter. De pratar också mycket om intresse för ämnet. Är man intresserad av ämnet 

musik så blir det enligt lärarna lättare. Är eleven däremot helt ointresserad av musik har de 

svårare att nå målen.  Läraren på skola E påpekar att det inte bara handlar om elevintresse 

utan om lärarens intresse också. Hon talar om hur viktigt det är med engagemang och om 

vikten att få med sig alla elever. Läraren på skola F som också har jobbat med eleverna under 

de yngre åldrarna säger att ”många tror inte att man behöver jobba på musiken, de bara sitter 

där och då når man inga mål heller”.  

Läraren på skola B nämner ämnets status som en viktig del till att eleverna inte når målen i 

musikämnet. ”Det handlar om ämnets status. Man förväntar sig inga läxor”. Hon påpekar 

också att hon i högsta grad tror att förutsättningarna för att nå målen är en materialfråga. 

”Enligt skolverket så är det alltid en pedagogfråga men det tror jag inte på” säger hon. Finns 

det inga instrument så får du heller inte någon tid på instrumentet fortsätter hon.  

Läraren på skola C pratar mer om språkliga förutsättningar. Han har många elever med 

utländsk härkomst. Han påpekar att han har elever som inte har ett eget språk ens. ”Tänk dig 

själv att komma till Ryssland och så ska du lära dig kinesiska på ryska” säger han för att 

förklara dessa elevers svårigheter. Han säger även att:  

Jag tror det är mycket ovanligt att du inte har godkänt i musik och godkänt i alla andra ämnen. 

Det förekommer nästan aldrig. Det går hand i hand. Fixar du andra ämnen så fixar du musiken. 

Detta har flera av lärarna påpekat under intervjuerna. De tycker sig kunna se ett samband med 

de övriga ämnena. Klarar man de andra ämnena så klarar man med största sannolikhet 

musiken också. Samtidigt säger några av lärarna att de gillar musikämnet just eftersom det är 

ett ämne där de elever som inte är så studieinriktade och teoretiska kan briljera. 

Läraren på skola D, som är musikprofil, tycker att elevernas bristande musikkunskaper har 

med den tidigare skolans förutsättningar att göra. Han får ofta elever som har väldigt bristande 

kunskaper i musik och det har att göra med att det inte har funnits några instrument under åren 

F-6. Han anser att det satsas alldeles för lite på musikämnet vad gäller material. Han säger: 

Det måste finnas något att sätta i händerna på ungarna, instrument, PA-system, rytmikinstrument 

o.s.v. Det kostar ja det gör det. Du ska ha klassuppsättning på gitarrer och keyboards, trummor, 

sladdar, plektrum och strängar. Musik är ett ämne och då måste det få kosta. Jag säger det igen: 
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Lgr11 måluppfyllelse. Instrument tack! Jag är väldigt allvarlig på den punkten. Jag har det bra 

här men jag har också varit och jobbat på skolor som inte har det bra. Jag har erfarenhet av 

bägge typer av skolor. Vi har läroplanen. Här finns ämnet musik också med!  Hur ska vi kunna 

följa det om vi inte ens har ett piano att spela på? Jag brinner för det här och för de som inte har 

samma möjlighet som vi, rent utrustningsmässigt. Det är för jävligt! Vi rycker matteböckerna 

från eleverna eller datorerna. 

Här märker man tydligt hur viktigt det är för lärare på skola D att det finns tillgång till 

instrument. Han säger att han nu arbetar på en skola som har det bra men att han tidigare 

arbetet på en skola med betydligt sämre förutsättningar vad gäller materialtillgång. Jag får en 

känsla av att han anser att inte läroplanen följs på alla skolor och att det hela är en ekonomisk 

fråga. Dessutom så tror jag att han anser att musikens status är sämre än exempelvis 

matematik eftersom han gör paralleller till detta.  

Musikläraren på skola A anser att skillnader i kunskapsnivå har med genus att göra. Han 

tycker sig se en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Han anser att nivån är mycket högre 

bland tjejerna. Flickorna är enligt honom mer studiemedvetna. Han påpekar dock att killarna 

jämnar ut nivåglappet ju längre tiden går. Vidare säger han att killar dock är tuffare och därför 

tar för sig mer. Det är också vanligare att killar spelar på fritiden säger han.  

Lärare på skola B pratar om att det har stor betydelse hur mycket musik eleverna har med sig 

hemifrån, om de musicerar på sin fritid eller inte. Hon pratar också mycket om olika 

skolkulturer. Alla skolor har sitt specifika synsätt menar hon. Hon lyfter även fram tre 

konkreta punkter som hon tror är avgörande för att skillnader i kunskapsnivåer finns: 

elevantal, lektionstid och instrumenttillgång. Dessa punkter berör lärare på skola D också. 

Han nämner framförallt hur viktigt det är att det satsas på musikämnet. Han säger att det står 

klart och tydligt vad det är för mål eleverna ska jobba mot i ämnet musik och att det då måste 

finnas utrustning för att kunna bedriva musikundervisningen. Han anser att det är en 

ledningsfråga. ”Varför skriver man Lgr11 om man inte ska följa den?” säger han bestämt.  

På skola F har läraren liknande upplevelser. Han säger att mellanstadieskolorna som eleverna 

kommer ifrån, där han också arbetar, tyvärr inte har samma resurser vad gäller musiksal och 

instrument. Det borde vara likvärdigt mellan alla skolor men tyvärr är det inte det påpekar 

han. Vidare nämner han att det givetvis även kan vara en pedagogfråga. ”Är inte läraren 

hyfsat fräsch i kunskap blir det inte bra” säger han. Läraren på skola E pratar också mycket 

lärarens betydelse. ”Lärarna måste få eleverna att få dörren att öppnas till musikvärlden!” 

Detta för att få eleverna att utveckla ett intresse för musikämnet.   
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Läraren på skola C pratar om hur musikläraryrket förändrats genom åren. Han anser att 

musikämnet ofta kan vara svårt att sätta betyg i eftersom det är ett bedömningsämne. Han 

tycker det finns många skillnader i kunskapsnivå mellan hans elever men att det är svårt att 

redogöra för allt som läroplanen nu kräver. Han anser att det blivit ännu svårare efter att den 

nya läroplanen trätt i kraft.  

Läraren på skola A anser att det verkligen bör ligga i allas intresse att eleverna har och har 

haft en bra musikundervisning så att de får med sig den kunskap som krävs av läroplanen. 

Därför tycker han att skolledningen inte satsar ekonomiskt på ämnet som de borde. Han säger: 

Nej det finns inga pengar! Detta år har jag köpt 10 plektrum. Där inne har jag instrument för 

säkert 150000- 200000 kronor som är mina egna privata. Jag jobbar 50 % på pappret. Jag har 

betalt för 50 % men är här mer än heltid. Jag ser det som en social, inte plikt men tjänst. Därför 

att det är bättre att ungdomarna är här än att de är där. 

Om inte denna lärare hade tagit med sig sina egna instrument så hade det alltså blivit en stor 

brist på material och då hade förmodligen eleverna fått en sämre musikundervisning och alltså 

sämre musikkunskaper. Det finns alltså skillnader i utrustning mellan skolorna och det blir 

enligt läraren på skola A en bidragande orsak till kunskapsskillnader. 

Lärare i skola D pratar mycket om vilka orättvisor det finns inom musikämnet på olika skolor. 

Vissa elever får tillgång till bra musikundervisning och vissa får det inte. Han är väldigt tydlig 

med att han tycker att skolledningen måste satsa på alla ämnen inte minst musikämnet. Det 

ska inte ha någon betydelse om skolan är liten eller stor om den ligger i staden eller på landet, 

alla ska ha rätten till en god undervisning anser han. Han talar bland annat om hur det känns 

när elever kommer från skolor där musikundervisningen varit bristande: 

Det skapar en stor obalans mellan mina elever. Jag måste enligt Lgr11 få dessa elever att komma 

på banan vilket inte är lätt. Vilket innebär att de elever som ligger före rent kunskapsmässigt får 

vänta. Det skapar disharmoni.  

Här menar lärare D att kunskapsskillnaderna mellan eleverna bidrar till en försämrad 

undervisning för alla parter. De elever som är duktiga måste alltså stiga åt sidan för att de 

elever som har sämre kunskaper måste få chans att komma ikapp. Lärare D anser att det inte 

är någon lätt eller rolig uppgift för honom som lärare. Vidare säger han: 

Så självklart har mina elever lättare att nå målen även på högstadiet än de elever som inte haft så 

mycket musik. Men återigen: det har att göra med vad de har för möjligheter! 
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Lärare på skola F anser att det är av avgörande betydelse hur musikundervisningen sett ut 

tidigare. Han får elever från en grannskola som aldrig har haft någon musikundervisning över 

huvudtaget och så ska det naturligtvis inte vara anser han. ”Hur kan man få bedriva en skola 

utan musikundervisning?” undrar han.  

Sammanfattningsvis så anser musiklärarna att elevernas förutsättningar till att nå målen i 

musikämnet har med elevsvårigheter, intresse, ämnets status och materialtillgång att göra. 

Lärarna anser att anledningarna till elevernas kunskapsskillnader i musikämnet kan bero på en 

mängd olika saker. De nämner genus, pedagogen och skolans satsning på ämnet som några 

anledningar. Lärare på skola A, B och C pratar mycket om hur fritidsmusicerandet ser ut för 

eleverna. Samt hur mycket musik man har med sig hemifrån. Detta bör vara av stor vikt, enlig 

musiklärarna när man tittar på hur eleverna står sig rent kunskapsmässigt. Elever som 

kommer ifrån hem med stort musikintresse eller elever som exempelvis spelar i band på 

fritiden borde ligga före de elever som inte alls ägnar sig åt musiken på fritiden. Elevantal, 

lektionstid och materialtillgång har att göra med hur stora kunskapsskillnaderna mellan 

eleverna blir hävdar lärare på skola B. Detta betonar även de andra lärarna också. 

Materialtillgången tycker samtliga lärare är av stor betydelse särskilt de lärare som saknar 

material framhåller vikten av detta. 

 

4.2.2 Samband med elevernas tidigare musikundervisning 

 

Jag börjar min intervju med att fråga musiklärarna hur många av eleverna som har nått de mål 

i musikämnet som krävs när de kommer till dem i årskurs sju. Detta för att få en överblick 

över hur det enligt musiklärarna står till med elevernas måluppfyllelse efter årskurs sex. Jag 

får svaren från fyra skolor att det är ca 5-10 % av eleverna i varje klass som inte nått målet. 

Dessa fyra skolor ligger alla i samma, relativt stora kommun. Tre av lärarna säger att de 

egentligen inte är riktigt säkra på vilken kunskapsnivå eleverna ligger på när de kommer i 

sjuan. Två av dessa lärare undervisar inte sina elever på mellanstadiet. De menar att eftersom 

eleverna ligger på en varierad kunskapsnivå så får de ofta startar om på nytt i årskurs sju. 

Detta för att försöka samla ihop den nya sjuan till en helhet. 
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Läraren på skola E, som inte heller arbetar på mellanstadiet, berättar att hon får 

dokumentationer i överlämningen från andra skolor så hon vet hur det gått för eleverna. Hon 

erkänner dock att hon inte tittade på hur varje enskild elev låg till. Hon stöter inte ofta på 

elever som är ”helt borta” säger hon. Uppskattningsvis tror hon ändå att de flesta eleverna ”är 

med” och kan det nödvändiga trots att hon egentligen inte har någon riktigt koll på om de nått 

målen.  ”Jag är mer inriktad på att de ska nå målen efter att de kommit hit” säger hon.  

Fem av dessa sex lärare har haft vissa årskurs-7 elever tidigare i mellanstadiet och de anser att 

de själva har bättre koll på just de eleverna. Läraren på skola A säger att han överhuvudtaget 

inte har någon koll på var eleverna gått på för skola tidigare eftersom de nu är i nymixade 

klasser. Han vet däremot exakt vad de elever han haft tidigare bär med sig för kunskaper. 

Läraren på skola C har liknande erfarenheter: 

Det är stora skillnader mellan eleverna. Grundkunskaperna när jag får en ny sjua så är det 

kanske fyra elever från min skola, två från en skola, fem från en skola, och fyra från en annan 

skola och då kan det skilja oerhört mycket i vad de ha med sig i ryggsäcken. Det är ju inte 

självklart att de kan en massa saker när de kommer hit. Men jag vet vad mina kan. 

 

Läraren på skola F svarar med en annan formulering men ändå inte helt olikt. Han uppskattar 

att det är ca 90 % av eleverna som nått målen för årskurs 6.  

På skola D, som är musikprofil i år 7-9, får jag dock ett helt annat svar. Nämligen att det är ca 

50 – 60 % som inte har uppfyllt de mål som krävs av Lgr11 när de börjar i årskurs sju. Och 

det är enligt läraren de elever som kommer från andra skolor som inte nått målen. Han säger: 

Vi har en stor fördel här för vi har tillgång till instrument. Allting finns ju här. Det är klart lättare 

för de eleverna att uppnå målen som står i Lgr11 då. De elever som kommer till mig, det är inte 

alla som ens haft musik i år 5-6. 

Läraren på skola D svarar alltså helt annorlunda än vad de andra lärarna svarar. Skola D och F 

som alltså svarar annorlunda ligger i samma kommun men då är skola D en skola med 

musikprofil för år 7-9. Lärare D undervisar några av sina elever även på mellanstadiet medans 

lärare F undervisar alla sina nuvarande elever på mellanstadiet, utom ca 10 st.   

Musikundervisningen har sett väldigt olika ut på de skolor eleverna kommer ifrån enligt 

musiklärarna. Läraren på skola A pratar mycket om hur bra eleverna har haft det på den egna 

skolan där de gått före år sju men han har ingen koll på hur alla andra elever som nu 
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tillkommit har haft det tidigare på sina respektive skolor. Han berättar att de ”har många 

shower på skolan och att de har bra utrustning med helt okej lokaler”. De andra har i alla fall 

fått någon form av kunskap i musik med sig med ”det kan ju vara dans eller så” säger han. 

”Alla har med sig lite i bagaget iallafall”.   

Läraren på skola E säger att hon ”inte har stenkoll på alla skolor med har ändå en susning om 

hur det gått till tidigare”. Hon nämner bland annat en musiklärare som flera av eleverna 

tidigare haft som alla älskar. ”Det smittar av sig på eleverna när de kommer hit från den 

läraren. De har stora förväntningar när de kommer hit för att de gillat musik så mycket innan.”  

Läraren på skola C berättar att det finns två olika skolor från hans upptagningsområde som 

har musikprofil på mellanstadiet, varav han själv jobbar på den ena. Därför har just dessa två 

skolor haft mycket bra musikundervisning i F-6. Han berättar att det satsas mycket 

ekonomiskt på musikundervisningen där. De har musiklektioner oftare samt rejäla musiksalar 

med bra utrustning. Det är dessutom fyra musiklärare som är anställda där. De andra skolorna 

har ”helt okej förutsättningar” också men de elever som kommer från musikprofilskolorna 

håller troligtvis lite högre klass. Vidare berättar han hur illa det tidigare sett ut på hans 

mellanstadieskola: 

De flesta skolor har ju ändå någon slags musiksal och så har det inte alltid varit. Man måste ha 

sal, material och utrymme. Man är så illa tvungen att ta det mer på allvar. När jag började på 

skolan för 17-18 år sedan så fanns musiksalen i två plastpåsar! 

 

Lärare D berättar att det finns elever från hans upptagningsområde som inte har haft så bra 

musikundervisning på mellanstadiet. Han är ganska upprörd och lever nu i den verklighet som 

läraren på skola C hade det för nästan 20 år sedan: 

De elever som kommer till mig, det är inte alla som ens har haft musik i år 5-6. De har helt 

enkelt ingen utrustning eller musiksal. Pedagogerna är inte dåliga på dessa skolor men 

utrustningsmässigt är det katastrof! Det är skolchefens ansvar. De måste se till att förutsättningar 

finns.  

 

Även på skola B och F har musikundervisningen varit bristande för de aktuella eleverna 

tidigare. Båda dessa lärare undervisar även på de mellanstadieskolorna och vet därför precis 

hur det sett ut tidigare för dessa elever. Läraren på skola F känner stor frustration över hur han 
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och mellanstadieeleverna blir behandlade av rektorn. Han berättar att han tidigare haft 

musikundervisningen i syslöjdssalen. ”Vi satt på symaskiner och spelade!” säger han. Efter att 

läraren klagat hos rektorn på mellanstadieskolan blev musikundervisningen förflyttad till en 

föreningslokal där musikundervisningen blev helt avskild från skolan. Han säger att det står 

ett biljardbord i vägen som inte kan flyttas i lokalen. Det försvårar givetvis hans undervisning 

eftersom eleverna då måste sitta på biljardbordet och spela. 

Frustrationen slutar inte där för musiklärare F. Vidare säger han: 

På den andra skolan som är en friskola som några av mina nuvarande elever kommer ifrån 

fungerar inte musikundervisningen alls. De har nämligen inte haft någon musikundervisning 

överhuvudtaget på sex år! 

 

Läraren på skola B har också musikundervisningen på en av mellanstadieskolorna i en 

närliggande föreningslokal och har därför också blivit helt avskild från skolan. Hon berättar 

också om hur begränsat det är med utrustning eftersom hon upplever att skolan inte vill satsa 

på musikundervisningen. Hon säger:  

Det är begränsat med instrument. En elbas, inget trumset så man får öva på knäna. Två 

keyboards och fem gitarrer och fem ukulele på minst 24 elever! Detta begränsar min 

undervisning i 3-6. Jag kan inte få in riktigt ensemblespel. Så de är duktiga i sång. Och på elbas 

för den fanns ju! 

 

Sammanfattningsvis är det enligt musiklärarna ca 2-4 elever i varje klass som inte nått målen 

när de kommer i årskurs 7. Det vill säga 5-10 % av eleverna. Lärare på musikprofilskolan 

säger dock att det är ca 50-60 % av eleverna som inte nått målen. Musikundervisningen har 

varit väldigt skiftande tidigare för eleverna enligt musiklärarna. Några elever har haft en 

mycket bra undervisning, speciellt de som tidigare gått i skolor med musikprofil. Andra 

skolor har inte ens haft någon musikundervisning tidigare. Enligt lärarna har eleverna som nu 

går på skola A, C och E haft en bra musikundervisning tidigare, eftersom de alla ligger på en 

hög och jämn kunskapsnivå när de kommer i årskurs 7. Läraren på skola C anser dessutom att 

hans elever har en extra hög kunskapsnivå eftersom de kommer från musikprofilskolor där det 

satsas oerhört mycket på musikämnet. Dessa tre skolor ligger alla i samma storstad. De elever 

som går på skola B, D och F verkar inte har haft samma goda kvalitet på 
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musikundervisningen under sina tidigare skolår. Lärarna nämner att det finns tydliga 

nivåskillnader rent kunskapsmässigt mellan de elever som kommer till årskurs 7. Dessa tre 

skolor ligger alla utanför staden på landsbygden, dock i två olika kommuner. Lärarna på skola 

D och F säger till och med att de får elever som aldrig någonsin har haft någon 

musikundervisning överhuvudtaget tidigare! Dessa två skolor ligger i samma kommun, 

utanför storstaden. 

 

4.2.3 Tydliga kunskapsskillnader 

 

Musiklärare på skola B pratar om att eleverna verkligen inte är på samma kunskapsnivå inom 

ensemblespel.  Hon nämner även att saker som har med digitala verktyg att göra ofta helt har 

hoppats över och struntas i på de tidigare skolorna. Det vet hon av erfarenhet eftersom hon 

även arbetar på mellanstadieskolan i upptagningsområdet. ”De har ju inte ens en tavla att 

skriva på ens en gång så digitala verktyg förekommer inte!” Läraren på skola C nämner också 

musikens digitala verktyg som exempel. Han hävdar att om skolan har tillgång till datorer så 

är det självklart att de eleverna får mer sådana tillfällen än de elever som går på skolor som 

inte har lika stor tillgång till datorer. Han pratar också om att en del elever är vana att hantera 

instrument, andra inte. Han tror att det beror på före detta skolans kultur. ”Har du haft en 

musikundervisning som är värd namnet så har du ju med dig alla bitar också” påpekar han. 

Läraren på skola F är inne på samma spår. Han menar att om skolan har följt kursplanen i 

musik så får man med sig alla bitar och då är det aldrig några problem. Men om någon skola 

struntar i att följa kursplanen genom att inte ha någon musikundervisning alls så är man efter 

inom alla bitar inom musikämnet säger lärare på skola F.  

Läraren på skola D är också inne på att det finns stora skillnader inom ensemblespelandet. 

Och det känner han stor frustration över:  

Det går ju inte att föra ensemblespel om man inte har någon utrustning! Det är både spännande 

men samtidigt tråkigt att se eleverna som kommer ifrån andra skolor och se hur de sitter och 

bara gapar? Jag förstår att de inte kan. De är efter redan efter första lektionen! Helt nollställda! 

Det är inte bra för eleverna när de får sitta och titta på de andra eleverna och ser hur mycket de 

kan. Det skapar en osämja i klassen som inte vi har skapat. Vuxna sätter alltså käppar i hjulet för 

eleverna. 
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Det är alltså av stor betydelse att det finns musikutrustning i våra skolor enligt lärare D 

eftersom ensemblespel är en stor del av musikundervisningen. Om utrustning inte finns 

tillgänglig för alla skolor så blir det givetvis kunskapsskillnader inom detta område. 

Lärarna på skola A och E tycker sig inte kunna se några vidare kunskapsskillnader mellan 

eleverna som kommer från olika skolor. Och de är just dessa två lärare som inte undervisar 

sina elever på mellanstadiet. De tror istället att det är individuella skillnader. Några vidare 

gruppskillnader ser de inte. Läraren på skola E påpekar dock att eleverna som kommer ifrån 

de såkallade internationella klasserna ligger lite allmänt efter de andra i klassen men att det då 

självklart är av helt andra orsaker eftersom de inte har språket med sig.  

Lärarna verkar dock vara ganska överrens när det kommer till jämnheter mellan eleverna 

kunskapsmässigt. Lärare på skola B, C, D och F nämner alla sång som det område där 

kunskapsskillnaderna är minst. ”Detta har alla skolor tillgång till, just det instrumentet, 

rösten!” säger läraren på skola B. Vidare säger läraren på skola B att grupper från olika skolor 

är ofta bra på olika saker. Eftersom denna lärare jobbar på tre skolor inom samma 

upptagningsområde har hon stor insyn ”En grupp från samma skola är tillexempel varje år 

extra bra på sång” säger hon. Hon tror det har med skolkultur att göra. ”Vissa skolor satsar 

varje läsår på ett visst tema inom musiken och då blir dessa grupper extra bra på det” 

fortsätter hon.  

Läraren på skola E anser att det kanske är vissa elever som är duktigare än andra på vissa 

områden men hon kan inte exakt se om det har att göra med vilken skola eleven tidigare gått 

på.  

Båda lärarna på skola D och F poängterar när vi pratar om små och stora skillnader om hur 

engagerade alla elever från småskolorna är. Trots att de ofta ligger lite efter så är de alltid 

positiva och hungriga på att lära menar de.  ”De ligger ofta efter kunskapsmässigt men de har 

lusten och viljan att lära!”, säger läraren på skola D. 

Avslutningsvis så finns det finns stora, tydliga kunskapsskillnader inom musikämnet anser 

fyra av de intervjuade musiklärarna. Skola B och C pratar båda om digitala verktyg. Där finns 

det mycket bristande kunskaper från vissa skolor. Många av dessa skolor har ingen kunskap 

överhuvudtaget inom detta område. Lärarna på skola B, D och F pratar om tydliga skillnader 

inom ensemblespel. Och de påpekar då att det har att göra med bristen på instrument på 

skolorna. Dessa tre skolor ligger återigen på landsbygden. Lärarna på skola D och F säger att 
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elever från småskolorna är ofta efter kunskapsmässigt men har verkligen lusten och viljan att 

lära. Kunskapsområden inom musikämnet där skillnaderna är små eller obefintliga mellan 

eleverna finns naturligtvis också. De intervjuade lärarna är ganska överrens på denna punkt. 

Lärarna på skola B, C, D och F säger alla att sång är ett område där eleverna ligger på ungefär 

samma nivå. Det är ett område som alla elever har berört och därför behärskar på ett bra sätt.  

 

4.3 RESULTATSAMMANFATTNING 
 

Kunskapsskillnader inom musikundervisningen beror enligt de intervjuade musiklärarnas 

upplevelser bland annat på gruppstorlek, lektionstid och materialtillgång. Det handlar om hur 

stora grupperna är under lektionerna och om hur mycket instrument det finns att tillgå. 

Dessutom handlar det om hur stor variation det kan vara på musiklektionens längd mellan de 

olika skolorna, trots den tydliga timplanens direktiv. Många av de intervjuade lärarna nämner 

även pedagogerna som en viktig del i hur kunskapsnivåerna skiljer sig mellan eleverna. 

Lärarna nämner även områden som ligger utanför skolan som påverkat elevernas 

musikkunskaper. Fritidsmusicerande och musik i hemmet är två stora betydande områden.   

Flertalet av de intervjuade musiklärarna ser ett samband mellan elevernas musikkunskaper 

och vilken skola de gått på tidigare. Oavsett om eleverna har haft bra eller dåliga 

förutsättningar på sina skolor så har lärarna upplevt att de har sett tydliga samband till vad 

eleverna kan inom musikämnet.  

Både inom Lgr:s centrala innehåll musicerande och inom musikens verktyg finns enligt de 

intervjuade musiklärarna stora kunskapsskillnader. Då främst inom ensemblespel och digitala 

verktyg. Inom musikens verktyg ligger området röstvård och sång, där finns enligt 

musiklärarna de minsta kunskapsskillnaderna mellan eleverna. 

 

4.4 VIDARE RESULTATPRESENTATION  
 

När resultatkapitlet var färdigställt så insåg jag att det skulle vara av intresse att se hur just de 

sex intervjuade musiklärarna arbetar med att utjämna de kunskapsskillnader som finns mellan 

eleverna i åk 7-9. I intervjumaterialet så var det många av lärarna som berättade just om hur 
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de arbetar eller skulle vilja arbeta för att de kunskapssvaga eleverna skulle kunna komma 

ikapp de övriga eleverna. Därför kommer här ytterligare en forskningsfråga. 

 

 Hur anser musiklärarna att man bör arbeta för att utjämna de 

kunskapsskillnader som finns mellan eleverna i åk 7-9? 

 

4.4.1 Förebygga kunskapsskillnader 

 

 

En del av musiklärarna upplever att musikundervisningen inte varit den bästa för några av 

eleverna som kommer i sjuan. Jag undrar därför vad de intervjuade musiklärarna gör eller 

skulle vilja göra för att dessa kunskapsskillnader mellan eleverna ska minska under 

högstadietiden. Hur arbetar de för att detta problem ska neutraliseras och så att eleverna 

slutligen befinner sig på en någorlunda jämn kunskapsnivå? 

I stort sätt alla de intervjuade lärarna nämner att gruppstorlek är av stor betydelse för att de 

ska kunna hinna med att arbeta lite extra med de elever som ligger på en lite lägre 

kunskapsnivå. De hävdar att man måste ge sig tid att se alla dessa svaga elever. De upplever 

att det är lättare att hinna med det om elevgruppen inte är så stor. De skulle föredra att arbeta i 

halvklass, vilket många av lärarna inte har möjlighet till.  

De intervjuade musiklärarna eftersträvar även så lång lektionstid som möjligt för att kunna 

hjälpa dessa elever. Lärare på skola B säger: ”Man har kortare musiklektioner allt efter 

skolåren går.  I år 3-4 har mina elever 60 min, i år 5-6, 50 min och i år 7-8 bara 40 min. Sedan 

har de ingen musik alls i årskurs 9. Är det rimligt att de ska nå målen i musik för årskurs 9 

redan i åttan?” undrar läraren.  De intervjuade musiklärarna menar att det nästan är orimligt 

för dem att hinna med det som krävs för att få elever som har en lägre kunskapsnivå på 

högstadiet att komma kapp de övriga eleverna, eftersom lektionstiden blir allt kortare. Lärare 

på skola F berättar att hans elever inte har musik i årskurs 8, vilket han anser som en stor 

förlust. Han säger att ”det hade varit värdefullt om man fick fortsätta med dessa 

kunskapssvaga elever även under årskurs 8”.  

Många av de intervjuade lärarna berättar om hur de arbetar med sina klasser i årskurs 7. 

Eftersom kunskapsnivåerna mellan eleverna kan vara olika säger musiklärarna att man i 

årskurs 7 gärna börjar om lite från början med baskunskaperna. Lärare på skola C berättar:  
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Man får börja om från början varje år med sjuorna. Varje lektion måste man tänka att det finns 

en eller ett par utomjordingar. Men man rafsar över baskunskaperna fortare nu för tiden. Man 

måste under en musiklektion se till så att alla eleverna är med. Och det sitter alltid någon eller ett 

par som om de vore med för första gången. Då får man tala om och visa för dessa lite 

noggrannare. Men man kan förkorta det här för varje gång. Och förhoppningsvis släppa det helt 

någon gång.    

Några av lärarna nämner just detta med att man måste hjälpa de elever som ligger efter rent 

kunskapsmässigt lite mer än de andra. Det kan dock medföra, enligt musiklärarna, att de 

elever som faktiskt kan mycket, får stiga åt sidan. Lärare på skola D berättar att det skapar en 

obalans mellan hans elever när stora kunskapsskillnader finns. Han säger:  

Jag måste enligt Lgr11 få dessa kunskapssvaga elever att komma på banan, vilket inte är lätt. 

Vilket innebär att de elever som ligger före rent kunskapsmässigt får vänta. Det skapar 

disharmoni i gruppen. Det blir inte lätt för mig att uppnå detta med endast en musiklektion i 

veckan. 

Alla de intervjuade musiklärarna lägger stor vikt vid ensemblespel på sina lektioner i åk 7-9. 

De upplever då att man lättare kan väva in musikmoment där eleverna kan mötas 

kunskapsmässigt. Lärare på skola D berättar att han tycker sig kunna se att hans elever då får 

en bättre förståelse för vad de gör. Han pratar även om vikten att inte hänga ut de 

kunskapssvaga eleverna. Han säger: 

 Det blir mycket lättare att hantera notvärden, punkteringar, åttondelar, legato o.s.v. medans de 

spelar. Åh nu gjorde du en fermat säger jag! Då håller du tonen tills jag bryter. Jaha! svarar 

eleven då, är det så man ska göra. Alltså att det får en förståelse medans de spelar. Det blir då 

inte lika tydligt som i vanlig katederundervisning att de är efter.  

Både skola D och E som är musikprofilskolor berättar att det innebär att de eleverna har 

musiklektioner någon gång mer i veckan utöver vanlig musikundervisning. Skola E som alltså 

är en musikprofilskola berättar att det verkligen satsas på ämnet. Läraren säger att de alltid 

börjar om från början så i årskurs 7 handlar det väldigt mycket om ackompanjemang, 

instrumentkännedom, piano och gitarr. Detta arbetar de med hela första terminen i sjuan. 

Vidare säger hon att de är flera lärare anställda för att undervisa i musik. Hon menar på att 

detta bidrar till att de faktiskt kan få med i stort sätt alla de elever som har legat lite efter 

innan årskurs 7.  

Skola D som också har musikprofil berättar att alla som vill få gå inriktningen musikprofil 

oavsett förkunskaper när de börjar sjuan. Han anser att det är viktigt att alla får samma chans 
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oberoende av hur musikundervisningen tidigare sett ut. Han upplever dock att de elever som 

väljer musikprofil som kommer till skolan i år 7-9 och som har med sig musikkunskaper på en 

lägre nivå har lättare att få ett bättre slutbetyg i åk 9 i musik än de elever som inte väljer att gå 

musikprofilen. Han tror att det helt enkelt beror på att musikprofileleverna har fler 

musiklektioner i veckan än de andra.  

Musiklärarna på skolorna D, E och F lyfter fram att de tycker att de elever som kommer från 

skolor som har haft en bristande musikundervisning tidigare, ändå har en fördel gentemot de 

elever som har haft stor kunskap med sig. ”De är ofta mer engagerade” säger en av lärarna. 

”Ja de har faktiskt en fördel, viljan att lära! Aldrig gnälliga. Dom är jättehungriga på detta och 

det medför att de lär sig mer” säger lärare på skola D.   

Avslutningsvis så säger lärare på skola A:  

Jag får fram bra killar och tjejer. Jag har många som det har blivit något musikaliskt med som 

inte varit jättebra de första åren. Några är kända i TV. Så det är kul! Så varje årskurs som går ut 

nian hoppas jag att åtminstone en i varje klass ska fortsätta! Och det brukar vara mer än en. Så 

det är jättekul! Man blir inte musiker på en dag man måste öva!  

 

Sammanfattningsvis så anser de intervjuade musiklärarna att gruppstorlek och lektionstid är 

två stora delar som är betydande för att ge de kunskapssvaga eleverna en chans till förbättring. 

De nämner även vikten av att ha musikundervisning i alla tre år på högstadiet. Många av 

lärarna upplever att det är bra att börja om från början i åk 7 så att faktiskt alla elever hänger 

med i baskunskaperna. De säger även att det är viktigt att ge de kunskapssvaga eleverna extra 

tid, särskilt i spelmoment där annan musikkunskap kan vävas in och befästas.  
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5 DISKUSSION 
 

Det kan konstateras att jag utifrån min intervjuundersökning, kan dra några slutsatser kring 

hur musiklärarna ser på kunskapsskillnader inom musikundervisningen. Jag vill dock 

förtydliga att slutsatserna är baserade på en kvalitativ metod, intervjuer med en relativt liten 

mängd personer ur den valda målgruppen (musiklärare). Diskussionen och slutorden som jag 

presenterar bör därför ses som indikationer och tendenser på hur det kanske kan vara, snarare 

än konstaterande av hur det faktiskt är i verklighetens skolor. 

 

5.1.1 Skolornas likvärdighet 

 

Enligt de intervjuade musiklärarnas uppfattningar är inte musikundervisningen likvärdig 

mellan skolorna. Det överensstämmer med vad både Skolinspektionen och NU 03 kommit 

fram till i sina undersökningar, som jag nämnde i litteraturgenomgången. Något de 

intervjuade musiklärarna berättar om i mina intervjuer är behovet av att få arbeta med mindre 

grupper, den brist som finns på datorer, det ökade administrativa arbetet som tillkommit samt 

att flickor presterar bättre än pojkar. Det är precis samma erfarenhet som lärarna i NU03- 

studien redovisat.  

Fyra av de sex musiklärarna jobbar inte bara i år 7-9 utan undervisar även några eller i stort 

sätt alla sina elever på mellanstadiet, antingen på samma skola eller på någon grannskola i 

kommunen. På några av de högstadieskolorna jag varit och intervjuat på uppfattar lärarna att 

eleverna har haft erfarenhet av en bristande undervisning och att någon skola som lärarna har i 

sitt upptagningsområde dessutom inte har haft någon musikundervisning överhuvudtaget. 

Dessa skolor som musiklärarna upplever har sämre musikundervisning ligger främst i mindre 

samhällen eller på landsbygden. Om detta stämmer kan det betyda att småskolor ofta får 

sämre förutsättningar än stora skolor i staden. Det kan då tolkas som om småskolor inte har de 

resurser som krävs för att bedriva en god och rättvis musikundervisning, trots skolverkets ord 

om likvärdig utbildning oavsett var i landet den anordnas. Det kan även handla om att det är 

en kommunfråga. När jag tittar på hur musiklärarna har svarat på mina intervjufrågor så kan 

jag ändå se en tendens att lärarna i kommun 1 verkar ha upplevt en bättre musikundervisning 

än lärarna i kommun 2. Det kan kopplas till vad skolverket skrev i Vad påverkar resultaten i 

svensk grundskola nämligen att ”det finns stora variationer såväl mellan kommuner som inom 
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kommuner, inte minst när det gäller resurser”.
65

 Jag kan dessutom se utifrån mina intervjusvar 

att de tre högstadieskolorna som ligger på landsbygden och som har ett upptagningsområde 

från riktigt små skolor, får ta emot elever där lärarna upplever att musikkunskaperna varit 

bristfälliga. På de tre högstadieskolorna som ligger i staden upplever däremot lärarna att 

eleverna har haft en god musikundervisning där det har satsats på ämnet av skolledningen. 

Elevernas baskunskaper ska vara detsamma så att de får lika förutsättningar inför kommande 

skeden i livet. ”Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”.
66

  

Under tiden jag arbetat med denna uppsats har jag ofta tänkt på Säljö och Hjörnes begrepp 

”en skola för alla” som jag nämnt i min litteraturgenomgång. En mycket intressant fråga där 

fokusen bör ligga på ”en skola för ALLA”.
67

 Det viktigaste bör väl vara att alla får den 

utbildning de har rätt till. Att det sedan naturligtvis måste ske på olika skolor är inte det 

väsentligaste. Det kanske helt enkelt skulle heta ”en SKOLA för alla”. Jag har funderat 

mycket på hur det ser ut mellan våra skolor vad gäller jämlikhet och rättvisa. Får våra barn 

och ungdomar en bra utbildning oavsett var de bor i landet? Det ska alla elever ha och det 

borde vara en självklarhet men jag tolkar det som att de intervjuade musiklärarna tvivlar på 

det. Som jag skrev tidigare så föreskriver skollagen att all utbildning ska vara likvärdig, 

oavsett var i landet den anordnas men det verkar enligt mitt resultat inte vara så ute i 

verkligheten.  

 

5.1.2 Resurser och material  

 

Enligt de lärare jag intervjuat finns det skolor som kanske inte följer läroplanen på grund av 

brist på resurser, vilket kan få katastrofala följder. Det kan betyda att eleverna på dessa skolor 

som har rätt till en likvärdig utbildning kanske inte får det. Småskolorna som beskrivs i min 

undersökning har, enligt de intervjuade lärarna som också arbetar där, ofta ingen musiksal, 

många får bedriva sin undervisning i ett vanligt klassrum eller i en föreningslokal som två av 

mina intervjuade lärare har erfarenhet av. Småskolorna i min undersökning upplevs även av 

lärarna ha stor brist på material och instrument, så mycket till ensemblespel blir det inte, trots 

att just ensemblespel är den största biten inom musikämnet om man ska tolka läroplanen. 

                                                           
65

 Skolverket, 2009, s. 22 
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Detta stämmer mycket väl med det skolinspektionen kom fram till i sin rapport från 2011. 

”Vid en del av de granskade skolorna har eleverna inte tillgång till instrument eller lokaler 

som är anpassade för musikundervisning”.
68

  

De skolor i min studie som ligger inne i staden och som ofta är lite större verkar enligt mitt 

resultat ha betydligt bättre förutsättningar vad gäller material och resurser för att kunna 

bedriva en bra musikundervisning som når upp till läroplanens krav och det borde i så fall 

resultera i att de elever som går där också presterar bättre. De intervjuade musiklärarna anser 

att det inte bör ha någon betydelse var skolan ligger eller storleken på skolan, alla ska ha 

samma rätt till resurser och material, alltså en god musikundervisning. Detta överrensstämmer 

med skolverkets ord där varje elev har rätt till likvärdig utbildning ”oavsett i vilken skola 

eleven går eller var i landet man bor”.
69

 Just musikämnet hävdar många forskare och de 

intervjuade musiklärarna, ofta har en sämre status, dessutom kostar ämnet en del eftersom det 

kräver kostsamma inköp. Det gäller då för skolan att satsa ekonomiskt på musikämnet. Och 

om man ska titta på mitt resultat så kan det vara så att de olika skolorna satsar mycket olika 

rent ekonomiskt på sin musikundervisning.  

 

5.1.3 Fokus på lärare och elev 

 

Precis som många av de intervjuade lärarna varit inne på så finns det många anledningar till 

kunskapsskillnader, som exempelvis hur mycket eleverna musicerar i hemmet och på sin 

fritid. Precis som jag skrev i min bakgrund så har 95 % av dagens ungdom angett musik som 

sitt största fritidsintresse.
70

 Om man som jag gjort i denna studie, valt att titta på elevgrupper 

från olika skolor istället för enskilda elever, blir fritidsmusicerandet enligt musiklärarnas 

uppfattningar dock mindre tydligt eftersom fritidsmusicerandet är mer individrelaterat. Några 

av lärarna säger att kunskapsskillnaderna har med pedagogen att göra. Lärare på skola F 

pratar om hur viktigt det är att den aktuella läraren är uppdaterad och håller sig fräsch inom 

sitt ämnesområde. Myndigheten för skolutveckling skriver att de ”vill bidra till diskussioner 

pedagoger emellan om sambanden mellan mål, kunskapsinnehåll samt bedömning och 

betygsättning”
71

 och det överensstämmer precis med det som de intervjuade lärarna säger. De 

intervjuade musiklärarna träffas på gemensamma möten med kolleger inom samma kommun 
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för att utbyta idéer, kunskaper och erfarenheter. Det anser att det bidrar till en utveckling av 

ämnet.  

Läraren på skola E pratar också om hur viktigt det är för en lärare att fånga alla elever så att 

”man få med sig alla på tåget”. Jag kopplar detta till några rader av Håkan Jenner ”Med 

pedagogens positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat men utan pedagogens 

positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda resultat”.
72

 Detta kan kopplas till 

Pygmalioneffekten som jag nämnde i litteraturgenomgången. Det är precis så här de 

intervjuade musiklärarna vill arbeta för att utjämna de kunskapsskillnader som finns bland 

eleverna och det är därför just dessa lärares praktiska yrkesteori. För att kunna göra det krävs 

dock längre lektionstid och mindre grupper. Musiklärarna nämner ofta i mina intervjuer att 

skolledningen måste skärpa sig. De upplever att de ofta får tjata sig till material, utrustning 

och tid. Många lärare säger att de inte har musik på schemat varje år och att musiklektionerna 

blir allt kortare ju äldre eleverna blir. Om detta är sant så är det inte konstigt att det finns 

elever som inte når målen i musikämnet eftersom lärarna inte kan arbeta som de vill för att 

utjämna alla kunskapsskillnader. 

Lärare på skola C pratar väldigt mycket om hur läraryrket förändras genom åren, vilket lärare 

A också nämner. De tror att det kan ha att göra med all dokumentation som tillkommit 

lärarjobbet under åren. De upplever att detta bidrar till att lärarna tappar fokus på vad 

pedagogens egentliga uppdrag är, nämligen att undervisa. Vidare säger de att just eftersom det 

blivit mer jobb utlagt på lärarna har de under åren tappat mycket ork till att utföra ett bra jobb 

och detta drabbar eleverna i slutänden och kan bidra till att kunskapsskillnader blir tydliga. 

Detta överrensstämmer med Säljö och Hjörnes ord ”det är vår utgångspunkt att skolans 

personal arbetar under begränsade, ofta besvärliga, ekonomiska och personella förhållanden, 

och att de på många sätt har en omöjlig uppgift när det gäller att tillfredssälla alla de önskemål 

och krav de ställs inför”.
73

 Nästan alla lärare jag intervjuade pratade mycket om läroplanen 

och dess tydliga direktiv. De ansåg att de var av stor vikt att följa den. Ändå kanske inte alla 

har gjort det eftersom en av de intervjuade lärarna upplever att det på vissa skolor bara är ca 

50 % av eleverna som nått målen. De flesta lärarna tyckte att den nya läroplanen Lgr11 är 

ännu tydligare och bättre än Lpo94. Lärare på skola C anser dock att Lgr11 är ett stort steg 

bakåt i utvecklingen, just eftersom det inte finns några tydliga direktiv i den.   

                                                           
72

 Jenner, 2004 s. 85 
73

 Säljö & Hjörne, 2008 s. 25 
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5.1.4 Diskussionssammanfattning 

 

Det finns alltså olika synvinklar på hur undervisningen sköts enligt musiklärarna. Enligt mina 

intervjuade musiklärare så tycks det finnas ett samband mellan elevernas musikkunskaper och 

vilken skola de tidigare gått på. Man kan naturligtvis inte få fram en klar bild av hur 

verkligheten på skolorna ser ut. Har man haft en bristande musikundervisning i årskurs 4-6 så 

upplever de flesta av de intervjuade lärarna att eleverna har haft lägre kunskapsnivå i 7:an än 

de elever som har haft bra musiklektioner med hög kvalitet. Eleverna som har haft en 

torftigare undervisning verkar dessutom ha svårt att komma ikapp de elever som har haft en 

väl fungerande undervisning genom åren. Det hävdar de intervjuade lärarna eftersom de 

påpekar hur viktigt det är med en följsamhet mellan alla årskurser.  

I min undersökning har jag fått fram att de intervjuade lärarna upplever att det både finns 

stora och små skillnader i kunskapsnivå mellan elevgrupperna. Lärarna var överrens om att 

eleverna från olika skolor höll en relativt jämn nivå inom sångområdet. De intervjuade lärarna 

var dock inte lika överrens om var de stora skillnaderna fanns. Områdena digitala verktyg och 

ensemblespel var ändå de som lärarna främst nämnde att det fanns nivåskillnader. Kanske för 

att just dessa två områden behöver mer kostsamma inköp, främst datorer och instrument. 

Detta skulle alltså kunna vara en ekonomisk fråga om man ska tro de intervjuade lärarna. För 

att kunna bedriva en god musikundervisning så påpekar lärarna att ämnet måste få kosta. Det 

måste satsas på musikämnet dels för att få upp ämnets status och dels för våra elevers skull för 

de har rätt till en bra musikundervisning påpekar dem. Det bör även tilläggas att två av de 

intervjuade lärarna inte såg några betydande kunskapsskillnader mellan eleverna. De ansåg att 

alla elever var på en någorlunda jämn nivå.  

 

5.2 METODDISKUSSION 
 

När jag nu är klar med denna studie så anser jag att valet av metod fungerat bra för att få svar 

på mina fyra forskningsfrågor. Om jag varit tvungen att göra om denna studie så skulle jag 

dock kanske ändrat den tredje forskningsfrågan till något som berör skolstorlekar istället, 

eftersom jag har misstankar kring att det kan vara en viktig del till att kunskapsskillnader 

mellan elever finns. Om mer tid funnits så skulle jag även gärna intervjuat musiklärarna som 



Johanna Fjordevik 
 

38 
 

undervisat eleverna i årskurs sex för att se om ett liknande svar framkommit från dem. 

Eftersom vissa av dessa lärare faktiskt är några av de musiklärarna jag intervjuat så hade 

kanske det inte gett så mycket nytt ändå. Däremot skulle det vara intressant att titta på 

omdömen från dessa elever från årskurs sex för att få ännu mer fakta. Som jag tidigare nämnt 

så har tiden återigen gjort att jag fått avgränsa mitt arbete. Det skulle kanske ha underlättat om 

man hade arbetat ihop med någon och haft en samarbetspartner att bolla idéer med men nu har 

arbetet istället kunnat läggas upp precis som jag har önskat.   

 

5.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Jag tycker att det finns oerhört mycket att forska vidare om inom detta område. Hade chansen 

kommit så skulle jag vilja rikta in mitt arbete till att jämföra musikundervisningen på stora 

respektive små skolor eller fokusera på stadsskolor respektive landsbygdsskolor. Det vore 

även intressant att se vilka kunskapsskillnader vi kan se i andra ämnen. Är det större eller 

mindre nivåskillnader inom de så kallande teoretiska ämnena? Eller är det mer synligt inom 

de praktiska ämnena? Det vore heller inte nödvändigt att forska vidare ur ett 

musiklärarperspektiv utan vidga vyerna mer.  

 

5.4 SLUTORD 
 

Syftet med detta arbete var att undersöka ett antal musiklärares uppfattningar om eventuella 

samband mellan elevernas musikkunskaper och vilken skola de tidigare gått på. Jag har 

dessutom tittat på vilka nivåskillnader lärarna upplever att det finns rent kunskapsmässigt 

inom musikämnet. Jag har fått fram ett intressant resultat som givetvis inte säger något om 

hur det faktiskt ser ut i verkligheten men som kan indikera på att det faktiskt kan finnas ett 

samband med elevernas tidigare skolgång. Det kan dessutom finnas både stora, tydliga 

skillnader men även små, knappt märkbara kunskapsskillnader mellan elevgrupperna.  
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7 BILAGA  

 

INTERVJUFRÅGOR 

1. Hur många av dina elever har nått de kunskapskrav i musikämnet som 

krävs av Lgr11 när de börjar i årskurs 7? 

 

2. Finns det några tydliga anledningar till att vissa elever inte nått målen, 

tror du? I så fall vad? 

 

3. Skiljer sig elevernas kunskapsnivå åt beroende på vilken skola de fått sin 

musikundervisning i årskurs F-6? 

 

4. Hur har musikundervisningen sett ut i mellanstadiet för dina elever som 

nu går i sjuan? Titta gärna på lärarkompetens, skolstorlek, gruppstorlek, 

lokal och utrustning.  

 

5. Vad är den främsta anledningen till att skillnader i kunskapsnivå finns? 

 

6. Hur ser kunskapsskillnaderna ut mellan elever från olika skolor inom 

ensemblespel och musicerande? 

 

7. Hur ser kunskapsskillnaderna ut mellan elever från olika skolor inom de 

teoretiska bitarna inom musikundervisningen?  

 

8. Inom vilket/vilka centrala innehåll i musikundervisningen är 

kunskapsskillnaderna mellan elever från olika skolor störst? 

A, Musicerande och musikskapande (ensemblespel och musikalisk gestaltning) 



Johanna Fjordevik 
 

42 
 

B, Musikens verktyg (röstvård, rytmik, digitala verktyg och musikteori) 

C, Musikens sammanhang (musikens påverkan på människan och musikhistoria) 

 

9. Inom vilket/vilka centrala innehåll i musikundervisningen är 

kunskapsskillnaderna mellan elever från olika skolor minst? 

A, Musicerande och musikskapande (ensemblespel och musikalisk gestaltning) 

B, Musikens verktyg (röstvård, rytmik, digitala verktyg och musikteori) 

C, Musikens sammanhang (musikens påverkan på människan och musikhistoria) 

 

10.  Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


