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Sammanfattning: 
Syftet med vår studie är att undersöka och jämföra 
vilken utrustning och tillgång till lokaler som 
musiklärare kontra rektorer anser att en god 
undervisning kräver samt vilken kompetens musiklärare 
anser sig besitta och om de anser att den är tillräcklig för 
att på ett adekvat sätt undervisa och bedöma elever. 
Syftet är även att se om synen på musikundervisningen 
skiljer sig mellan musiklärare och rektorer samt vilken 
uppfattning om ämnet de båda grupperna har. Vårt 
empiriska material består av enkätsvar från 14 olika 
skolor där tolv musiklärare respektive nio rektorer 
svarat. Resultatet visar att musiklärarna anser sig ha 
kompetens att undervisa och själva musicera men att 
verktygen i form av instrument och digitala verktyg är 
knappa. Rektorerna betonar vikten av kompetens men 
inte vikten av verktygen för att kunna förmedla 
densamma. Musiklärarnas och rektorernas svar stämmer 
således inte överens och vi har dragit slutsatsen att det 
saknas en tydlig dialog dem emellan. 
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1. Inledning 
Den 6 oktober 2011 lämnade ett antal engagerade musiklärare med initiativtagaren Lisa 

Bengtner, musiklärare i Stockholm, in 715 namnunderskrifter för mindre 

undervisningsgrupper i musik och bättre arbetsmiljö, till SKL - Sveriges Kommun och 

Landsting.1 Musiklärarnas riksförening har på sin hemsida en direktlänk till denna 

namninsamling2. Dessa musiklärare har tillsammans formulerat en text där kontentan är att 

SKL ska ge riktlinjer för hur ändamålsenliga lokaler och utrustning för musikundervisning 

bör se ut. De vill även att en del i dessa riktlinjer ska vara att undervisningen inte får bedrivas 

om elevantalet överstiger 15 elever. Musiklärarna menar att musikundervisningen befinner 

sig i en akut kris då en tredjedel av landets musiklärare är obehöriga och där musiksalarna är 

undermåliga och inte motsvarar ambitionen i läroplanen. Vidare anser de att 

musikundervisningen har för stora elevgrupper som leder till en stressig arbetsmiljö, 

hälsorisker i form av ljudmiljöproblem och rättsosäkerhet vid betygssättning. De menar även 

att rektorer och kommunpolitiker i stor utsträckning nonchalerar läroplanens intentioner i 

musikundervisningen då de låter den nuvarande situationen fortgå utan åtgärder.3 Vidare 

skriver de att de anser att den nya kursplanen i musik för grundskolan “/.../ har förtydligat 

kraven i de musicerande och musikskapande inslagen. Från år 6 betygsätts elever efter deras 

förmåga att musicera på olika instrument, och redan det lägsta betyget anger att eleven ska 

kunna spela delar av melodi- bas- och slagverksstämma samt ackordsinstrument med viss 

timing.” 4  

På samma sätt som denna reflektion delas av många musiklärare som deltagit i 

skrivelsen är det även en reflektion vi gjort under vår utbildning. Kursplanens allt tydligare 

krav anser vi ställer högre krav på både musiklärare och skola som helhet. Om 

kunskapskraven ska kunna uppnås av eleverna krävs en viss utrustning och en kompetens i 

och om ensembleinstrument och digitala verktyg. Det har nu gått cirka två år sedan den nya 

läroplanen med dess kursplaner trädde i kraft och vår förhoppning är att de grundskolor vi 

tänker utgå ifrån i vår studie uppfyller dessa nya krav som den innebär. Vår rädsla är dock att 

                                                        
 
1 Musiklärarnas riksförening. http://www.mrmusik.nu/ (Hämtad  2013-01-10) 
2 namninsamling.se är en sida där gemene man kan skapa en namninsamling. 
3 Uppropet. http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6505 (Hämtad 2013-01-10) 
4 Ibid. 
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det finns flertalet skolor som inte kan leva upp till de nya kraven som den nya kursplanen för 

musik ställer. Elever betygssätts redan från år 6 efter sin förmåga att musicera där det lägsta 

betyget innebär att: 

 
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan 
även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt bidra till 
ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar 
eleven på något instrument i viss mån med tajming.5 

 

Vi är medvetna om att det kan behövas tid till att implementera de nya kursplanerna och 

betygsformerna.  Ser vi tillbaka på vår egen skoltid under grundskolans tidigare år var 

avsaknaden av ensembleinstrument ett faktum, vilket vi tror är en företeelse som förmodligen 

är ganska vanligt förekommande även idag. Och kanske har man på grund av det samt 

övergången mellan de gamla och de nya styrdokumenten inte hunnit utforma 

musikundervisningen för den nya läro- och kursplanen än? I den nya läroplanen står det att 

läsa om varje rektors ansvar för att lärare ska få den kompetensutveckling som krävs för att 

de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och att god arbetsmiljö och läromedel ska 

finnas så att varje elev kan utveckla kunskaper. Det står att rektorn har som ansvar att se till 

att “skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av 

god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper till exempel 

bibliotek, datorer och andra hjälpmedel”6. Om det skulle visa sig att lärare och rektor inte har 

samma syn på vilken kompetens eller utrustning som krävs skulle detta kunna innebära eller 

leda till brister i resultatet av musikundervisningen. 

1.1 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
För att nå kunskapskraven i musik krävs både utrustning och lärare med kompetens. Rektorn 

har som ansvar att se till att dessa förutsättningar finns så att musiklärare kan bedriva 

undervisning utifrån de mål som finns i styrdokumenten. I styrdokumenten står det att 

“Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen.”7 Det har nu 

gått drygt två år sedan den nya läroplanen togs i bruk och därför anser vi det vara intressant 

att undersöka hur uppfattningarna om musikämnet ser ut på grundskolor. Som blivande 

musiklärare tycker vi att det är viktigt att lyfta frågor om musikämnets möjligheter och 

                                                        
 
5 Lgr 11. s. 103 
6 Ibid, s.18 
7 Ibid. s.11 
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förutsättningar och hur uppfattningen av dessa kan skilja sig mellan lärare och 

administratörer. Detta för att på längre sikt kunna skapa en homogen uppfattning om ämnet 

för att vidare ge alla elever en likvärdig utbildning och möjligheten att uppnå kunskapskraven 

i musik. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka och jämföra vilken utrustning och tillgång till lokaler 

som musiklärare kontra rektorer anser att en god undervisning kräver samt vilken kompetens 

musiklärare anser sig besitta och om de anser att den är tillräcklig för att på ett adekvat sätt 

undervisa och bedöma elever. Syftet är även att se om synen på musikundervisningen skiljer 

sig mellan musiklärare och rektorer samt vilken uppfattning om ämnet de båda grupperna har. 

 

Forskningsfrågor:  

 

● Vad anser musiklärare och rektorer vara syftet med den musikundervisning som 
bedrivs?  

● Anser musiklärare att den utrustning och den kompetens som finns är tillräcklig för att 
uppnå det syftet? 

● Vad anser lärare om den egna förmågan till, och förutsättningar för, att på ett 
tillfredsställande sätt undervisa, musicera och bedöma elevers nivå med avseende på 
några aspekter av kunskapskravet för betyg A?  

● Finns någon diskrepans mellan rektorers och musiklärares sätt att se på resurserna, 
musikundervisningen och ämnets utveckling?  

2 Bakgrund 

Här lyfter vi delar ur Lgr11 som är relevanta för vår studie eftersom de visar på skolans 

övergripande uppdrag och går att koppla till lärarens undervisning. För att läraren ska kunna 

möta upp dessa mål så förutsätter det att läraren har tillgång till de resurser som krävs. I vårt 

fall skulle det kunna vara lokaler och utrustning men också lärarens egna kunskaper i ämnet 

och förmågan att undervisa dessa. Vi lyfter även musikämnets syfte, det centrala innehållet 

samt kunskapskraven för grundskolans tidigare år. När vi utformat frågorna i vår 

enkätundersökning är det detta vi utgått från och vi vill här visa läsaren vad som krävs av 

läraren för att lära eleven detsamma. Här följer även en förklaring till begreppet digitala 

verktyg, då det förekommer i kursplanen och då även i vår studie.  
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2.1 Förankring i skolans styrdokument 
I den samlade läroplanen, Lgr 11, under skolans värdegrund och uppdrag står det att 

“Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform /... /ska vara likvärdig, oavsett 

var i landet den anordnas”8 och “Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål 

utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och 

deras vårdnadshavare har”.9 Vi tycker att styrdokumenten tydligt pekar på varje skolas 

uppdrag, att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Vi tror dock att detta inte är något 

som alla skolor lever upp till trots att detta lyfts i styrdokumenten och i skollagen. Det står 

även att kunskap inte är något entydigt begrepp, utan kommer till uttryck i olika former så 

som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som alla samspelar med varandra. Det står 

skrivet att skolan måste ha som inriktning att ge utrymme för alla dessa kunskapsformer och 

där ett lärande måste skapas så att dessa former kan balanseras och bli till en helhet.10 Vi 

menar att om elever ska få möjlighet att utveckla dessa olika kunskapsformer förutsätter det 

att det finns verktyg i skolan, i musikundervisningen, som tillåter dem till detta. Vidare står 

det i sammanhanget att “drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 

ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”11 Återigen, finns inte 

redskapen och verktygen, om det så handlar om instrument eller kompetens, anser vi det vara 

svårt att uppnå dessa krav. Det står även att skolans verksamhet måste svara mot de nationella 

målen och att det är huvudmannens uppgift och ansvar att se till att detta sker.12 Under 

paragrafen rektorns ansvar står det att rektorn har det övergripande ansvaret att se till att 

verksamheten i sin helhet inriktas mot de nationella målen.13 Vidare står det att rektorn har 

som ansvar att “skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 

läromedel av god kvalitét och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 

t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.”14 Vi tycker oss kunna utläsa här att varje 

                                                        
 
8 Lgr 11, s. 8 
9 Ibid. s. 8 
10 Ibid. s. 10 
11 Ibid. s. 10 
12 Ibid. s. 11 
13 Ibid. s. 18 
14 Ibid. s. 18 



 10 

musiklärare kan kräva mer eller bättre utrustning och vidareutbildning inom vissa områden 

om så behövs och att det är rektorns ansvar att se till att detta uppfylls.  

Vi anser att kursplanen i musik i Lgr11 har ett tydligt fokus på instrumentspel och 

digitala verktyg där vi då även menar att det kräver sitt av musikläraren. Nedan följer citat 

och referat från Lgr11:s kursplan i musik.  I syftet för kursplanen står det att “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.”15 

Vidare står det att undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att “spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt 

gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om 

musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.”16 I det centrala 

innehållet i kursplanen för musik i år 4-6 står det att undervisningen ska innehålla sång och 

melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer, gehörsmusicerande efter 

exempelvis ackordföljder, perioder och kompmodeller, improvisation och imitation med röst 

och instrument, musikskapande och musikframföranden. Vidare står det att 

musikundervisningen ska innehålla ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för 

ackompanjemang eller för melodi- och rytmspel och digitala verktyg för ljud- och 

musikskapande.17 För att en elev i slutet av årskurs 6 ska nå kunskapskrav A 

behöver eleven delta i gemensam sång och med säkerhet följa rytm och tonhöjd. Vidare 

behöver eleven kunna spela en enkel anpassad melodi-, bas-, och slagverksstämma samt 

ackompanjera på ett ackordsinstrument och då kunna byta ackord med flyt. Vidare att eleven 

kan sjunga eller spela på något instrument med god timing och med passande karaktär. 

Dessutom ska eleven utifrån egna musikaliska idéer skapa musik med hjälp av röst, 

instrument eller digitala verktyg, utifrån några enkla musikaliska mönster och former och 

pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.18 

2.2 Digitala verktyg 
Som vi tidigare skrivit innefattar Lgr11 musikskapande med hjälp av bland annat digitala 

verktyg. Då digitala verktyg är en del av det vi kallar utrustning i vår studie anser vi det vara 

                                                        
 
15 Lgr 11. s. 100 
16 Ibid. s. 100 
17 Ibid. s. 101-102 
18 Ibid. s.104 
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av vikt att förklara vad begreppet innebär. Skolinspektionen har gjort en granskning av 

Sveriges grundskolor och i denna granskning finns ett avsnitt om musikskapande. 

Skolinspektionen menar att skapande av och i musik kan innebära att eleverna får använda 

sin musikaliska kreativitet för att exempelvis göra ljudbakgrunder och melodier. Genom den 

nya tekniken ges också förutsättningar att skapa musik med hjälp av datorer och 

musikprogram så som sequencer. Vidare gör den nya tekniken det möjligt att dela och 

mångdubbla musikaliska alster.19  I kommentarmaterialet till kursplanen i musik står det att 

digitala verktyg innefattar programvaror för ljud, komposition, notation och inspelning.20 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för forskning som är i enlighet med vårt syfte. Tidigare forskning 

kring just utrustning, lokaler och kompetens är begränsad. Men då vi finner skolinspektionens 

granskning 2011 vara relevant för vår studie har vi valt att även ha med den i detta kapitel. 

Våra sökvägar har varit via Linnéuniversitetets bibliotekskatalog, Jönköpings 

stadsbibliotekskatalog, LIBRIS, skolverket och skolinspektionen. Vi har använt sökord som 

musik, forskning kring musik, arts research, musik i skolan, med flera.  

Ralf Sandberg (2006), forskare i musikpedagogik vid Kungliga musikhögskolan i 

Stockholm skriver om den nationella utvärderingen av grundskolans musikundervisning som 

genomfördes 1989, 1992 och 2003. Den har kartlagt hur läroplanens syfte i årskurserna 2, 5 

och 9 kommit till konkret uttryck i musikundervisningen i skolan. Tidsspannet från den tidiga 

läroplanen, Lgr80, och den mer målstyrda läroplanen, Lpo94, innebär bland annat effekter av 

läroplansförändringarna som har kunnat beskrivas i några olika avseenden. Genom den ökade 

målstyrningen och nya kursplaner förekommer stora variationer mellan skolor, klasser och 

grupper vad gäller musiklärarnas arbetsvillkor och arbetssituation och vilka musikaliska 

kunskaper som utvecklas hos eleverna. Det visar sig att användningen av läroplan, kursplan 

och lokala arbetsplaner är relativt liten och att lärare och elev istället är “levande läromedel” 

och “sin egen läroplan” och detta utifrån musikintresse och lärarens kompetens. Det visar sig 

                                                        
 
19 Kvalitetsgranskning 2011:5. Musik i grundskolan: Är du med på noterna rektorn?. Stockholm: 

Skolinspektionen, 2011, s. 13 
19http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/Musik/kvalgr-mugr-slutrapport.pdf 
 (Hämtad 2013-01-10) 
20 Skolverket, kommentarmaterial, s. 15 
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även att de flesta elever uppskattar skolans musikundervisning och anser den vara ett viktigt 

inslag i skolarbetet. Däremot råder stor frustration bland musiklärarna på grund av för stora 

grupper i musikundervisningen, för stor arbetsbelastning, lång förberedelsetid och i synnerhet 

för lite utrymme i skolans timplan om målen i kursplanen ska nås.21 Sandberg menar att den 

musikpedagogiska skolforskningen utifrån elevperspektivet präglas av en öppenhet att 

försöka fastställa vilka svårigheter som kan uppstå mellan fritidskulturen och skoltraditionen. 

Och även hur ungdomars musikvärld tränger sig in i skolans verksamhet och skapar nya 

villkor för musikundervisningen. Sandberg menar att det är påtagligt hur medie- och 

ungdomskulturen, allt sedan radion, grammofonen och filmen gjorde sin entré, har påverkat 

skolans musikundervisning på olika sätt. Men att problemet idag inte ligger i lärares 

uppfattningar och kunskaper i musik gentemot elevers musikaliska föreställningar och 

intressen utan snarare i vad lärare och elever vill åstadkomma tillsammans i 

musikundervisningen gentemot de snäva ramar och villkor som idag råder för ämnet i skolans 

kultur- och arbetsmiljö.22 

Anne Bamford (2006), professor vid University of arts i London, har gjort en global 

studie och skrivit boken The Wow Factor, utifrån ett UNESCO-projekt. Bamford har nått ett 

resultat i sin undersökning som visar på att undervisningen i estetiska ämnen tenderar att ha 

sämre resurstillgångar i jämförelse med andra ämnen i skolan. Dock kan det förekomma att 

en kreativ och motiverad lärare kan kompensera upp detta och ändå genomföra en 

undervisning som kan anses vara av god kvalitet. Men Bamford menar här att en lärares 

uppfinningsrikedom inte ska tas för givet eller som en ursäkt för knappa resurstillgångar. Det 

visar sig i studien att många av de deltagande ländernas undervisning i de estetiska ämnena 

brister då de anser att de får för lite pengar, för få resurstillgångar, otillräckligt med tid och 

stela ramar. Vidare visar studien att 46 % av de olika utbildningarna drivs av allmänutbildade 

lärare utan specialutbildning i de estetiska ämnena. 54 % av dessa lärare har mindre än tre 

månaders utbildning i de estetiska ämnena. Bamford menar här att mer än hälften av de lärare 

som undervisar i olika ämnen knappt har någon utbildning alls inom de estetiska ämnena men 

                                                        
 
21 Sandberg, Ralf; Skolan som kulturell mötesplats; Uttryck, intryck, avtryck: lärande, estetiska    
uttrycksformer och forskning, Lundgren, Ulf P. (red.). Stockholm: Vetenskapsrådet, 2006, s. 48-49 
22 Ibid. s. 55-56 
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ändå bär det yttersta ansvaret, vilket hon anser är alarmerande.23 Bamford betonar starkt 

vikten av utbildning och menar att en granskning av lärares utbildning inom de estetiska 

ämnena är i akut behov. Vidare att fokuserade förbättringar inom lärares utbildning behövs 

och att det skulle leda till utbildningar av högre kvalité. Dessutom menar hon att elever 

behöver bli medvetna om detta och kräva en utbildning som håller en högre standard.24 

En studie i likhet med vår, gjord av Malin Nilsson och Erik Persson (2012) inom 

ämnet musikdidaktik på grundnivå, är Musiklärares möjligheter att uppfylla kraven i Lgr11 - 

en enkätstudie om musikämnets förutsättningar i år 4-6 i grundskolan. Nilsson och Persson 

har via en enkätundersökning undersökt vilka förutsättningar musiklärare har för att uppfylla 

kraven i Lgr11. Studien visar att majoriteten av musiklärare inte anser sig kunna uppfylla det 

centrala innehållet och kunskapskraven och där musiklärarna menar att brist på utrustning, så 

som instrument och digitala verktyg, få lokaler, stora grupper och bristande kompetens är 

faktorer som leder till detta.25 I Nilssons och Perssons studie visar det sig att drygt en 

tredjedel av de 16 deltagande musiklärarna anser att bristen på instrument bidrar till att de 

inte kan uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven. Vidare anser majoriteten lärare 

att bristen på digitala verktyg begränsar denna möjlighet. Studien visar även att en fjärdedel 

av musiklärarna anser att för stora elevgrupper begränsar möjligheterna att uppfylla centralt 

innehåll och kunskapskrav, dessa lärare hade även fler elever per grupp än de andra. Två av 

16 musiklärare anser även att bristen på musiksal är ett hinder för undervisningen.26 Det som 

skiljer vår studie från Nilssons och Perssons är att vi även har undersökt rektorernas syn på 

musikundervisningen och att Nilsson och Persson undersökt fler faktorer grundligt där vi 

istället haft större fokus på endast utrustning och kompetens. 

Monica Lindgren, docent i musikpedagogik vid Göteborgs universitet, har skrivit 

avhandlingen Att skapa ordning för det estetiska i skolan - diskursiva positioneringar i 

samtal med lärare och skolledare (2006). Syftet med hennes avhandling är att identifiera och 

beskriva olika förekommande diskurser inom grundskolan som relaterar till estetisk 

                                                        
 
23 Bamford, Anne. The wow factor: global research compendium on the impact of the arts in 

education, 2. ed., Waxmann, Münster, 2009 s.73-75 
24 Ibid. s. 79 
25 Nilsson, Malin. Persson, Erik. Musiklärares möjligheter att uppfylla kraven i Lgr11 - en enkätstudie 

om musikämnets förutsättningar i år 4-6 i grundskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar, Växjö, 2012, s. 1 
26 Ibid. s. 35-37 
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verksamhet och att problematisera dessa med avseende på makt och styrning.27 Lindgren vill 

förstå vilka villkor som gäller för skolans estetiska verksamhet och dess aktörer.28 Hon får i 

sin avhandling fram fem diskurser vad gäller den estetiska verksamheten, detta utifrån 

lärarnas och skolledarnas konstruktion av den estetiska verksamhetens legitimitet; 

kompensation, balans, fostran, förstärkning och lustfylld het. Vidare framkommer fem 

diskurser kring lärares kompetens i de estetiska ämnena, detta utifrån de 

identitetskonstruktioner som framkommit hos lärarna i studien. Dessa diskurser innebär att 

vara; vuxen, terapeutisk pedagog, icke-teoretiker, ämnesexpert och konstnär.29 Hon skriver 

att de reformer som genomförts och genomförs argumenterar för skolans specifika 

förutsättningar och de professionella lärarnas eget ansvarstagande när det gäller det konkreta 

innehållet i verksamheten. Hon menar att den överordnade parten, staten, har överlåtit makten 

att besluta om skolans estetiska verksamhet till den underordnade parten, det vill säga den 

lokala skolan, att staten inte längre styr över vad lärare och elev gemensamt vill åstadkomma 

under skoltid.30 Samtidigt menar hon att skolan är en normaliseringsarena där dominerande 

diskurser sätter ramar för handlingsutrymmet för både lärare och elever.31 Lindgren anser att 

en förutsättning för att den estetiska verksamheten i skolan ska utvecklas är att den ständigt 

måste utmana de rådande maktsträvanden som finns inom fältet, genom att identifiera och 

kritiskt granska de kunskaper som för tillfället är dominerande.32  

Skolinspektionens granskning av musikämnet i Sveriges grundskolor konstaterar att 

kvaliteten i musikundervisningen varierar mellan skolor och även inom skolor. Det framgår 

att flertalet elever inte får den musikundervisning de har rätt till och att deras möjligheter att 

utveckla kunskaper inom ämnet för att kunna nå målen inte är likvärdiga. Det visar sig även 

att många av de undervisande musiklärarna saknar utbildning och att det vid en del av 

skolorna saknas instrument eller lokaler som är ändamålsenliga. Dessutom visar det sig att 

det i årskurserna 1-5 hör till vanligheten att undervisningen sker i deras klassrum utan 

                                                        
 
27 Lindgren, Monica, Att skapa ordning för det estetiska i skolan: diskursiva positioneringar i samtal 

med lärare och skolledare, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, Diss. Göteborg: 

Göteborgs universitet, 2006,Göteborg, 2006, s. 33 
28 Ibid. s. 183 
29 Ibid. s. 91-137 
30 Ibid. s. 175 
31 Ibid. s. 176 
32 Ibid. s. 184 
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tillgång till instrument. Skolinspektionen menar att elever som inte får tillgång till utbildade 

lärare eller till musikinstrument får stora problem med att nå målen för musikämnet.33 

Dessutom visar granskningen att de musikskapande inslagen lyser med sin frånvaro vid 

många av de granskade skolorna. Den nya tekniken har inneburit helt nya möjligheter till att 

musicera och ställer då även högre krav på musiklärarna. Granskningen visar att IT inte 

används i musikundervisningen i likhet med det sätt som kursplanen föreskriver. Och många 

musiklärare säger sig behöva utbildning i att använda datorer och programvaror i 

musikundervisningen.34 Om resultatet av skolinspektionens granskning hör till vanligheten 

anser vi att styrdokumentens skrivelse om en likvärdig skola faller. 

Skolverket genomförde 2011 en studie som visar att de intervjuade politikerna ser 

skolplanen mer som ambitiösa visioner än som utgångspunkt och underlag för styrningen av 

sin skolverksamhet att nå de nationella målen.35 Även att resursfördelningen till skolan sker 

schablonmässigt och inte utifrån skolans analys av lokala förutsättningar och behov för att de 

nationella målen ska nås.36 Uppfattningen på alla kommunala nivåer enligt studien är att 

lärarna är den viktigaste resursen för elevernas lärande. Men trots detta saknas tydliga 

kommunalmän för hur lärarnas kompetens i undervisningssituationen ska utvärderas. 

Dessutom är inte frågan om lärarna har utbildning i undervisningsämnet i fokus.37 

Börje Stålhammar (1995), professor vid musikhögskolan i Örebro, har gjort en 

avhandling kring den pedagogiska och musikaliska interaktionen i en klassrumssituation där 

han diskuterat och jämfört läroplanerna för grundskolan över tid. Stålhammar menar att 

musikundervisningen i grundskolan pendlar mellan traditionella alternativpedagogiska 

strömningar, med pedagogiska strävanden som ibland intar en estetisk kultursyn, ibland en 

antropologisk, vilket han anser ofta har skapat en dubbel ambivalenskonflikt. Å ena sidan vill 

skolan undervisa om den goda musiken och å andra sidan strävar skolan efter elevernas 

kreativitet och musikpreferenser. Han anser att musikämnet ska erbjuda en positiv och 

                                                        
 
33 Kvalitetsgranskning 2011:5, s. 2-3 
34 Ibid. s. 28 
35 Rapport 362. Kommunalt huvudmannaskap i praktiken: En kvalitativ studie. Stockholm: Skolverket, 

2011 s.33. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2744 (Hämtad 2013-01-10) 
36 Ibid. s. 49 
37 Ibid. s. 34 
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avspänd miljö för gemensamt musicerande och upplevelser men där schema, gruppstorlekar, 

lokaler, tidstilldelning och betyg begränsar och ofta kan motverka detta.38 

4. Metod 

I detta kapitel redogör vi för den metod vi valt att använda oss av i vår studie. Vi kommer 

även att presentera urvalet till vår undersökning, dess genomförande samt en 

metoddiskussion där vi diskuterar vår undersöknings tillförlitlighet. 

4.1 Val av metod 
Vi kommer i vår undersökning använda oss av en enkätundersökning bland musiklärare och 

rektorer vilket innebär att vi utgår från en kvantitativ metod. 

En kvantitativ metod syftar till att mäta och förklara och där den insamlade 

informationen omformas till mängder och siffror för att sedan kunna göra statistiska 

analyser.39 Att använda sig av kvantitativ metod har både för- och nackdelar. Johannessen 

och Tuffe (2003) skriver i Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, att en ansats av 

kvantitativ karaktär saknar möjligheten till flexibilitet. Till exempel har ett frågeformulär 

utarbetats i förhand och går senare inte att ändra på vilket medför en fara att undersökningen 

kan bli rigid och endast ger svar på det forskaren anser vara av vikt. Vidare kan det medföra 

att eventuell viktig information för undersökningen kan gå förlorad. 40 Vi är väl medvetna om 

dessa nackdelar och anser därför att det är av stor vikt att ha detta i beaktande då vi ska 

sammanställa vårt resultat. Annika Eliasson (2010) skriver i boken Kvantitativ metod från 

början, att en kvantitativ ansats används bäst när det är viktigt att kunna statistiskt mäta 

materialet.  Det är också en bra metod för att kunna säga något om en större grupp även om 

resurserna ibland bara räcker till att undersöka en mindre grupp.41 Ann Kristin Larsen (2009) 

                                                        
 
38 Stålhammar, Börje. Samspel: grundskola - musikskola i samverkan: en studie av den pedagogiska 

och musikaliska interaktionen i en klassrumssituation, Musikvetenskapliga avd., Musikhögsk., Univ., 

Diss. Göteborg: Univ., Göteborg, 1995, s .248 
39 Nyberg, Rainer. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet, 4., 

[bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 100 
40 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl.,  
Liber, Malmö, 2003, s. 71 
41 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början, 2., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2010, s. 30 
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skriver i sin bok Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod att en stor 

fördel med en kvantitativ metod är den att mängden information om det undersökta 

fenomenet kan begränsas. Det sker genom i förväg fastställda frågor som är de enda frågor 

som respondenterna svarar på. Samma frågor ställs vidare till ett stort antal människor vilket 

ger en bredd till undersökningen. Detta gör det senare möjligt att generalisera utifrån det 

erövrade resultatet. En annan fördel vid användning av till exempel frågeformulär är att de 

som besvarar oftast får vara anonyma vilket kan leda till att svaren, enligt Larsen, sannolikt 

blir ärligare.42Vi är ute efter att få en generell och bred bild av vad lärarna och rektorerna 

anser om musikämnet och dess förutsättningar och en kvantitativ metod tillåter oss att få 

densamma.  

Vi har i vår enkät valt att använda oss av både färdiga svarsalternativ och öppna 

frågor. När ett frågeformulär kombineras av färdiga svarsalternativ och öppna frågor kallas 

det för ett semistrukturerat frågeformulär43. Att vi använt oss av ett semistrukturerat 

frågeformulär beror på att vi vill få ett lite mer personligt svar på vissa av frågorna istället för 

att vi i förväg fabricerat färdiga svarsalternativ samt för att eventuellt komplettera några av de 

färdiga svarsalternativen.  

Larsen skriver att det är viktigt att i förhand bestämma hur svaren ska registreras i en 

enkät. Öppna frågor får respondenter svara på med egna ord och slutna frågor svaras med i 

förhand utarbetade svarsalternativ. Det finns för- och nackdelar med båda sorterna av frågor. 

Öppna frågor ger möjlighet att upptäcka okunskap och svaret kan också visa på om 

respondenten missförstått frågan eller ej. En annan viktig fördel är den att respondenten inte 

påverkas av färdiga svarsalternativ.44 De öppna frågorna kan också representera ett problem 

vid generalisering utifrån resultatet. Svaren kan vara uttömmande men de kan inte 

generaliseras likt svaren från färdiga svarsalternativ utan de måste ses i samband till vem som 

svarade samt vad de svarade.45   Vidare bör frågorna, enligt Larsen, vara konkreta och 

välformulerade för att undgå misstolkningar från respondenterna.46 Det är viktigt att se till att 

alla möjliga svarsalternativ finns med i enkäten. Det får inte förekomma att respondenten inte 

                                                        
 
42 Larsen, Ann Kristin, Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl.,  
Gleerup, Malmö, 2009, s. 25 
43 Johannessen & Tufte, 2003, s. 150 
44 Larsen, 2009, s. 48 
45 Johannessen & Tufte, 2003, s. 150 
46 Larsen, 2009, s. 148-149 
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svarar alls på grund av att det inte finns något passande svarsalternativ. I vårt fall, sett till de 

forskningsfrågor vi utarbetat, är vi ute efter de tillfrågades åsikter, vad de själva anser om 

ämnet och när frågor ställs kring vad människor anser om ett visst fenomen bör 

svarsalternativet “vet inte” finnas med.47 Innan formuläret utarbetas är det också viktigt att 

titta på forskningsfrågorna och fundera över vad det är frågorna ska behandla.48 

4.2 Utformning av enkätfrågor 
Vid utformningen av enkäten har vi först gjort en inledning med frågor om kön, ålder, 

verksamma år och tidigare yrkesroller. Detta för att skapa en slags inledning av enkäten. Patel 

och Davidsson (2003) skriver i Forskningsmetodikens grunder att det är vanligt att inleda en 

enkät eller intervju med neutrala frågor som behandlar bakgrundsvariabler som studien 

eventuellt senare kan dra nytta av49.  

Vidare har vi försökt bryta ner nyckelorden i våra forskningsfrågor och utifrån det 

försökt ringa in olika aspekter via olika frågor i enkäten. Till exempel vad gäller utrustning 

har vi frågat efter vad musiklärare och rektorer anser sig ha tillgång till i klassrummet, om de 

tycker deras tillgång är tillräcklig för undervisning samt vad de tycker skulle vara rimligt att 

ha tillgång till. Frågorna har samtidigt ställts angående fem stycken olika instrument eller 

verktyg som är klaviatur, gitarr, bas, trummor och digitala verktyg. Vi har också via öppna 

frågor försökt komplettera de fasta svarsalternativen. Ett exempel är att vi kompletterat de 

ovan beskrivna frågorna med en fråga där musiklärare och rektorer fick skriva fritt om hur de 

vill att musikundervisningen på deras skola ska se ut. 

 Vi har till majoritet ställt samma frågor till musiklärare och rektorer för att 

kunna jämföra dem senare. Dock har vi inte gjort det med alla frågorna och detta skulle 

kunna leda till problem i jämförelsen dem emellan och detta är något vi kommer att diskutera 

i vår metoddiskussion.  

                                                        
 
47 Larsen, 2009, s. 48, Eliasson, 2009, s. 28 
48 Johannessen & Tufte, 2003, s. 148-149 
49 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och  
rapportera en undersökning, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003, s.73 
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4.3 Genomförande 
Vi har själva utarbetat en web-enkät utifrån våra frågeställningar och skapat frågor där vi har 

försökt att ringa in samtliga aspekter i våra forskningsfrågor.50 Vi har valt att personligen 

kontakta musiklärarna och rektorerna via telefon för att förklara undersökningens syfte och se 

ifall de kan tänka sig att ställa upp. Enkäten har distribuerats som så att informanterna fått en 

länk till enkäten via mail där de sedan har fått kryssa i det alternativ de ansett passat bäst eller 

fått skriva med egna ord vad gäller de öppna frågorna. Första sidan på enkäten har sett 

likadan ut för både musiklärare och rektor. Därefter har de fått kryssa i sin 

anställningsbeteckning och så har enkäten fortsatt utefter det. 

Varje metod har både för- och nackdelar och det finns alltid en risk att respondenterna 

kan misstolka undersökningens syfte och frågorna. Vi är väl medvetna om risken att färdiga 

svarsalternativ kan leda de tillfrågade till felaktiga svar, att de tillfrågade inte finner något 

svarsalternativ tillfredställande och istället väljer ett svarsalternativ som ligger nära till hands 

eller väljer att inte svara alls. Vi har dock, som nämnts, kompletterat med öppna frågor vilket 

medfört att respondenterna har fått möjligheten att svara mer personligt och utförligt, vilket i 

sin tur medfört kompletteringar till de färdiga svarsalternativen. Trots detta tror vi att 

felmarginalen kan vara stor men vi utgår ändå ifrån att svaren har varit uppriktiga då 

respondenterna har fått vara anonyma, och kommer att utgå från detsamma för att dra 

generella slutsatser kring de undersökta skolorna i Jönköpings län. Viktigt att tillägga här är 

att denna studie endast kan redogöra för vad respondenterna säger, inte vad de faktiskt 

exempelvis har för utrustning, till det skulle det krävas observation som kompletterande 

metod. 

För att nå en djupare bild av utfallet hade samtals intervjuer kunnat vara en 

kompletterande metod. Om vi hade kunnat intervjua musiklärarna och rektorerna på plats 

hade vi kunnat skapa oss en egen uppfattning om deras verksamhet och undervisningsmiljö. 

Vi hade här kunnat ställa kompletterande frågor och fått mer utförliga resonemang angående 

deras syn på musikundervisningen. Tyvärr var detta något vi ansåg oss inte kunna genomföra 

på grund av tidsbrist och logistiska begränsningar.  

4.4 Urval 
Respondenterna har fått lämna sina svar anonymt men vi kan ändå säga något om urvalet. Vi 

har skickat enkäten via mail till musiklärare och rektorer som är aktiva vid skolor i 
                                                        
 
50 Se bilaga 1 
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Jönköpings län. Vi har även valt att fokusera utskicken kring tätorterna Jönköping, Nässjö 

och Värnamo då uppsatsens omfång inte tillåter ett för stort källmaterial. Våra undersökta 

skolor är 14 till antalet och undersökningen sker på grundskolans tidigare år, vilket innebär 

låg- och mellanstadiet. Tolv musiklärare och nio rektorer har valt att svara på web-enkäten. 

Vi har dels ett bortfall på en musiklärare och fyra rektorer från de skolor vi har fått svar från 

men också ett bortfall på två till tre skolor med både musiklärare och rektorer. Vidare kan 

nämnas att urvalet består av både män och kvinnor där musiklärarna är i åldrarna 26 till 61 år 

och där rektorerna är i åldrarna 36 till 62 år. Antalet verksamma år varierar hos musiklärarna 

alltifrån ett halvår till 34 år och för rektorerna tio månader till 20 år. Därav varierar 

examensåren bland de tillfrågade, allt från tidigt 70-tal till de som inte har en examen.  

4.5 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådets rekommendationer skriver att “Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”51 Vi har gjort flera etiska 

ställningstaganden för vår studie. Vi har valt att låta informanterna vara anonyma, både vad 

gäller namn och arbetsplats, och kommer endast använda musiklärare och rektor för att 

beskriva vad de säger. Förutom att detta är i enlighet med vetenskapsrådets 

rekommendationer anser vi även att chansen är större att fler ställer upp om vi låter dem vara 

anonyma men också för att det inte gör någon skillnad för vår studie. Då vi inte tänker dra 

några slutsatser vad gäller kvinnligt och manligt kommer vi heller inte nämna det i vårt 

resultat. Enligt vetenskapsrådets rekommendationer ska forskaren informera de för studien 

berörda om forskningens syfte.52 Vi har valt att ringa våra informanter för att berätta om 

studien, dess syfte och för att se om de kan tänka sig att ställa upp. Vi har även klargjort att 

deras medverkan endast är avsedd för vår studie.  

                                                        
 
51 Vetenskapsrådet 2009. Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Vetenskapsrådet. 2009 s. 12 
Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2013-0530) 
52 Ibid. s. 7 



 

21 

5 Resultat  

I följande kapitel kommer vi att redovisa svar på våra forskningsfrågor via svaren från vår 

web-enkät. I de diagram som finns med visar Y-axeln, den lodräta axeln med siffror, antalet 

personer. Svaren från de öppna frågorna har vi valt att presentera sammanfattat i löpande text.  

 

5.1 Vad	   anser	   musiklärare	   och	   rektorer	   vara	   syftet	   med	   den	  

musikundervisning	  som	  bedrivs?  
I musiklärarnas svar kring musikämnets syfte kan några olika punkter urskiljas. Dels skrevs 

det att ett syfte med musikämnet är att alla elever ska få möjlighet att lyssna på olika sorters 

musik, uppleva musik ur olika perspektiv, genrer och tider och lära om och upptäcka musik i 

allmänhet. Vidare att ett syfte är att eleverna ska få möjlighet att själva musicera, sjunga och 

spela tillsammans, spela på olika instrument både i ensemble och individuellt. Dessutom att 

eleverna ska tycka att det är roligt att spela och sjunga tillsammans så att eleverna vidare i 

livet på olika nivåer kan delta i olika musikaliska sammanhang och att de ska få möjlighet att 

uttrycka något med musik. Ytterligare ett syfte handlar om glädje och lust till fortsatt lärande. 

Att musiklektionerna ska vara roliga och avslappnande, hjälpa elever att må bra och att 

utvecklas som människor, stärka emotionella och sociala förmågor och skapa gemenskap. 

Vidare att det ska handla om mer än bara teori och praktik, hjälpa elever att tro på sin egen 

förmåga, musikglädje, ge självkänsla och att musiken ska vara avkopplande och ge stimulans 

i den egna vardagen. Vidare att musiken handlar om elevens musikaliska förmåga och att det 

är lärarens uppgift att locka fram, inspirera och utmana den. Och till sista att musiken handlar 

om kreativitet, att hjälpa eleverna att lära sig kommunicera och skapa via musiken.    

Rektorerna å sin sida anser att musikämnets syfte är att uppmuntra till kreativitet, att 

jobba efter målen i läroplanen och på så sätt väcka nyfikenheten hos eleverna, att eleverna 

ska utveckla kunskaper i musik samt lära sig mer om olika musikkulturer och stilar. Vidare 

att eleverna får en positiv inställning och goda kunskaper för att utveckla ämnet och att kunna 

använda musiken i presentationer. Dessutom att inspirera till att vilja vidareutveckla sina 

kunskaper i ämnet. Några skrev kommentarer som “se kursplanens syfte” och “se läroplan 

och kursplan.” 

Ur musiklärarnas svar kan fem olika kategorier urskönjas; reception (lyssna), 

produktion (musicera och skapa), emotion (känna och glädjas), kommunikation samt 

progression (utveckla musikalisk förmåga). Rektorerna berör alla dess fem kategorier om än 
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bristfälligt. Det de trycker mest på är kommunikationen och progressionen då de skriver att 

eleverna ska kunna använda musiken i presentationer och att de ska utveckla kunskaper i 

musik och bli inspirerade till att vidareutvecklas. 

5.2 Anser	   musiklärare	   att	   den	   utrustning	   och	   den	   kompetens	   som	  

finns	  är	  tillräcklig	  för	  att	  uppnå	  det	  syftet? 
I enkäten fick musiklärarna svara på två korta bakgrundsfrågor, dels vilka instrument som 

finns i dagsläget och dels i vilka lokaler musikundervisningen bedrivs.  

  Majoriteten av skolorna har enligt lärarna ett stort antal gitarrer. Även klaviatur 

är ett instrument som merparten av skolorna har minst tre till fyra att tillgå. Övriga instrument 

är få till antalet om inte obefintliga, där bas och digitala verktyg är de instrument som 

musiklärarna i majoritet inte har tillgång till.  

Majoriteten har en utrustad musiksal och tre av lärarna har även tillgång till ett eller 

flera övningsrum. Två av musiklärarna undervisar i musik i ett vanligt klassrum. 

 

Följande enkätfrågor ställdes för att ge svar till rubrikens forskningsfråga. 

5.2.1 Tycker du att den tillgång du har till respektive instrument är tillräcklig? 
Diagrammet nedan visar om musiklärarna anser att tillgången till instrumenten är tillräcklig 

för att kunna bedriva undervisning baserad på det centrala innehållet i kursplanen.  

 

 
Figur 1.  
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Det går att utläsa att det finns en relativt jämn fördelning på att instrumenten gitarr och bas är 

tillräcklig eller att den inte är det. Åtta lärare anser sig ha tillräckligt med klaviatur, medan 

fyra inte anser sig ha tillräckligt. Digitala verktyg visar i detta diagram vara det instrument 

som är mest bristfälligt, där tio musiklärare av tolv menar att tillgången inte är tillräcklig. Det 

instrument som är mest tillfredställande är trummor, där nio lärare anser att de har tillräcklig 

tillgång.  

5.2.2 Vilken tillgång till respektive musikutrustning anser du vara rimligt för att basera 
musikundervisningen på det centrala innehållet i kursplanen? 
Diagrammet nedan visar hur många av respektive instrument som musiklärarna anser vara 

rimligt att varje skola bör ha för att undervisningen ska kunna ske utifrån kursplanen. 

 

 
Figur 2.  

 

Alla är överens om att det måste finnas sju eller fler gitarrer. Cirka hälften anser att det även 

bör finnas sju eller fler klaviaturer och digitala verktyg. Dessutom anser mer än hälften att det 

räcker med tre till fyra basar och trummor. Däremot anser ingen att man klarar sig med bara 

två klaviaturer men vad gäller bas, trummor och digitala verktyg tycker flera lärare att det kan 

räcka med 1-2 per klassrum. 

5.2.3 Har du någon gång känt att du behövt fortbildning inom följande områden? 

I diagrammet nedan beskrivs om musiklärarna känt att de någon gång, i något av de 

instrument vi tagit upp i vår studie, känt att de behövt fortbildning. 
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Figur 3.  

 

Åtta av de tolv tillfrågade musiklärarna anser att de “ofta” känt att de behövt fortbildning i 

digitala verktyg. Och fyra till sex personer har känt att de “ibland” behövt fortbildning i både 

klaviatur, gitarr, bas och trummor. Fem av musiklärarna har “aldrig” känt att de behövt 

fortbildning i klaviatur och tre personer har “aldrig” känt att de behövt fortbildning i gitarr 

respektive bas.  

5.3 Vad anser lärare om den egna förmågan till, och förutsättningar för, att 

på ett tillfredsställande sätt undervisa, musicera och bedöma elevers nivå 

med avseende på några aspekter av kunskapskravet för betyg A?  
Då vi i vår studie valt att fokusera det instrumentella i kursplanen har vi valt att i några av 

våra enkätfrågor utgå från följande kunskapskrav: 

- Delta i gemensam sång och då följa rytm och tonhöjd med säkerhet? 

- Kunna spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma? 

- Ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med flyt? 

- Sjunga eller spela på något instrument med god timing och med passande karaktär? 

- Utifrån egna idéer skapa musik, med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg 

där du får utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa 

kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition? 
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Vi har valt dessa aspekter för att ta reda på om musiklärarna anser att de med sin förmåga och 

sina förutsättningar kan leva upp till kursplanen i musik i sin musikundervisning. Vi har här 

valt kunskapskraven för betyg A. Att vi gjort det har sin grund i att undervisningen, både vad 

gäller utrustning och lärarens kompetens, måste kunna erbjuda varje elev möjligheten till att 

nå ett högsta betyg. 

 

Följande enkätfrågor syftar till att svara på rubrikens forskningsfråga. 

5.3.1 Musiklärares förutsättningar att undervisa utifrån lokal och utrustning. 

I diagrammet nedan har musiklärarna fått svara på huruvida de lokaler och den utrustning de 

förfogar över möjliggör att kunna undervisa så att varje elev får möjlighet att nå de fem ovan 

nämnda aspekter från kunskapskravet. 

  

Figur 4.  

 

Majoriteten av svaren hamnar på den nedre delen av skalan. Av detta går det att utläsa att 

förutsättningen till att undervisa mot kunskapskraven enligt musiklärarna är begränsad, sett 

till lokal och utrustning. Det som sticker ut mest är musikskapande där majoriteten anser att 

förutsättningarna till undervisning inte är tillräckliga. Möjligheten att undervisa i rytm och 

tonhöjd är det som flest lärare anser att lokalen och utrustningen är tillräcklig för. I övrigt går 

det att utläsa från diagrammet att det är en stor spridning bland svaren och att många faktiskt 

anser att undervisningen i framförallt vissa av punkterna är genomförbar utifrån de lokaler 

och den utrustning som finns. 
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5.3.2 Musiklärares förutsättningar att själva musicera utifrån kunskapskraven. 

I diagrammet nedan har musiklärarna fått svara på om de själva anser sig ha förmågan att nå 

upp till de tidigare nämnda aspekterna från kunskapskravet. 

 
Figur 5.  

 

Detta diagram handlar om musiklärares egen syn på sin musikaliska förmåga utifrån 

kunskapskraven. Majoriteten av musiklärarna anser sig kunna detta med god marginal. Tre av 

de tolv lärarna anger att de inte når upp till gränsen för tillräcklig vad gäller musikskapande.  

5.3.3 Musiklärares förmåga att bedöma elever utifrån ovanstående fyra faktorer. 

Diagrammet nedan visar om musiklärarna anser att de utifrån utrustning, lokal och sin 

förmåga att undervisa och själva musicera, kan bedöma sina elevers kunskapsnivå. 



 

27 

 
Figur 6.  

 

Majoriteten av lärarna anser att de inte kan bedöma sina elevers kunskapsnivå utifrån den 

utrustning de har. Fem av tolv musiklärare anser dessutom att lokalerna inte är tillräckliga för 

att kunna göra en rättvis bedömning. Däremot anser de allra flesta att de utifrån både sin 

förmåga att undervisa och sin förmåga att själva musicera kan bedöma sina elevers 

kunskapsnivå. 

5.4 Finns	  någon	  diskrepans	  mellan	  rektorers	  och	  musiklärares	  sätt	  att	  

se	  på	  resurserna,	  musikundervisningen	  och	  ämnets	  utveckling?  
Syftet med denna forskningsfråga har varit att i vår studie undersöka om musiklärare och 

rektorer som grupper ser olika på musikundervisningens förutsättningar och tillgångar. 

5.4.1 Resurser 

Som tidigare nämnts är gitarrer det instrument som majoriteten av skolorna har flest av, detta 

enligt musiklärarna. Åtta av tolv musiklärare säger att de har sju eller fler att tillgå. Detta är 

även ett antal man anser vara rimligt för undervisningen. Majoriteten av skolorna har även 

minst tre till fyra klaviaturer att tillgå. Däremot har majoriteten av skolorna ej tillgång till 

varken bas eller digitala verktyg. Enligt rektorerna har de flesta skolor fem eller fler gitarrer 

att tillgå. Majoriteten av rektorerna säger även att de har en till fyra klaviaturer, basar, 

trummor och digitala verktyg. Ett fåtal svar har registrerats som “Vet ej” på några av 

instrumenten. Här framgår det att lärarnas och rektorernas svar angående antalet gitarrer, 
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klaviaturer och basar till stor del överensstämmer. Däremot svarar majoriteten av lärarna att 

de inte har tillgång till bas eller digitala verktyg, vilket majoriteten av rektorerna anser. Här 

måste tilläggas att det kan vara de rektorer som faktiskt arbetar på skolor med dessa 

instrument som svarar så. 

Vad gäller lokal som musikundervisningen bedrivs i svarade majoriteten av 

musiklärarna att de har en utrustad musiksal, tre av lärarna svarade också att de har även har 

tillgång till ett eller flera övningsrum. Två av musiklärarna undervisar i musik i ett vanligt 

klassrum. Rektorerna svarade här att majoriteten av musiklärarna har en utrustad musiksal, 

men även ett “vanligt” klassrum eller en utrustad musiksal med ett eller flera utrustade 

övningsrum förekommer som svarsalternativ. En rektor har svarat att den inte vet var 

musikundervisningen bedrivs någonstans. 

Både musiklärare och rektorer fick frågan angående vad de anser vara tillräcklig 

musikutrustning. Som det går att läsa i figur 1 på sidan tolv skiljer det sig mycket mellan 

skolorna när det gäller gitarr och bas. Cirka häften av musiklärarna anser att tillgången är 

tillräcklig medan hälften anser att den inte är det. Däremot anser majoriteten att tillgången till 

klaviatur och trummor är tillräcklig. Mest utpekande är digitala verktyg där tio av tolv 

musiklärare menar att tillgången inte är tillräcklig. En stor del av rektorernas svar faller under 

alternativet “Vet ej”, vilket gör jämförelsen rektorer och musiklärare emellan svår. Men 

majoriteten av rektorerna anser i alla fall att antalet klaviaturer är tillräcklig vilket stämmer 

med musiklärarnas syn, även om fyra rektorer av nio svarat att de inte vet. Fyra rektorer anser 

även att tillgången till trummor är tillräcklig, något majoriteten av lärarna också svarat 

tillräckligt på. Vad gäller gitarr och bas skiljer sig grupperna i synen kring tillräcklighet där 

majoriteten rektorer anser dessa instrument vara tillräckliga till antalet och där majoriteten 

musiklärare anser det motsatta.  Vad gäller digitala verktyg har majoriteten rektorer svarat 

“Vet ej”. 

Även frågan angående rimlighet vad gäller utrustning för att kunna basera 

undervisningen på det centrala innehållet i kursplanen, ställdes till både musiklärare och 

rektorer. Alla musiklärare är överens om att det måste finnas sju eller fler gitarrer, vilket 

majoriteten av musiklärarna också säger sig ha. Cirka hälften anser även att det bör finnas sju 

eller fler klaviatur och digitala verktyg, vilket majoriteten av musiklärarna svarar att de inte 

har. Däremot anser majoriteten att det räcker med tre till fyra basar och trummor, vilket 

endast tre av tolv musiklärare säger sig ha. Vad gäller rektorerna är svarsfrekvensen hög på 

“Vet ej” där fyra till fem av de nio deltagande har kryssat i “Vet ej” på respektive instrument. 

Fem av nio rektorer anser att en till två trummor är ett rimligt antal, vilket även majoriteten 
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musiklärare säger sig ha, men där majoriteten musiklärare ändå inte anser det vara rimligt. 

Det vi kan utläsa här är att majoriteten musiklärare anser att den instrumenttillgång som finns 

inte är tillräcklig och att rektorerna här överlag säger sig inte veta. Vi kan även utläsa att där 

rektorerna svarat vad de anser vara rimligt så stämmer det inte överens med musiklärarnas 

syn på rimlighet. 

5.4.2 Musikundervisning 
Både musiklärare och rektorer fick i löpande text svara på hur de vill att 

musikundervisningen ska se ut. Svaren redovisas nedan. 

I musiklärarnas svar kan några olika teman urskiljas. Många betonar lokalen som en 

viktig del. De önskar att de hade en bra musiksal att vistas i, en tavla med notrader på, 

utrustade speciella klassrum och flera grupprum. En skriver även att de önskar att de över 

huvudtaget hade en musiksal att tillgå.  

 Vidare betonas utrustning som en viktig komponent. Det skrivs att de skulle 

vilja ha en klassuppsättning gitarrer och instrument såsom bas, trummor, rytminstrument, 

elgitarrer och keyboards för att de ska kunna låta eleverna få spela ensemblespel. En skriver 

“Har just nu lånat ex antal gitarrer från en annan skola.” Vidare betonas läroplanen och att 

utrustning behövs för att uppfylla kursplanens intentioner och framförallt datorer, tillgång till 

Internet och digitala verktyg. 

 Tid och gruppstorlek är viktiga faktorer som tas upp.“60 min per klass och 

lektion är nästan ett måste. Just nu har jag en klass år 3 med 40 min/vecka. Vi hinner knappt 

ta fram gitarrerna förrän det är dags att avsluta.” De flesta betonar även vikten av mindre 

grupper. “Mindre klasser!!! Finns ingen möjlighet att nå alla med 25-29 elever i klassen. 

Höra hur var och en sjunger eller spelar med så många elever???” En skriver att: “Längre 

lektionspass skulle vara önskvärt då det påfallande ofta blir så att man få lägga ihop precis 

när eleverna har kommit igång att skapa eller musicera. Elevgrupper med mer än 16 elever är 

svårhanterade när det gäller musikämnet.” En annan musiklärare uttrycker sig så här:  

 
Teorin kanske kan lyckas men inte de praktiska övningarna. Dubbla lärare kanske, men där 

finns inga pengar. Läroplanen säger att varje elev ska få det den behöver. Vad göra med de 

elever som t.ex. har motoriska svårigheter, där man borde sitta med dessa en och en? 

Dessutom ska ju allt dokumenteras. Hur ska man hinna??? 

 

Många skriver att halvklass och lektioner på 60 minuter skulle underlätta enormt. Dessutom 

behövs tid för att reda ut övningar inför lucia och skolavslutningar.  
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Musikläraren behöver ha vissa "hål" i schemat där du kan lägga in extraövningar till Lucia, 

julspel, skolavslutningar och övriga projekt som musikläraren oftast ansvarar för. Det räcker 

ofta inte med att öva på elevernas ordinarie musiklektioner utan extraövningar behövs och då 

måste musikläraren ha luckor i schemat. Detta behövs också under året för att musikläraren 

ska kunna hinna med all bedömning på alla elever. 

 

Många av musiklärarna anser även att fortbildning borde vara ett måste och så även 

inspiration från andra skolor. Någon skriver att: “Dessutom är fortbildningen obefintlig i 

ämnet. I stället sitter jag timme efter timme och lyssnar på hur man lägger upp 

matematikundervisning etc.”  

 Det sista temat vi kan se i musiklärarnas svar på denna fråga är budgeten. Det 

önskas en större budget och kanske dubbla musiklärare för att rättvist kunna bedöma varje 

elevs kunskapsnivå och för att kunna ge varje elev den hjälp den behöver. 

Från rektorernas svar på hur de önskar att musikundervisningen ska se ut kan fyra 

olika teman urskiljas. Det första temat handlar om lokaler. En rektor säger att “Musiksal är ju 

ett plus, men beror naturligtvis på tillgång av lokaler.” Bra ljudisolerade lokaler med tillgång 

till små grupprum anses vara viktigt så att musikläraren lättare kan dela upp klassen och 

undervisningen i mindre grupper. Andra temat handlar om material, att det ska finnas god 

instrumenttillgång till eleverna. Någon skriver: “Tycker att skolan idag har en mycket bra 

musikundervisning för att vara en F-5 skola med behörig musiklärare och dessutom ett nära 

samarbete med kulturskolan och en blåsprofil för år 3 där alla elever får lära sig spela 

blåsinstrument.” 

Tredje temat har med tid och gruppstorlek att göra, där flera rektorer betonar att det 

vore önskvärt med 60 minuter per lektion och att undervisningen skulle ske i halvklass. Men 

samtidigt att det är en utopi då de anser att det utrymmet inte finns. Det fjärde temat består i 

kompetens och här lyfts utbildade musiklärare fram som önskvärt. Dessutom att målen i 

kursplanen ska följas så att eleverna får en bra grund för fortsatta studier och att 

undervisningen gärna ska vara så lustfylld och kreativ som möjligt.  

I mycket stämmer de båda gruppernas svar kring hur de vill att musikundervisningen 

ska se ut väl överens, även om musiklärarnas svar är mer utförliga. Båda grupperna betonar 

musiksal och övningsrum som viktigt för ämnet. Likaså anser de båda grupperna att god 

instrumenttillgång är önskvärt. Dessutom anser både musiklärare och rektorer det önskvärt 

med 60 minuters musik och halvklass. Däremot trycker musiklärarna på budgeten, där större 

budget önskas och kanske dubbla musiklärare för att rättvist kunna bedöma varje elev. Något 
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rektorerna inte skriver om. Rektorerna å sin sida talar om kompetens och utbildade 

musiklärare som önskvärt, vilket inte finns med bland musiklärarnas svar. 

En fråga som endast ställdes till rektorerna är frågan vad de anser vara goda 

egenskaper hos en musiklärare. Här betonar några rektorer att musikaliska egenskaper är av 

stor vikt. Att musiklärarna måste vara kunniga inom musikområdet, musikaliska, spela några 

olika instrument, ha goda ämneskunskaper och så vidare. Någon skriver: “Musikalisk. Spela 

några olika instrument. Gärna piano.” Andra egenskaper som lyfts fram är pedagogiska 

egenskaper så som förmåga att engagera, motivera och skapa gemenskap. Att kunna hålla 

struktur, ha ett bra förhållande till eleverna och vara väl insatt i Lgr11. Det betonas även att 

den sociala biten är en viktig egenskap hos musiklärarna. Att kunna samarbeta, fånga 

eleverna, ha omtanke om eleverna, vara lyhörd, skapa glädje och trygghet och att tycka om 

barn lika mycket som man tycker om att uttrycka sig musikaliskt. Dessutom lyfts kreativitet 

fram som en viktig egenskap och att vara flexibel. 

5.4.3 Utveckling 

På frågan angående fortbildning svarar åtta av de tolv tillfrågade musiklärarna att de anser att 

de “ofta” känt att de behövt fortbildning i digitala verktyg. Fyra till sex personer har känt att 

de “ibland” behövt fortbildning i både klaviatur, gitarr, bas och trummor, fem av 

musiklärarna har “aldrig” känt att de behövt fortbildning i klaviatur och tre personer har 

“aldrig” känt att de behövt fortbildning i varken gitarr eller bas. Vad gäller rektorerna har sju 

eller åtta av de nio deltagande rektorerna svarat att de aldrig har fått den frågan angående 

något av instrumenten. En rektor har svarat att det är mer förekommande att musikläraren har 

bett om fortbildning i digitala verktyg. Det vi kan utläsa här är att många musiklärare känt att 

de “ibland” till “ofta” behövt fortbildning i samtliga instrument, men att de, enligt rektorerna, 

inte bett om det. 

6. Diskussion  

Vårt arbete syftar till att svara på fyra forskningsfrågor. Vi har med hjälp av en 

enkätundersökning försökt ta reda på hur musikundervisningen ser ut på låg- och 

mellanstadieskolor enligt musiklärare och rektorer, både vad gäller lokal och utrustning. Vi 

har även undersökt hur musiklärare uppfattar sin egen förmåga och förutsättning att undervisa 

och bedöma. Dessutom har vi undersökt vad musiklärare och rektorer anser vara 

musikämnets syfte och hur de vill att musikundervisningen ska se ut. 
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6.1 Resultatdiskussion och analys 
Vi har valt att lägga upp diskussionsdelen utifrån våra fyra forskningsfrågor för att kunna 

diskutera varje resultat för sig. Som vi redogjorde för i metod delen har vi i arbetet 

generaliserat svaren utifrån två grupperingar, musiklärare och rektorer.  

6.1.1 Vad anser musiklärare och rektorer vara syftet med den musikundervisning som 

bedrivs?  

Flera olika syften kan urskiljas i både musiklärarnas och rektorernas svar. Vad gäller 

musiklärarnas svar är dessa långt mer utförliga än rektorernas. Några rektorer har skrivit så 

korta svar som “se kursplanens syfte” och “se läroplan och kursplan.” Vad dessa korta eller 

mindre utförliga svar grundar sig i går bara att spekulera kring. Kanske beror det på bristande 

tid eller också på att rektorerna inte är så insatta i ämnet. Vi anser det också vara av vikt att 

lyfta fram att rektorer måste ta hänsyn till skolans alla ämnen och att ämnet för en rektor 

kanske är viktigt just för att det finns med i läroplanen och kanske inte så mycket för ämnet i 

sig självt, medan en musiklärare förmodligen ofta brinner för sitt ämne. Som rektor har man 

ju ett ansvar där denne måste prioritera och fördela de resurser som finns vilket förmodligen i 

många fall kan leda till knappa resurser i musikämnet. Att musiken är ett ämne av vikt anser 

vi går att utläsa i bådas svar. Både musiklärare och rektorer talar om att uppleva olika 

musikkulturer och genrer. Även att musiken ska locka till kreativitet och skapande. 

Rektorerna lyfter även fram musikämnet som viktigt i att locka fram nyfikenhet och att kunna 

använda musiken i olika presentationer. Musiklärarna trycker mycket på musikämnets 

möjlighet att stärka elevers emotionella och sociala förmågor och att ämnet är viktigt för en 

elevs förmåga att utveckla en god självkänsla. Detta är i enlighet med Stålhammars 

avhandling kring den pedagogiska och musikaliska interaktionen i en klassrumssituation. Han 

menar att musikämnet ska ge eleverna möjlighet att få en positiv och uppbyggande 

upplevelse av musiken.53 Vidare skrevs det bland de flesta musiklärarna om att syftet med 

musikundervisningen är musicerande både individuellt och i grupp och att få möjlighet att 

skapa och kommunicera med musiken. Precis som Lindgren kan vi här urskilja några 

diskurser vad gäller en framgångsrik musikundervisning enligt lärarna och rektorerna. I 

Lindgrens avhandling kommer diskurser vad gäller den estetiska verksamheten fram i form 

av kompensation, balans, fostran, förstärkning och lustfylldhet.54 På samma sätt kan vi skönja 
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samma diskursiva mönster vad gäller lustfylldhet och fostran. Kanske kan det i vår studie 

även komma fram diskurser som att få musicera och att få uppleva olika musikkulturer och 

genrer. 

6.1.2  Anser musiklärare att den utrustning och den kompetens som finns är tillräcklig 

för att uppnå det syftet? 

Majoriteten av musiklärarna har tillgång till sju eller flera gitarrer och alla tycker att det är 

rimligt. Ungefär hälften tycker ändå att tillgången på gitarrer inte är tillräcklig. Vi kan inte 

veta vilka som har svarat så och det skulle kunna vara de som inte har så många gitarrer eller 

de som tycker att klasserna är stora i förhållande till antalet gitarrer som finns.  

Överlag har musiklärarna antingen ingen tillgång eller tillgång till två digitala 

verktyg. Majoriteten tycker att ett rimligt antal borde vara fem digitala verktyg eller fler. 

Merparten anser att de inte har tillräcklig tillgång till digitala verktyg. Dessutom finns det de 

skolor som inte har någon tillgång till varken, gitarr, bas, trummor eller digitala verktyg. 

Piano är något som finns hos alla musiklärare. En generell slutsats av detta är att det finns 

minst en musiklärare som endast har tillgång till ett piano som enda instrument. Självklart 

anser alla musiklärare att man måste ha tillgång till minst en av instrumenttyperna. Ett par av 

musiklärarna har dessutom ingen musiksal att tillgå, och då skulle man kunna förutsätta att 

det är en av dessa musiklärare som endast har ett piano att tillgå. 

Här ser vi att musiklärarna anser att tillgången till utrustning är bristfällig. Hälften 

anser att tillgången till gitarrer inte är tillräcklig, majoriteten anser att de inte har tillräcklig 

tillgång till digitala verktyg och det finns dessutom skolor som inte har någon tillgång alls till 

varken gitarr, bas, trummor eller digitala verktyg. På samma sätt kommer Nilsson och 

Persson i sin studie fram till att musiklärarna inte har tillräcklig utrustning och vad de då 

menar är instrument och digitala verktyg.55 Drygt en tredjedel av de 16 deltagande 

musiklärarna anser att bristen på instrument begränsar undervisningen och då möjligheten att 

uppfylla centralt innehåll och kunskapskrav och majoriteten lärare anser också att bristen på 

digitala verktyg även gör detsamma.56 

När det kommer till musiklärarnas kompetens råder det delade meningar kring 

huruvida de känt att de behövt fortbildning eller ej. De allra flesta har någon gång känt att de 

behövt fortbildning i något av instrumenten. Fyra till sex av tolv musiklärare har känt att de 

“ibland” behövt fortbildning i samtliga instrument och åtta av tolv anser att de “ofta” känt 
                                                        
 
55 Nilsson & Persson, 2012, s. 1 
56 Ibid. s. 35-36 
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detta behov vad gäller digitala verktyg. Rektorernas syn på detta skiljer sig då de svarar att 

majoriteten av musiklärarna aldrig bett om fortbildning. Mer om denna diskussion kommer 

under den sista forskningsfrågans rubrik. 

6.1.3 Vad anser lärare om den egna förmågan till, och förutsättningar för, att på ett 

tillfredsställande sätt undervisa, musicera och bedöma elevers nivå med avseende på 

några aspekter av kunskapskravet för betyg A?  

Det vi kan utläsa utifrån lärarens förutsättningar vad gäller undervisningen utifrån kursplanen 

är att majoriteten av svarsfrekvensen landar mellan “ej tillräcklig” och “tillräcklig”. Till detta 

hör musikskapande som något av det svåraste att genomföra utifrån tillgång till utrustning 

och lokal. Majoriteten av musiklärarnas svar angående den egna förmågan att själva musicera 

och skapa musik hamnar mellan “tillräckligt” och “överkvalificerad”. Om man jämför 

musiklärarnas förutsättningar för att undervisa med deras egen förmåga till musicerande kan 

vi utläsa att lärarna är i stort beroende av utrustning och lokaler. Då vi har klumpat ihop 

lokaler och utrustning i våra enkätfrågor kan det vara svårt att tydligt utreda vart 

problematiken kring undervisningen ligger. Men en slutsats vi kan dra av frågorna är 

följande: Majoriteten av musiklärarna har tillgång till en till fyra basar och trummor. 

Majoriteten av musiklärarna anser sig ha en tillräcklig tillgång till basar och trummor. 

Majoriteten av musiklärarna anser att en rimlig tillgång till basar och trummor är en till fyra 

av varje. Däremot anser åtta av tolv musiklärare inte sig ha förutsättningar att lära ut bas och 

slagverksstämmor utifrån lokal och utrustning. Då majoriteten av musiklärarna är nöjda med 

tillgången av dessa instrument finner vi det märkligt att de inte anser sig ha förutsättningar att 

lära ut. Det skulle då kunna bero på bristande tillgång till lokaler eller alltför stora grupper till 

dessa instrument.  

Resultatet visar att musiklärarna själva anser sig ha förmågan att musicera men inte 

möjligheten att lära ut densamma då deras svar visar på en avsaknad av utrustning och lokal. 

Vidare visar resultatet att musiklärarnas förutsättning att bedöma elever är bra sett till 

lärarnas egen förmåga att musicera och undervisa men att endast hälften känner att de har 

tillräcklig tillgång till utrustning och lokaler. Brister i utrustning och lokal visar även 

Skolinspektionens granskning av musikämnet i skolan. Granskningen visar även att det i 

årskurserna 1-5 hör till vanligheten att undervisningen sker i deras klassrum utan tillgång till 

instrument.57  Även Nilsson och Persson får i sitt resultat fram att musiklärarna inte anser att 
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varken utrustning, så som instrument och digitala verktyg, eller lokal är tillräckliga, detta för 

att kunna uppfylla det centrala innehållet och kunskapskraven i kursplanen för musik.58 

Skolverkets studie visar även i sammanhanget att skolans resurser fördelas schablonmässigt 

och inte utifrån skolans analys av lokala förutsättningar och behov för att de nationella målen 

ska nås.59 Dessutom menar Börje Stålhammar att musikämnet ska bibringa en positiv och 

avspänd miljö för gemensamt musicerande men att bland annat för stora grupper och 

bristande lokaler motverkar detta.60 Enligt Lindgren kan dominerande diskurser sätta ramar 

för handlingsutrymmet vad gäller estetisk verksamhet, detta för både lärare och elever.61 Och 

negativa sådana kan ju då också hindra en framgångsrik musikundervisning. Lindgren skriver 

i sammanhanget att om den estetiska verksamheten i skolan ska kunna utvecklas måste den 

ständigt identifiera, kritiskt granska och utmana de rådande maktsträvanden som finns inom 

fältet.62   

6.1.4 Finns någon diskrepans mellan rektorers och musiklärares sätt att se på 

resurserna, musikundervisningen och ämnets utveckling?  

För att tydliggöra diskussionen huruvida musiklärare och rektorer som grupper ser olika på 

musikundervisningens förutsättningar och tillgångar har vi likt resultatdelen valt att dela upp 

diskussionen i rubriker utifrån forskningsfrågan.  

6.1.4.1 Resurser 

Som tidigare nämnts anser musiklärarna överlag att tillgången till utrustning inte är tillräcklig 

som den ser ut idag. Rektorernas svar angående vilken tillgång som finns för respektive 

instrument på skolan är mer eller mindre identiska med vad de anser vara rimligt. Då detta 

skiljer sig från musiklärarnas åsikt skulle man kunna dra slutsatsen att de kanske inte är så 

insatta i hur musikundervisningen går till och vilka behov som finns. Dessutom tycker 

majoriteten av rektorerna att tillgångarna som finns är tillräcklig eller att de inte vet, vilket 

ytterligare styrker vårt antagande att rektorerna inte är insatta. Svarsfrekvensen på “Vet ej” 

som svarsalternativ är vanligt förekommande hos rektorerna för alla tre frågorna. En rektor 

har svarat att den inte vet i vilken lokal musikundervisningen sker. Fast här måste tilläggas att 
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vi inte vet hur förutsättningarna ser ut för denna rektor angående anställningstid på denna 

skola. 

En slutsats vi kan dra av detta är att musiklärarna överlag inte tycker att tillgång på 

instrument är rimlig som den ser ut idag, medan rektorerna anser att den är rimlig, men att de 

inte vet om den är tillräcklig. I sammanhanget anser vi Bamfords undersökning vara relevant 

då hon sett att undervisningen i estetiska ämnen tenderar att ha sämre resurstillgångar i 

jämförelse med andra ämnen i skolan.  Och att en uppfinningsrik och motiverad musiklärare 

kan väga upp avsaknaden av instrument, men att det inte är något som kan begäras av en 

musiklärare63. På samma sätt visar skolinspektionens granskning av musikundervisningen att 

det vid en del av skolorna saknas instrument eller lokaler som är ändamålsenliga.64 

Vår studie visar att majoriteten musiklärare inte anser sig kunna uppfylla det centrala 

innehållet och kunskapskraven och där musiklärarna menar att brist på utrustning, så som 

instrument och digitala verktyg, få lokaler, stora grupper och bristande kompetens är faktorer 

som leder till detta. Detta är något som styrks av Nilssons och Perssons studie, där även de 

menar att faktorer som för liten tillgång till instrument och digitala verktyg, få lokaler och för 

stora grupper förhindrar möjligheterna att kunna uppfylla just det centrala innehållet och 

kunskapskraven i kursplanen för musik.65  

 

6.1.4.2 Musikundervisning 

Det vi bland annat kan urskilja bland musiklärarnas svar angående hur de vill att 

musikundervisningen ska bedrivas är att alla vill ha mindre grupper. Om vi då jämför detta 

svar med det vi läst ut från enkätfrågornas frågor med svarsalternativ, skulle vi kunna dra en 

slutsats att en av anledningarna till att de vill ha mindre klasser kan vara avsaknaden av 

instrument. Ur ett annat perspektiv är det inte avsaknaden av utrustning som är problemet 

utan snarare att det är för stora elevgrupper. Elva av tolv musiklärare svarar i de öppna 

frågorna att de skulle vilja ha mindre undervisningsgrupper alternativt längre lektionspass för 

att hinna möta upp alla elever och göra rättvisa bedömningar. En fjärdedel av Nilssons och 

Perssons deltagande musiklärare anser att stora grupper leder till svårigheter att uppfylla 

centralt innehåll och kunskapskrav och de lärare som svarade så hade även flest elever till 
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antalet i sina grupper.66 Detta i likhet med den nationella utvärderingen som Sandberg (2006) 

skriver om i Uttryck, intryck, avtryck: lärande, estetiska uttrycksformer och forskning. Där 

lyfts musiklärarnas frustration fram angående för stora elevgrupper, för lite utrymme i 

skolans timplaner samt att konsekvenserna av detta blir att kursplanerna inte alltid följs.67  

Vidare kommer det fram i den nationella utvärderingen att majoriteten av elever ser 

musikundervisningen som ett viktigt inslag i skolan.68  

En annan aspekt vi kan se bland musiklärarnas svar är att de upplever tidsbrist. De 

anser att de inte kan göra en rättvis bedömning av varje elev. De anser sig ha 

ämneskompetensen, men varken tillräckligt med tid eller utrustning. Detta är i enlighet med 

Bamfords undersökning.69 Vidare säger Sandberg att det finns en frustration bland 

musiklärare vad gäller musikämnets knappa utrymme i skolans timplan. Han menar att 

problematiken inte ligger i musiklärarnas kunskaper utan snarare i de villkor som 

musikundervisningen styrs av.70                          

Rektorerna ger inte några utvecklade svar på hur de tycker att musikundervisningen 

ska bedrivas. De beskriver mer övergripande att det är bra med en utbildad musiklärare, en 

sal att vistas i där undervisningen kan följa kursplan och att vara kreativ och lustfylld. Endast 

tre av rektorerna nämner spel på instrument som en del av musikämnets syfte, medan de 

andra överlag hänvisar till kurs- och läroplan. Att dessa svar är begränsade anser vi kan ha att 

göra med att rektorerna inte är så insatta i ämnet eller att de inte har kunskaper om 

undervisningssituationen och därav deras övergripande svar. I inledningen på musikämnets 

syfte i kursplanen, som många av rektorerna hänvisar till, står det om den positiva inverkan 

musiken har på människan. Här kan man då fråga sig om rektorerna tycker att musiken är ett 

viktigt ämne och om de är insatta i kursplanen då musiklärarna anser att det behövs fler 

resurser. Dessutom visar resultatet av utvärderingarna att kursplanerna sällan följs på grund 

av den knappa tiden och de dåliga förutsättningar som musikämnet har, vilket många 

musiklärare verkar tycka, dels utifrån vårt resultat men även utifrån den tidigare forskningen. 

Rektorerna anser att det är av stor vikt att musiklärarna har en bred kompetens i att 

undervisa och musicera, vilket stämmer överens med musiklärarnas syn på sin egen förmåga 
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till detta. På just denna fråga gav rektorerna mer utvecklade svar än vad de gjorde på frågan 

angående musikundervisningens förutsättningar sett till utrustning och lokal. Här kan vi se att 

rektorerna än en gång inte verkar vara så insatta i musikundervisningen. De trycker på att 

läraren ska vara välutbildad men tänker inte på att läraren behöver verktyg för att kunna 

förmedla den kunskapen. Kanske är uppfattningen likt skolverkets studie att lärarna är den 

viktigaste resursen för elevernas lärande.71 I vår studie kan vi, likt Lindgren, se olika 

diskurser kring musikundervisningen. Lindgren kommer fram till, genom de intervjuade 

lärarna och skolledarna, att man som pedagog ska vara både vuxen, terapeut, icke-teoretiker, 

ämnesexpert och konstnär.72 Vi kan i vår studie se diskurser där man som pedagog måste vara 

välutbildad, bidra till kreativitet hos eleverna och även vara otroligt kreativ själv då 

musiklärarna trots de knappa resurserna ska kunna bedriva en musikundervisning utifrån 

kursplan och dessutom göra rättvisa bedömningar. Lindgren säger också att dessa diskurser 

ofta är väldigt dominerande och sätter ramar för handlingsutrymmet för både lärare och 

elever.73 Vilket vi tycker oss kunna se i vår studie. 

6.1.4.3 Utveckling 

Intressant vad gäller fortbildning är att majoriteten av musiklärarna anser sig behöva 

fortbildning men att rektorerna upplever att majoriteten av musiklärarna aldrig bett om det. 

Detta kan visa på att rektorerna inte har så god uppfattning eller insyn i musikundervisningen 

då musiklärarnas uppfattning om fortbildning aldrig kommit rektorerna till kännedom. 

Kanske finns det inte någon bra dialog lärare rektor emellan? Däremot har majoriteten av 

musiklärarna ändå känt att de behöver fortbildning då kategorierna “ibland” till “ofta” till 

majoritet är representerade. Det vi kan utläsa är att lärarna själva känner sig ha kompetens för 

att själva musicera och lära ut men att lokal och utrustning är ett hinder. Trots att de menar att 

de är kvalificerade till att både musicera och lära ut så anser de sig själva ändå behöva vidare 

fortbildning och nästan alla har svarat “ofta” angående digitala verktyg. Detta resultat är i 

likhet med skolinspektionens granskning där många av de deltagande musiklärarna säger sig 

behöva fortbildning inom just digitala verktyg.74 En fråga vi ställer oss då är vad detta kan 

bero på? Kan det handla om att man vill spetsa sina kunskaper med tanke på elevers 

efterfrågan? Det digitaliserade samhället har haft stor påverkan på musiken och med detta 
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kan nya önskemål från eleverna komma som lärarna utan utbildning inte känner sig kunna 

möta. Kanske har musiklärarna fått för lite utbildning inom detta område?  

 

6.1.5 Slutsatser 

Musiklärarna anser överlag att de besitter god kompetens i att musicera samt att de har 

förmågan att förmedla den. De anser sig även ha förmåga att bedöma varje elev utifrån 

kunskapskraven, detta sett till sin egen kompetens. Däremot anser de att 

musikundervisningens resurser inte möter upp de förutsättningar som behövs för att kunna 

göra rättvisa bedömningar och undervisa. En intressant aspekt i detta anser vi vara att 

musiklärarna själva anser sig behöva fortbildning samtidigt som de menar att de redan har en 

tillräckligt bred kompetens. Däremot vad gäller digitala verktyg stämmer musiklärarnas syn 

på sin egen kompetens kontra efterfrågan av fortbildning överens. Vidare anser musiklärarna 

att elevgruppens storlek påverkar undervisningen, stora grupper påverkar negativt. Det finns 

inte resurser att möta upp så stora grupper.  

Rektorerna anser det vara av stor vikt att musiklärarna besitter goda kunskaper i och 

om musik. Däremot är deras svar på dessa frågor mer övergripande utan utförliga 

resonemang i jämförelse med musiklärarnas. Rektorernas syn på vad som är rimligt vad 

gäller utrustning är identisk med skolans befintliga utrustning. I och med att rektorernas svar 

angående vilken utrustning som finns och vad som är rimligt är identiska medan musiklärarna 

tycker att det saknas resurser, kan vi dra slutsatsen att rektorerna inte har en gemensam syn 

med musiklärarna på vad som är rimligt.  

Genom denna studie tycker vi oss kunna se att rektorernas insyn i, eller kunskap om, 

musikämnet brister. Detta då majoriteten inte anser sig veta vad som är tillräcklig utrustning 

för att kunna bedriva musikundervisning. Vi tycker att studien pekar på avsaknaden av en 

dialog lärare rektorer emellan. Detta styrks speciellt via frågan angående fortbildning. 

Musiklärarna anser sig behöva fortbildning medan rektorerna aldrig fått den frågan. Att 

rektorerna verkar ha bristande insyn eller kunskaper om musikämnet anser vi inte bara har 

med rektorerna att göra. Vi anser utifrån detta resultat att det krävs en dialog för att 

musikämnets förutsättningar ska bli så gynnsamma som möjligt. Synen på undervisningen 

hos musiklärarna och rektorerna skiljer sig delvis enligt vårt resultat, vilket skulle kunna bero 

på avsaknaden av en tydlig dialog. 
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6.2 Reflektion kring val av metod 
Vi hade från börjat tänkt oss att intervjua musiklärare. Men på grund av tidsbrist och 

logistiska problem valde vi att istället använda oss av en web-enkät. Efter studiens 

genomförande kan vi urskönja några brister. I vår enkätutformning utgick vi från vårt syfte 

för att vår undersökning skulle bli så tillförlitlig som möjligt. Det vi hela tiden har lutat oss 

emot är den nya kursplanen i musik, Lgr11. Utifrån den arbetade vi fram våra 

forskningsfrågor och så även vår enkätutformning. Genom denna metod har vi fått 

erfarenheter och kunskaper om hur man kan strukturera och genomföra en 

enkätundersökning, samt fått en inblick i detta forskningssätt. Efter genomförandet av denna 

undersökning har det blivit naturligt för oss att ställa oss frågan om vårt resultat hade kunnat 

se annorlunda ut. Enkäterna kan ha gett ett missvisande resultat då det kan kännas pinsamt att 

som musiklärare framhäva sina brister. Att som rektor berätta att man inte har någon aning 

om musikämnets materiella resurser eller sin anställda lärares kompetens, om så är fallet, kan 

också kännas pinsamt och utelämnande och kanske skulle det kunna göra att vår 

enkätundersökning gett ett missvisande resultat. Fast å andra sidan var vår enkätundersökning 

anonym, vilket vi anser bör motverka risken till ett missvisande resultat. Det kan även ge ett 

missvisande resultat angående de frågor som handlar om hur musiklärarna och rektorerna 

önskar att musikundervisningen skulle se ut då det kan skilja sig i vad som är rimligt och 

tillräckligt och vad drömscenariot skulle vara. Men resultatet visar på väldigt spridda svar, 

vilket gör att vi anser att vår enkätutformning ändå håller. Vi valde att ringa rektorer och 

musiklärare för att förklara undersökningens syfte och för att försöka minska risken av 

uteblivna svar. Detta gjorde även att de kunde förbereda sig på den kommande enkätens 

frågor. Tyvärr hjälpte det inte fullt ut att vi ringde skolorna i förväg. Tolv musiklärares svar 

kom in, men tyvärr bara nio svar av de tillfrågade rektorerna. Detta kan ha påverkat 

reabiliteten negativt, vilket vi redovisat i vårt resultat. Det är alltid svårt att utforma en enkät 

med svarsalternativ som alla informanter tolkar på samma sätt. Vi försökte vara så tydliga 

som möjligt genom att ställa frågorna på liknande sätt. Det vi insåg efter enkätstudiens 

genomförande var att vi ställt en fråga till rektorerna som vi inte ställt till musiklärarna. En 

stor miss då vi i den frågan inte kan jämföra svaren i slutdiskussionen. Kanske hade resultatet 

sett annorlunda ut om vi fått tag i fler skolor som kunde ställa upp och undersökningen skett 

på fler skolor med större geografisk skillnad.  
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6.3 Reflektion kring resultatet 
Vi anser inte att vår studie bibringar någon ny kunskap. Resultatet är snarare en bekräftelse 

på vad vi kände till innan vi inledde arbetet med vår studie samt vad andra studier visat som 

vi kommit i kontakt med under arbetets gång. Resultatet är även en bekräftelse på våra 

misstankar vi har haft kring musikundervisningen och dess förutsättningar. Därav är vårt 

resultat väntat.  

 

7. Vidare forskning 

Följande exempel på vidare forskning anser vi vara intressanta utgångslägen: 

 

En större geografisk bredd 

Vi tror att resultatet hade kunnat bli bredare om flera olika län representerades. Då vi i vår 

studie utgick från ett avgränsat område fick vi även ett avgränsat resultat.  

 

Intervjuer 

Genom intervjuer skulle studien kunna ge en djupare bild av hur lärare och rektorer säger sig 

uppleva undervisningens förutsättningar. Intervjuerna skulle även kunna kompletteras med 

observation av klassrummet för att faktiskt se de materiella resurser musikämnet har. 

 

Fler variabler 

Det vore intressant att plocka in; politiker, ekonomiska möjligheter.  

 

Resultat kontra utrustning 

Det vore även intressant att jämföra elevers betyg från olika skolor i relation till vilken 

utrustning som finns att tillgå. Detta för att se om det skulle kunna finnas ett samband mellan 

resultat och förutsättningar. 

 

Pianots pedagogik kontra gitarrens smidighet 

Personligen anser vi att pianots uppbyggnad är mer pedagogisk än gitarren då alla tonerna 

ligger på rad på klaviaturer och man lätt kan räkna ut ackord via hela och halva tonsteg. Här 

föreligger en diskussion angående pianots pedagogik kontra gitarrens smidighet, vilket vore 

ett intressant ämne att undersöka. 
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