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Abstrakt
Denna uppsats är en utvärderande kvalitativ intervjustudie bland 
musiklärare i Falun och Borlängeområdet i syfte att undersöka och 
utvärdera musiklärarnas syn på läxor samt om de individanpassar 
läxor. Studien avgränsas till Årskurs 7-9. Inventeringen visade att det 
fanns 11 kommunala skolor och 13 verksamma musiklärare. 8 av 
dessa musiklärare vid 6 av dessa skolor var intresserade att ställa upp. 
Könsfördelningen mellan de musiklärare som intervjuats är 2 kvinnor 
och 6 män. Resultatet är sammanfattat under två teman med namnen 
Tema 1 Läxans existens inom musikämnet samt Tema 2 
Individualisering av läxor. Resultatet visar i korthet att samtliga 
intervjuade musiklärare ger läxor men att de undviker så kallade 
instrumentläxor då de anser att de skapar orättvisor på grund av 
elevernas olika hemförhållanden. Musiklärarna gör individuella 
anpassningar med enstaka undantag. Ingen av de tillfrågade 
musiklärarna hade det som rutin att låna ut instrument i samband med 
läxor som en individanpassning för att motverka detta. 

Tack

Jag vill först rikta ett stort tack till mina barn Amanda och Simon som stått ut med att pappa varit 
uppslukad i sina böcker och i sitt skrivande. Ni har varit otroligt tålmodiga! Ett tack vill jag även ge till de 
musiklärare och tillika kollegor som ställt upp på intervju för detta arbete. Tack även till min handledare 
som avsatt mer tid än brukligt.
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1 Inledning

Mitt examensarbete handlar om läxor inom musikämnet i grundskolans senare del. Jag 
är verksam musiklärare inom grundskolan sedan 1993 men saknar fullständig 
behörighet för den åldersgrupp jag arbetar med och kompletterar därför nu min tidigare 
utbildning med att skriva ett examensarbete. Jag är aktiv musiker på min fritid och 
ensamstående småbarnsförälder med barnen på heltid. Jag började intressera mig för 
läxornas betydelse och existens tidigt i mitt yrkesutövande då jag konstaterade att det 
kan vara svårt att ge läxor i musik eftersom många elever saknar instrument, och i vissa 
fall, teknisk utrustning för lyssning. Jag började även fundera över läxans betydelse för 
mitt ämne. På senare år har jag som förälder även konstaterat att det ibland kan vara 
svårt för mina egna barn att hinna med samt bibehålla sin motivation för läxor då de har 
många fritidsintressen som träningar i fotboll, ishockey, gymnastik och liknande. 
Samma problematik märker jag i min yrkesroll. Jag som förälder har verkligen fått 
planera hur vår familj ska lägga upp det för att pusslet skall fungera tillfredsställande. 
Jag misstänker att det ser likadant ut för många andra familjer. Ulla Wiklund som är 
debattör och populärvetenskaplig skribent har till stor del väckt mina tankar runt läxor. 
Enligt Ulla Wiklund borde föräldrar inte åläggas det pedagogiska ansvaret. Hon menar 
att de har ett föräldraansvar och det kan skolan inte överta, och skolan i sin tur har ett 
pedagogiskt ansvar och det kan inte föräldrar överta (Wiklund 2001, s. 101).

Om vi utnyttjade skoldagen på ett mer effektivt sätt skulle barnen inte vara beroende av 
övertidsarbete./.../Vi vet att barn har olika möjligheter till en lugn studiemiljö hemma. Vi 
känner till segregationen i samhället. Antingen förstärker vi den eller också skapas ett 
slags jämvikt i skolan. (Wiklund 2001, s. 101)

Jag tolkar detta som att Wiklund menar att läxornas existens handlar om hur 
pedagogerna planerar och genomför sin undervisning. Wiklund anser att tilltron till de 
vuxna i samhället är kravfylld och komplex. ”Vuxnas utbrändhet möter barnens 
skoltrötthet över middagsbordet” (Ibid, s. 101). Hon har erfarit att det är många 
konflikter som blossar upp kring de olika läxorna som ofta inte föräldrarna förstår. Hur 
mycket av dessa konflikter når fram till musikläraren tänker jag då? I Lgr 11 står att läsa 
”Läraren ska hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och 
iaktta respekt för elevens integritet” (Skolverket 2011a, s. 16). Tar vi musiklärare någon 
hänsyn till elevers varierande sociala och individuella förhållanden när vi ger läxor? 
Enligt skolverket så kan alla utveckla fördjupade musikaliska kunskaper bara de får 
möjlighet (Skolverket 2011b, s. 8). Enligt citatet nedan från skolverket så är det 
framförallt de som musicerar på fritiden som når de högre resultaten. Detta skiljer sig 
säkerligen inte från något annat skolämne då  till exempel den som läser mycket hemma 
blir duktig på det och så vidare. Men förutsättningarna för att kunna musicera hemma 
skiljer sig nog i större utsträckning än för andra ämnen.

I Skolverkets utvärdering av musikundervisningen, NU-03, visade att det framför allt är 
de elever som har tillgång till musikundervisning, instrument och speltillfällen utanför 
skolan som når de högre betygsstegen. (Skolverket 2011b, s. 8) 

En fråga jag ställt mig, i samband med detta, är hur vanligt är det att musiklärare i mitt 
undersökningsområde lånar ut instrument över helger och lov till eleverna för att på så 
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sätt ge dem möjligheten att utvecklas. För mig har det blivit allt vanligare att låna ut 
instrument till eleverna och jag har även märkt ordentligt ökade studieresultat i och med 
detta. Max Strandberg (2013) anser dock att läxor har ett alldeles för högt anseende med 
tanke på den osäkerhet som finns om läxor verkligen leder till resultat. (Ibid, s. 18). Nej 
det må så vara men jag tycker mig ändå se att läxor ibland ger ett bättre studieresultat. 
När det gäller att låna hem instrument och öva hemma så tycker jag mig se att det 
handlar väldigt mycket om elevens egen motivation för uppgiften. Min hypotes är att 
individanpassade läxor kan vara nyckeln till ökade läxresultat. I skolverkets 
kommentarmaterial till Lgr 11 i ämnet Musik står:

Tanken bakom den övergripande progressionen i innehållet bygger på att ett 
framgångsrikt lärande i musik kräver kontinuerlig repetition och övning, speciellt när det 
gäller att tillägna sig hantverksmässig kunskap. Musik är en verksamhet där lärandet inte 
kan forceras eller organiseras i form av att vissa områden betas av för att därefter inte 
återkomma. (Skolverket 2011b, s. 10)

För att motivera mina elever till denna kontinuerliga övning har jag i min roll, som 
musiklärare, försökt individanpassa undervisning och hemuppgifter. Anpassningen sker 
både med tanke på elever som har haft det svårt på olika vis att klara uppgifter och på så 
vis inte tappar motivationen, men även med tanke på att ge högpresterande elever 
utmaningar som ökar deras motivation till lärande. Andra förhållanden som kan vara 
viktiga för en lärare att ta hänsyn till vid individanpassning av hemuppgifter kan till 
exempel vara olika hemförhållande där exempelvis, föräldrarna inte har tid att hjälpa 
sina barn med läxorna, språksvårigheter, sociala problem etc. För att få reda på i vilken 
utsträckning andra verksamma musiklärare i området Falun/Borlänge ger läxor samt om 
de individanpassar dem kommer jag att genomföra en intervjustudie med ett antal lärare 
i detta område.

2 Syfte och frågeställningar

2.1 Syfte

Syftet med studien är att ta reda på om och i så fall hur och varför musiklärare på 
högstadiet i Falun/Borlänge ger läxor samt vilka överväganden de gör vid val av 
läxuppgifter samt redovisningstillfällen.

2.2 Huvudfrågor

 I vilken utsträckning, med vilka syften och på vilket sätt använder 
grundskolemusiklärare i Falun/Borlänge läxor som del av sin undervisning?

 I vilken utsträckning samt hur individanpassar grundskolemusiklärarna läxor?

3 Historik och tidigare forskning
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Genom att försöka ta reda på hur det rådande forskningsläget både historisk och nutida 
ser ut för frågeställningen ges möjlighet att bättre förstå och slutligen jämföra de resultat 
som denna undersökning visar. Detta avsnitt kommer att behandla begreppet läxa, 
historiken samt litteratur. Rubrikerna är: Begreppet Läxa, Vad säger lagen, Läxor 
historiskt, Styrdokument och läxor samt Läxor idag.

3.1 Begreppet läxa

Enligt Pedagogisk uppslagsverk  definieras begreppet läxa som följande: ”Läxa (även 
hemuppgift), mindre arbetsuppgift inom undervisningen som eleven får i uppdrag att 
göra på ledig tid” (Lundgren, Ulf P 1996, s. 385). Ordet har enligt 
Nationalencyklopedin  funnits i svenska språket innan år 1520 i betydelsen läsning; ett 
stycke ur Bibeln som läses vid gudstjänst. Från latinets lectio, (läsa). 
Nationalencyklopedin skriver vidare i sin definition att ”Hemuppgift är avgränsad 
skoluppgift för hemarbete särskilt om visst textstycke som ska läras in” 
(Nationalencyklopedin 2015). Wikipedia, som är en omdiskuterad faktakälla, skriver så 
här: ”Läxa eller hemläxa syftar oftast på skoluppgifter som eleverna arbetar med 
hemma. Syftet med läxor är vanligen att repetera och fördjupa kunskaper inhämtade i 
skolan samt att öva förmågan till självständigt arbete” (Wikipedia 2015). Definitionen 
av vad en läxa är har förändrats i takt med att arbetet i skolan förändras. Länge har läxor 
definierats som ett skolarbete utfört efter skoldagen, utan assistans från lärare. Under 
senare år har definitionen förändrats något till att vara ”skolarbete utdelat av lärare att 
utföras utanför den ordinarie lektionstiden” (Strandberg 2013, s. 17). Även om allt 
skolarbete som utförs utanför lektionstid inte kallas läxor är det arbete ”utdelat av 
läraren att göras utanför lektionstid” (Ibid, s. 17). Att läxor dock associerades med något 
negativt vittnar uttryck i språket som bakläxa och uppläxning om, enligt (Ibid, s. 17).

3.2 Vad säger lagen

Vid studie av Sveriges rikes lag nämns inget om att skolplikten skulle gälla under annan 
tid än skoltid. Men å andra sidan går det inte att utläsa något förbud heller och att det 
därför idag borde saknas stöd i svensk lag att ge hemuppgifter, läxor, utanför skoltiden. 
(Munck 2013).

3.3 Läxor historiskt

Dagens skola har givetvis formats till vad den är under många århundraden. Det samma 
gäller synen på läxor och hemuppgifter. Första gången läxor nämns i svenska texter är 
på 1500-talet (Lundahl 2004, s 20) då de användes i betydelsen läsestycken/predikotext. 
När folkskolan infördes 1842 övertog läraren förhöret av elevernas läxor från prästen. 
De har sedan dess varit en del av lärarnas verksamhet (Strandberg 2013, s 16). Enligt 
Fredriksson, Marklund, Sivgård och Widén (1971, s 475) kom en stark reaktion bland 
många lärare mot den opersonliga och mekaniska utantilläsningen runt 1940- talet. 
Lärarna var övertygande om att tidigare förhållningssätt var fel och att det som eleverna 
skulle lära sig också borde göras begripligt för dem. Parallellt med det gick man under 
åren 1942-1962 över från klasslärarsystem till ämneslärare och detta gjorde att det blev 
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en helt ny situation för läxarbete. Nu skulle lärarna dela upp sina läxor på olika 
veckodagar och det bestämdes redan 1937 att eleverna inte fick ha läxor till måndagar 
eller läxor till första dagen efter en ledig dag. Under det första läsåret borde 
hemuppgifter inte förkomma alls och när de så småningom infördes så borde det ske 
med stor försiktighet (Sivgård 1971, s. 475). Vidare står det att ”hemuppgifterna skall 
vara på lämpligt sätt förberedda i skolan och att tillfälle till aktiv inlärning borde lämnas 
redan i samband med förberedelsen men att det inte bör vara så detaljerat att uppgifterna 
ej ställde några krav på eleven.” (Ibid, s. 474). Vidare står att läsa ”Å andra sidan måste 
förberedelsen vara så ingående, att alla svårigheter, som eleverna inte på egen hand 
kunde bemästra, undanröjdes” (Ibid, s. 474). Här skulle man kunna tolka det som att 
lärarna insett att man måste individanpassa läxorna så att eleverna själva skulle klara av 
dem. Vidare kan läsas: 

Det skulle uppmärksammas att samma läxa som för en mer begåvad elev utgjorde ett 
intressant inslag i eftermiddagens fritid, för en annan elev kunde bli till en tyngande 
börda. Hänsyn borde också tas till elevernas skiftande möjligheter att ostört arbeta i sina 
hem. (Ibid, s. 474) 

Läraren kunde låta eleverna på egen hand i skolan utföra uppgifter av samma 
svårighetsgrad. Med denna metod kunde läraren få större möjligheter att ge råd och 
anvisningar om hur läxorna bäst kunde utföras och på så sätt att var och en fick 
möjligheter att klara av sina läxor (Ibid, s. 475). Att metodiken har fortsatt att utvecklas 
mot en allt mer individanpassad läxgivning under senare läroplaner beskrivs i nästa 
kapitel. 

3.4 Styrdokument och läxor

Det går att se stora svängningar i dom tidigare läroplanerna när det handlar om läxor. I 
grundskolan läroplan från 1962 (Lgr 62) beskrivs hemuppgifterna som ett viktigt inslag 
i elevernas ”arbetsfostran” men också som ett tillfälle för eleverna att befästa sina 
färdigheter och kunskaper. I nästa mening säger dock samma läroplan att ”huvuddelen 
av det med skolan förbundna arbetet bör eleverna utföra på skoltid” (Ibid, s. 57). En 
intressant jämförelse som görs i denna läroplan är att man menar att ”inlärning i hemmet 
skiljer sig inte i något väsentligt från inlärning i skolan” (Ibid, s. 59). Här har man alltså 
backat lite från folkskolans inställning från 1955 där det bland annat ansågs att ”Hänsyn 
borde också tas till elevernas skiftande möjligheter att ostört arbeta i sina hem” 
(Sivgård, 1971, s. 474). I grundskolans läroplan från 1969 (Lgr69) börjar man ta ett 
större avstånd ifrån läxorna. Man skriver ”Hemuppgiften skall i största möjliga 
utsträckning vara frivillig för eleverna” (Ibid, s. 71). I grundskolans läroplan från 1980 
(Lgr 80) fick läxorna en större betydelse igen. ”Hemuppgifter för eleverna utgör en del 
av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att ta ansvar för en uppgift, avpassad efter deras 
individuella förmåga, är en väsentlig del av den karaktärsdaning som skolan skall ge” 
(Ibid, s. 52). Det betonades att läxor skulle vara anpassade efter elevens förmåga och 
anknyta till det arbetssätt som förekom i skolan. Läxor ansågs som ett självklart inslag i 
elevernas inlärning och som en del av skolans arbetssätt. Det betonades även att 
individanpassning skulle göras med hänsyn till elevernas hemförhållanden. ”Om elever 
av särskilda skäl inte kan utföra en given uppgift i hemmet, bör det ingå som en naturlig 
del i skolans planering att i olika former hjälpa dem att fullgöra uppgifterna i skolan” 
(Ibid, s. 52). I grundskolans läroplan från 1994 (Lpo 94) går det  inte utläsa vare sig 
ordet läxa eller hemuppgift men några rader som handlar om individanpassning tar upp 
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att ”Lärare skall hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och 
därvid iaktta respekt för elevens integritet” (Ibid, s. 14). I den nuvarande läroplanen för 
grundskolan Lgr11 förstärks detta med orden ”ska anpassas” samt ”ska vara likvärdig.” 
Läroplanen är också tydlig med att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårt att nå målen och därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla (Skolverket 2011, s. 8). 

3.5 Läxor i dag

Svensk läsforskning har främst berört uppfattningar om läxor och hur läxor präglar 
elevers vardag (Strandberg 2013, s. 48). Max Strandberg hänvisar till omfattande 
forskning och säger: ”Det finns inga forskningsresultat som pekar på ett tydligt 
samband mellan fler och längre läxor och förbättrade skolresultat” (Ibid, s. 18). 
Strandberg hänvisar vidare till både internationell och svensk forskning och påtalar att 
läxor kan leda till konflikter och motsättningar mellan barn och vuxna (Ibid, s. 17). 
Läxor uppfattas stjäla tid från annat som både föräldrar och barn hellre skulle vilja ägna 
sig åt (Westlund 2004, s 26). En annan kritik som riktas mot läxor är att de motverkar 
likvärdigheten i undervisningen eftersom de gynnar elever vars föräldrar har utbildning, 
tid och språkkunskaper nog för att hjälpa sina barn med läxorna (Strandberg 2013, s. 
17). Strandberg hänvisar dock till Lindell i sin forskning och nämner att effekten av 
läxor ökar väsentligt om lärare granskar och kommenterar elevernas läxor (Ibid, s. 18). 
Vidare skriver Strandberg att det finns två omfattande forskningsöversikter (Cooper 
1989; Hattie 2012) där det framkommer att läxor ger svaga effekter på elevers lärande i 
de lägre årskurserna men att det finns tecken på att sambandet mellan läxor och 
prestationer ökar ju äldre eleverna blir (Ibid, s. 18). I Frankrike som jämförelseland är 
hemläxor teoretiskt sett förbjudna i grundskolan, från klass ett till fem. Men landets 
lärare tenderar ändå till att ge hemuppgifter, trots rådande lagstiftning (Maier 2008, s. 
110). Enligt Strandberg saknas det i stort forskning om läxor i relation till formativ 
bedömning och det saknas forskning om läxors kvalitet i relation till målen för 
undervisningen. Strandbergs forskningsöversikt från 2013 visar betydelsen av att lärare 
presenterar och följer upp läxorna inte minst ur ett likvärdighetsperspektiv.

4 Metod

Denna uppsats baseras på intervjuer och detta kapitel kommer beskriva 
tillvägagångssättet för valet av undersökningsmetod, förberedelser, insamling samt 
bearbetning intervjumaterialet. Rubrikerna är: Urval, Metodologiska val och 
frågekonstruktion, Procedur samt Databearbetning och tillförlitlighet.

4.1 Urval

Beslutet föll i ett tidigt skede, på grund av bekvämlighetsskäl, på att undersöka hur 
situationen såg ut bland kollegor i Falun/Borlänge som har en liknade arbetssituation 
som författaren geografiskt och kulturellt. För att inventera vilka skolor samt vilka 
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kolleger som fanns användes ett tvåstegsurval (Eriksson-Zetterqvist m.fl. 2011, s. 42). 
Inledningsvis kartlades vilka de kommunala skolorna var i Falun och Borlängeområdet. 
Nästa steg var att ta reda på vilka musiklärarna var som jobbade på dessa skolor. Genom 
att ringa direkt till skolans personalrum skapades ofta en direktkontakt med 
musiklärarna och på så sätt  kunde den  risk som nämns i Eriksson-Zetterqvist m.fl. 
(2011) att skolledningar med fler kan ha en vilja att styra vem som skall intervjua, 
minimeras (Ibid, s. 42). Studien avgränsas till åk 7-9 i avsikt att försöka jämföra 
resultaten med den egna verksamheten. Inventeringen visade att det fanns 11 
kommunala skolor och 13 verksamma musiklärare. 8 av dessa musiklärare vid 6 av 
dessa skolor var intresserade att ställa upp. Om läraren är kvinna eller man har medvetet 
utelämnats i avsikt att inte onödigtvis lyfta fram och identifiera enskilda individer. 
Könsfördelningen mellan de musiklärare som intervjuats är 2 kvinnor och 6 män.

 Den första skolan är belägen i Borlänge. På denna skola jobbar två musiklärare. 
I processen får de namnet lärare 1 samt lärare 2.

 Den andra skolan är belägen  i Borlänge. På denna skola jobbar två musiklärare. 
I processen får de namnet lärare 3 samt lärare 4.

 Den tredje skolan är belägen i Borlänge. På denna skola jobbar en musiklärare. I 
processen får denne namnet Lärare 5. 

 Skola nr fyra är belägen i Borlänge. På denna skola jobbar en musiklärare. I 
processen får denne namnet Lärare 6. 

 Skola nr sex är belägen i Falun. På denna skola jobbar en musiklärare. I 
processen får denne namnet Lärare 7. 

 Skola nr fem är belägen i Falun. På denna skola jobbar en musiklärare. I 
processen får denne namnet Lärare 8. 

4.2 Metodologiska val och frågekonstruktion

Tidigt i processen så inriktades arbetet på att genomföra en enkätstudie där målet var  att 
nå ut till verksamma musiklärare nationellt. Tanken var att enkäter, som man kunde 
skicka ut elektroniskt, skulle vara ett bekvämt sätt att motverka långa avstånd. Vid 
närmare eftertanke runt frågeställningen så visualiserades precis det som Sven Hartman 
tar upp i sin bok Skrivhandledning från 2003. Han nämner att man som nybörjare lätt 
blir vilsen när man möter den stora variationen i sättet att ställa frågor (Ibid, s. 33). I 
denna studies fall var det att en enkätstudie med ett formulär med frågor skulle blir 
väldigt svårt att utforma då frågornas karaktär gärna tycktes leda till följdfrågor som kan 
bli svåra att komplettera i efterhand. Risken fanns ju att svaren kunde bli kortfattade och 
ej uttömmande. ”Det är svårt att beskriva social interaktion med hjälp av kvantitativ 
data” (Ahrne, Göran m.fl. 2011, s. 14). Författarna nämner vidare på samma sida att 
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kvalitativa undersökningar ger bättre förutsättningar för förståelse av utsatta gruppers 
livsomständigheter. Här framgick det att en enkät, som skulle fylla behoven, skulle bli 
väldigt omfattande med många varianter på frågor för att eventuellt kunna täcka in 
frågeställningen. I detta skede började istället alternativet med intervjuer verka mer 
passande. Ambitionen var ändå att försöka föra djupa diskussioner runt frågeställningen 
angående läxor. Så av rent praktisk natur föll valet på en kvalitativ intervjustudie (Ibid, 
s. 16). En fallgrop som Hartman (2003) tar upp är att man riskerar att ställa för många 
frågor (Ibid, s. 34). I dessa intervjuer var det snarare bra att ha ett fördjupat frågebatteri i 
de fall som den tillfrågade musikläraren var fåordig. Tanken var att ju få svar som 
förklarade deras ståndpunkt snarare än ja eller nej och med hjälp av dessa extra frågor 
kunde deras åsikter lättare ringas in. Men Hartman nämner ju också vidare att: ”Fråga 
inte mer än vad som är absolut nödvändigt. Vad som är nödvändigt avgörs utifrån 
problemformuleringen”(Ibid, s. 34). Precis som Hartman rekommenderar så inleddes 
intervjuerna med några frågor av faktakaraktär storlek på skola samt geografiskt 
upptagningsområde  (Ibid, s. 35). Ett antal frågor togs fram med syfte att ringa in 
frågeställningen. Inledningsvis började samtalet med en generell fråga om hur den 
svarande musikläraren ställer sig till läxor vilket borde ge vägledning att fortsätta 
samtalet. Det är ju lika intressant för denna undersökning att veta varför man eventuellt 
väljer att ge som att inte ge läxor. Utifrån vad för svar som uppgiftslämnare lämnar blev 
det intressant med följdfrågor som ”Hur kan en läxa se ut” men också ”Vad skulle du 
vilja ge läxa i, och hur skulle det gå till, samt varför gör du inte så nu?  Målet har ju 
varit att kartlägga i möjligaste mån hur varje enskild musiklärare hanterar läxor och då 
har behovet varit stort av öppna  frågor som Hartman nämner.”Använd öppna frågor när 
du vill fånga upp information som inte kommer fram genom frågor med fasta 
svarsalternativ”(Ibid, s. 36). Frågorna riktades vidare in mot frågor som redogör för 
uppgiftslämnarens inställning till individualisering av läxor. Vidare ställdes också frågor 
om vilka rutiner som finns runt eventuella hem/utlåningar av instrument. Mot slutet av 
intervjun ställdes frågor som berör huruvida skolan/läraren erbjuder läxhjälp under 
skoltid samt om stödundervisning erbjuds för elever som riskerar att ej uppnå betyget E. 
Samt om stödundervisning erbjuds till elever som önskar nå högre mål. Frågorna 
sammanfattades till en intervjumall som användes för att ge vägledning genom samtalet. 
(Se bilaga 1). Tanken var också att utifrån mallen och svaren på frågorna kunna 
komplettera med följdfrågor för att täcka in frågeställningen.

4.3 Procedur

När musiklärarna på respektive skola kontaktats och intervjuer bokats genomfördes 
intervjuerna så gott som i samtliga fall i musiksalen på den skola lärarna var verksamma 
vid. För att ge musiklärarna en möjlighet att förbereda sig och tänka igenom sina svar  
fick de ta del av frågeställningen i förväg. En digital inspelningsutrustning, i form av 
mobiltelefon, användes för att och dokumentera intervjuerna och i enlighet med 
Hartmans (2003) förslag började alla samtal med att först ge den svarande tillräckligt 
med information och klara instruktioner så att den svarande musikläraren vet var, när, 
och hur den skall svara (Ibid, s. 35). Som redogjorts i tidigare avsnitt så användes en 
intervjumall och på så vis styrdes frågorna utifrån de svar som den svarande 
musiklärarens gav. Samtalstonen var avspänd och upplevelsen var att uppgiftslämnarna 
var mycket engagerade att dela med sig av sina erfarenheter. Precis som Eriksson-
Zetterqvist m.fl. (2011) nämner så påverkade även dessa intervjupersoners stora vilja att 
dela med sig av sina erfarenheter att frågorna blev fler och fler under intervjuns gång 
(Ibid, s. 40). Detta var en stor fördel och lede till att nya frågor och vinklingar formades 
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löpande. Intervjuerna blev så otroligt intressanta att frågorna till slut diskuterades i 
detalj för att uttömma möjlighet till miss-tolkningar. Då det enligt Svensson m.fl. (2011) 
finns en stor risk att svaren färgas med egna erfarenheter och åsikter vid kvalitativa 
intervjuer lede denna ivriga diskussion till att frågeställaren vid flera tillfällen fick hålla 
tillbaka så att svaren inte i onödan färgades (Ibid, s. 33). 

4.4 Databearbetning och tillförlitlighet

Då det enligt Ahrne & Svensson (2011) finns få färdiga analysmodeller att använda sig 
av när man analyserar kvalitativt material utvecklades egna analysverktyg och strategier 
(Ibid, s. 17). Analysen utgår från frågeställningen där fem frågor är tydliga. ”I vilken 
utsträckning, med vilka syften och på vilket sätt använder grundskolemusiklärare i 
Falun/Borlänge läxor som del av sin undervisning. Samt om och hur de individanpassar 
läxorna?” För att tydligare kunna redovisa dessa frågor delades frågorna in under två 
olika teman. Där ”vilken”, ”vilka” samt ”vilket” sätt hamnade under tema 1.  ”Om” och 
”hur” musiklärare individanpassar sina läxor hamnade under tema 2. Varje tema delades 
sedan in i relevanta undergrupper för att tydliggöra vilken fråga som avsetts. Under 
tema 1 som fick namnet Läxans existens inom musikämnet skrevs underrubrikerna: 
Lärarnas inställning till läxor, Exempel på läxor samt Visioner och hinder. Under tema 2 
som fick namnet Individualisering av läxor skrevs underrubrikerna: Lärarnas inställning 
till och exempel på individanpassningar samt Extra stöd. Dessa rubriker skiljer sig lite 
från frågeformuläret, ”Bilaga 1”, på så vis att i bilagan finns ett större antal frågor runt 
samma undergrupp. Detta för att på bästa sätt kunna ringa in uppgiftslämnarens åsikt i 
aktuell fråga. För att göra resultatet så tydligt som möjligt kommer ett tema samt 
därefter en undertitel att redovisas åt gången och där används titlarna ”Lärare1-8” på 
uppgiftslämnarna. Vid transkriberingen av intervjusvaren har de två temaområdena varit 
centrala och svaren har till viss mån sammanfattats till ett ”Ja eller Nej”. Dock har alla 
former av invändningar, tillägg, och reservationer sparats och tagits med i 
resultatanalysen. Då det enligt Svensson & Ahrne (2011, s. 21-26) finns risk att man 
som forskare tenderar att aktivt bearbeta ett material i någon riktning när man 
transkriberar en ljudinspelning, men även rent allmänt påverka resultaten när det gäller 
kvalitativa undersökningsmetoder, är målet att återkoppla dessa resultat till fältet. Enligt 
samma författare är det möjligt att skapa en större trovärdighet för en undersökning 
genom att återkoppla resultaten till fältet, det vill säga dom intervjuade musiklärarna 
(Ibid, s. 29).

5 Resultat

5.1 Tema 1. Läxans existens inom musikämnet

5.1.1 Lärarnas inställning till läxor

Alla tillfrågade musiklärare ger läxor i varierande grad oavsett inställning. Fem av de 
åtta lärarna är uttalat positiva till läxor. Lärare 7 är dessutom mycket positiv. Utav de 
lärare som inte är uttalat positiva säger Lärare 1 och 2: ”Jag ger läxor men tycker inte att 
man borde”. Lärare 8 har dock inte tagit tydlig ställning i frågan. Citat från lärare 8: 
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”Jag ser både fördelar och nackdelar med läxor”. De argument som enligt musiklärarna 
talar mot läxor är att läxor skapar orättvisa på grund av att alla inte har instrument 
hemma. De anser också att det inkräktar på elevernas fritid. Lärare 2 säger: ”Alla elever 
har inte samma förutsättningar för att göra musikläxor, ämnet är svårt på det viset”. 
Lärare 1 säger ”Eleverna behöver sin vilotid så de skall ej ha läxor från skolan”. 
Argumenten som talar för läxor säger bland annat att repetition är viktigt. 
Studiedisciplin är bra. Lärare 7 ger läxor inom de teoretiska områdena för att ge de 
elever som inte är motoriskt starka, och är duktiga på att spela, möjlighet att konkurrera. 
Lärare 7 säger: ”Skall du tex skriva musikkritik behöver du kanske inte vara aktiv 
musiker bara du förstår musiken”. Läxor ger också tystlåtna elever möjlighet att vara 
konkurrenskraftiga säger lärare 7. Lärare 5 anser också att läxor behövs för att man ej 
hinner med allt med tanke på klassernas storlek och den korta undervisningstiden. En 
lärare säger sig också ge läxor för att kompensera för tidsbortfall.

5.1.2 Exempel på läxor

På grund av risken att alla elever ej har tillgång till instrument hemma ger alla de 
tillfrågade musiklärarna genomgående läxor som eleven bör klara utan egna instrument. 
Läxorna är ofta teoretiska där eleverna skall läsa eller analysera och hjälpmedel 
tillhandahålls av skolan. Exempel på läxor är träna ackord på diagram/mall på papper 
eller trumkomp på knäna samt läsa på om olika musikstilar. Fem av åtta musiklärare 
förutsätter att eleverna har tillgång till media för musiklyssning i hemmet, till exempel 
Spotify eller Youtube. Exempel på hemuppgifter som dessa musiklärare nämner är: 
Textförfattning av egen låt till känd låt på Spotify, läxor i instrumentkännedom, 
låtanalys enligt en mall som läraren tillhandahåller samt musiklyssning där eleven skall 
ringa in olika klassiska stilar.

5.1.3 Visioner och hinder

All tillfrågade musiklärare skulle vilja ge instrumentspel som läxa och exempel på 
hemuppgifter är ackord och melodispel eller musikskapande på Ipads. Lärare 3 säger: 
”nyanlända elever bla från Somalia har svårt för att lära sig ackordspel på gitarr och 
skulle ha behov av få träna extra hemma.” Lärare 7 har provat att låna ut Ukulele till 
elever i mellanstadiet och säger sig fått ett fantastiskt resultat. Lärare 7 tror dock att 
eleverna i högstadiet ratar ukulelen och vill ha fränare instrument, men då blir det 
dyrare och går inte. På frågan angående vilket område lärarna anser att eleverna har 
svårast att utveckla sina kunskaper säger samtliga lärare att instrumentspel är svårt på 
grund av att alla inte har samma förutsättningar hemma. Lärare 4 säger ”Om eleven inte 
utövar musik själv så är det svårt att bli bättre”. Samtidigt så tror lärare 6 att alla elever 
skall kunna få betyget A utan att låna hem instrument. Medan lärare 1 inte tror att alla 
elever har möjlighet att nå betyget A genom att endast deltaga på lektionerna. Några 
lärare föreslår att fritidsverksamheten på skolorna kanske skulle kunna sköta utlåning av 
instrument.

5.2 Tema 2. Individualisering av läxor
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5.2.1 Lärarnas inställning till och exempel på individanpassningar

Det råder oenighet inom intervjugruppen i frågan och resultaten spretar åt olika håll. En 
musiklärare säger sig inte individanpassa över huvudtaget medan övriga gör 
anpassningar i varierande grad. Lärare 5 säger sig inte individanpassa läxorna men gör 
ändå anpassningar. Lärare 5 säger: ”Jag individanpassar inte läxorna men jag tar stor 
hänsyn till elevernas hemförhållanden och det är något man måste göra på skolor med 
så stor andel nyanlända elever från andra länder.” Lärare 5 säger vidare ”Man får ha 
överseende om eleverna inte hunnit gjort läxan”. Samt ”Eftersom jag inte känner 
eleverna tillräckligt mycket så kan jag inte ge dem individuella uppgifter.” Lärare 5 gör 
alltså inte individanpassningar angående elevernas kunskapsnivå men däremot med 
tanke på andra förhållanden. Lärare 4 säger att denne ej ställer några direkta frågor till 
eleverna angående vad de har för hemförhållande på grund av risken att vissa elever 
skulle använda det som ett kryphål för att slippa uppgifter. Lärare 4 säger ”Dock känner 
jag mig trygg i att skolan är så liten så att alla lärare känner till elevernas speciella 
behov.” Lärare 1 och 2 har ett liknande förfarande där de initialt inte individanpassar sin 
läxgivning men säger: ”Dock kan redovisningstillfället anpassas”. Övriga fyra 
musiklärare säger sig göra anpassningar. Utav dessa fyra musiklärare är det tre 
musiklärare som gör anpassningar redan vid läxgivningen medan en musiklärare 
anpassar om det finns elever med särskilda behov. En av dessa musiklärare hävdar att 
den även gör anpassningar vid redovisningstillfället. Fem av de sju musiklärare, som 
gör anpassningar, för ingen aktiv diskussion om individanpassningar om inte eleven 
själv tar upp det. Resterande två musiklärare tar en diskussion med eleverna och låter 
dem själva vara med och påverka eventuella läxor samt även redovisningstillfället. 
Enligt de intervjuade musiklärarna kan anpassningar vara att presentera uppgifterna på 
olika sätt, till exempel papper, mejl eller muntligt. Lärare 5 spelar in låtar på CD för de 
elever som inte har tillgång till Spotify. Lärare 6 försöker anpassa instruktionerna till 
sina uppgifter så att de skall passa alla. Eleverna erbjuds olika svårighetsgrad på 
uppgifterna vid presentationen och lärare 6 är tydlig med att presentera de olika 
bedömningsnivåerna. Lärare 6 låter också läxan löpa under ett par lektioners tid så 
denne hinner påminna eleverna att börja. Lärare 6 tar diskussion med eleverna om 
vilken utrustning de har för musiklyssning. Skolan erbjuder alternativ om de saknar 
utrustning som tex lyssning under skoltid samt Wi-fi till elevernas mobiler. Lärare 8 
låter eleven själva välja svårighetsgrad på läxan vid utdelningstillfället. Lärare 3 för 
också en dialog med eleverna om att de inte behöver läxor om de följer med på 
lektionerna. 

5.2.2 Extra stöd

Ingen av de åtta tillfrågade musiklärarna har det som rutin att fråga eleverna om de är i 
behov av instrumentlån. Fyra musiklärare lånar ut instrument om eleverna frågar efter 
det. Lärare 1 säger: ”Vi lånar ut instrument men det är inget vi gör som läxuppgift.” De 
övriga musiklärarna, som ej lånar ut instrument, säger att det beror på att det ej finns 
ekonomiska förutsättningar för det och att de kan gå sönder. Lärare 7 säger: ”Skolans 
policy, enligt rektor, är att vägra låna ut instrument pga vilket upptagningsområde 
skolan har och risken att instrumenten går sönder, dock görs det undantag”. (Lärare 7 
syftar på det antal elever skolan har med hemspråksundervisning). Lärare 5 säger sig 
vara positiv till att låna ut instrument till en motiverad elev men: ”Jag är förhindrad av 
skolledning på grund av risken att instrumentet kan gå sönder.” Även lärare 6 
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instämmer och säger att: ”Viljan finns att låna ut instrument men att skolan har för liten 
budget och att risken är för stor att instrumenten skall gå sönder.” Sex av åtta tillfrågade 
musiklärare erbjuder stödundervisning till elever som riskerar att ej nå betyget E. Lärare 
5 säger: ”Jag skulle vilja men det finns ej tid och är ej sanktionerat från rektor”. Lärare 3 
erbjuder stöd endast om eleven själv söker upp läraren. Två av de musiklärare som 
säger sig erbjuda stöd erbjuder även stöd till elever som siktar mot högre betyg. Enligt 
de lärare som ger stöd så sker detta efter skoltid och på raster samt under elevens val. 
Lärare 7 har även lånat ut instrument.

6 Sammanfattning

Tanken med denna uppsats var att göra en utvärderande studie bland musiklärare i Falun 
och Borlängeområdet för att undersöka och utvärdera musiklärarnas syn på 
frågeställningen. Frågeställningen var: Vilken utsträckning, med vilka syften och på 
vilket sätt använder grundskolemusiklärare i Falun/Borlänge läxor som del av sin 
undervisning? I vilken utsträckning samt hur individanpassar grundskolemusiklärarna 
läxor? Detta avsnitt kommer att sammanfatta resultaten.

6.1 Frågeställning 1. Läxans existens inom musikämnet

6.1.1 I vilken utsträckning, med vilka syften och på vilket sätt används 
läxor

Musiklärarna upplevs som splittrade i frågan om de använder sig av läxor. Alla ger läxor 
men bara fem av dem är positiva till läxor. De argument som talar mot läxor är att 
läxorna skapar orättvisor då alla inte har samma förutsättningar hemma samt att alla inte 
har instrument. Läxorna inskränker också på elevernas fritid. Argumenten som talar för 
läxor säger bland annat att repetition och studiedisciplin är viktigt samt att läxor inom 
teoretiska områden ger elever som inte är motoriskt starka, och duktiga att spela, 
möjlighet att konkurrera. Läxor ger också tystlåtna elever möjlighet att vara 
konkurrenskraftiga. Läxor behövs också för att man ej hinner med allt med tanke på 
klassernas storlek och den korta undervisningstiden. På grund av risken att alla elever ej 
har tillgång till instrument hemma ger alla de tillfrågade musiklärarna genomgående 
läxor som eleven bör klara utan egna instrument. Läxorna är ofta teoretiska där eleverna 
skall läsa eller analysera och hjälpmedel tillhandahålls av skolan. Fem av åtta 
musiklärare förutsätter att eleverna har tillgång till media för musiklyssning i hemmet, 
till exempel Spotify eller Youtube. Alla tillfrågade musiklärare skulle vilja ge 
instrumentspel som läxa. 

6.2 Frågeställning 2. Individualisering av läxor

6.2.1 Om och hur individanpassas läxorna
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Det råder viss oenighet inom intervjugruppen i frågan och resultaten pekar på många 
olika individuella lösningar. En musiklärare säger sig inte individanpassa över 
huvudtaget medan övriga gör anpassningar i varierande grad. En musiklärare säger sig 
inte individanpassa läxorna men gör ändå anpassningar beroende på elevernas 
hemförhållanden. Fem av de sju musiklärare, som gör anpassningar, för ingen aktiv 
diskussion om individanpassningar om inte eleven själv tar upp det. Resterande två 
musiklärare tar en diskussion med eleverna och låter dem själva vara med och påverka 
eventuella läxor samt även redovisningstillfället. En musiklärare tar diskussion med 
eleverna om vilken utrustning de har för musiklyssning. Den samme erbjuder alternativ 
om de saknar utrustning som tex lyssning under skoltid samt Wi-fi till elevernas 
mobiler. Ingen av de åtta tillfrågade musiklärarna har det som rutin att fråga eleverna 
om de är i behov av instrumentlån. Fyra musiklärare lånar ut instrument om eleverna 
frågar efter det. De övriga musiklärarna, som ej lånar ut instrument, säger att det beror 
på att det ej finns ekonomiska förutsättningar för det och att de kan gå sönder. En 
musiklärare har provat att låna ut Ukulele till elever i mellanstadiet och säger sig fått ett 
fantastiskt bra resultat. Musikläraren tror dock att eleverna i högstadiet ratar ukulelen 
och vill ha fränare instrument, men då blir det dyrare och går inte. Sex av åtta tillfrågade 
musiklärare erbjuder stödundervisning till elever som riskerar att ej nå betyget E. Två av 
de musiklärare som säger sig erbjuda stöd erbjuder även stöd till elever som siktar mot 
högre betyg. Enligt de lärare som ger stöd så sker detta efter skoltid och på raster samt 
under elevens val. 

7 Diskussion

I detta kapitel kommer resultaten att jämföras med tidigare forskning. En metodkritisk 
del finns med samt slutligen en hänvisning till fortsatt forskning inom området. 
Rubrikerna är: Resultaten i jämförelse med tidigare forskning, Metodkritik samt Vidare 
forskning.

7.1 Resultaten i jämförelse med tidigare forskning

Resultaten visar tydligt att musiklärarna har en önskan att kunna erbjuda eleverna 
möjlighet till hemlån av instrument. Skolverket (2011b) hänvisar till en utvärdering av 
musikundervisningen, NU-03, som visade att att det är avgörande för elevernas 
utveckling, i ämnet, att de erbjuds möjlighet att spela utanför skolan.

Forskning visar också att skillnaderna i musikalisk kunskapsnivå mellan elever som 
musicerar utanför skolan och de som inte gör det blir större för varje skolår och att elever 
som inte musicerar utanför skolan därför kan uppleva skillnaden som så stor att det inte 
uppfattas som lönt att ens försöka. (Skolverket 2011b, s. 8)

Några av de intervjuade lärarna anser till å med att det inte är möjligt att nå det högsta 
betyget utan denna förutsättning. Max Strandberg hänvisar till Hellsten (1997) och 
säger:

Läxor har ett alldeles för högt anseende med tanke på den osäkerhet som finns om läxor 
verkligen leder till resultat. Det finns inga forskningsresultat som pekar på ett tydligt 
samband mellan fler och längre läxor och förbättrade skolresultat. Av två omfattande 
forskningsöversikter (Cooper 1989; Hattie 2012) framkommer att läxor ger svaga 
effekter på elevers lärande i de lägre årskurserna men att det finns tecken på att 
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sambandet mellan läxor och prestationer ökar ju äldre eleverna blir. (Strandberg 2013, 
s.18)

Då det finns omfattande forskning som visar att läxorna inte har den betydelse för 
skolresultaten som man tidigare trott men samtidigt att behovet finns måste man ställa 
sig frågan, vad gör en läxa effektiv? I lgr 11 står att läsa ”Läraren ska ta hänsyn till varje 
enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket 2011a, s. 
14). Här är alltså uppdraget och behovet styrkt samt att viljan att genomföra uppdraget 
finns hos musiklärarna. Då kvarstår en resursfråga! En resursfråga både när det gäller 
ren utrustning för individanpassning men också en resursfråga när det gäller elevernas 
kapacitet. Enligt Jan-Olov Hellsten (1997) så har många lärare åsikten att elevernas jobb 
i skolan inte klassas som arbete. ”På så sätt får vi ett tänkande där ergonomi och 
arbetsmiljö för elever ses med andra ögon än för vuxna människor och barns arbetstid 
betraktas på ett annat sätt än vuxnas” (Ibid, s. 214-215). Min slutsats är att 
hemuppgifter, om de skall utdelas, måste individanpassas både med tanke på elevernas 
olika kunskapsnivåer men även deras fysiska förutsättningar i tid. Lärarna i 
undersökningen gör anpassningar men anser till viss del att det är svårt att hålla sig 
uppdaterad om elevernas hemförhållande men någon lärare känner sig dock trygg med 
att denne jobbar på en sådan liten skola att alla känner varandra. I Lgr 11 står det 
”Läraren ska hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och 
iaktta respekt för elevens integritet” (Skolverket 2011a, s. 16). En högst personlig åsikt i 
detta sammanhang är att skolledning borde ha ett större ansvar med delgivning av sådan 
information då en musiklärare ofta har ett mycket stort antal elever. Max Strandberg 
(2013) hänvisar till sin forskningsöversikt och säger ”Introduktion och feedback i 
samband med läxor har stor betydelse för elevers motivation att göra läxorna” (Ibid, s. 
54). I samband med detta citat vill jag förtydliga att samtliga tillfrågade musiklärare 
som redovisat att de lånar ut instrument gör det vid förfrågan från eleverna. Där har 
lärarna tydligen lyckats fånga elevernas motivation för ämnet, kanske genom en tydlig 
feedback där eleven direkt får ett kvitto på sina kunskaper vid klassensemble eller en 
effektiv individanpassning utifrån deras specifika behov. Detta fenomen beskrivs och 
återkommer i litteraturen på flera ställen. Mikael Jensen (2011) skriver ”Även om vuxna 
försöker tvinga barn att lära och det ibland kan fungera så lär barn bäst om de själva är 
intresserade av något” (Ibid, s. 29). Lars Lindström (2013) återger vad en elev har sagt i 
hans undersökningar. ”På Musiklektionen är vi mer självständiga. På andra lektioner 
måste vi lära oss de rätta svaren. I kören blir man motiverad;vi kritiserar vårt eget arbete 
och avgör själva vad som behöver göras” (Ibid, s. 174). Staffan Selander & Gunter 
Kress (2010) tar upp en viktig detalj i boken ”Design för lärande”. De berättar om en 
elev som hade svårt att koncentrera sig på att spela själva noterna rätt. Läraren i detta 
fallet trodde inte att eleven var särskilt utvecklingsbar. Det som läraren då missade var 
att eleven i fråga hade ett eget band och spelade på olika ställen på lördagskvällar. 
”Genom att inte förstå elevens intresse och navigeringsprinciper, missade läraren att 
hans egen undervisning inte fångade hennes uppmärksamhet. Därmed missbedömde han 
också hennes kunskapsnivå och ambitioner” (Ibid, s. 130). Min slutsats är således att 
ökad motivation genom individanpassning är nyckeln till bättre läxresultat.

7.2 Metodkritik

En intervju säger något om stunden då den gjordes, något om hur en person har uppfattat 
ämnet för intervjun, och något om det som tillskrevs diskussionen just där och då men 
inte något annat utanför den situationen. (Eriksson-Zetterqvist m.fl 2011, s 37)
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Utifrån dessa resultat är det precis som Svensson & Ahrne (2011) säger inte möjligt att 
generalisera och därför saknar undersökningen större trovärdighet än inom det område 
den täcker (Ibid, s. 28). Jag har dock fått en större insikt i hur mina kollegor hanterar 
dessa frågor och samtidigt ökat min övertygelse av vikten av individanpassning. Att 
tidsbrist och olika hemförhållanden skapar en ojämn och orättvis tillvaro för eleverna är 
förståeligt men att barn kan ha så olika förutsättningar att läxor kan skapa mer problem 
än nytta är något som jag fått allt större förståelse för i och med detta arbete. En lustig 
effekt som jag noterade vid flera av intervjuerna var hur den intervjuade musikläraren 
började prata i termer av ”det gör jag inte nu men det borde jag nog”. I litteraturen hittar 
jag detta fenomen beskrivet till viss del. Enligt Eriksson-Zetterqvist m.fl. (2011) så har 
detta studerats i den så kallade Hawthornestudien. Där såg man exempel på 
förbättringar som kom till följd av intervjun men ej kunde tillskrivas intervjuaren (Ibid, 
s. 39). I mitt försök att återkoppla undersökningens resultat till fältet så har åtminstone 
en av de tillfrågade musiklärarna angett att de nu, till skillnad från tidigare, börjat ”låna 
ut” instrument. Vid ett uppföljande samtal med lärare 8 berättar denne att 
instrumentutlåning har blivit ett mer medvetet pedagogiskt verktyg i syfte att 
individanpassa och öka elevernas motivation med förhoppning om ökade resultat.

7.3 Vidare forskning

Ett spännande och mycket intressant område att forska vidare på skulle kunna vara att 
försöka kartlägga vilken påverkan anpassningar i form av instrumentutlåning har på 
elevernas studieresultat. Ett annat område som det bör forskas på är den här studiens 
forskningsfrågor i ett större perspektiv. Kanske nationellt?
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Bilagor

Bilaga A 

Intervjufrågor:

 Vilket kön den intervjuade har?

 När denne utbildades, år, under vilken läroplan?

 Under vilka läroplaner denna har varit verksam och hur länge?

 I vilken utsträckning och hur ges läxor enligt musiklärarna?

 Vad anser du om läxor generellt?

 I vilken utsträckning ger du läxor?

 Varför/varför inte, ger du läxor?

 Kan du ge något exempel på hur en läxa kan se ut eller gå till?

 Vad skulle du vilja ge läxa i?

 Hur skulle det gå till?

 Varför gör du inte så redan nu?

 Hur fördelar du undervisningstiden mellan instrumentspel och annat undervisnings innehåll?

 Inom vilket område tycker du att eleverna har mest hjälp av läxor? 

 Finns det något område inom ämnet som man absolut inte borde ge läxor och  varför?

 I vilken utsträckning och hur anser de att de tar de hänsyn till elevers varierande förutsättningar 
om de ger läxor?

 Hur ser du på det här med individualisering och svårighetsgrad när det gäller läxor?

 Kan du ge några exempel på hur du hanterar den problematiken?

 Hur tänker du runt det här med olika hemförhållande (Socialt, fritidsintressen)?

 Kan du ge några/något exempel på hur du hanterar detta?

 Hur tänker du runt det här med olika förutsättningar (instrument hemma,

 föräldrar/syskon som musicerar? 

 Kan du ge några exempel på situationer där detta har betydelse för hur man ger läxor?

 Lånar skolan ut instrument? 

 Finns tid för läxor under skoltid? Om så, hur är det upplagt?

 Erbjuds stödundervisning för elever som riskerar att ej uppnå betyget E?

 Hur ser ev stödundervisning på instrument ut
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