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Abstrakt 
 

I enlighet med den svenska läroplanen för grundskolan ska eleverna erbjudas en likvärdig 

undervisning av hög kvalite där samtliga elever ges bästa möjliga förutsättingar att uppnå 

de mål och kunskapskrav som anges i kursplanen. Under min tid som lärarstudent har jag 

haft möjlighet att delta i flera olika skolors musikundervisning. Jag har således lagt märke 

till hur villkoren för att bedriva musikundervisning kan se väldigt olika ut mellan olika 

skolor. Jag har mött musiklärare som upplever att de inte kan erbjuda eleverna en 

musikundervisning som gör det möjligt för dem att nå kunskapskraven. Därav väcktes 

mitt intresse av att undersöka hur musiklärare upplever sin arbetssituation och vilka 

förutsättningar de anser vara av betydelse för att kunna bedriva en läroplansenlig 

musikundervisning. I studien intervjuas fyra musiklärare i en svensk småkommun.   

Studien utgår från ett ramfaktorteoretiskt perspektiv där musiklärares egna åsikter om 

förutsättningar blir grunden för studiens resultat. Det framkommer i tidigare granskningar 

av musikämnet att många musiklärare upplever att det inte är möjligt att bedriva en 

läroplansenlig musikundervisning eftersom att det saknas resurser som tid, 

ändamålsenliga lokaler och utrustning. Undervisningen anses också bedrivas i för stora 

elevgrupper.  Samtidigt finns det forskning som trycker på att lärares kompetens att ta sig 

an den givna situationen är den mest väsentliga förutsättningen för att undervisningen ska 

gå att bedriva. Den här studien kastar ljus på det spänningsfält som utgörs av både 

möjligheter och begränsningar i musiklärares arbete och resultatet visar att lärarna kan 

göra mycket genom att vända ut och in på sig själva men de anser samtidigt att kvalitén 

på undervisningen kunde vara bättre om förutsättningar som lokaler, tid, storlek på 

elevgrupper och möjligheten till samarbete hade sett annorlunda ut.  
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1 Inledning 
 

Samhället är under ständig utveckling och under de senare decennierna har denna 

utveckling skett med stormsteg både vad gäller informationsteknik och musikproduktion. 

Detta påverkar skolans utbildning till både form och innehåll. Samhällets intressen och 

efterfrågan sätter upp yttre villkor för skolans musikundervisning (Sandberg, 1996:3). 

Denna studie kommer att fördjupa sig i vad yttre villkor som ramfaktorer kan innebära 

och få för konsekvenser för musikundervisningen i grundskolan. År 2011 infördes en ny 

läroplan, Läroplan för grundskolan och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), där det 

centrala innehållet preciserades för att bidra till en mer likvärdig undervisning. Skollagen 

uttrycker likvärdigheten enligt följande: 

 
9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom 

varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. (SFS 

2010:800) 

 

Lundgren (1999:34) påpekar att formandet av ett likvärdigt skolsystem handlar om att 

göra förutsättningar och innehåll så lika som möjligt. I musikämnet kom den nya 

läroplanen (Skolverket, 2011) att innebära ett större fokus på musicerande och 

musikskapande, där digitala verktyg ska användas som hjälpmedel. I den nya läroplanen 

beskrivs kunskapskrav som anger vad eleverna ska kunna för att nå ett visst betyg. Dessa 

kunskapskrav har blivit än mer ambitiösa medan timplanen, innefattande 230 timmar, 

förblivit densamma. Enligt läroplanens syfte ”[...]ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

kunskap att använda röst, musikinstrument och digitala verktyg” (Skolverket 2011:100). 

Detta innebär att utrustning måste finnas tillhands på skolan, i de lokaler där 

musikundervisningen bedrivs för att den enligt läroplan och skollag ska vara 

ändamålsenlig. Lundgren (1999:36) påpekar att om det finns ett mål för en process, (som 

i det här fallet motsvarar syftet (målet) med undervisningen (processen) enligt Lgr11, 

egen.anm), så måste ramarna anpassas för att göra denna process möjlig. Detta beskriver 

ramfaktorteorin som grundar sig på tanken att ramar ger utrymme för en viss process. 

Lundgren (1999:36) menar att ”ramarna ger eller ger inte möjligheter”.  

 

Under min tid som lärarstudent har jag haft möjlighet att besöka olika skolor och har då 

lagt märke till att musikundervisningen och förutsättningarna för att bedriva den varierar 

från skola till skola, men också inom skolorna. De yttre märkbara förutsättningar som jag 

uppmärksammat är främst tillgången till musiksalar och utrustning, tid för planering och 

storleken på elevgrupper. Det finns exempel som har fått mig att tro att skolor inte 

prioriterar musikundervisningen på samma sätt som ämnen som matematik, svenska och 

engelska, vilket i sin tur kan komma att påverka elevernas möjlighet att uppnå de uppsatta 

målen och kunskapskraven för musikämnet. Jag har träffat på frustrerade lärare som anser 

att förutsättningarna för att bedriva en läroplansenlig musikundervisning inte är 

tillräckliga, men att rektorer och huvudmän inte tar deras rop på allvar trots att skollagen 

anger: 

35 § För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att 

syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. (SFS 2010:800) 

År 2003 genomfördes en nationell utvärdering av grundskolan (NU-03) där 

forskargruppen som analyserat musikämnet konstaterade att det förekommer stora 

variationer i vilka kunskaper eleverna utvecklar i olika skolor, klasser och grupper. I 

ämnesrapporten för musik, framtagen vid centrum för musikpedagogisk forskning 

(MCP), konstateras också väldiga skillnader i lärares arbetssituation och arbetsvillkor 
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samt att lärare använder styrdokumenten i liten utsträckning (Skolinspektionen, 2003). 

När utvärderingen genomfördes hade skolorna fortfarande Lpo94 som styrdokument, 

med den reviderade kursplanen för musik (2000), men eftersom att iakttagelser jag gjort 

verkar stämma överens med resultatet av utvärderingen väcks frågan om mer likvärdiga 

förutsättningar i undervisningen verkligen har trätt in sedan införandet av Lgr11. Det 

verkar med stor sannolikhet finnas hinder och begränsningar för att lärare ska kunna 

bedriva en undervisning som ger alla elever bästa möjliga förutsättningar att uppnå 

utbildningens syfte och kunskapskrav. Detta konstaterar Skolinspektionen i sin 

granskning av musikundervisningen i 35 grundskolor, 2011: 

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

att nå målen i musikämnet. Elevernas möjlighet att musicera skiljer sig stort. […] 

Vid en del av skolorna har eleverna inte tillgång till instrument eller lokaler som är 

anpassade för musikundervisning. I årskurserna 1-5 är det vanligt att eleverna får 

musikundervisning i sina klassrum utan tillgång till instrument. (Skolinspektionen 

2011:7). 

Lärares yrkeskompetens och handlingsskicklighet utifrån den givna kontexten är viktiga 

faktorer för hur undervisningen kommer att se ut. Lärare kan genom god kompetens 

bemästra ramar genom att anpassa undervisningen utifrån vad som är möjligt. Med 

motivation utifrån denna bakgrund vill jag ta reda på hur verksamma lärare som 

undervisar i musik upplever ramfaktorers betydelse och påverkan på undervisningen. Jag 

vill ta reda på hur lärarna anser att ramarna begränsar undervisningsprocesser. Av tidigare 

erfarenheter bär jag med mig att det kan finnas stora variationer av hur undervisningen 

utövas, även inom samma kommun, och därför vill jag undersöka inom vilka ramar 

musikundervisningen i en mindre svensk kommun bedrivs och hur lärare beskriver 

förutsättningar och hur dessa utgör möjligheter och begränsningar att bedriva en 

läroplansenlig musikundervisning. 
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1.1 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att ta reda på vilka förutsättningar grundskolemusiklärarna 

i en svensk kommun anser vara av betydelse för att bedriva en läroplansenlig 

musikundervisning samt hur de anser att förutsättningarna möjliggör eller begränsar 

undervisningen.  

 

 

Forskningsfrågor 

 

 Vilka förutsättningar anser lärarna ha betydelse för deras möjlighet att kunna 

bedriva en läroplansenlig musikundervisning? 

 Hur anser lärarna att dessa förutsättningar utgör möjligheter, hinder och 

begränsningar i undervisningen? 
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2 Disposition 
 

Uppsatsens första del redogör för en läroplansenlig musikundervisning genom att belysa 

musikämnets syfte, mål och kunskapskrav. Här vävs också Skolinspektionens rapport och 

granskning av musikämnet (2011:5) in. Därefter redogörs för ramfaktorteorin som utgör 

studiens teoretiska perspektiv och avser att ta reda på hur undervisningsprocesser styrs av 

ramar som möjliggör eller inte möjliggör processer. Därefter redogörs för Sandbergs 

(1996) ramfaktorteoretiska studie om musikundervisningens yttre villkor och inre liv följt 

utav Houmanns (2010) studie av musiklärares handlingsutrymme. Denna studie 

inkluderar också resultat av tidigare granskningar och rapporter om musiklärares egna 

uppfattningar om musikundervisningens yttre villkor och dess påverkan på 

undervisningen. Med denna forskning som utgångspunkt redogörs även för ramfaktorers 

betydelse för undervisningsprocesser och dess resultat, sett ur ett didaktiskt perspektiv. 

Därefter redovisas resultatet av den empiriska studien som utgörs av lärares egna 

uppfattningar av förutsättningar att bedriva en läroplansenlig musikundervisning.  

Resultatet diskuteras i uppsatsens diskussionsavsnitt som fokuserar på spänningsfältet 

mellan möjligheter och begränsningar i musiklärarnas arbete. 

 

 

 

3 Bakgrund 
 

3.1 En läroplansenlig musikundervisning 
Skolans undervisning ska styras utifrån de mål som anges i läroplan, kursplan och skollag. 

I läroplanen definieras undervisningens syfte. Där beskrivs också undervisningens 

centrala innehåll och de kunskapskrav som eleverna ska uppnå. I kursplanens 

övergripande syfte för ämnet musik står det följande: 

 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda 

röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i 

olika musikaliska former och sammanhang.[…] Undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i 

samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. 

(Skolverket, 2011:100) 

 

Kunskaperna som eleverna ska utveckla är alltså omfattande och ställer krav på såväl 

elevernas musikaliska förmåga som på skolans resurser. Kursplanens centrala innehåll 

bygger på huvudområdena, musicerande, musikskapande, musikens verktyg och musikens 

mening och funktion. Området för musicerande innefattar ackompanjemang, melodi- 

improvisation- imitations- och gehörsspel. Eleverna ska kunna bidra med 

ackompanjemang och melodi i ensemblespel. De ska spela i olika genrer och göra 

musikaliska framföranden. De ska också kunna skapa egen musik utifrån ackordföljder 

och basgångar. I kunskapskraven konkretiseras vad eleverna ska kunna. I slutet av årskurs 

6 står, i kunskapskraven för samtliga betyg, att eleverna i varierande grad (beroende på 

betyg) ska kunna spela en melodi-, bas- och slagverksstämma. De ska också kunna 

ackompanjera på ett ackordinstrument samt skapa musik med hjälp av röst, instrument 

eller digitala verktyg (Skolverket, 2011:104).  
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3.1.1 En likvärdig undervisning 

Läroplan och skollag anger också kravet om en likvärdig undervisning. Kravet innefattar 

alla elevers rätt till en likvärdig undervisning oavsett var i landet den bedrivs. År 2011 

publicerade Skolinspektionen en rapport (2011:5) angående en kvalitetsgranskning av 

musikundervisningen i 35 grundskolor. Av rapporten framgår att kvaliteten på 

musikundervisningen varierar mellan olika skolor men också inom skolorna och 

utbildningen som eleverna erbjuds är således inte likvärdig. I rapporten framkommer att 

bristen på instrument och tillgång till lokaler samt det begränsade utrymmet i timplanen, 

i kombination med lärares kompetens, är faktorer som påverkar musikundervisningens 

kvalitet och möjligheten att bedriva en läroplansenlig musikundervisning.    

 
3.1.2 En kvalitativ undervisning 

I läroplanen anges att ”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan.” 

(Skolverket, 2011:17). Det framgår också att rektorn ansvarar för 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, t.ex. bibliotek, datorer och andra 

hjälpmedel.” (Skolverket, 2011:18). Det framkommer i Sandbergs (1996) och 

Skolinspektionens rapport (2011:5) samt i NU-3 (Sandberg m.fl., 2007) att musiklärare 

upplever att yttre villkor begränsar och omöjliggör förverkligandet av en läroplansenlig 

musikundervisning. För att syftet med musikundervisningen ska gå att uppnå förutsätter 

det att eleverna har tillgång till musikinstrument och digitala verktyg. Att framföra musik 

i olika former förutsätter att det finns både tid och resurser. 

Sammanfattningsvis så innebär en läroplansenlig undervisning att den undervisning om 

bedrivs i praktiken är likvärdig samt att den ger alla elever bästa möjliga förutsättningar 

att nå de mål och kunskapskrav som anges. Det innebär också att undervisningen ska vara 

kvalitativ.   

 

3.2 Skolinspektionens granskning 
I skolinspektionens granskning (2011:5) framkommer att musikundervisningen inte 

sällan bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga och som saknar både utrymme och 

utrustning. Det framkommer också att lärare uppfattar lokalbristen som en bidragande 

faktor till att en läroplansenlig undervisning inte går att bedriva. Stora elevgrupper, 

bristen på instrument och tillgång till lokaler samt det begränsade utrymmet i timplanen, 

i kombination med lärares kompetens, är faktorer som påverkar musikundervisningens 

kvalitet. Många lärare anser att det saknas utrustning för att kunna bedriva 

musikundervisningen. Enligt kursplanen ska eleverna få använda IT, (Begreppet har 

ersatts med digitala verktyg i Lgr11, eg.anm), som redskap för olika former av musicerade 

och musikskapande. Tekniken erbjuder många möjligheter men granskningen visar att 

musikskapande på det sätt som kursplanen beskriver inte förekommer på de skolor som 

granskades. I granskningen uppmärksammas också ett vanligt problem där lärarna inte 

hinner hjälpa alla grupper som är i behov av hjälp då de musicerar tillsammans. Det beror 

på att eleverna ofta är utspridda i olika lokaler på skolan eftersom att det saknas 

övningsrum som ligger i anslutning till den lokal där musikundervisningen bedrivs. I 

granskningen uppmärksammas också att ljudnivån ofta är hög under musiklektionerna 

och att arbetsmiljön upplevs som stökig, vilket kan bero på elevgruppernas storlek 

(Skolverket, 2011:5). Arbetsmiljöverket (2005) påpekar att storleken på elevgrupp 

påverkar risken att drabbas av hörselskador. De menar att grupperna som undervisas i 

musik inte bör överstiga 15 elever.  
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3.3 Lärarnas riksförbunds undersökning 
I resultatet av en undersökning genomförd av Lärarnas riksförbund (2013) framkommer 

att majoriteten av musiklärarna anser sig ha tillräckliga utbildningsmässiga 

förutsättningar för att undervisa i musik enligt Lgr 11. Däremot uppger fler än vart tredje 

lärare att de inte har tillgång till materiella förutsättningar som instrument och 

ändamålsenliga lokaler för att kunna bedriva undervisningen. Det framkommer också att 

lärarna anser att utrusningen i ämnet inte är tillräcklig för att möjliggöra undervisningen 

och att lärarna undervisar grupper med i genomsnitt 21 elever per grupp. 

 

.  

4 Ramfaktorteori 

 
Eftersom att den här studien utgår från ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kommer detta 

avsnitt att redogöra för ramfaktorteorins innebörd. Ramfaktorteorin är en teori vars 

ursprungliga form har vidareutvecklats av olika forskare genom tiden. Följande avsnitt 

redogör först för ett antingen–eller förhållande mellan ramar och undervisningsprocesser 

där ramar antingen möjliggör eller omöjliggör en process. Perspektivet kommer att 

utvidgas i nästa avsnitt som visar att möjligheter och begränsningar är sammanflätade 

med varandra.  

 
4.1.1  Ramfaktorteorins ursprungliga innebörd 

Enligt Broady (1997:1-4) presenterade Dahllöf redan 1967 ramfaktorteorins 

grundläggande princip i en studie där sambanden mellan skolans organisatoriska ramar 

och matematikundervisningens förlopp undersöktes. I studien konstaterades att tiden var 

av avgörande betydelse. Det Dahllöf uppmärksammade var alltså förhållanden som 

begränsar och styr undervisningen (Broady, 1997:3).  Lundgren (1999:36-37) talar om 

ramfaktorteorin i termer av utbildningars möjligheter och begränsningar. Lundgren menar 

att ramfaktorteorin fokuserar faktorer som begränsar undervisningen och som ligger 

utanför lärarens kontroll. Han förklarar att ramfaktorteorin bygger på tanken att ramar 

möjliggör eller inte möjliggör en process. Vidare påpekar han att då det finns ett tydligt 

mål för en process ”måste ramarna anpassas för att göra den processen möjlig.” 

(Lundgren, 1999:36-37). Lindblad, Linde och Naeslund (1999:98-99) beskriver 

ramfaktorteorin enligt en modell som bygger på att resultatet är kopplat till 

undervisningsprocessen som i sin tur begränsas av ramar som resurser, storlek på 

elevgrupp och timplan. Dessa ramar påverkar vad som är möjligt att genomföra i 

undervisningen.  

 

 

 

 

Bild 1. Ramfaktorteorin enligt Lindblad, Linde och Naeslund (1999). 

 

Ramfaktorteorin har brutit upp den svenska forskningen om undervisning och lärande och 

har fungerat som ett verktyg ”för att hantera precisa och väl avgränsade problem rörande 

samband mellan vissa av undervisningens betingelser, förlopp och resultat.” (Broady, 

1997:4).  

 

 RAMAR 
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5 Tidigare forskning 

Detta avsnitt redogör först och främst för två större musikpedagogiska studier som i likhet 

med den här studien också undersöker musikundervisningen utifrån ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv. Därefter kommer en sammanfattning där de båda 

studierna jämförs med varandra. I förhållande till den här studiens syfte blir det också 

relevant att lyfta fram forskning som redogör för om, hur och vilka olika ramfaktorer som 

påverkar undervisningen och elevers lärande. Avsnittets sista del lyfter därför fram 

forskning som belyser detta.     

 

5.1 Musikundervisningens yttre villkor  
 

5.1.1 Sandbergs ramfaktorteoretiska studie 

Sandberg är professor i musikpedagogik och hans huvudsakliga inriktning är 

läroplansteori och undervisningsprocesser i musik. Eftersom att syftet med den här 

studien är att ta reda på hur lärare ser på ramar i musikundervisningen blir Sandbergs 

studie relevant att ha med i den här studien. Sandberg (1996) använder ramfaktorteorin i 

sin avhandling Musikundervisningens yttre villkor och inre liv för att studera hur 

musikundervisningen i grundskolan styrs och begränsas av olika påverkande faktorer och 

villkor. Sandberg menar att några faktorer ligger utanför lärarnas kontroll men menar 

samtidigt att hinder och begränsningar som uppstår kan bero på lärarnas sätt att bemästra 

situationen.  

 
Spelrummet för handling kan å sin sida vara påverkad av olika grader av yttre 

determinering men förutsätter också att aktörerna utnyttjar friheten att ta egna 

initiativ. Friheten kan alltså uttryckas i aktörernas förmåga att förverkliga sina 

intentioner och handlingar inom möjligheternas ram. (Sandberg, 1996, s. 197) 

 

Sandberg delar in ramarna i olika kategorier; målsystem, ramsystem och regelsystem. 

Målsystemet innefattar ideologiska faktorer som styrdokumentens mål och pedagogiska 

anvisningar. Ramsystemet omfattas av organisatoriska och administrativa faktorer som 

skolform, lokalers utformning och utrustning, klasstorlek och tid till förfogande. 

Regelsystemet utgörs av skollag och juridiska regler. Ramarna är beroende av varandra 

samtidigt som de till vissa delar även står i konflikt med varandra.  

 

Sandberg menar att de problem lärarna möter i undervisningen utgörs av materiella hinder 

och snäva tidsramar men också av lärarnas kompetens. Sandbergs avhandling utgår från 

nationella utvärderingar i ämnet musik i grundskolan. Dessa utvärderingar utfördes i två 

omgångar, 1989 och 1992. Utvärderingarna undersöker lärares intentioner med 

musikundervisningen i relation till läroplanen, samt möjligheten att genomföra en 

läroplansenlig musikundervisning i förhållande till arbetsmiljö och de villkor och 

begränsningar som råder för musikundervisningen. Sandberg menar att utvärderingen 

belyser de yttre villkorens påverkan på den inre undervisningen och på så vis kan han 

synliggöra de begränsningar som finns för att uppnå målen i läroplanen. Resultaten i 

avhandlingen visar att det finns svårigheter som beror på storleken på elevgrupper samt 

resurstilldelning. I utvärderingen framkommer också att lärares bristande 

ämneskunskaper medför svårigheter att omvandla musikämnets uppsatta mål till praktisk 

musikundervisning (Sandberg, 1996:203). Vidare påpekar han att det krävs kompetens 

för att kunna organisera innehåll och för att välja metoder. Han menar att om lärarens 

kompetens brister när det handlar om att tolka och analysera undervisningsmålen, för att 
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forma och utveckla musikundervisningen i förhållande till de givna förutsättningarna, så 

kan det bli problematiskt.   

 

 
5.1.2 Utvärdering av musikämnet 

År 2003 genomfördes ytterligare en utvärdering av musikämnet i Den nationella 

utvärderingen av grundskolan (Sandberg, m.fl., 2003). Denna utvärdering utgår från 

Lpo94, med den reviderade kursplanen för musik (2000), som utformats av Skolverket. 

Den nyare utvärderingen (2003) visar att vissa ramar påverkar undervisningen i högre 

grad än andra. De ramar som lärare främst upplever som begränsande är de 

organisatoriska och administrativa ramarna. Minskade resurser och minskat utrymme i 

timplanen. Stora elevgrupper upplevs också som ett hinder för musikundervisningen. De 

anger även att den ideologiska ramen som innefattar styrdokumenten inte används i någon 

större utsträckning då målen upplevs som abstrakta och otydliga. Detta ger konsekvenser 

som att lärarna istället låter undervisningens innehåll grunda sig på egna intressen och 

erfarenheter. Sandberg, m.fl. (2003) hävdar att detta beror på lärarnas bristande 

kompetens.      

 

 

5.2 Musiklärares handlingsutrymme 
Anna Houmann (2010), forskare i musikpedagogik med inriktning mot 

utbildningsvetenskap har gjort en studie där hon intervjuar lärare i syfte att undersöka 

deras levda erfarenheter av handlingsutrymme. Handlingsutrymme definierar hon som 

”att ha möjlighet och kunskap att göra egna professionella bedömningar och val i det 

dagliga arbetet”. Denna forskning blir relevant i förhållande till den här studiens syfte 

efterom att den här studien strävar efter att synliggöra spänningsfältet mellan möjligheter 

och begränsningar i musikundervisningen genom att vända sig till musiklärare och ta del 

av deras syn på musikundervisningens ramar.  

 

Houmann (2010) beskriver handlingsutrymme som just ett spänningsfält mellan 

möjligheter och begränsningar. Hur lärarna kommer att utnytta detta handlingsutrymme 

menar hon hänger samman med lärarnas erfarenheter och beror både på organisationen 

och på lärares pedagogiska skicklighet att förhålla sig till ramarna. Vidare påpekar hon 

att lärare kan skapa sitt eget handlingsutrymme ”genom att veta vad som ska göras, hur 

det ska göras och har viljan att göra det” (Houmann 2010:184) Hon menar att lärare ska 

verka i handlingsutrymmet genom att använda kreativitet, kunskap och fantasi för att 

kunna ta sig an den aktuella situationen som består av både möjligheter och 

begränsningar. Enligt Houmann utgörs handlingsutrymmet av olika faktorer som 

resurser, makt, regler, kontroll och tillit men Houmann menar att huvudaspekten av 

handlingsutrymmet utgörs av relationer ”mellan musiklärare och institutionellt 

sammanhang, mellan musiklärare och uppgift och mellan musiklärare och andra, till 

exempel i relationer till elever, kollegor och rektor.”          

  
5.2.1 Houmanns intervjuer 

I Houmanns intervjuer med musiklärare talar lärarna huvudsakligen om möjligheter i 

arbetet istället för missnöje och begränsningar av ramfaktorer. Antingen–eller-

förhållandet vidgas och det framkommer att begränsningar och möjligheter är 

sammanflätade med varandra. I flertalet av Houmans intervjuer tar de begränsningar som 

lärarna beskriver en vändning och övergår istället till möjligheter. Några av de 

begränsningar som lärarna i Houmans studie beskriver handlar om alltför höga krav, 

brister i organisationen eller att lärarna tar på sig för mycket vilket i sin tur tar bort det 
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lustfyllda med undervisningen. De menar att det inte finns tid att involvera känslolivet. 

Däremot redogör lärarna också för hur de går från begränsningar till möjligheter genom 

att inse sitt behov av att skapa förutsättningar för handlingsutrymme genom att inte ta på 

sig mer än de förmår och att finna samspel i vilja, kunskap och handling. 

 
5.2.2 Sammanfattning 

Ramfaktorteorin har utvidgats genom tiden. När Lundgren beskrev ramfaktorteorin talade 

han om faktorer utanför lärarnas kontroll. Faktorerna i sin tur kunde antingen möjliggöra 

eller omöjliggöra undervisningsprocessen. Huvudfaktorerna var resurser, storlek på 

elevgrupp och timplan. I Sandbergs studie uppger lärarna att för stora elevgrupper och 

resurstilldelning utgör hinder i undervisningen. Sandberg framhåller också betydelsen av 

lärarnas kompetens att kunna forma och utveckla musikundervisningen i förhållande till 

de givna förutsättningarna. Istället för att dra slutsatsen att ramarna måste anpassas för att 

möjliggöra undervisningsprocessen så poängterar Sandberg betydelsen av lärarnas 

kompetens att kunna ta sig an eventuella svårigheter. Möjligheten att kunna kontrollera 

ramarna var alltså inte helt utesluten. I Houmanns avhandling bryter hon sönder antingen 

eller förhållandet ytterligare och kastar istället ljus på spänningsfältet av både 

begränsningar och möjligheter. Spänningsfältet kallar hon för handlingsutrymme som 

skapas av lärarna själva genom kunskap och vilja att ta sig an den aktuella situationen där 

möjligheter och begränsningar är sammanflätade med varandra. Hon lyfter även 

relationer som en viktig aspekt i undervisningen. Detta utvidgade förhållningssätt till 

musikundervisningen blir extra intressant i denna studie som syftar till att ta reda på hur 

lärarna anser att förutsättningarna utgör begränsningar och möjligheter i undervisningen. 

Det intressanta är att ta reda på hur lärarna upplever att de givna förutsättningarna 

kontrollerar och styr undervisningen och blir avgörande för om undervisningen går att 

möjliggöra eller inte, eller anser de att begränsningar är sammanflätade med möjligheter 

som går att utnyttja med hjälp av kreativitet och kompetens. Följande avsnitt kastar ljus 

på spänningsfältet mellan organisation och profession och diskuterar olika ramars 

betydelse för undervisningsprocesser och resultat.   

 

   

5.3 Ramars betydelse för undervisningen 
Undervisning är ett ämne som är väl beforskat. Det finns goda kunskaper om 

undervisningens villkor, processer och resultat, däremot är det ovanligt att dessa 

kunskaper kartläggs och ställs mot varandra. Det finns många faktorer som enligt 

forskning påverkar undervisningsprocessen och dess resultat. Lärares arbete går att 

beskriva på många olika sätt utifrån olika aspekter. I detta avsnitt diskuteras arbetet 

utifrån ramfaktorer som lokaler, tid och storlek på elevgrupper men också utifrån lärarnas 

kompetens och förmåga att förhålla sig till ramarna.  

 
5.3.1 Organisation och profession 

Det finns studier som pekar på att resultatet av undervisningen främst beror på lärares 

ämnessyn och kompetens att förhålla sig till den givna kontexten medan andra menar att 

undervisningen främst styrs av yttre villkor. Pedagogikforskarna Håkansson och 

Sundberg lyfter fram de viktigaste internationella och svenska forskningsresultaten kring 

lärarens betydelse i undervisningen och elevens lärande ur olika perspektiv. Håkansson 

och Sundberg (2012:54-57) påpekar att en god undervisning främst kännetecknas av 

lärares kreativa handlingskompetens utifrån en kontextuell verklighet. Däremot visar 

resultatet i Sandbergs (1996) studie att ramar utanför lärarnas kontroll, såsom resurser 

och tid, begränsar och utgör hinder för att kunna förverkliga läroplanens intentioner.  
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Lindström och Pennlert undervisar i utbildningsvetenskap och didaktik vid universitetet 

i Umeå. De har också varit yrkesverksamma lärare i grundskolan under många år. 

Lindström och Pennlert (2008:43) framhäver inramningar i en kombination av lärarnas 

utbildning, lokaler, tid, gruppstorlek och ekonomiska resurser. De påpekar att lärare 

måste ha kunskap om ramfaktorer som påverkar arbetet. Denna kunskap ska lägga grund 

till medvetna didaktiska beslut samt ge insikter i vad som är möjligt att genomföra i 

undervisningen. De understryker att lärarens yrkeskompetens är den enskilt mest 

betydelsefulla faktorn för elevers utveckling och lärande. Den aktuella läroplanen ger 

lärare fria händer att tolka och omsätta målen till pedagogiska aktiviteter. Lindström och 

Pennlert (2008:9) menar att denna möjlighet till frihet enbart blir praktiskt användbar om 

lärarna ser vilka begräsningar och möjligheter som finns i den konkreta 

undervisningssituationen. Ett av de krav som ställs på utbildade lärare är att de ska arbeta 

utifrån styrdokumenten vilka innefattar skollag, timplan, läroplan och kursplan. Lärare 

ska kunna tolka styrdokumenten och planera, välja lämpligt urval och metoder för att 

genomföra en pedagogisk undervisning utifrån dessa. En annan viktig aspekt är att lärarna 

formulerar tydliga mål för den undervisning de bedriver samt att de kan organisera 

innehållet så att det blir begripligt för eleverna.  

 

Houmann (2010:219) menar att lärare måste vara flexibla och ha förmåga att kunna 

distansera sig ur den naturliga inställningen samt att finna på handlingsalternativ utifrån 

den givna kontexten.  

 
5.3.2 Lokaler och utrustning 

Lokaler och utrustning är ytterligare faktorer som har betydelse för undervisning och 

lärande. I pedagogikprofessor Björkelids (2005:35-36) kunskapsöversikt beskriver hon 

forskning om samspelet mellan barns inlärning och skolans fysiska miljö. Björkelid 

menar att vikten av lokalers utformning är lika viktig som andra aspekter som tas hänsyn 

till i utformandet av en god undervisning. Trots detta så menar Björkelid att lokaler ofta 

kommer i skymundan vid planering och utvärdering. Bristfälliga lokalers negativa 

påverkan på undervisningen erkänns sällan, utan problemet faller ofta på brister i lärares 

kompetens. Vidare påpekar hon att den estetiska utformningen av lokaler och dess miljö, 

lukt och akustik har betydelse för välmående, koncentration, och upplevelsen av lugn, 

harmoni och ordning. Undervisningens lokaler bör vara inspirerande förebilder som 

uppmuntrar praktiska handlingar i verksamheten. Pedagogikprofessorerna Pramling 

Samuelsson och Sheridan har, i uppdrag av skolverket, skrivit ett komplement till 

läroplanen i syfte att omsätta dess mål i praktisk handling. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) fokuserar på barns lärande i samspel med omgivningen och hävdar att 

den fysiska miljön och materiella resurser påverkar interaktion och samspel mellan lärare 

och elever samt atmosfären som råder i verksamheten. De påpekar också att lokalerna 

och undervisningsmiljön bör utformas på ett sådant sätt att barns lärarande underlättas 

och stimuleras. Vidare menar de att miljön sänder budskap om vad som förväntas ske i 

undervisningen.  

 
5.3.3 Elevgrupper  

Einarsson (2003:99) har studerat interaktionen mellan lärare och elever i klassrummet. I 

resultatet av hennes studie framkommer att eleverna som ingår i mindre elevgrupper har 

mer kommunikation med läraren än de elever som ingår i större elevgrupper. Mindre 

klasser ger alltså större utrymme för eleverna att ha kontakt med läraren. Einarsson (2003) 

bekräftar också att storleken på elevgrupper är ett problem sett ur ett 

arbetsmiljöperspektiv då större grupper bidrar till en ökad ljudvolym. Pedagogikprofessor 

Hattie är verksam inom forskning som lyfter fram faktorer som påverkar elevers lärande 
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och prestationer. Hattie (2008) påpekar att det är svårt att bevisa att storleken på 

elevgrupper har en direkt inverkan på elevers resultat. Däremot ger små grupper 

förutsättningar till en god inlärningsmiljö som i sin tur kan bidra till en undervisning som 

gynnar elevernas studieresultat. Professor Snook et al. (2009:93-106) hävdar att en 

minskning av antalet elever per grupp, där de totala antalet inte överstiger 15 elever, i 

kombination med lärares utvecklingsarbete gynnar elevers lärande och studieresultat.  

      

 
5.3.4 Tid 

Det finns en timplan som anger tiden för lärarledd undervisning som varje elev har rätt 

till (Lindström och Pennlert, 2010:36). Den aktuella timplanen för musikundervisningen 

anger 230 timmar per elev som ska fördelas över samtliga år i grundskolan. Månsson 

(2002) menar att tid åt för och efterarbete under den arbetsförlagda tiden också en ram 

som påverkar det pedagogiska arbetet. Houmann (2010) talar om tid och menar att då 

individer upplever att de styrs av andra och inte äger sina egna handlingar i arbetet uppstår 

en känsla av hopplöshet och livskvaliteten minskas då vi själva inte kan påverka vår 

livsvärld.  

 

 

 

6 Metod 
Studien syftar till att ta reda på vilka förutsättningar lärarna i en svensk småkommun anser 

vara av betydelse för att bedriva en läroplansenlig musikundervisning samt hur lärarna 

anser att ramarna utgör möjligheter och begränsningar att bedriva undervisningen. 

Avsnittet redogör för metoden som använts för undersökningen samt för bearbetningen 

av dess resultat. Avsnittet redogör också för hur metoden anpassats för att ge studien 

trovärdighet samt för dess forskningsetiska principer.   

 

6.1 Kvalitativa intervjuer 
Undersökningen kommer att ske genom kvalitativa intervjuer eftersom att denna metod, 

enligt (Denscombe, 2013:231), lämpar sig när man vill få insikt i människors åsikter och 

uppfattningar. I enlighet med Denscombes (2013:233-235) beskrivning av kvalitativa 

intervjuer kan de vara antingen strukturerade eller ostrukturerade. Strukturerade 

intervjuer utgår från fasta frågor med fasta svarsalternativ och liknar ett frågeformulär 

som fylls i då intervjuaren och respondenten sitter tillsammans. Ostrukturerade intervjuer 

lägger ett större fokus på respondentens egna uppfattningar och tankegångar och intervjun 

utgår ifrån ämnen som respondenten får resonera fritt om. Eftersom att den här studiens 

syfte fokuserar på lärarnas egna uppfattningar har jag valt att göra ostrukturerade 

intervjuer för att ge ett så stort utrymme som möjligt åt lärarnas tankar om studiens 

övergripande ämne. Jag anser att intervjuer är den metod som lämpar sig bäst. Att 

genomföra personliga intervjuer ger möjlighet att komma i kontakt med nyckelpersoner 

och att få ta del av djupgående information direkt ifrån dem. Eftersom att intervjuer är 

levande handlingar så finns också möjligheten att göra ändringar under själva 

genomförandet. Det är möjligt att reda ut oklarheter, att ställa följdfrågor och att 

uppmärksamma och fördjupa sig i intressanta aspekter och tankegångar. Detta kräver 

dock en viss försiktighet så att man inte påverkar respondenten till ett visst synsätt som 

inte stämmer överrens med vad respondenten egentligen tycker och tänker. En fördel med 

intervjuer är att de är relativt enkla att utföra och de kräver ingen avancerad utrustning. 

Det som är negativt med metoden är att den är tidskrävande. Att intervjun spelats in kan 

tänkas ha haft en hämmande effekt på respondenterna. 
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6.1.1 Intervjuguide 

Jag har utformat en intervjuguide med en modell (bild.2) där lärarna uppmanas att prata 

om förutsättningar att bedriva en läroplansenlig musikundervisning utifrån möjligheter, 

hinder och begränsningar. Lärarna kommer att ha tillgång till modellen under hela 

intervjuförloppet. Innan modellen utformades läste jag in mig på området för ta reda på 

hur lärare i tidigare studier ser på sina förutsättningar utifrån de ramar de anser är av 

betydelse. Jag vill delvis att intervjun ska ge information om vilka förutsättningar lärarna 

har för att bedriva musikundervisningen men också om hur lärarna anser att 

förutsättningarna påverkar möjligheten att omvandla läroplanens intentioner i praktisk 

undervisning. Modellen är därför utformad på ett sådant sätt att den ska uppmana lärarna 

att prata fritt om vilka förutsättningar de anser som viktiga och hur de anser att dessa 

möjliggör eller begränsar undervisningen. Förutsättningarna kommer att identifieras i 

resultatet. Intervjuguiden ska uppmuntra lärarna till att tala om förutsättningar i relation 

till läroplanen och till den musikundervisning de bedriver. Modellen ger lärarna stort 

utrymme att själva lyfta det som de anser är viktigt. Trost (2010:71) menar att man ska 

passa sig för att göra intervjuguiden för detaljerad och hålla sig till stora frågeområden. 

Intervjuguiden ger mig som intervjuare möjlighet att ställa frågor som är mera ingående 

om det skulle behövas. Detta förutsätter att jag har en större och mer detaljerad 

begreppsapparat att utgå ifrån än den som anges i guiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild2: Modellen i intervjuguiden. 

 

 
6.1.2 Inspektion 

Jag kommer att göra en inspektion av de musiksalar där lärarna som intervjuas bedriver 

sin undervisning. Jag vill skaffa mig en bild av hur salarna ser ut och vilken utrustning 

som finns tillgänglig för att lättare kunna förstå och hänga med i lärarnas resonemang.  

  

6.2 Urval 
Jag har valt att rikta undersökningen till den aktuella kommunens alla yrkesverksamma 

lärare som undervisar i musikämnet i årskurserna 4-9 i grundskolan.  Det finns totalt 4 

lärare som undervisar i musik i årskurserna 4-9 på grundskolorna i kommunen och av 

dessa ville samtliga 4 lärare delta i undersökningen. Studien representerar alltså samtliga 

musiklärare i kommunen som undervisar i årskurserna 4-9. Vissa av lärarna undervisar 

Förutsättningar att bedriva en 

läroplansenlig musikundervisning 

Möjligheter  Hinder och begränsningar 
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på fler än en skola. Tillsammans representerar de 3 skolor varav den ena skolan förser 

elever från en fjärde skola med musikundervisning eftersom den fjärde skolan saknar 

egen musiklärare.  

 
6.3 Genomförande 
I genomförandet av intervjun har jag utgått ifrån några, enligt Denscombe (2013) viktiga 

aspekter att ta hänsyn till vid planering, förberedelse och genomförande av en intervju. 

Jag gör först en kort redogörelse av dessa aspekter och därefter redogör jag för hur jag 

förberedde samt genomförde undersökningen i den här studien.  

 

Denscombe (2013:252-256)  menar att man måste ha samtliga deltagares samtycke att 

delta i intervjun samt att utbytet blir större om deltagarna förbereds inför vilka ämnen 

som kommer att tas upp under intervjun. Denscombe (2013:256) rekommenderar att 

intervjuerna spelas in om det är möjligt eftersom att det annars är lätt att stora delar av 

innehållet glöms bort eller inte hinner skrivas ner. Kvaliteten på intervjun riskerar också 

att bli sämre om intervjuaren måste fokusera på att göra fältanteckningar samtidigt som 

denne måste föra intervjun framåt och ge stöd åt respondenten. En annan viktig aspekt 

som Denscombe (2013) lyfter är att att intervjuer bör gå från det konkreta till det abstrakta 

för att engagera deltagaren på bästa möjliga sätt. Vidare påpekar Denscombe (2013:257) 

att det är viktigt att vara uppmärksam på vad som berättas men också på vad som inte 

berättas. Det är viktigt att läsa mellan raderna. Trost (2010:153) varnar dock för att inte 

övertolka informationen.   

 

Innan intervjuerna ägde rum kontaktade jag lärarna via mail och gav en kort beskrivning 

av vem jag är och om studiens övergripande syfte. Jag gav också information om vilka 

rättigheter de skulle ha som deltagare i undersökningen. Om intresse av att delta fanns 

bad jag dem att kontakta mig, vilket samtliga gjorde. Vi bestämde därefter var och när vi 

skulle träffas samt hur lång tid intervjun skulle ta att genomföra. Vid mötet med 

deltagarna inledde jag samtalet genom att kort presentera mig själv och intervjuns 

innehåll och genomförande för att därefter låta fokus övergå på respondenten. Jag 

försäkrade mig också om att det var ok att spela in intervjun, vilket det var i samtliga fall. 

Vid samtliga intervjutillfällen hade vi möjlighet att sitta i ett rum på skolan där vi kunde 

prata ostört. Jag bad först respondenten att berätta om sig själv och sin undervisning. Det 

gjordes också en konkret beskrivning av undervisningslokaler och tillgänglig utrustning 

utifrån en checklista som utformats av Musiklärarnas riksförbund. Därefter fick 

respondenten tala fritt kring de mer abstrakta ämnena där de gavs möjligheter att lyfta 

egna tankar, åsikter och uppfattningar om möjliggörande och begränsande förutsättningar 

att bedriva en läroplansenlig musikundervisning. Modellen som användes fanns på ett 

papper, en intervjuguide, som var tillgänglig under hela intervjun. På intervjuguiden fanns 

också tre punkter som skulle underlätta för lärarna att prata utifrån modellen. Dessa 

punkter hämtades ur Houmanns (2010) studie och löd enligt följande; vill men kan inte, 

kan men vill inte, vill men vet inte hur. Respondenten använde detta som underlag och 

kunde fritt hoppa mellan ämnena. Själv hade jag en mer ingående lista med punkter som 

bockades av efter hand i syfte att inte glömma något av betydelse. Under intervjuförloppet 

försökte jag att identifiera huvudpunkter och prioriteringar samt läsa mellan raderna, utan 

att övertolka det som sagts. Innan intervjun avslutades tackade jag såklart respondenten 

för dennes deltagande men jag gav också denne möjligheten att påpeka ytterligare saker 

som respondenten tyckte borde tas upp.         
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6.4 Bearbetning av resultat                 
Vid bearbetningen av den här studiens resultat utgick jag från Trosts (2010) tre steg. Detta 

avsnitt ger först en kort redogörelse av dessa steg och därefter redogör jag för hur jag gick 

tillväga då resultaten av den här studien bearbetades. 

 

Trost (2010:147) menar att det första steget går ut på att samla in data genom intervjuer, 

därefter analyseras data genom att hitta mönster och intressanta tankegångar som sedan 

tolkas med hjälp utav teoretiska verktyg. Trost menar att analysen underlättas då 

intervjudata från olika intervjuer har samma struktur. Vidare påpekar han att detta sätt gör 

det möjligt att sortera bort allt oväsentligt och ointressant i förhållande till studiens syfte. 

Vidare påpekar Trost att kreativitet har en stor betydelse vid sammanställningen av 

kvalitativa data eftersom att metoden saknar uppsatta regler för hur den ska utföras. Han 

framhäver också vikten av en viss öppenhet då man analyserar materialet men han menar 

att det är ytterst viktigt att det intressanta har belägg för varför det är intressant. ”Inget är 

intressant förrän du visat att det är intressant” (Trost, 2010:155). 

 

Efter intervjuernas genomförande sammanställde jag inspelningarna till skriftliga 

sammanfattningar som dessutom omstrukturerades enligt intervjuguiden. I nästa steg 

lästes sammanfattningarna igenom och jag försökte att identifiera teman baserade på de 

uppfattningar som framträtt. För att synliggöra uppfattningar gjorde jag en arbetsmatris 

bestående av olika kolumner för vart och ett av ämnena i intervjuguiden. Dessa kolumner 

innefattade lärarnas utlåtanden om ramar i förhållande till möjligheter, hinder och 

begränsningar i undervisningen. För att underlätta överblicken och för att få syn på 

samband använde jag pennor med olika färger och strök under och drog streck. Dessa 

uppfattningar tolkades sedan och knöts samman med studiens teoretiska verktyg. Trost 

påpekar att kreativitet har en stor betydelse vid sammanställningen av kvalitativa data 

eftersom att metoden saknar uppsatta regler för hur den ska utföras. Han framhäver också 

vikten av en viss öppenhet då man analyserar materialet men han menar att det är ytterst 

viktigt att det intressanta har belägg för varför det är intressant. ”Inget är intressant förrän 

du visat att det är intressant” (Trost, 2010:155).       

 

6.5 Etiska principer   
Studien utgår från ett forskningsetiskt förhållningssätt och grundar sig på 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Dessa principer innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagaren måste få ta del av information om studiens syfte 

innan intervjun äger rum och deltagaren måste också vara medveten om sina rättigheter. 

Respondenterna i den här studien fick denna information via epost.  I enlighet med 

samtyckeskravet måste den intervjuade vara medveten om sitt deltagande och intervjun 

får enbart genomföras om samtycke finns. Innan intervjun ägde rum fick jag samtliga 

respondenters godkännande om att delta i undersökningen. För att uppfylla 

nyttjandekravet krävs det att den information deltagaren ger ifrån sig enbart kommer att 

nyttjas i vetenskapligt syfte. Informationen respondenterna gett kommer alltså inte att 

användas utanför den här studien. Konfidentialitetskravet ger deltagaren rätt att vara 

anonym och alla deltagare måste avidentifieras i studiens sammanställning. I den här 

studien framkommer därför inga namn utan enbart koder, L1, L2, L3 och L4. Möjligheten 

att kunna avbryta sitt deltagande ska finnas under hela genomförandet vilket samtliga 

respondenter var medvetna om under genomförandet. Denscombe (2013:253) påpekar att 

man som intervjuare ska hålla inne med egna personliga värderingar och att man inte får 
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döma respondenten därför var jag noga med att inte framföra egna åsikter vid 

intervjutillfällena.     

 

6.6 Studiens tillförlitlighet 
Denscombe (2013) påpekar att kontroller av lärares uppfattningar är svårt att genomföra. 

Däremot kan lärarnas uppfattningar sättas i relation till de förutsättningar som observerats 

samt till tidigare undersökningar av hur lärarna resonerar kring ramfaktorer som styr och 

begränsar musikundervisningen. Lärarnas uppfattningar är en del av verkligheten. 

Denscombe (2013) menar att det inte är möjligt att säkerhetsställa sanningen i 

respondentens svar i kvalitativa studier dock lyfter han några faktorer som kan komma 

att påverka tillförlitligheten i respondenternas svar. Han påstår att svaren kan komma att 

bero på hur respondenten uppfattar intervjuaren. Han menar att kön, ålder och etniskt 

ursprung kan ha betydelse för ärligheten i respondenternas svar och mängden information 

som de vill dela med sig av. Vidare understryker han dock att det egentligen inte har att 

göra med någon av dessa aspekter i sig utan på hur respondenterna uppfattar dessa 

aspekter. Det faktum att jag är yngre än alla respondenter som deltagit, samt har mindre 

yrkeserfarenhet, kan tänkas ha bidragit till att respondenterna känt sig i överläge och 

därmed mer avslappnade vilket i sin tur kan ha ökat tillförlitligheten i deras svar. Å andra 

sidan kan det också ha fått lärarna att känna att de inte behöver anstränga sig så mycket. 

Denscombe (2013:244) påpekar att respondentens svar ibland kan syfta till att behaga 

intervjuaren eller för att hävda sig själv. Om relationen mellan intervjuare och respondent 

kännetecknas av tillit och förtroende är sannolikheten större att respondenten ger ifrån sig 

mer utförliga och tillförlitliga svar. För att en god relation ska uppstå menar han att 

atmosfären måste vara avslappnad så att respondenten känner sig fri och kan tala öppet 

om ämnet. Detta tog jag hänsyn till då intervjuerna genomfördes genom att överlämna ett 

stort utrymme till respondenterna. Genom att utgå ifrån en intervjuguide ges större 

kongruens åt det samlade intervjumaterialet eftersom att frågorna kommer att vara de 

samma. Däremot behöver jag som intervjuare vara uppmärksam på vilka följdfrågor som 

ställs för att få mer detaljerade svar. Alla respondenter utgår från en och samma bild vilket 

Trost (2010) menar ger studien en högre reliabilitet eftersom det finns en likhet mellan 

frågorna som avser att mäta samma sak. För att i så hög utsträckning som möjligt undvika 

att intervjuguiden ska vara begränsande innehåller den stora områden och få detaljer. 

Lärarnas egna åsikter och tankar ska ges så mycket utrymme som möjligt. 

 

 

7 Resultat 
Denna del presenterar resultatet av den empiriska undersökningen. Analysen av data 

syftar till att ge svar åt forskningsfrågorna: Vilka förutsättningar anser lärarna ha 

betydelse för att kunna bedriva en läroplansenlig undervisningen? och Hur anser lärarna 

att dessa förutsättningar utgör möjligheter, hinder och begränsningar i undervisningen? 

Resultatdelen presenterar de olika ramar och aspekter som lärarna beskriver utifrån 

modellen och ger således svar på vilka förutsättningar som lärarna anser vara av betydelse 

för att bedriva en läroplansenlig musikundervisning. Möjligheter och begränsningar i 

undervisningen framkommer i samband med lärarnas tal om förutsättningar att bedriva 

en läroplansenlig musikundervisning. I resultatet kommer lärarna att heta L1, L2, L3 och 

L4. Studiens syfte är inte att jämföra utan att vaska fram vilka förutsättningar lärarna 

anser ha betydelse för undervisningen. Trots detta går det ändå att uppfatta skillnader i 

lärarnas arbetssituation och villkor. 
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7.1 Förutsättningar av möjligheter, hinder och begränsningar i 
musikundervisningen  
 

Resultatet återger i stora delar lärarnas utsagor om egna upplevelser och erfarenheter av 

musikundervisning. Ur detta framkommer också beskrivningar av möjligheter och 

begränsningar i arbetet som diskuteras ytterligare i uppsatsens diskussionsavsnitt. 

 
7.1.1 Lokaler 

Samtliga lärare talar om lokaler som en viktig förutsättning för att kunna bedriva en 

läroplansenlig musikundervisning. Stora delar av läroplanen upptas av musicerande i 

ensembler vilket lärarna menar kräver tillgång till övningsrum och ändamålsenliga 

lokaler. Samtliga lärare nämner lokalbrist som ett hinder i undervisningen och det 

försvårar genomförandet av ensemblespel och musikframföranden. Lärarna har försökt 

lösa problemet på andra sätt. 

 

Eleverna har tillgång till ett övningsrum i anslutning till musiksalen och ett 

förrådsutrymme och ett kapprum. När eleverna spelar i kapprummet går det åt 

undervisningstid till att flytta utrustning. Utrustningen kan inte stå i kapprummet 

permanent utan måste flyttas fram och tillbaka mellan salarna vilket utsätter 

utrustningen för onödig risker. (L4) 

 

Jag önskar att det hade funnits tillgång till en större samlingslokal där man kan 

framföra musikföreställningar och Lucia. Det finns alltid en risk då utrustning måste 

fraktas mellan olika lokaler som inte ens ligger i samma byggnad. Det är lätt hänt att 

något hamnar i golvet eller marken och går sönder. (L1) 

 

Det framkommer att ledningens förmåga och ansvar att organisera  musikundervisningen 

är en viktig förutsättning för att musikundervisningen ska fungera. På en av skolorna har 

musikundervisningen flyttats mellan flera olika salar och ytterligare en flytt väntas inom 

kort.  Detta har resulterat i att lokalutrymmet i ett av övningsrummen tas upp av flyttlådor 

och att delar av utrusningen fortfarande ligger nerpackad.  

 

 

Flyttarna har varit så täta att det inte funnits tid att packa upp. Vi har inte använt 

datorerna under hela vårterminen. (L4)  

 

Utan lokaler och instrument går det inte att bedriva en läroplansenlig 

musikundervisning. (L3)  

 

Samtliga lärare nämner också lokalernas utformning och atmosfär som betydelsefull för 

undervisningen, framför allt för genomförandet av ensemblespel. Musiksalarna ser olika 

ut till storlek och utformning likaså övningsrummen. En av musiksalarna ligger i en 

källarlokal med ett litet anslutande övningsrum. L2 anser att detta påverkar 

undervisningen negativt. 
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Det är mörkt och trångt. Rummet där eleverna har ensemble är så litet att det knappt 

går att vända sig där inne. Eleverna snubblar över sladdar och utrustning och det blir 

svårt att spela i ensembler. (L2) 

 

En annan musiksal är relativt nybyggd och har två anslutande övningsrum med fönster. 

Salen har enligt L1 och L2 en märklig utformning vilket påverkar undervisningen i vissa 

avseenden. L2 påpekar att L2 måste skriva på två tavlor tack vare att lokalen har en avlång 

utformning. Detta gör att tid går till spillo. Salen är också för liten i förhållande till antalet 

elever. 

 
 

7.1.2 Utrustning 

Samtliga lärare lyfter tillgången till utrustning som en betydelsefull förutsättning för att 

kunna bedriva en läroplansenlig musikundervisning. L1 påpekar att områdena 

musicerande och musikskapande som framträder i läroplanen kräver möjligheten att 

utrustningsmässigt kunna engagera alla elever. På en av skolorna saknas stora delar av 

utrustning och därför har man funnit på andra lösningar vilket har sina konsekvenser för 

arbetsmiljön och eleverna lust att spela:  

 

Det saknas tillgång till riktiga trumset. Eleverna använder trumpinnar och slår på 

bord och de som spelar bas spelar på gitarrer. Ljudvolymen blir hög då antalet 

hörlurar räcker till att förse tre elever. Hörselskydd finns inte. Eleverna vill spela på 

riktiga instrument och det blir tjafs.  (L2) 

  

Bristen på instrument och utrustning innebär också att eleverna inte kan spela i 

ensembler i den mån som lärarna anser behövs, då samtliga lärare anser att 

musicerande utgör en stor del av läroplanen. L2 kan förse en ensemblegrupp på 7 

elever med instrument, sång inkluderat, vilket innebär att eleverna måste turas om 

och kan ha ensemblespel en gång vart tredje eller fjärde vecka. L2 påpekar att det 

inte räcker för att kunna uppnå målen. Vidare påpekar L2 att de elever som inte har 

ensemble får sitta i musiksalen och öva på piano, trumma på bord och gitarr medan 

L2 själv går emellan grupperna och försöker hinna med att hjälpa alla.  

 

Det blir lätt cirkus när man vänder ryggen till. (L2) 

 

L4 anser att tillgången till datorer med musikprogram och förinspelade 

musikbakgrunder är en förutsättning för både musicerande och musikskapande. 

Vidare påpekar L4 att detta arbetssätt ger förutsättningar att upptäcka kvaliteter i 

elevernas spel utan att själv behöva vara på plats just där och då. L4 menar också 

att möjligheten att kunna spela mot musikbakgrunder är mycket uppskattat av 

eleverna.  

 

Eleverna spelar en melodislinga på ett instrument mot en musikbakgrund och spelar 

in. På så vis kan man se olika kvaliteter på spel. Det kräver dock att eleverna kan ta 

eget ansvar och arbeta mer självständigt. (L4) 

 

Samtliga lärare är ense om att bristen på datorer och musikprogram gör det svårt att 

uppfylla musikskapande med hjälp av digitala verktyg men L1 låter eleverna använda 

sina egna mobiltelefoner för att i viss mån komma runt hinder. De elever som L2 
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undervisar har inte tillgång till varken datorer eller musikprogram på skolan vilket har 

fått konsekvenser.  

 

Det var fyra år sedan eleverna skickade låtar som de gjort till mig. Det finns inga 

datorer eller musikprogram i musikundervisningen. (L2) 

 

 
7.1.3 Tid 

Samtliga lärare upplever också tiden, i olika mån, som en begränsande faktor för 

musikundervisningen. Lärarna är överens om att om det hade funnits obegränsat med tid 

hade det gått att bedriva en helt annan musikundervisning. L4 påpekar att timplanen 

reglerar tidsutrymmet för ämnena och musikämnet har ett mindre utrymme än 

kärnämnena och den tiden räcker inte till för att kunna uppnå målen. L4 anser att om man 

kört timplanelöst så hade möjligheten till längre arbetspass funnits.  

 

Då hade man fått ner antalet elever per grupp och man hade haft möjlighet att beta 

av saker efter hand. Man hade haft chans att hinna göra saker klart. (L4) 

 

 

Också L1 anser att en timme i veckan inte räcker till. L1 påpekar att det är skört att ha en 

timme i veckan i fall någon elev skulle vara borta, eller om L1 själv behöver vara borta 

en gång så blir det problem att hinna med. Vidare påpekar L1 att skapandeprocessen 

kräver tid liksom att lära sig spela på ett instrument. Samtliga lärare anser att det är svårt 

att få tiden att räcka till för att förverkliga läroplanens intentioner. Det framkommer också 

att tiden inte räcker till för att ta tillvara på elevernas intressen och kreativitet. Lärarna 

anser att det inte heller finns tillräckligt med tid för att kunna förverkliga egna idéer och 

önskemål för musikundervisningen.   

 

Det finns inte tillräckligt med tid för att till fullo kunna ta tillvara på elevernas 

intressen och kreativitet. På andra skolor går man ihop och gör melodifestivaler, där 

de högre årskurserna skriver låtar som man repar in och framför en show.(L3) 

 

Om det hade funnits mer tid till att hinna se och hjälpa alla elever hade det funnits 

fler lysande elevögon. Jag önskar att möjligheten att se elevernas fulla potential hade 

funnits och att kunna skriva ingående omdömen om alla elever. (L2) 

 

Det hade varit roligt att göra någonting större. Det är viktigt för eleverna att få synas 

och att ha uppspel.(L4)   

 

Eleverna tycker att det är roligt att arbeta i garageband eller jam studio men det finns 

inte förutsättningar att hinna med det. Det går inte att plocka tid från ensemblespel 

eftersom att de upptar en så stor del av kursplanen.(L1) 

 

Kursplanen ger lärarna fria händer att omsätta läroplanens mål till praktisk 

undervisning. Möjligheterna är många och det hänger på läraren hur läroplanens 

intentioner ska ta form i musikundervisningen. Detta har medfört att L4 sett sitt eget 

behov av att sätta gränser genom att inte ta sig an mer än vad L4 anser sig klara av eller 
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hinna med. L4 påpekar att det hade varit roligt om möjligheten och tiden hade funnits 

att dra igång ett större projekt men hävdar samtidigt att tiden inte räcker till. L4 har sett 

lärare som ”bränt sig i båda ändar”, vilket har gjort att L4 inser sitt behov av att sätta 

gränser och att finna på andra lösningar.    

 

Det går att göra hur mycket som helst i musikundervisningen. Det finns mängder 

med idéer som ska förverkligas men man måste sätta gränser. Det går att hitta andra 

sätt att ha framträdanden. De äldre eleverna har uppspel för de yngre eleverna ibland. 

(L4) 

 

Läroplanens ambitiösa krav kräver tid för att lärarna ska hinna hjälpa alla elever 

att nå upp till kunskapskraven. L1 menar att det krävs tid för att hinna se och 

dokumentera elevernas fulla potential. L2 upplever att L2 tvingas lägga tid på 

sådant som inte leder undervisningen framåt. Vidare hävdar L2 att det inte finns 

en mänsklig varelse som hinner med att se elevernas fulla potential utifrån de 

förutsättningar som finns. L2 påpekar också att det är svårt att få tiden att räcka 

till i förhållande till antalet elever.   

 

För att alla elever ska ha samma möjligheter att nå målen ska också eleverna ha rätt 

till likartade förutsättningar vad gäller tiden. I en grupp med 24 elever får en elev, 

under en 40-minuter lektion, 1,66 minuter uppmärksamhet av sin lärare. Utifrån 

dessa förutsättningar förväntas eleverna att lära sig spela på olika instrument. (L2) 

 

Också L4 upplever att mycket tid läggs åt bokföring som i själva verket inte leder 

undervisningen framåt. L4 påpekar också att det krävs mycket tid för att planera 

musikundervisningen eftersom att undervisningsskyldigheten är så hög. L4 hävdar att det 

inte går att luta sig tillbaka på rutin men att det många gånger blir så ändå eftersom att 

tiden för planering och efterarbete är så liten att den inte räcker till. Tiden för samarbete 

med andra lärare finns inte heller.    

 

De behövs tid för planering och samarbete med andra lärare men nu är den som 

bortblåst. Kommunerna gör som de vill. (L4) 

   
 

7.1.4 Elevgrupper 

Samtliga lärare nämner i något avseende storleken på elevgrupp som ett hinder för 

undervisningen. Alla påpekar att det hade varit bättre att bedriva undervisningen i 

halvklass. Elevgrupperna består av mellan 25-30 elever per grupp. Lärarna anser att detta 

medför svårigheter att se samtliga elevers fulla potential. L3 hävdar att undervisning i 

halvklass är en ekonomisk fråga som kräver att ledningen är villig att satsa. L4 som har 

varit lärare både före och efter kommunaliseringen av skolan påpekar att det som tidigare 

var ett krav ersattes till ”bör” vilket resulterade i att kommunen tog bort 

halvklassundervisningen. L4 ser de stora elevgrupperna som ett allvarligt problem för 

undervisningen. 

 

Gruppstorlekarna begränsar undervisningen. Det är katastrof. Det går inte att hjälpa 

och se alla elever. (L4) 
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Också L3 anser de stora elevgrupperna som ett allvarligt problem och menar att det inte 

spelar någon roll om lokaler och utrustning finns så länge undervisningen bedrivs i 

halvklass. L2 har en liknande uppfattning och menar att stora elevgrupper har negativ 

påverkan på undervisningens kvalitet.   

 

Halvklass är ett måste för att kunna bedriva en läroplansenlig musikundervisning. 

Förr bedrevs undervisningen i halvklass men inte nu. All annan utveckling går framåt 

men i skolan får ingenting kosta. Där drar man in på ekonomin istället trots att 

kvaliteten på undervisningen barkar rätt åt skogen. (L2) 

 

Ett annat problem som påverkar undervisningen är att stora elevgrupper bidrar till en 

hög ljudvolym.  

 

 Ljudvolymen blir hög med stora elevgrupper. Trots att eleverna använder hörlurar 

blir det lätt stojigt och stimmigt ändå. (L3) 

 

Trots att lärarna är överens om att fördelarna med halvklass är betydligt fler än om 

undervisningen bedrivs i helklass så menar L1 att stora elevgrupper också kan vara en 

tillgång. L1 menar att stora elevgrupper gör det möjligt för eleverna att ta hjälp av 

varandra och dra nytta av varandras kunskaper. 

 

Jag undervisar hellre i halvklass men det finns samtidigt en tjusning i att vara 

helklass. Det är ett sätt att anamma kunskaperna i klassen. Eleverna vet vem som 

kan vad och drar nytta av varandras kunskaper. Eleverna tar sig framåt tillsammans 

genom att hjälpa varandra.(L1)    

 

Stora elevgrupper tillsammans med lokalbrist utgör svårigheter att genomföra 

ensemblespel och musikskapande därför försöker L1 att komma på andra lösningar att 

komma runt problemet med stora elevgrupper.  

 

En grupp kan köra teori parallellt med ensemblespel. Att köra tre tiomannaband är 

för stora grupper. Därför brukar jag låta en grupp köra teori i biblioteket där de kan 

analysera en låt eller en musikvideo. Det är ett sätt att dra ner antalet elever per grupp 

och chansen att hinna se och hjälpa alla ökar.(L1) 

 

Också L4 funderar över hur man kan lösa problemet med alltför stora elevgrupper. 

 

Stora elevgrupper kräver att man som lärare får springa runt mycket för att ha en 

chans att hinna med att se och hjälpa alla. Att blockläsa skulle underlätta. Om man 

har en grupp under en termin vid två tillfällen i veckan så får man ner antalet elever. 

(L4) 

 

 
7.1.5  Kompetens 

Styrdokumenten ställer krav på både lärare och elever. L4 anser att en viktig 

förutsättning för att bedriva en läroplansenlig musikundervisning är lärarnas 

kompetens. L4 menar att det är viktigt att rekrytera behöriga lärare till tjänsterna 

och kvalificerade vikarier.  
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Den nya läroplanen ställer höga krav på elevernas kunskaper. Kraven i läroplanen är 

på högskolenivå. (L4) 

 

Samtliga lärarna anser att det går att komma runt många hinder genom att utnyttja 

sin kompetens och genom att vara flexibel och hitta möjligheter inom de givna 

ramarna. L4 anser att det är lärarnas eget fel om det inte går att bedriva en 

läroplansenlig undervisning. L4 berättar att då L4 började som musiklärare fanns 

det enbart en bas, en elgitarr och en keyboard. L4 menar också att det går att ge 

skapandeprocessen tid genom att ta tid från andra delar av musikundervisningen.  

 

Det går att göra mycket genom att slå knut på sig själv. Hinder kommer man runt 

genom att vara flexibel. Möjligheter och begränsningar hänger samman. Det går att 

göra mycket av lite och att se det lilla i det stora. Det finns alltid vägar att gå.(L4) 

L3 framhäver också betydelsen av att ta tillvara på tiden och att utnyttja tiden som finns 

på bästa sätt. 

 

Det finns elever. Det finns tid. Det handlar om hur tiden används. (L3) 

 

L1 menar att en annan viktig förutsättning för att kunna bedriva en läroplansenlig 

musikundervisning är att man som lärare känner till musikämnets syfte och att man inte 

ställer för höga krav på undervisningen. Det gäller att vara medveten om sin uppgift och 

vad som ingår i den. L1 menar att det finns mycket L1 skulle vilja göra i undervisningen 

men att det samtidigt inte är musikundervisningens främsta syfte och därför måste 

sorteras bort. L3 menar att förutsättningarna att bedriva en läroplansenlig 

musikundervisning finns men att allt går att göra bättre. Å andra sidan understryker L3 

att det faktiskt inte är någon kulturskola och att syftet med undervisningen inte är att göra 

alla till professionella gitarrister eller konsertpianister. L2 menar också att det går att 

bedriva en läroplansenlig musikundervsining men hävdar också att om förutsättningarna 

hade varit bättre så hade också kvalitén på undervisningen varit bättre. L4 och L2 lyfter 

fram eleverna egna inre kreativitet som en möjlighet och förutsättning i undervisningen. 

 

Jag brukar utgå från elevernas inre musikalitet som finns programmerad. Eleverna 

uppskattar att lyssna på musik och tillägnar sig musik på olika sätt. Musikaliteten 

finns inom dem. (L4) 

 

Alla elever är musiska och det är vår uppgift att plocka fram kreativiteten hos 

eleverna. Det är underbart att se hur ögonen lyser på eleverna när de känner att de 

kan. (L3) 

  
7.1.6 Musikämnets status 

L2 upplever att musikämnet har låg status och att det skapar hinder och 

begränsningar i undervisningen. L2 menar att musikundervisningen drabbas 

eftersom att ledningen inte prioriterar musikämnet i samma grad som kärnämnena.  

 

Det skulle kunna vara perfekt om bara ledningen var villig att satsa.(L2)  
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Det framkommer att ledningens vilja att satsa på musikundervisningen skapar 

möjligheter och att det är en viktig förutsättning för undervisningen. Det 

framkommer också att ledningens ovilja att satsa skapar hinder i undervisningen. 

L1 har erfarit en förbättrad musikundervisning tack vare en satsning uppifrån.  

 

Jag gjorde en ny inköpslista och rektorn valde att satsa. Detta utgjorde en bra 

grundplåt för undervisningen och jag kände för första gången att 

musikundervisningen togs på allvar.(L1) 

 

L2 däremot har fått erfara motsatsen. 

 

Jag önskar att eleverna hade fått mer tid till musikundervisning men de lyssnar inte 

uppifrån. Det är som att stampa i lera. Ledningen är proppen i hålet.(L2) 

 

L2 och L4 upplever att det inte finns förståelse för musiklärarna och deras vilja att 

skapa bättre förutsättningar för musikundervisningen. Musikämnet upplevs inte 

som ett högt prioriterat ämne vilket skapar begränsningar i undervisningen.  

 

Musiklärarna är inte så högt rankade. De gör lite som man vill med oss. Vi är mest 

jobbiga med allt vårt tjat om halvklass, men vi är bra att ha när det är Lucia. Det 

saknas förståelse. Det finns en skollag och det finns styrdokument men ändå ser man 

ekonomin som det viktigaste och man drar in på pengarna vilket drabbar 

musikundervisningen. (L4) 

 

L2 har många gånger varit med om att musikundervisningen stryks då man behöver lägga 

tid på annat. L2 har varit med om att musikundervisningen valts bort då eleverna behövt 

göra nationella prov.  

 

 
7.1.7 Samarbete 

Samtliga lärare påpekar också att de saknar möjlighet att samarbeta med anda lärare 

och att de anser att samarbete är en viktig förutsättning för musikundervisningen. 

L4 menar att det är viktigt att ha någon att bolla idéer med. Återigen är det tiden 

som inte räcker till.  

 

Det behövs tid tillsammans med andra lärare men de där uppifrån verkar inte tycka 

att vi ska prata med varandra.(L4) 

 

 

Både L2 och L4 påpekar att bristen på samarbete med lärare i andra ämnen 

påverkar möjligheten att förverkliga kreativa idéer och projekt eftersom att detta 

förutsätter att det finns en vilja till samarbete mellan alla parter. Det framkommer 

att de båda lärarna känner sig begränsade i arbetet på grund av bristen på 

samarbete.  

 

De flesta lärare föredrar att arbeta efter ett inrutat schema. Det kräver tid och energi 

att få med alla på tåget då man ska dra igång ett projekt. Därför har den egna viljan 
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att dra igång något inte funnits de senaste åren. Det är för tungt att dra igång stora 

projekt som ensam lärare och man är rädd för att bränna sig. (L4) 

 

Det var på tal om att eleverna skulle skriva dikter i svenskan som skulle tonsättas, 

men det blev ingenting med det.(L2) 

     

 
8 Diskussion 
Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka förutsättningar lärarna anser vara 

av betydelse för att bedriva en läroplansenlig musikundervisning samt att ta reda på vilka 

möjligheter och begränsningar lärarna anser att dessa förutsättningar ger för att kunna 

bedriva en läroplansenlig musikundervisning. I resultat har även en aspekt av lärarnas 

egna erfarenheter och arbetsvillkor lyfts fram vilket ger oss en liten insikt i hur de 

upplever sitt handlingsutrymme i arbetet samt hur de upplever att de själva kan skapa och 

påverka sitt handlingsutrymme. Resultatet ger oss kunskap om musiklärares arbete. 

Kunskap är grunden till förbättring och utveckling av yrkesprofessionen och 

musiklärarnas dagliga arbete. Förbättring och utveckling beskriver uppsatsens syfte ur ett 

vidare perspektiv. I detta avsnitt diskuteras lärarnas utsagor utifrån ett ramfaktorteoretiskt 

perspektiv. De kopplas även till forskning och teorier som presenterats i tidigare avsnitt 

och som belyser spänningsfältet mellan organisation och profession samt mellan 

möjligheter och begränsningar i lärarnas arbete.  

 

 
8.1 Förutsättningar – att göra mycket av lite 
De förutsättningar som lärarna främst anser vara betydelsefulla för musikundervisningen 

är lokaler, elevgrupper, tid och utrustning. Dessa förutsättningar utgör det som Sandberg 

(1996) kallar för ett ramsystem av organisatoriska faktorer som består av lokaler, 

elevgrupper, tid och utrustning. I enlighet med tidigare studier (Sandberg, 1996) och 

granskningar (Skolinspektionen, 2011:5) anser också lärarna i den här studien att 

förutsättningarna att bedriva en läroplansenlig musikundervisning grundar sig på 

organisatoriska faktorer men också på egen kompetens att kunna förhålla sig till ramarna. 

I enlighet med Houmann (2010) pekar detta på att lärarnas egna uppfattningar av 

handlingsutrymme utgörs av både möjligheter och kunskap att göra professionella 

bedömningar och val i det pedagogiska arbetet. Detta konstaterande ger anledning att 

ifrågasätta Lundgrens (1999) teori om att ramar antingen möjliggör eller omöjliggör 

processer. Lärarnas egna uppfattningar tillsammans med Houmanns studie (2010) 

bekräftar snarare att det inte handlar om ett antingen eller förhållande utan om ett 

spänningsfält mellan organisation och profession där möjligheter och begränsningar är 

sammanflätade med varandra. Detta bekräftas i en av lärarnas egna utsagor där 

undervisningen handlar om ”att göra mycket av lite”. Detta uttalande pekar på att 

förutsättningarna anses vara begränsade men därmed inte möjligheterna. Vidare påpekas 

att ”det går att komma runt många hinder genom att vara flexibel”. Detta tyder på att 

läraren upplever sig kunna handla inom de givna ramarna. Enligt Houmann (2010:187) 

måste lärare vara flexibla och ha förmåga att kunna distansera sig ur den naturliga 

inställningen samt att finna på handlingsalternativ utifrån den givna kontexten.  Att kunna 

”göra mycket av lite” visar att läraren i enlighet med Houmanns (2010) beskrivning 
upplever sig kunna verka i sitt handlingsutrymme genom att använda kreativitet, kunskap 

och fantasi för att kunna ta sig an den aktuella situationen som består av både möjligheter 

och begränsningar.  
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8.2 Möjligheter, hinder och begränsningar – organisation och 
profession 
Liksom i utvärderingen (2003) samt i skolinspektionens granskning (2011:5) talar också 

lärarna i den här studien främst om organisatoriska faktorer i termer av begränsningar. De 

upplever att musikundervisningen är starkt begränsad av tiden i förhållande till antalet 

elever. De saknas lokaler och utrustning i undervisningen och samspel mellan kollegor 

förekommer inte i någon större utsträckning. Trots detta framkommer att lärarna finner 

kreativa lösningar för att komma runt hinder. Detta belyser spänningsfältet mellan 

organisation och profession. 

 
8.2.1 Tiden – finns den eller görs den? 

Tiden är en faktor som Lindblad, Linde och Naeslund (1999:98) menar styr 

undervisningsprocessen och därmed resultatet av undervisningen, vilket också bekräftats 

i Dahllöfs (1967) studie. Lundgren (1999) menar att tiden är en faktor som ligger utanför 

lärarnas kontroll. Det framkommer också i Sandbergs studie (1996) att tiden är en ram 

utanför lärarnas kontroll, som begränsar och utgör hinder för att kunna förverkliga 

läroplanens intentioner. Att lärarna i den här studien upplever tiden som betydelsefull för 

undervisningen framkommer i flera utsagor. För lärarna verkar tiden viktig ur många 

aspekter. I resultatet framkommer att tiden till förfogande inte anses vara tillräcklig. 

Lärarna anser att mer tid till förfogande skulle öppna upp fler möjligheter för 

musikundervisningen. Lärarna i studien är medvetna om att tiden har betydelse för 

undervisningen och innebär konsekvenser för arbetet. I enlighet med Lindström och 

Pennlert (2010) måste lärare ha kunskap om ramfaktorer som påverkar arbetet. Denna 

kunskap ska lägga grund till medvetna didaktiska beslut samt ge insikter i vad som är 

möjligt att genomföra i undervisningen. Huruvida lärarna upplever att de kan kontrollera 

ramarna varierar. I en av utsagorna påpekas ” Jag önskar att eleverna hade fått mer tid till 

musikundervisning men de lyssnar inte uppifrån ”. Denna utsaga indikerar att läraren 

upplever tiden som en ram som inte går att kontrollera eftersom att den tilldelas och 

regleras av andra, som i det här fallet pekar på ledningen.  Houmann (2010) talar om tid 

och menar att då individer upplever att de styrs av andra och inte äger sina egna handlingar 

i arbetet uppstår en känsla av hopplöshet och livskvaliteten minskas av att inte kunna 

påverka sin livsvärld. Hon påpekar också att lärares handlingsutrymme utgörs av kontroll, 

tillit och relationer. Vidare menar hon att relationer ”mellan musiklärare och 

institutionellt sammanhang, mellan musiklärare och uppgift och mellan musiklärare och 

andra, till exempel i relationer till elever, kollegor och rektor.” (Houmann, 2010: utgör 

huvudaspekten av handlingsutrymmet. I studien framkommer att relationen mellan lärare 

och ledning anses som en viktig förutsättning för att kunna bedriva musikundervisningen. 

Det framkommer i flera avseenden i utsagorna. I resultatet framträder också en hopplöshet 

av att inte kunna påverka sin livsvärld (Houmann, 2010). En av lärarna ”önskar att man 

gav utrymme åt undervisningen”, ”man” indikerar på annan person vilket understryker 

att denna lärare upplever tiden som en faktor utanför dennes egen kontroll. Tiden upplevs 

också som någonting man får och inte som någonting som finns. Lärarna upplever 

tidsbrist som ett hinder i undervisningen. En intressant aspekt är att det i en annan utsaga 

framkommer att ”Det finns elever. Det finns tid. Det handlar om hur tiden används.” samt 

”Det saknas tid men jag tar den tiden ändå”. Det finns en timplan som anger tiden för 

lärarledd undervisning som varje elev har rätt till. Undersökningen i den här studien riktar 

sig till lärare inom samma kommun och den tilldelade tiden för musikundervisning är lika 

för alla skolor. Den aktuella timplanen för musikundervisningen anger 230 timmar per 

elev som ska fördelas över samtliga år i grundskolan (Lindström och Pennlert, 2010:36). 
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Att lärarna i den här studien har olika uppfattningar om tiden till förfogande pekar på att 

handlingsutrymmet inte är någonting som är förutbestämt utan någonting som lärarna 

själva upplever och skapar inom ramen för det förutbestämda. I enlighet med Houmann 

(2010) hänger lärarnas sätt att utnyttja sitt handlingsutrymme samman med erfarenheter 

och beror både på organisation och på lärarnas pedagogiska skicklighet att förhålla sig till 

ramarna.  

 
8.2.2 Att skapa handlingsutrymme 

Houmann (2010) menar att lärare skapar sitt eget handlingsutrymme ”genom att veta 

vad som ska göras, hur det ska göras och har viljan att göra det.” (Houmann, 2010:184). 

I resultatet av den här studien framträder spänningsfältet mellan organisation och 

profession i flera avseenden.  Lärarna i den här studien har stora visioner om vad som 

skulle kunna göras i musikundervisningen men de inser också sitt behov av att sätta 

gränser. Enligt Houmann (2010) går lärarna från begränsningar till möjligheter genom att 

inse sitt behov av att skapa förutsättningar för handlingsutrymme. Det innebär att lärarna 

inte tar på sig mer än de förmår. Det förutsätter att lärarna känner till 

musikundervisningens uppgift och kan förhålla sig till styrdokumenten. Lindström och 

Pennlert (2010:9) påpekar att läroplanen ger lärare fria händer att omsätta undervisningen 

i praktiska aktiviteter, men de menar också att denna möjlighet till frihet enbart blir 

praktiskt användbar om lärarna ser vilka begräsningar och möjligheter som finns i den 

konkreta undervisningssituationen. I den här studien framkommer i lärarnas utsagor att 

de anser att en förutsättning för undervisningen är att de kan göra egna begränsningar 

utifrån deras uppfattningar av musikundervisningens uppgift. De vill mycket men de 

anser också att de måste sätta gränser och vara väl medvetna om musikundervisningens 

syfte.  

 

 
8.2.3 Begränsningar blir möjligheter 

Precis som i Sandbergs studie framkommer att lärarna upplever faktorer som lokaler, tid, 

utrustning och storlek på elevgrupper som hinder i undervisningen men i likhet med 

Houmanns (2010) studie framkommer det även i den här studien att lärarna ofta talar om 

begränsningar som övergår i möjligheter. Houmann (2010) menar att begränsningar och 

möjligheter är sammanflätade med varandra.  Detta går att uttyda direkt i lärarnas utsagor 

genom att de ser möjligheter ”det finns alltid vägar att gå”, ”det går att göra mycket genom 

att slå knut på sig själv”. Även då lärarna ser förutsättningarna som begränsande 

framkommer det också att lärarna kommer på kreativa lösningar för att komma runt 

hinder, Håkansson och Sundberg (2012:54-57) påpekar att en god undervisning 

kännetecknas av lärares kreativa handlingskompetens utifrån en kontextuell verklighet.  

 

8.3 Kvaliteten barkar rätt åt skogen 
Lärarna menar att undervisningen går att bedriva utifrån de förutsättningar som finns men 

att stora elevgrupper, brist på lokaler, utrustning och tid resulterar i dålig kvalitet på 

undervisningen. I enlighet med Einarsson (2003) framkommer även i den här studien att 

lärarna anser att storleken på elevgrupper är ett problem sett ur ett arbetsmiljöperspektiv, 

då större grupper bidrar till en ökad ljudvolym. I en studie av Hattie (2008) påpekas att 

det är svårt att bevisa att storleken på elevgrupper har en direkt inverkan på elevers 

resultat men menar samtidigt att små grupper ger förutsättningar till en god 

inlärningsmiljö som i sin tur kan bidra till en undervisning som gynnar elevernas 

studieresultat. Det framkommer också att lärarna i den här studien anser att stora 

elevgrupper gör att de inte hinner hjälpa alla elever eller se deras fulla potential.  
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I läroplanen står att ”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan.” (Skolverket, 

2011:17). Det framkommer i den här studien att musikundervisningen bedrivs i en trång 

mörk källarlokal där eleverna snubblar över utrustning och sladdar. Eleverna har även 

ensemblespel i kapprum och det saknas utrustning. I enlighet med Björkelid (2005) är 

lokalernas fysiska utformning en viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformandet av en god 

undervisning. Det har också betydelse för elevernas utveckling och inlärning. Att 

musikundervisningen bedrivs i små utrymmet där man saknar instrument påverkar 

elevernas vilja och motivation att lära. Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999) 

påpekar att lokalerna och undervisningsmiljön bör utformas på ett sådant sätt att barns 

lärarande underlättas och stimuleras. Vidare menar de att miljön sänder budskap om vad 

som förväntas ske i undervisningen (Pramling, Samuelsson och Sheridan, 1999). Att det 

saknas utrustning och ändamålsenliga lokaler kan tänkas förklara elevernas omotivation 

till att lära. Björkelid (2005) påpekar att undervisningens lokaler bör vara inspirerande 

förebilder som uppmuntrar praktiska handlingar i verksamheten. Det framkommer också 

i den här studien att lärarna inte har tid att skriva utförliga omdömen eller att se alla elever. 

Det finns alltså ett tydligt samband mellan ramar, undervisningsprocess och resultat. Det 

finns ramar som begränsar och påverkar undervisningen. Även om lärarna i den här 

studien drar slutsatsen att det går att bedriva en läroplansenlig undervisning så är de ense 

om att kvaliteten hade varit betydligt bättre om ändamålsenliga lokaler, mindre 

elevgrupper och mer tid hade funnits till förfogande. Det går även att uttyda att 

undervisningen varit mer lustfylld om förutsättningarna hade tillåtit lärarna att förverkliga 

deras idéer och att till fullo ta tillvara på elevernas kreativitet och potential.  

 

 

 

9 Vidare forskning 
Den här studien har tagit reda på vilka förutsättningar lärare anser vara av betydelse för 

att kunna bedriva en läroplansenlig musikundervisning samt hur de utgör hinder, 

möjligheter och begränsningar. Det hade varit intressant att göra samma studie med en 

större urvalsgrupp. Intressant hade också varit att undersöka musikundervisningen ur 

elevernas perspektiv. Det hade varit intressant att ta reda på hur eleverna upplever att de 

har möjlighet att ge uttryck för sin kreativitet och musikalitet i den musikundervisning 

som dagens skola erbjuder, i förhållande till kunskapskraven. 
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