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Du går icke ensam 

Om bland tusen stjärnor 

någon enda ser på dig, 

tro på den stjärnans mening 

tro hennes ögas glans. 

--- 

Du går icke ensam. 

Stjärnan har tusen vänner; 

alla på dig de skåda, 

skåda för hennes skull. 

--- 

Lycklig du är och säll. 

Himlen dig har ikväll. 

 

ur Songes av 

Carl Jonas Love Almqvist. 

 

  



Abstrakt 
Syftet med studien var att ur musiklärares perspektiv skapa en bild av elevers förutsättningar att 

uppnå kunskapskraven i musik i årskurs 9, enligt kursplanen Lgr 11. Fem musiklärare 

intervjuades i ämnet. Intervjuerna transkriberades och utifrån lärarnas svar valdes för uppsatsen 

relevant innehåll ut som sedan redogjordes för i resultatdelen av uppsatsen. I diskussionen 

relateras dessa slutsatser till i bakgrunden beskriven forskning. Uppsatsens huvudresultat är att 

elevers förutsättningar och resultat framför allt beror på läraren och dennes förmåga att skapa 

god undervisningsmiljö samt att lärarnas förutsättningar i form av tid, lokaler och 

musikutrustning påverkar vad som ingår i undervisningen och elevernas möjlighet att uppnå 

kunskapskraven. Diskrepansen mellan elevers förkunskaper och uppnåendemålen får till följd att 

lärare explicit väljer bort vissa mål som upplevs som omöjliga att nå. Elevers rätt till likvärdig 

och kompensatorisk undervisning tycks endast sträcka sig till att nå betyget E. För att nå högre 

betyg än så verkar förutsättningar bortom undervisningen vara avgörande. 

 

Nyckelord: bedömning i musik, likvärdig skola, Lgr 11, musikundervisning.  

  



Förord 
Ett stort tack till alla er som vid olika tillfällen varit den där stjärnan på himmelen som fått mig 

att våga tro, som inspirerat mig och som fått mig att orka hela vägen fram.  

 

Ett särskilt tack vill jag rikta till Robin som gav mig glöden och till min handledare Helena 

Stenbäck som styrde upp elden. 

 

Uppsatsen dedikeras till Elin Manselin och Marielle Marklund i den form den nu är – utan er 

vore intet. 
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1. Inledning 
 

När jag gick på mellanstadiet fick eleverna där för första gången möjlighet att välja att spela i 

rockband på elevens val. Det fanns bara ett piano, några akustiska gitarrer och lite 

rasselinstrument på skolan, så den nyanställde musikläraren skjutsade oss hem till sig i omgångar. 

Vi var för många för att få plats i en bil. Hemma hos Per fanns allt. Det var exotiskt för oss med 

alla skivorna, trumsetet, de elförstärkta instrumenten, PA-systemet och mikrofonerna. Elevens 

val var höjdpunkten på veckan och vid årets slut spelade vi tre låtar i gymnastiksalen för massor 

av andra barn, lärare och föräldrar. Vi hamnade till och med på bild i tidningen.  

Musiken följde mig under åren och blev många år senare huvudämne i min lärarutbildning. I 

början av hösten 2011 träffade jag Robin, en klasskamrat från högstadiet som nu undervisade i 

musik i årskurserna 4-6. Hon undrade om jag ville bolla lite tankar kring den nya kursplanen i 

musik som just skulle implementeras. Efter en hastig granskning av det centrala innehållet och 

kunskapskraven för årskurs 6 infann sig en spontan glädje och jag tänkte: vilken uppvärdering av 

musikämnet! Därefter berättade Robin för mig vilka förutsättningar som gällde för henne som 

musiklärare på skolan. Döm om min förvåning, det var precis likadant som på min 

mellanstadieskola för 18 år sedan, fast med skillnaden att Robin vare sig har bil eller fullt 

utrustad musiksal hemma och att hon skulle undervisa hela klasser i musik – inte en ensemble på 

6 elever. Men det var ju bara för Robin att gå till rektorn och säga att det måste köpas in 

instrument tänkte jag. Annars har eleverna ingen möjlighet att uppnå målen, menade jag. Robin 

var inte lika optimistisk och förklarade för mig att det inte var någon idé, det finns inga pengar. 

Fast det skulle nog ordna sig ganska bra ändå för trumkomp kan man ju spela på i princip vad 

som helst och skolan hade alldeles nyss köpt in en handfull I-pads som eleverna kunde spela 

piano på. Det var väl egentligen bara det där med bas som skulle bli svårt. Detta samtal berörde 

en skola i samma kommun som just tagit beslut om att mångmiljonsatsa på att varje elev ska ha 

en egen dator. Den kommun som på sin hemsida angivit att ett av de viktigaste målen för 

grundskolan är att eleverna ska nå målen genom trygghet, studiero och en god lärandemiljö.  

Under utbildningen har diskrepansen mellan mål och verklighet väckt mitt intresse och föranlett 

många diskussioner kring vad som ingår i musiklärarens uppdrag, vilka verktyg vi får med oss 

från utbildningen att arbeta med och vilka förutsättningar som finns ute på skolorna – i den så 

kallade verkligheten. Detta sammantaget föranledde valet av ämne för uppsatsen. 
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2. Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att ur musiklärares perspektiv skapa en bild av elevers förutsättningar att 

uppnå kunskapskraven för musik i årskurs 9, enligt kursplanen i Lgr11. 

 

Huvudfrågeställning: 

 

 Hur resonerar musiklärare kring elevernas förutsättningar att uppnå 

kunskapskraven för musik i årskurs 9 enligt Lgr11? 

 

Nedanstående övriga frågeställningar har formulerats för att ur olika perspektiv belysa 

huvudfrågeställningen och motsvara syftet: 

 

 Vilken föreställning har musiklärare om vad det innebär att uppnå E, C respektive 

A enligt kunskapskraven för melodi-, bas-, slagverks- samt 

ackompanjemangsspel? 

 

 Vilka skillnader uppfattar musiklärarna att det finns mellan kursplanen från 1994 

och 2011? Och vad innebär eventuella skillnader för deras undervisning? 

 

 Hur reflekterar musiklärarna kring deras möjlighet att ge en kvalitativ 

undervisning? 

 

 Vilka är deras fysiska förutsättningar för undervisning i ämnet? Finns det 

ändamålsenliga lokaler och utrustning? 

 

 Hur upplevs de tidsmässiga förutsättningarna för undervisning i ämnet? 

 

 Hur stora elevgrupper rör det sig om och hur många elevers musikundervisning 

har musiklärare ansvar för?  

 

 Hur uppfattas möjligheten att erbjuda en likvärdig och kompensatorisk 

undervisning? 
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3. Bakgrund 
 

I bakgrunden har avsikten varit att redogöra för teori och forskningslitteratur som på olika sätt 

belyser musikämnets och undervisningens kontext.  

 

3.1 Musiklärarnas kontext från 1900-2011 
 

Jonas Gustafsson tecknar i avhandlingen Så ska det låta: Studier av det musikpedagogiska fältets 

framväxt i Sverige 1900-1965 en bild av hur musiklärarnas identitet och uppgift förändrats under 

början av 1900-talet. Läroverksläraren spelade fram till andra världskrigets slut en nyckelroll för 

ämnets pedagogiska fält och levde parallellt i sina två identiteter som musiker och lärare, vilka 

ansågs stärka och bekräfta varandra. Efter andra världskriget sekulariserades skolan alltmer och 

kom inte längre att ha samma koppling till kyrkan och dess högtider. Barns eget musicerande 

sattes i förgrunden och den ökande tillgängligheten till musik genom televisionen, grammofoner 

och biografer gjorde att musiklärarens smakodlarroll kom att ifrågasättas. En musiklärare vid 

läroverket uppbar ofta en betydande roll som såväl musiker som personlighet i samhället. Under 

60-talet tappade läroverken och tjänsterna däri sin attraktionskraft. Parallellt attraherade den från 

det allmänna skolväsendet fristående och framväxande musikskolan alltfler lärare till sig 

(Gustafsson, 2000).  

 

3.1.1 Kursplaner i det obligatoriska skolväsendet 

 

Musikskolans och den senare kulturskolans värld kommer jag inte vidare att gå in på, utan istället 

tar vi steget in i den omvälvande förändring som ägde rum 1962. Sverige fick då en nioårig 

obligatorisk grundskola. Inför förändringen författades det första dokumentet i en rad som kom 

att kallas läroplan. Läroplanen för grundskolan från 1962 (Lgr 62) var tänkt som både 

”idédokument och som arbetsinstruktion” (Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan, 

2007, s. 453).  

Linnell
1
 beskriver vidare hur Lgr 62 hade som ändamål att ge lärarna en möjlighet att lägga upp 

och individanpassa undervisningen i den nya skolan så att den skulle passa den heterogena grupp 

de skulle komma att stå inför och därigenom också förverkliga målen med grundskolan. I 

jämförelse med senare läroplaner anser Linnell att den kännetecknas av att behandla både 

ämnesinnehåll och moment i en omfattning som inte återkommer i exempelvis läroplanerna för 

                                                   
1
 I förarbetet till den nuvarande läroplanen (Lgr 11) skrev Ulf Linnell en sammanfattning över läroplanernas 

utveckling under 1900-talet. Linnell har arbetat som undervisningsråd för Skolverket gällande kursplaner och 
betygskriterier och innehar en fil lic. i pedagogik (Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan, 2007). 
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det obligatoriska skolväsendet från 1994
2
 (Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan, 

2007).  

Intressant i sammanhanget är att musik vid den tiden var ett av tre valbara ämnen under 

högstadiet, tillsammans med slöjd och teckning. De elever som valde ämnet musik förutsattes 

därför ha ett visst intresse därför, vilket framgår av följande citat ur studieplanen för musik i Lgr 

62:  

De elever, som på högstadiet väljer musik, förutsätts ha en viss lust och fallenhet för ämnet. Rikare 

möjligheter än tidigare erbjuder sig då att inom skolans ram skapa ett aktivt musicerande, vilket 

tillsammans med intensivt aktivt lyssnande bör vara utgångspunkt för de fortsatta musikstudierna. 

(Sverige. Skolöverstyrelsen, 1962, s. 306) 

 

Linnell nämner att staten i Lgr 62 försiktigt men tydligt kunde ”peka med ’hela handen’”. 

Exempel på skrivningar som avses utgår jag från är t.ex. den följande som på ett något 

högtravande sätt andas 60-tal: 
 

När skolan utför sin fostrargärning, måste den /…/ se till, att arbetet väl anpassas icke blott till den 

enskildes utan också till samhällets utveckling. Det måste ha en inriktning mot framtiden och ge 

eleverna god beredskap att kunna möta också ändrade förutsättningar och nya krav. I ett 

föränderligt samhälle är det ej möjligt och ej lämpligt att i detalj precisera och fastlåsa vare sig 

innehåll eller form för arbetet. Skolans uppgifter måste fortlöpande omprövas, så att de ständigt 

hålles tidsenliga; skolan egen utveckling bör försiggå i takt med samhällets. (Sverige. 

Skolöverstyrelsen, 1962, ss. 13-14) 

 

I mina ögon skulle denna text dock uppfattas ödmjukare än Linnell tycks uppfatta den. 

I 1980-talets version av läroplan (Lgr 80) kom att präglas av de två begreppen demokrati och 

jämlikhet. Läroplanen som kom 1994 (Lpo 94) skilde sig enligt Linnell från de tidigare: 

I läroplanernas formuleringar kan man avläsa konsekvenser av omvärldsförändringar, 

kunskapstillväxt inom pedagogik och om synen på inlärning, värdeförskjutningar i samhället och 

till en del erfarenheter från utvärderingar och opinionsyttringar kring den s.k. skolverkligheten. 

Det som bryter de etablerade mönstret under 1900-talets sista decennium är främst sättet att skriva. 

Om Lgr 62 kan ses som en resonerande handledning och hjälpreda för en ny undervisningsuppgift, 

var ambitionen att Lpo 94 skulle vara en kort arbetsinstruktion med preciserade och 

utvärderingsbara mål. (Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan, 2007, s. 455) 

 

På lite drygt 30 år gick Sverige från att utbildade elever för att arbeta inom industri- och 

tjänstesamhälle till att vilja ha elever med såväl spets som bredd att passa in i och utveckla en 

föränderlig omvärld: 

I en globaliserad värld med snabb kunskapstillväxt blev det svårare att entydigt fastställa en 

läroplans innehåll. Hur skulle man kunna bygga in en beredskap i skolsystemet när 

omvärldsförändringar sker allt snabbare? Detta kräver ett flexibelt system för att ge skolan 

handlingsutrymme. Samtidigt måste en medborgerlig basutbildning för alla säkerställas. Det 

dubbla målsystemet, med mål att sträva mot och mål att uppnå, var ett försök att lösa detta. 

(Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan, 2007, s. 455) 

 

Strävansmålen, menar Linnell, var tänkta att ta sin början i skolan och i eleven och sedan följa 

medborgaren genom hela livet. Betänkandet som låg till grund för Lpo 94 hette passande nog 

                                                   
2
 Hädanefter benämns dessa med den vedertagna förkortningen: Lpo 94. 
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Bildning och kunskap. Läroplanen innehöll kärnan av respektive ämne, som alltså inte inbegrep 

alla huvudmoment utan gav ett spelutrymme för omvärldens förändringar och lärarens omdöme. 

Bara sex år senare, år 2000 reviderades kursplanerna (Skolverket, 2000) återigen.  

 

3.1.2 Kursplan för musik från 2000 

 

Just den reviderade kursplanen för musik ska här ägnas extra fokus, eftersom det är den som 

musiklärarna förhållit sig till de senaste tio åren och under en övergångsperiod använder sig av än 

idag. Undervisningen för årskurs 9 utgår nämligen från de reviderade kursplanerna från 2000 

medan undervisningen för årskurserna 7 och 8 utgår från Lgr 11.  

Kursplanen från 2000 bygger på följande delar: Ämnets syfte och roll i utbildningen, mål att 

sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, mål som eleverna skall uppnå i slutet av femte 

resp. nionde skolåret samt bedömning i ämnet musik med underrubrikerna bedömningens 

inriktning, kriterier för betyget Väl godkänt och kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

(Skolverket, 2000). 

I ämnets roll och syfte i utbildningen beskrivs hur musiken påverkar människan och hur den är 

förankrad i såväl människa som kultur. Den allmänbildande aspekten lyfts fram som grund för 

delaktighet i kulturlivet. Musiken ur ett historiskt perspektiv, förståelsen för musiken som socialt 

och allmänkulturellt redskap samt som gränsöverskridande språk är ytterligare aspekter på 

musikämnets roll och syfte. Musiken förväntas utgöra ett ”redskap för lärande, rekreation, 

bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för gestaltning och förmedling av idéer och 

tankar” samt ge elever lust att ”utveckla sin musikalitet” (Skolverket, 2000). Eleven förväntas 

även få en upplevelse i hur ”musik bottnar i, frigör och förstärker sen egna identiteten både 

socialt, kognitivt och emotionellt” samt ge eleverna perspektiv och kompetens att ”analysera och 

värdera musikupplevelser” (Skolverket, 2000). 

I mål att sträva mot avses att fokusera på en rad utvecklande av olika musikaliska kunskaper och 

färdigheter: sång, musikaliskt skapande som kommunikativt medel, medvetet lyssnande, 

användandet av musikaliska kunskaper i grupp för att utveckla ansvar och samarbetsförmåga, 

förtrogenhet i musikens teoretiska och historiska aspekter, förmågan till musicerande, kritisk 

granskning och värdering av musik samt respekt för andras preferenser på området (ibid.). Därtill 

undervisningen sträva mot att eleverna blir förtrogna med kopplingen till andra 

gestaltningsformer och att elevens förmåga att använda IT som redskap för skapande och stöd för 

lärande utvecklas (ibid.). 

I ämnets karaktär och uppbyggnad framgår vad kärnan i ämnet är, här kortfattat återgivet: Vokalt 

och musikaliskt musicerande, enskilt och i grupp, samt musikskapande. Därigenom etableras 

även förståelsen för teoretiska begrepp. Lyssnandet betonas som ”viktiga medel för den 

personliga kunskapsutvecklingen och musikupplevelsen” (ibid.). I det gemensamma 

musicerandet och musikskapandet tränas samarbete, utvecklas kreativiteten och förståelsen för 

”detalj och helhet” (ibid.). Därtill ingår i kärnan en personlig utveckling i elevens estetiska 

medvetenhet med avstamp i såväl det ”korrekta” som i ”ett friare, mer personligt uttryckssätt”  

(ibid.). Musikämnet ska stöda elevens lärande och personlighetsutveckling samt ”den personliga 
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vägen till musikkunskap” och utgöra utgångspunkt och stöd även i andra ämnen och för 

uppnående av övergripande mål i skolan (ibid.). Släktskapen till musiken lyfts, liksom de 

möjligheter som IT erbjuder i ämnets förutsättningar samt gällande kommunikation och 

samarbeten globalt (ibid.).  

Under rubriken Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret framgår att 

eleven skall:  

– kunna delta i unison sång och enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel samt 

föra samtal kring musicerandet, 

– individuellt och tillsammans med andra kunna skapa musik i elementära former, 

– förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart i olika 

uttrycks- och gestaltningsformer, 

– vara medveten om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande 

uttryck i dagens och gångna tiders samhällen (Skolverket, 2000). 

 

Motsvarande mål för slutet av det nionde skolåret:  

Eleven skall 

- kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång, 

- kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm-, och ackordspel samt kunna reflektera över 

och bedöma utförandet, 

- kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att gestalta 

tankar och idéer,  

- kunna tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande, musikskapande och musiklyssnande, 

- ha kunskaper om musikens uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer samt kunna 

reflektera kring dessa utifrån musiken i dagens svenska samhälle, 
- vara medveten om olika ljud- och musikmiljöers påverkan på människan och vikten av 

hörselvård. (Skolverket, 2000) 

 

Bedömning i ämnet musik är en slags huvudrubrik varunder tre underrubriker återfinns. I 

bedömningens inriktning beskrivs hur elevernas kunskaper i ämnet utvecklas i ”växelverkan 

mellan aktivt musicerande och skapande” och hur musikteoretiska begrepp ska tillämpas i detta  

(ibid.). Bedömningen ska ta dessa aspekter liksom elevens enskilda musicerande och 

musicerande i grupp, det personliga och individuella uttrycksmedlet och den musikaliska 

interaktionen med andra i beaktande. Till detta ska även elevens förmåga att ta ansvar för, 

analysera och värdera eget musikskapande bedömas. I underrubriken Kriterier för Väl godkänt 

återfinns följande: 

Eleven deltar i sång och spel på melodi-, rytm- och ackordinstrument i olika former av 

gruppmusicerande.  

Eleven tar ansvar i gruppmusicerande och skapande genom att i enkla former planera och 

genomföra musikaliska aktiviteter. 
Eleven utvecklar egna idéer och prövar dessa i musikaliska former och uttrycksätt, förstår och 

använder sig av grundläggande begrepp och musikaliska symboler vid sång och spel och är 

förtrogen med en personlig repertoar. 

Eleven uppfattar väsentliga drag och sammanhang i musikens utveckling genom tiderna. 

(Skolverket, 2000) 

  

  



 

7 
 

I den sista underrubriken Kriterier för betyget Mycket väl godkänt står följande tre punkter: 

Eleven utför sång eller spel på något instrument på en nivå som fungerar både i grupp och som 

soloinslag. 

Eleven använder musik som ett personligt uttrycksmedel i eget skapande och gör estetiska 

överväganden. 

Eleven exemplifierar musikens olika uttryck och funktioner ur ett historiskt och globalt perspektiv 

och relaterar dessa till varandra. (Skolverket, 2000) 

 

Att skapa läroplaner är som en balansakt mellan politikers och lärares ansvarstagande för 

undervisningen i skolan menar Linnell (2007). Olle Zandén
3
 menar att intresset för skolan kom 

att öka efter PISA-jämförelserna över OECD-länderna kom 2001. Statsmakterna fick upp ögonen 

för och ville ha kontroll över skolans inre (Zandén, 2010) och efter år av decentraliserande av 

skolan så kom slutligen den läroplan som lärarna nu har att förhålla sig till och implementera i 

skolorna: Lgr 11 (Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan, 2007). 

Sammanfattning: 

I den reviderade kursplanen från 2000 finns en syftesbeskrivning och ett informationstätt kapitel 

om ämnets karaktär och uppbyggnad. Därtill finns en mängd strävansmål och ett mindre antal 

uppnåendemål för årskurserna 5 respektive 9 samt betygskriterier för Väl godkänt och Mycket väl 

godkänt. Uppnåendemålen förstås som nivån för godkänt betyg, för att få Väl godkänt läggs 

ytterligare moment till. Så även för att uppnå betyget Mycket väl godkänt.  

 

3.1.3 Kursplan för musik i Lgr 11 

 

Från och med höstterminen 2011 började således den nya läroplanen med de ingående 

kursplanerna att gälla. Av betänkandets sammanfattning framgick en uppfattning om att mängden 

mål att sträva mot och mål att uppnå varit alltför stor, vilket lett till frågetecken kring om lärare 

verkligen hade kännedom om dem alla samt hur de skulle arbeta mot dem (Utredningen om mål 

och uppföljning i grundskolan, 2007, s. 12). Avsikten var således att förtydliga målen genom att 

endast ha en sorts och färre mål men också att främja en kunskapsprogression genom 

utbildningen i respektive ämne (Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan, 2007).  

 

I Lgr 11 inleds respektive kursplan med en kort motivering till varför ämnet finns i skolformen. I 

kursplanen för musik beskrivs ämnets förmåga att påverka människor samt dess varierande 

funktionalitet och betydelse för social gemenskap och identitetsutveckling. Liksom i Lpo 94 

betonas att ”kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv” 

(Sverige. Skolverket, 2011, s. 100). 

 

Innehållet i kursplanen är därefter uppdelat i tre olika delar: Syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav. Eftersom innehållet i kursplanen är relevant för förförståelsen av det övriga 

innehållet i uppsatsen så kommer det centrala innehållet och kunskapskraven att återges i sin 

helhet och ordagrant. 

                                                   
3
 Författare till doktorsavhandlingen "Samtal om samspel. Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om 

ensemblespel på gymnasiet". 
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Av syftet framgår sammanfattningsvis att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att:  

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 

• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 

• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang. (Sverige. Skolverket, 2011, s. 100) 

 

I detta ingår dess förutom sådana moment som lyssnande, att använda olika instrument (röst, 

musikinstrument, digitala verktyg) och teoretiska kunskaper samt att utveckla musikalisk 

lyhördhet och framföra musik.  

Det centrala innehållet är indelat i tre olika spann av årskurser varunder resp. spann har tre 

rubriker: musicerande och musikskapande, musikens verktyg och musikens sammanhang och 

funktioner. Det centrala innehållet för årskurserna 4-6 och 7-9 finns att återfinna i bilaga 1. 

Därefter kommer den tredje och sista delen: kunskapskrav. Kunskapskrav finns för årskurs 6 och 

årskurs 9. Liksom för alla andra ämnen gäller det att ha uppnått alla kunskapskrav för E samt 

övervägande del för C för att eleven ska få betyget D. Har eleven uppnått alla kunskapskrav för 

betyget C och övervägande del för A så får eleven betyget B (Sverige. Skolverket, 2011). För 

förteckning över kunskapskraven för betygen E, C och A i årskurserna 6 och 9, se bilaga 2. 

Sammanfattning: 

Kursplanen för musik i Lgr 11 har en kort introduktion, ett syfte som kan sammanfattas i tre 

punkter samt ett centralt innehåll som fördelas över tre spann av årskurser: 1-3, 4-6 och 7-9. Det 

centrala innehållet delas i alla fall upp i tre kategorier: musicerande och musikskapande, 

musikens verktyg och musikens sammanhang och funktioner. För resp. åldersspann finns det 

under dessa rubriker olika moment för läraren att behandla i de olika stadierna.  

Därtill finns kunskapskrav för årskurserna 6 och 9
4
. Skillnaderna mellan de olika betygsstegen 

utgörs av de olika fetstilade värdeorden:  

Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del 

uppmärksamma vad som sker i musicerandet (Sverige. Skolverket, 2011, s. 104).  
 

Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad 

uppmärksamma vad som sker i musicerandet (Sverige. Skolverket, 2011, s. 105).  

 

Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad 

som sker i musicerandet (Sverige. Skolverket, 2011, s. 106).  

 

Momenten är alltså desamma oavsett betygssteg. Skillnaderna avser elevens förmåga att utföra 

momentet.  

  

  

                                                   
4
 Observera att betyg i årskurs 6 inte fanns under tiden för den tidigare läroplanen. 



 

9 
 

3.2 Varför musik som skolämne? 
 

Är det viktigt med musik i skolan? Det politiskt korrekta svaret är nog att ja, det är det. Det 

framgår också av styrdokumenten att elever ska har musik (Sverige. Skolverket, 2011). Men att 

motivera varför kan vara desto svårare. Frågan varför musik är viktigt, som diskuterades på 

Platons tid, diskuteras än idag. Att kunna leverera ett entydigt svar på varför musik är viktigt är 

emellertid en uppgift som vida överskrider storleken för denna uppsats men några perspektiv ska 

i alla fall presenteras. Till detta ges två exempel på hur behovet av motivering betraktas som 

aktuell även på 2000-talet. 

 

I Zandéns avhandling (2010) citeras Vogts två sätt att motivera musik i skolan, nämligen der 

Wirkungs-Diskurs och der Wissens-Diskurs – effektdiskursen eller kunskapsdiskursen. 

Effektdiskursen har varit föremål för longitudinella studier i Tyskland som påvisat effekter 

gällande elevers musikalitet, koncentrationsförmåga, sociala relationer och elevernas intelligens. 

Kunskapsdiskursen är på ett sätt också ett medel för ett mål, nämligen som en väg för att nå 

kunskaper om musik – kanske den enda vägen? Zandén återger hur Vogt därtill föreslår 

ytterligare en diskurs under beteckningen praxisdiskurs: 

Han [Vogt] förespråkar därför utvecklandet av en praxisdiskurs utifrån Aristoteles beskrivning av 

praxis som ett normenligt handlande grundat i praktiskt klokhet (gr. ’phroensis’). Till skillnad från 

know how (’techne’) som visar sig i målinriktat arbete (’poisis’) så innefattar praxisdimensionen 

även etiska aspekter och är alltid grundad i kultur, tradition, situation och identitet. (Zandén, 2010, 

s. 58) 

 

Vygotskij menade att estetiska reaktioner, att förstå och skapa estetik, var det egentliga syftet. 

Därtill nämner han flera andra skäl till varför man genom tiderna ansett att det kan vara av godo 

men eftersom de alla handlar om medel för andra mål så avfärdar han dem på ett bräde 

(Lindqvist, 1999). 

Även skolinspektionen har i en utvärdering av musikundervisning på högstadiet noterat en 

divergens mellan synen på musikämnet som ett rekreationsämne eller som ett kunskapsämne men 

menar att den ena synen väl inte behöver utesluta den andra (Skolinspektionen, 2011).  

I den internationella musikdiskussionen framhålls det angelägna i musiklärares förmåga att 

kommunicera musikämnets betydelse. Abril och Gault menar att det måste spridas till föräldrar, 

kollegor, arbetsgivare, administratörer och politiker: 

 
Most educators and administrators value music education; however, in the school curriculum, it 

sometimes takes a backseat to other subjects. The view that music is less important than some 

other subjects reflects the value placed on the arts in schools and society; where the emphasis is 

often on being pragmatic. However, if school communities can recognize music as something 

more significant than a pleasant diversion, it might retain or improve its status as a vital facet of 

school culture. (Abril & Gault, 2007) 

 

Behovet av förespråkare för musiklärarprofessionen behandlas även i artikeln av Michael L. 

Mark, där han bland annat konstaterar att de flesta musiklärare är obekväma i rollen som 

förespråkare (’role of advocate’) och att deras förberedelse inför yrkeslivet varit att förbereda sig 

för att bli musiklärare och musiker – inte att förklara för politiker och tjänstemän varför det 

musiklärarna gör är viktigt. Behovet av förespråkande bottnar i behovet av att de som påverkar 
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och/eller fattar beslut rörande musikämnet behöver kunna ta informerade beslut (Mark, 2005). En 

statligt reglerad timplan som garant för elevers tillgång till undervisning i musik så som det finns 

i Sverige är inte nödvändigtvis en självklarhet i andra länder, om det ens är det i Sverige. 

 

Skolinspektionen pekar i den nyss nämnda utvärderingen, som för övrigt går under namnet Är du 

med på noterna rektorn?, att även rektorerna behöver ha bättre insyn i och förståelse för 

musikämnet (Skolinspektionen, 2011). 

 

 

3.3 Bedömning i musikämnet 
 

Bedömning och betygsättning i skolan är ett känsligt område. Under min egen lärarutbildning har 

detta moment lyst med sin frånvaro
5
 och jag har fått intryck av att det finns något tabubelagt 

kring det och att det är ett nödvändigt ont som egentligen är negativt för elevernas utveckling och 

för lärarens egen gärning. Ändå är det vad vi lärarstudenter är ålagda att göra i det kommande 

yrkeslivet. Att bedöma i alla fall samt att betygsätta i de fall eleverna går grundskolan i årskurs 6-

9 eller i gymnasieklass.  

Olle Zandén har i sin doktorsavhandling Samtal om samspel studerat hur musiklärare på 

gymnasium från olika kommuner samtalar om samspel med utgångspunkt i videofilmade 

exempel av elevers ensemblespel. Av undersökningen framgår att musiklärarna tycks sakna ett 

gemensamt språk för klingande musik och att det uppfattas som något negativt om en lärare 

blandat sig i en elevs process. Hög musikalisk nivå verkade enligt de deltagande lärarna endast 

kunna inträffa om inte lärare medverkat i processen. Det visade sig även att det fanns en 

diskrepans mellan lärarnas kvalitetsuppfattning och den som styrdokumenten anger (Zandén, 

2010). 

Vygotskij höjer ett varnande finger för vad fostran av kreativitet, estetiskt omdöme och tekniska 

färdigheter. Att exempelvis blanda in rättning av en barnteckning är strängeligen förbjudet inom 

psykologin och att ingripa däri genom att t.ex. ändra av barnet gjorda linjer så ”inför vi kanske en 

sträng ordning på papperet framför oss men ställer till oreda i barnets psyke och grumlar det” 

(Lindqvist, 1999, s. 167). 

 

3.4 Utvärderingar av musikämnet 
 

Intresset för musiklärares förutsättningar för undervisning ledde mig till utvärderingar kopplade 

till ämnet. Några korta nedslag ska därför göras i för sammanhanget relevant forskning. Till 

exempel så har grundskolan på uppdrag av skolverket utvärderats vid ett flertal tillfällen. Bland 

andra utredningar vill jag nämna två stora nationella utvärderingar av grundskolan: den under 

                                                   
5
 Momentet betyg och bedömning inföll först i den sista delen av det allmänna utbildningsområdet som 

lärarstudenterna läser alldeles innan de ska ta ut sin examen och bestod under min utbildning av att läsa lite litteratur 

gällande betyg och bedömning generellt, alltså inte kopplat till musikämnet, och två seminarier om vardera en och en 

halv timme. 
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tiden för Lgr 80 (NU 92) och den under tiden för Lpo 94 (NU 03). I båda var Ralf Sandberg i hög 

grad inblandad och han kom även att doktorera på temat under 90-talet med 

Musikundervisningens yttre villkor och inre liv: Några variationer på ett läroplansteoretiskt 

tema. Därtill har skolinspektionen kvalitetsgranskat 35 skolors musikundervisning och redogjort 

för sina slutsatser i rapporten Musik i grundskolan – Är du med på noterna rektorn? 

(Skolinspektionen, 2011). 

 

3.4.1 Hinder och begränsningar i arbetet 

 

Avhandlingen Musikundervisningens yttre villkor och inre liv: Några variationer på ett 

läroplansteoretiskt tema bygger alltså på skolverkets nationella utvärdering av grundskolan från 

1992 (NU 92) vari Sandberg
6
 var del i att ta fram musikdelen. Ur de omfattande arbetena framgår 

bl.a. hur 42 musiklärare för årskurs 9 rangordnade ”hinder och begränsningar i arbetet”. Högst 

upp placerade sig musikämnets (bristande) utrymme i timplanen (90 %). Mer än hälften (53 %) 

angav klasstorlekarna. Därefter kom elevernas förkunskaper (39 %), utrustning och läromedel 

(33 %), fortbildning (31 %), tillgång till lokaler (20 %), möjlighet till samarbete med andra 

lärare (18 %), tiden till förfogande för lektionsförberedelse (13 %). Tio procent angav slutligen 

att det var den egna utbildningen som var ett hinder eller en begränsning. Dessa lärare och 

klasslärarna i t.ex. årskurs 5 hade delvis olika bekymmer. Klasslärarna angav också 

klasstorlekarna (69 %) som ett hinder men som större och likvärdiga hinder framstår enligt 

undersökningen bristande tillgång till fortbildning och möjlighet till samarbete med andra lärare 

(båda 82 %) samt den egna utbildningen (69 %). För klasslärarna hamnade musikämnets utrymme 

i timplanen som det minsta hindret (32 %). Häri skiljer sig alltså musiklärares och klasslärares 

prioriteringar åt (Sandberg, 1996, s. 144).  

I den nationella utvärderingen från 2003 tas återigen frågan om hindrande faktorer för 

musikundervisning och elevernas måluppfyllelse upp. Följande likheter och förändringar 

framkommer i förhållande till den tidigare
7
: Även i NU 03 ligger undervisningsgruppens storlek 

(73 %) och ämnets utrymme i timplanen (60 %) i topp, dock i omvänd ordning. Storleken på 

undervisningsgruppen som tidigare angavs av 20 procent utgjorde nu svarsalternativ för 43 %. 

Jämfört med 1992 så har andelen som ser bristande fortbildning som ett hinder nästan halverats 

medan tid för att förbereda lektioner fortsatt ligger kvar på låga nivåer. Bland de öppna svaren 

framkommer att bristen på datorer ger bristande IT-inslag, att elevernas förkunskaper inte räcker 

till för de ambitiöst ställda målen. Här betonas också vikten av att politiker måste förstå 

sambandet mellan klasstorlek och måluppfyllelse i ämnet (Sverige. Skolverket, 2004, s. 102). 

 

  

                                                   
6
 Gitarrlärare vid kungliga musikaliska akademin och forskare på MPC, Musik Pedagogiskt Centrum. 

7
 Observera att det i de tidigare angivna siffrorna handlade om specifikt årskurs 9 eller årskurs 5 medan det här 

handlar om en översiktlig bild för 41 musiklärare som besvarat en enkät.  
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3.4.2 Negativa aspekter av musikläraryrket 
 

På frågan om vad som är negativ med att undervisa i musik kan svaren från musiklärarna i 

årskurs 9 sammanfattas med fyra områden:  

Svår arbetssituation (41 %) Omfattande förberedelser, mycket tid till arrangemang och 

producering av material, tungt och bullrigt arbete, energitömmande och ett ständigt förnyandet av 

repertoar och pedagogik är exempel på vad rubriken avser omfatta. 

För liten tid för ämnet (31 %) Musiklärarna upplevde att de ej hann genomföra 

musikundervisning i paritet med de egna, alternativt läroplanens eller elevens ambitioner och 

förväntningar. 

Oroliga elever (17 %) Som exempel angavs hög ljudnivå i samband med framför allt elförstärkta 

instrument och trummor, nödvändigheten av att behöva agera ordningspolis under lektionerna 

samt att eleverna inte såg seriöst på ämnet eller tyckte att det var nog häftigt.  

Negativa attityder till musikämnet (11 %) Musikämnet uppfattades ha en lägre position i 

kunskapsorganisationen än övriga ämnen och en nedlåtande hållning uppfattades från såväl 

kollegor som föräldrar och elever. Därtill menade musiklärarna sig ha högre 

tjänstgöringsskyldighet och lägre lön än kollegor inom andra ämnen. Detta trots en egen 

upplevelse av att ha mer lektionsförberedelse än övriga. I arbetslaget och de lokala arbetsplanerna 

upplevde sig musiklärarna vara dåligt representerade. (Sandberg, 1996, s. 177). 

 

3.4.3 Vad som påverkar resultaten 
 

I NU 03 dras även slutsatser om vad som påverkar resultaten. T.ex. visar det sig att föräldrarnas 

inställning till musikämnet, deras utbildningsnivå och kulturintresse spelar roll för hur väl 

elevernas lyckas i musik. 

Alla elever i de olika ämnesundersökningarna har fått en fråga om var eleven tror att den lärt sig 

det mesta av vad den kan i ämnet. Musik och ämnet idrott och hälsa sticker här ut jämte de andra 

ämnen när strax över 30 procent av eleverna svarar att de lärt sig nästan allt eller det mesta av vad 

de kan vid sidan av skolarbetet och ytterligare drygt 35 procent svarar att de lärt sig lika mycket 

vid sidan av skolan som i skolan. Dessa ämnen kan i stor utsträckning sägas ”lära fiskar simma”, 

och delar därmed också ut formella meriter (betyg) på barns fritidsintressen. (Sverige. Skolverket, 

2004, s. 112) 

 

Även kön på eleverna verkar ha betydelse. ”I det insamlade musikenkätmaterialet har flickorna 

betydligt högre betyg i musik än pojkarna /…/. En anmärkningsvärd detalj i betygsfördelningen 

är att dubbelt så många flickor som pojkar har det högsta betyget Mycket väl godkänd” (Sverige. 

Skolverket, 2004, s. 106). Kanske finns det dock en koppling till resultaten om vilket intresse 

elever har för musik, där 57 % av flickorna och endast 29 % av pojkarna anger att påståendet 

musik intresserar mig stämmer mycket bra. Betygen verkar också ha koppling till huruvida det är 

någon i hemmet som utövar musik. Bland de elever som ännu ej är godkända vid tiden för 

undersökningen är det endast 27 % som har någon som utövar musik i hemmet. För betyget 
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Godkänd är motsvarande siffra 29 %, för Väl godkänd 44 % och för Mycket väl godkänd 78 %  

(Sverige. Skolverket, 2004, s. 105). 

 

3.4.4 Fördelning av undervisningstid  
 

När lärare och elever i undersökningen för NU 03 skulle uppskatta fördelningen av moment fanns 

en diskrepans mellan lärarnas och elevernas svar. Av lärarna uppskattade 90 % att sång- och 

spellektioner förekom ofta eller ibland 90 %. Motsvarande siffror för eleverna var 75 % 

respektive 78 %. Teorilektion var vanligt förekommande inslag till skillnad från skapande och 

kreativitet. Mer än 60 % av eleverna har aldrig eller sällan ”fått ’göra egen musik’, ’uttrycka 

känslostämningar med musik’, laborera med musikens olika uttryckssätt’, eller ’utveckla ett eget 

personligt uttryck i musikskapande’” (Sverige. Skolverket, 2004, s. 101). 

 

3.4.5 Vikten av att utvärdera även konstnärliga ämnen 
 

I NU 03 lyfts frågan om huruvida det är lämpligt att göra nationella utvärderingar i de 

konstnärliga ämnena. I Danmark och Norge är man nämligen försiktig med just detta. Författarna 

pekar dock på vikten av att inte rädas att titta på musikämnet ur rationella aspekter, ty att inte 

kunna tolka tysta kvaliteter i en nationell utvärdering sätter fingret på ytterligare ett dilemma. 

En skola som mer än tidigare arbetar med tysta kvaliteter som förtrogenhetskunskaper, eller 
övergripande strävar efter att beröra ungdomars identitet, varseblivning och personlig utveckling, 

blir nu bara belyst utifrån mer rationella aspekter. Detta är förstås inte bara ett problem för 

nationella utvärderingar, utan problemet handlar också om hur elevers rättsäkerhet ska kunna 

garanteras när de bedömningar lärarna gör av deras utveckling rör kunskapsdimensioner som inte 

helt enkelt kan verbaliseras och kommuniceras. I vissa avseende verkar det faktiskt som om den 

dolda läroplanen och den synliga har bytt plats. Det vi inte kan se förefaller spela en allt större roll 

för vad skola är i vardagen för dem som gör den. (Sverige. Skolverket, 2004, s. 113) 

 

Utredningen pekar alltså på en föreliggande risk för att elevernas rättssäkerhet äventyras i det att 

aspekter bedöms som för det första ej kan kommunicera till eleverna och för det andra inte ingår i 

läroplanen.  

Avslutningsvis summeras utvärderingens musikdel med att konstatera att de kursmål den enskilde 

musikläraren väljer att sätta fokus på är vad undervisningen kommer att handla om. Skillnaderna 

mellan skolor uppstår härigenom och påverkar vad eleverna får med sig. Därtill påverkar yttre 

faktorer som tid, klassrumsklimat och lokaler vad som är möjligt att hinna med, vad som kan 

göras tydligt och därmed bedömas och läroplanens tänkta allsidighet kan inte uppfyllas i alla fall 

vilket leder till att de svårligen kan hävda att det finns en likvärdighet i musikämnet: ”Detta kan 

t.ex. betyda att vissa elever får sig till livs en ganska traditionell musikundervisning medan andra 

elever får uppleva ett ämne i tiden” (Sverige. Skolverket, 2004, s. 117).  
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3.4.6 Skolinspektionens granskning av musikämnet 2011 
 

Skolinspektionen granskade 35 olika skolor och kom under 2011 att redogöra för detta i 

rapporten Musik i Grundskolan – Är du med på noterna rektorn? Det konstateras att det i 

musikämnet finns stora möjligheter att ta tillvara men även en rad problem. Överlag ges en 

sorglig bild av musikundervisningen och dess villkor. I inledningen till den korta rapporten 

summeras en del av problematiken som händelsevis även ligger denna uppsats fokus nära: 

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

musikämnet. Elevernas möjlighet att musicera skiljer sig stort, men musikskapande är 

genomgående det som undervisningen ger minst möjlighet till. Ofta lyser de musikskapande 

inslagen helt med sin frånvaro. I många av skolorna har lärarna inte utbildning för den 

musikundervisning de bedriver. 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. Elever som inte får tillgång till 

utbildade lärare i musik eller till musikinstrument får mycket svårt att nå målen för ämnet. 

(Skolinspektionen, 2011, s. 3) 

 

Sammanfattningsvis var det fem områden som berördes. Den första var Bristande organisation, 

samverkan och planering. Undervisningen organiseras inte utifrån elevernas behov vilket leder 

till att elevernas kunskapsprogression hindras. Anledningar därtill är bland annat att samarbetet 

mellan skolor inte fungerar tillräckligt väl, att disponeringen av tiden inte är ändamålsenlig samt 

att den pedagogiska planeringen brister.  

Läroplanen och kursplanen ger uttryck för att musikämnet spelar en viktig roll och har stora 

möjligheter. Ämnets karaktär och begränsade utrymme i timplanen ställer samtidigt stora krav på 

hur undervisningen organiseras och genomförs för att eleverna ska kunna nå målen. 

(Skolinspektionen, 2011, s. 2) 

 

Som andra område berörs kvalitetsskillnader. Inte bara mellan olika skolor utan inom skolor 

skiljer sig kvaliteten åt. Avgörande och samverkande faktorer är t.ex. lokalernas lämplighet, 

tillgången till instrument, lärarens utbildning och hur tiden disponeras men också hur skolan 

arbetar med betygskriterier, målen för undervisningen samt uppföljningen av resultaten. 

Skolinspektionen anmärkte även på brister i betygsunderlagen och att kompetensutvecklingen är 

eftersatt.  

Det tredje området behandlar synen på ämnet och har rubriken: Kunskapsämne eller 

rekreationsämne – en polariserad fråga. Lärarna tycks inte vara eniga i om ämnet är/ska vara 

kunskaps- eller rekreationsämne. Skolinspektionen tycker inte att det ena behöver utesluta det 

andra: ”Vår slutsats är att det går att bedriva undervisning med ett tydligt kunskapsinnehåll och 

höga förväntningar som samtidigt bidrar till elevernas välbefinnande och stärker deras personliga 

och sociala utveckling.” (Skolinspektionen, 2011, s. 3) 

Som fjärde problemområde anges bristen på samtal om arbetssätt och metoder med gelikar, dvs. 

andra musiklärare. I lärarkollegiets samtal är sällan musikämnet föremål för diskussion. Såväl 

arbetssätt och metoder som betyg och bedömning musiklärare emellan menar författarna är 

påkallat.  
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Som femte och sista område fastställs att rektorerna behöver ta ansvar för undervisningen.  

Vi har sett att kvalitén i undervisningen och elevernas resultat inte utvärderas i någon större 

utsträckning. Rektorerna förefaller sällan besöka musiklektioner. Många rektorer verkar få sin bild 

av musikundervisningen från framföranden vid olika högtider. (Skolinspektionen, 2011, s. 4) 

 

I detta kapitel har fokus legat på musikundervisning i grundskolan. Musikämnet är dock del i ett 

större sammanhang och därför kommer nästa kapitel 4.5 Resultatpåverkan i svensk grundskola att 

ge behandla vad som påverkar resultaten i svensk grundskola generellt. 

Sammanfattning av kapitel 3.4 Utvärderingar av musikämnet: 

I utvärderingar framgår att återkommande hindrande faktorer för musiklärares arbete är framför 

allt utrymmet i timplanen och gruppstorlekar (Sandberg, 1996) (Sverige. Skolverket, 2004). Till 

de negativa aspekterna av yrket räknas att de innebär en svår arbetssituation med för liten tid för 

ämnet i förhållande till läroplanens, elevernas och lärarens egna ambitioner och förväntningar på 

ämnet (Sandberg, 1996). Vilket betyg och vilka kunskaper en elev får i musikämnet i slutet av 

årskurs 9 verkar bero på vilka hemförhållanden och fritidsaktiviteter eleven har tillgång till  

(Sverige. Skolverket, 2004). Det råder en diskrepans mellan elevers uppfattning om vad som sker 

på musiklektionerna och lärares uppfattningar om detsamma (Sverige. Skolverket, 2004). Lärarna 

anger t.ex. att det spelas på lektionerna i högre grad än eleverna. Vad eleverna får med sig från 

undervisningen styrs av den enskilde läraren. Det överensstämmer inte alltid med läroplanen vare 

sig vad gäller innehåll eller vad som bedöms och den dolda läroplanen tycks ibland få övertaget, 

vilket tyder på att musikämnet svårligen kan betraktas som likvärdig (Sverige. Skolverket, 2004). 

Skolinspektionens granskning uttrycker slutligen att musikämnets förutsättningar är beroende av 

god organisation, samverkan och planering samt att det vid tidpunkten för utvärderingen 

saknades förutsättningar i form av lokaler och utrustning för att alla elever skulle kunna nå 

målen. Ett behov av diskussion och samsyn kring bland annat betyg och bedömning ansågs 

påkallat liksom att rektorer tar ett större ansvar för musikämnet (Skolinspektionen, 2011).  

 

3.5 Resultatpåverkan i svensk grundskola 
 

I skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola har forskning om olika 

påverkansfaktorer sammanställts. Här framgår som huvudslutsats att läraren är den viktigaste 

resursfaktorn för goda resultat i grundskolan. Klasstorlek och lärartäthet har också betydelse för 

resultaten men i större utsträckning i elevers unga år och för de elever som inte kan få stöd 

hemifrån i sina studier. Det konstateras också finnas behov av mer forskning gällande resursers 

påverkan (Sverige Skolverket, 2009, s. 200).  
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En annan intressant aspekt som lyfts fram i rapporten är hur elevers fritidsaktiviteter påverkar 

deras resultat i skolan. Det tycks t.ex. finnas en koppling i ett på fritiden ökande datoranvändande 

och en avtagande läsning med nedgångar i läsprestationerna i skolan (Sverige Skolverket, 2009, 

s. 113). Rapporten visar även att föräldrars utbildningsbakgrund, elevens kön och etniska 

bakgrund ger utslag i resultaten liksom föräldrarnas förväntning på elevens resultat: 

I en rad studier är sambanden mellan individfaktorer som social bakgrund, kön och etnicitet och 

utbildningsresultat väl belagda. Detta gäller framför allt hur olika aspekter av elevernas sociala 

bakgrund (föräldrarnas utbildningsnivå, kulturella kapital, etc) påverkar deras skolresultat. Även i 

den internationella forskningen är socioekonomisk status (familjens inkomst, yrke och utbildning) 

kopplat till elevernas resultat. Andra betydelsefulla faktorer är föräldrarnas förväntningar på och 

ambitioner för sitt barn liksom att föräldrarna är involverade i skolarbetet och har kännedom om 

skolans språk, ”speak the language of schooling”. Det finns alltså starka belägg i såväl svensk som 

internationell forskning för att ”hemmets läroplan” har betydelse för elevernas resultat. /…/ 

Tillsammans med övriga nordiska länder brukar svensk grundskola beskrivas som likvärdig med 

små variationer mellan skolor. Men Sverige ligger inte längre i topp i Norden. (Sverige 

Skolverket, 2009, ss. 31-32) 

 

Det tycks finnas en koppling till resultaten om att elevernas fritidsaktiviteter och 

hemförhållanden spelar roll som framkom i NU 03. I nästa kapitel kommer likvärdighetsfrågan 

att belysas ytterligare utifrån en rapport från skolinspektionen. 

 

3.6 En likvärdig skola 
 

Detta kapitel inleds med en referens till skollagens texter om likvärdig skola samt elevers lärande 

och personliga utveckling. Därefter redovisas resultat från skolinspektionens rapport Rätten till 

kunskap: En granskning om hur skolan kan lyfta alla elever från 2010. 

I skollagens första kapitel § 9 framgår att utbildning inom skolväsendet i Sverige ska vara 

likvärdig varhelst i landet den anordnas (Svensk författningssamling (SFS) - Riksdagen). Syftet 

med utbildningen framgår i 1 kapitlet 4 § och innefattar bland annat att:  

elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden /…/ främja alla barns och elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära /…/ I utbildningen ska hänsyn tas till barns 

och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 

som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja 

barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare. (Svensk författningssamling (SFS) - Riksdagen) 

 

Det är således en tydlig lydelse och avsiktsförklaring om att skolan ska bereda möjlighet för alla 

elever att kunna tillägna sig en likvärdig utbildning oavsett förutsättningar och behov. I 3 kapitlet 

3 § Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling betonas därtill ytterligare att alla 

elever ska ges ”ledning och stimulans” för att kunna utvecklas till sin fulla potential i förhållande 

till utbildningens mål. Elever som lätt uppnår ett grundläggande mål ska alltså stimuleras och 

ledas till att nå högre mål (Svensk författningssamling (SFS) - Riksdagen). Det som anger 

normen för den likvärdiga utbildningen är de nationella målen (Sverige. Skolverket, 2011, s. 8). 
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Rapporten Rätten till kunskap (2010) är resultatet av den kvalitetsgranskning skolinspektionen 

gjorde i 40 olika skolor i landet. Av rapporten framgår att hälften av skolornas arbete präglas av 

envägskommunikation, vilket ses som en av problemfaktorerna och det noteras att ”[m]ånga 

elever sitter tysta och passiva under lektionerna. I dessa klasser känner sig eleverna inte 

tillräckligt trygga för att våga prata. Här har skolorna misslyckats med att följa läroplanen” 

(Sverige. Skolinspektionen, 2010, s. 7). Ett annat problem som uppmärksammas är att lärarna 

behandlar elevgrupperna som homogena grupper. Den individualisering som görs innebär ofta att 

den som har lätt för sig får göra fler, likadana uppgifter och den som har svårt för sig får minskad 

uppgiftsbörda.  

Förväntningarna på eleverna visar sig i observationer och i intervjuer i merparten av skolorna 

vara lågt ställda och stereotypa. Det framgår dock att det förekommer skillnader i 

förhållningssättet bland lärare på en och samma skola. I rapporten betonas skolans 

kompensatoriska uppdrag:  

Centralt är att skolan både ska kompensera elevers olika förutsättningar så att alla elever får 

samma möjligheter och ge eleverna de utmaningar de behöver för att nå så långt som möjligt. 

(Sverige. Skolinspektionen, 2010, s. 11) 
 

I sammanfattningen av kvalitetsgranskningen slår skolinspektionen ned på att rektorer ”inte tar 

tillräckligt stort ansvar för undervisningens kvalitet” (Sverige. Skolinspektionen, 2010, s. 6).  

3.7. Sociokulturell teori 
 

I detta kapitel presenteras kort grunderna för sociokulturell teori med ett fokus på lärandesituation 

och kreativitet. Som grund för redogörelsen används framför allt Lindqvists (1999) 

sammanställning av Vygotskijs texter med titeln Vygotskij och skolan samt Fantasi och 

kreativitet i barndomen (Vygotskij, 1995). Därefter ägnas några rader även åt Roger Säljös 

utgångspunkter. Säljö har i Sverige fått stort genomslag som en efterföljare och vidareutvecklare 

av Vygotskijs sociokulturella teori genom bland annat böckerna Lärande i praktiken (2000) och 

Lärande och kulturella redskap (2005). Den sociokulturella teorin inriktar sig på samspelet 

mellan människa och samhälle. Människan lär sig i sociala sammanhang och det särskiljande från 

exempelvis Piaget är att lärandet förutsätts föregå utveckling. 
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3.7.1 Läraren 
 

Vygotskij hymlade inte med sin åsikt om att vem som helst inte var lämpad att bli lärare. En 

lärare skulle enligt honom ha en ”högre examen i liv för att han ska kunna förvandla utbildningen 

till skapande liv” (Lindqvist, 1999, s. 242) och därtill räckte t.ex. inte ”svagt, odugligt och 

stympat mänskligt material” (Lindqvist, 1999, s. 237). Han reagerade på idéer om 

tankeutvecklingsprocesser skulle vara skilt från lärandesammanhang och undervisning och 

kommenterade det bland annat med följande: 

Ett slående faktum som hittills undgått kritikernas uppmärksamhet är att de forskare som studerar 

skolbarnets tankeutveckling utgår från den principiella premissen om att dessa processer är 

oberoende av skolundervisningen. De betraktar barnets slutledning och uppfattningsförmåga, dess 

föreställning av världen och tolkning av fysiska orsaksförhållanden och dess behärskning av 

logiska tankeformer och abstrakt logik, som om dessa processer uppstod av sig själva, helt utan 

inflytande från skolundervisningen. (Lindqvist, 1999, s. 260) 

 

Enligt Vygotskij innebär inte en människas intellektuella utvecklingsnivå vad denna är förmögen 

till. Han menade att man måste skilja att på utvecklingsprocess och undervisningsprocess och 

förutsatte t.ex. att ett barn var förmöget att ta klivet in i en högre närmaste utvecklingszon med 

yttre hjälp. Även om barnet ännu inte klarar det helt på egen hand så sätter ett sådant förlopp 

rörelse i de inre utvecklingsprocesserna hävdade Vygotskij (ibid.).  

Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det imorgon göra på egen hand. Den 

närmaste utvecklingszonen hjälper oss att bestämma barnets morgondag, det dynamiska tillståndet 

i dess utveckling, och ta i beaktande inte bara den mognad det redan uppnått utan även den som är 

i vardande. (Lindqvist, 1999, s. 271) 

 

Läraren var i Vygotskijs ögon en person med stort ansvar för elevernas utveckling. Inte som 

talande uppslagsverk, ej heller som fostrare utan som organisatör av elevernas sociala miljö – den 

enda egentliga utbildningsfaktorn. 

I en av texterna bemöter Vygotskij uppfattningen att det ej går att undervisa i till exempel konst 

eller litteratur på ett nyttigt sätt. I hans bild av den nya skolan är det mycket möjligt men endast 

om undervisningen når längre än till tekniska detaljer. Det handlar om att eleven ska vara 

delaktig, att skapa eller uppfatta.  

Här finns nyckeln till den viktigaste uppgiften i den estetiska uppfostran – införandet av estetiska 

reaktioner i själva livet. Konsten förvandlar verkligheten inte vara genom fantasiskapelser utan 

även i reell bearbetning av saker, föremål och situationer. Bostad och kläder, skolhögtider och 

dylikt, allt detta kan tjäna som ytterst tacksamt material för estetisk bearbetning. (Lindqvist, 1999, 

s. 171) 

 

Med dessa ord går vi vidare till Vygotskijs syn på fantasi och kreativitet. 
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3.7.2 Kreativitet och fantasi 
 

I Vygotskijs syn på kreativa aktiviteter särskiljs två olika begrepp: reproducering och 

föreställning eller fantasi. Sammanfattningsvis kan reproducering liknas vid befästande av 

mönster, eller som Vygotskij själv beskriver det: ” Det skapas hjulspår som befäster de 

förändringar som skapats av hjulet och underlättar dess framtida rörelse. i vår hjärna skapar 

starka eller ofta återupprepade stimuli en liknande upptrampning av nya vägar” (Vygotskij, 1995, 

s. 12). Men det som kännetecknar hjärnan hos en människa är för Vygotskij förmågan till att inte 

enbart anpassa sig och återskapa det som varit utan att skapa och förändra sin nutid och framtid. 

För att göra det använder sig hjärnan av den kombinatoriska förmåga som de inom psykologin 

benämner föreställning eller fantasi. Med detta avses inte det overkliga utan en ytterst praktisk 

betydelse:  

/…/ i själv verket är fantasin grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och 

möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. I denna mening är absolut allt som 

omger oss och som skapats av den mänskliga handen, hela kulturens värld, i motsats till naturens, en 

produkt av den mänskliga fantasin och det mänskliga skapande som bygger på denna fantasi. 
(Vygotskij, 1995, s. 13) 

Till skillnad från vad många andra kanske har som huvudantagande menar Vygotskij att ett barn 

inte har en rikare fantasi än vad vuxna har. Tvärtom gör barnets brist på erfarenhet och intelligens 

att dess fantasi förvisso ofta tar mer overkliga former än hos den vuxne men den vuxne har fördel 

i att ha en karaktär på och kvalitet i fantasin samt möjligheter till en mängd variationer som ett 

barn ännu ej har förmåga till. 

 

3.7.3 Estetikens värde 
 

Vygotskij satte sin tilltro vare sig till dem som menade att estetiken saknade relevans för 

uppfostrans betydelse eller till dem som han menade överdrev dess roll.  

Mellan dessa ytterlighetsståndpunkter befinner sig en rad måttfulla åsikter om estetikens roll i 

barnets liv, enligt vilka estetikens betydelse består i att den leder till nöje och välbefinnande. Där 

en allvarlig och djup betydelse av den estetiska upplevelsen öppnar sig för somliga är det nästan 

aldrig fråga om estetisk uppfostran som självändamål utan blott som medel för att uppnå 

pedagogiska resultat vid sidan av estetiken. Denna estetik i pedagogikens tjänst utför alltid andra 

uppdrag och måste enligt pedagogerna tjäna som ett medel till att uppfostra insikten, känslan och 

den moraliska viljan. Vad man nu kan anse otvivelaktigt fastställt är det felaktiga och 

ovetenskapliga i en sådan uppfattning. Alla de tre mål som förbundits med estetiken – insikt, 

känsla och moral – har haft ett ytterst hämmande inflytande på lösningen av denna fråga. 
(Lindqvist, 1999, ss. 150-151) 

 

För Vygotskij låg nyttan med estetisk uppfostran i att människor skulle skapa estetiska reaktioner 

i samhället. Han menade att förståelse för estetik inte passivt och okomplicerat kunde nå en 

människa genom enbart ögon och öron. I ett citat av Christiansen förtydligar han att målet med 

konsten inte handlar om att förströ känslor och om att vara uppenbar. Det som inte syns och det 

som inte hörs utan det man förnimmer är var som räknas. En estetisk upplevelse är emellertid inte 

mer komplicerad än övriga reaktioner utan bygger på ”retning, bearbetning och gensvar” 
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(Lindqvist, 1999, s. 157). Därtill ska en andra skapelseprocess äga rum, i vilken bearbetningen 

av intrycken sker. Olika delar fogas samman till en helhet: ”Om en melodi säger vår själ något är 

det därför att vi själva kan hopfoga ljud som kommer utifrån” (Lindqvist, 1999, s. 158). Vidare 

beskrivs hur inkänningsprocessen, hur känslor vi upplever hänger samman med ett konstföremål 

tillfogas av oss själva, leder till reaktioner i det inre och bearbetning av ett slags skapande form. 

”Denna verksamhet är en grundläggande estetisk aktivitet, vilken till sin natur är en aktivitet hos 

organismen som reaktion på yttre retningar” (Lindqvist, 1999, s. 158). 

Som biologiskt värde för Vygotskij ett resonemang om hur rester från oförverkligade beteenden 

med botten i orealiserade sinnesrörelser behöver få ett utlopp genom sublimering för att inte 

skapa en neuros. Förmågan att kunna sublimera det undermedvetna, att ha tillgängliga kanaler för 

att lätta på det inre trycket, menades ha samma goda effekt som sömn och sjukdom och leda till 

att det som annars skulle bli neuroser blev ”användbara beteenden” (Lindqvist, 1999, s. 163). 

 

3.7.4 Mediering och artefakter 
 

Säljö lyfter begreppet mediering som det som kanske i hög grad skiljer sociokulturell tradition 

från andra teorier inom lärande. Därmed avses ”att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är 

framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap” 

(Säljö, 2000, s. 81). Med intellektuella redskap kan t.ex. skrifter och kartor avses, med fysiska 

redskap kan alltifrån en hävstång till en miniräknare utgöra exempel. I den omvärld som vi lever 

menar Säljö att våra verksamheter använder sig alltmer av fysiska redskap, här kallat artefakter, 

och att våra kunskaper alltmer blir och behöver vara abstrakta och begreppsliga för att vår 

kunskapsutveckling är sådan.  

Kopplat till lärandesituationer är det Säljös uppfattning, som alltså bygger på Vygotskijs teori, att 

man inte kan titta lärandet och inte ta den sociala och kulturella miljön i beaktande.  

Om vi skall förstå lärande som en del av sociala praktiker, där människor exempelvis använder 

mikroskop, kassaapparater eller elektriska spänningsprovare, kan vi inte analysera dessa apparater 

i sig och därefter studera det ’rena’ mänskliga tänkandet. Vi måste se och förstå hur tänkandet 

utövas av människor som agerar i sociala praktiker med hjälp av artefakter. När vi tar bort 

redskapen, den sociala praktiken och studerar tänkandet eller lärandet ’i sig’, har vi tappat bort vårt 

fenomen och ägnar oss åt studier av tämligen hjälplösa individer som berövats sina sociokulturella 

resurser. (Säljö, 2000, s. 81) 

 

Lärandet måste således ske och utvärderas i den sociala och kulturella miljön. 

 

3.7.5 Kunskapsbildning 
 

I kunskapsbildning lyfter Säljö (2000) fram språket som en nyckelkomponent och intellektuellt 

redskap. Därigenom kan kommuniceras sådant som inte är i nuet, t.ex. gårdagens företeelser och 

framtidens potentiella skeenden. Också sådant som inte är närvarande fysiskt kan förmedlas, en 

text om vad som sker i Kambodja kan exempelvis förmedlas över internet till min del av världen. 
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Genom språket kan också sådant som inte är fysiskt påtagligt, abstrakta ting, förmedlas som t.ex. 

känslor och egna upplevelser av någonting. Sammanfattningsvis kan sägas att språket fungerar 

som medel för att dekontextualisera kommunikation bort från den egna situationen samt för 

kunskapsbildning (ibid.). 

I dagens lärande och verksamheter handlar det mycket om att förstå abstrakta begrepp och 

principer men det finns förstås ännu kvar den praktik som de från början är komplement och 

tillägg till, nämligen deltagande i sociala praktiker. Sociala praktiker bygger på att som nybörjare 

delta för att få erfarenhet och exempelvis träna en förmåga till dess du är en redo att ”uppträda 

som en kompetent aktör” (Säljö, 2000, s. 236). Detta var det sätt som lärandet ursprungligen ägde 

rum och det finns förvisso ännu kvar. Säljö ger som talande exempel det sätt som många tar till 

sig hur man använder mobiltelefoner eller datorer, där ofta en person med mer kunskap ofta 

guidar en person med mindre kunskap snarare än att den senare sätter sig och läser en 

instruktionsbok (ibid.): 

Från att inledningsvis ha varit helt beroende av yttre stöd, blir individen i stånd att själv genomföra 

alltfler moment och behärskar till sist hela förloppet. Kunskaper och färdigheter som existerar på 

det kommunikativa (interpsykologiska) planet behärskar – approprieras – så småningom av 
individen /…/. (Säljö, 2000, s. 236) 

 

I mönster för dylikt lärande förutsätts motivation. I en kommentar med hänvisning till 

skolväsendet skriver Säljö (2000) att skolan, i en önskan om att ge en bred allmänbildning och 

kvalifikationer för en mängd olika yrkesområden så blir det som gäller för det centrala lärandet 

svårare för somliga än för andra.  

För Säljös (2000) vidkommande ska repetitivt kunskapstragglande förpassas till historien. 

Liksom Vygotskij tycker han ej att läraren ska vara en talande ordbok eller liknande utan menat 

att lärande handlar om att ”kunna göra erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella 

redskap görs tillgängliga på ett för individen rimligt sätt och där de används som en del i konkreta 

sammanhang” (Säljö, 2000, s. 239). 

Sammanfattning kapitel 3.7 Sociokulturell teori: 

Vygotskij var av åsikten att lärarens viktigaste uppgift är att organisera elevens sociala miljö, som 

utgör den egentliga utbildningsfaktorn (Lindqvist, 1999). Säljö (2000) bygger vidare på 

Vygotskijs tankar om elevens sociokulturella lärande och betonar nödvändigheten i att beakta 

såväl fysiska som intellektuella artefakter för att förstå och kunna utveckla lärandet. Oavsett om 

det handlar om abstrakt eller konkret lärande så anges elevens motivation som en avgörande 

grundförutsättning för framgång tillsammans med att förlägga lärandet till konkreta sammanhang 

(Säljö, 2000). Kopplat till kursplanen för musik i Lgr 11 kan artefakter exempelvis utgöras av 

noterad musik och musikinstrument och den sociala miljön av klasskamrater, lärare och den 

sammantagna undervisningssituationen. Ett konkret sammanhang för lärande i musik tolkas här 

som ’eleven i musicerandet’, exempelvis i processen från inlärning av enskild stämma till 

samspel med andra elever och eventuellt med en målbild i form av framträdande i sikte. 

Vygotskij berör även frågan om estetikens värde och tar bestämt avstånd från att det skulle ligga i 

estetikens roll att vara medel för andra mål. Istället ligger värdet i att människor skapar estetiska 

reaktioner i samhället och för det uppväxande släktet om att kunna reagera på dessa (Lindqvist, 

1999). I avsnittet om kreativitet och fantasi tydliggjordes skillnaden mellan reproducering och 
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föreställning eller fantasi. Reproducering kan kortfattat sägas handla om att befästa och 

återupprepa samma mönster medan kreativiteten och fantasin i hjärnans kombinatoriska process 

kan ge upphov till att förändra nuet och föra utvecklingen framåt (Vygotskij, 1995).  

Sammantaget framträder såväl konvergenser som diskrepanser mellan Lgr 11 och Vygotskijs och 

Säljös tankar. Eleverna i svensk grundskola förväntas inte studera musiken utifrån. De ska inte 

enbart titta och lyssna, utan aktivt musicera medelst artefakter i form av instrument, tekniska 

verktyg och notbilder tillsammans med läraren och klasskamraterna i sociala praktiker med 

läraren som handledare in i högre utvecklingszoner. Av läroplanens syfte framgår att 

musicerandet ska ske i olika genrer och att elevernas skapande ska ha en framträdande roll. 

Därtill ska eleverna ges förutsättningar för att analysera och samtala kring musikens uttryck i 

olika sammanhang och just språket som medel för utveckling och lärande är centralt i 

sociokulturell teori. Musikämnet angrips ur ett flertal olika vinklar och ska skapa förutsättningar 

för elevers förmåga att musicera och utvecklande av kreativitet. Syftet ligger därmed nära 

Vygotskijs syn på lärarens uppfostrande roll. En tydlig diskrepans framträder dock i det att Lgr 

11 anger att elevers estetiska processer ska bedömas och betygsättas, vilket av Vygotskij 

betraktades som vanskligt och felaktigt (Lindqvist, 1999). 
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4. Metod 
 

Undersökningar kan göras med olika uppläggningar: som en survey, experiment eller fallstudie. 

Experiment är enligt Davidson och Patel lämpligt för att undersöka ”enstaka variabler”, t.ex. hur 

musik påverkar bilkörande (Patel & Davidson, 2003, s. 55). De beskriver vidare att i en 

surveyundersökning görs undersökningen t.ex. genom intervju eller frågeformulär och möjliggör 

undersökningar och informationsinsamling på en större population. En fallstudie däremot 

kännetecknas av att undersökningen görs på en mindre population fall. Fallen kan vara såväl 

människor som situationer och organisationer.  

I fallstudier är det vanligt att information av olika karaktär samlas in för att ge en så fyllig bild av 

det aktuella fallet som möjligt. Om fallet t.ex. är en arbetsplats kan såväl intervjuer som 

observationer och enkäter kombineras i datainsamlingen (Patel & Davidson, 2003, ss. 54-55). 

Frågeställningens karaktär är av sådant slag att experiment inte kom att övervägas som ett 

alternativ. En survey skulle förvisso kunna ge ett bredare och eventuellt ett mer generaliserbart 

analysmaterial men tidsaspekten talade emot en undersökning med en stor population. En 

fallstudie däremot bedömdes som tidsmässigt möjligt samt som ett bra alternativ för att kunna gå 

på djupet, om än på ett fåtal individer. 

För att samla in information och för att analysera material finns olika tekniker. Till exempel kan 

forskaren granska befintliga dokument, göra intervju- eller enkätundersökningar (Patel & 

Davidson, 2003). Att finna befintliga dokument som kan ge svar på frågan Hur ser lärare på 

elevers förutsättningar att nå målen i musik enligt Lgr 11 i årskurs 9? bedömdes som föga 

genomförbart, då Lgr 11 infördes 1 juli 2011 och är i implementeringsstadiet när detta skrivs. 

Kvarstod gjorde enkätundersökning eller intervjuer. För undersökningen valdes intervju som 

teknik, då det bedömdes kunna ge ett önskvärt djup genom utförligare svar och möjligheten att 

både kunna förtydliga och ställa följdfrågor på plats, vilket kändes viktigt för att få önskvärd 

kvalitet. Möjlighet att kunna ställa följdfrågor och förtydliga skattades som särskilt viktigt i detta 

fall, eftersom den som skulle genomföra intervjuerna (jag själv) inte kan räknas till de erfarna 

forskarna. 

Vidare fanns det möjlighet att genomföra intervjuer i grupp, att genomföra dem med en person åt 

gången eller att använda sig av båda varianter. Jag valde att göra enskilda intervjuer för att få 

deras helt egna uppfattningar. I grupp gjorde jag bedömningen att deras svar skulle komma att 

påverka varandras och i värsta fall i en sådan utsträckning att den enskildes ursprungliga 

uppfattning ej skulle bli urskiljbar. Detta resonemang stöds även av Trost (1997) som menar att 

intervjusvar som uppkommit i grupprocesser kan resultera i majoritetssynpunkter samt att 

nyanserade och ärliga svar framför allt framkommer i individuella intervjuer. Därtill anförs en 

etisk aspekt i det att deltagare i en gruppdiskussion kan komma att använda yttranden eller 

ageranden mot varandra i andra sammanhang medan intervjuaren har tystnadsplikt (Trost, 1997).  
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4.1 Kvalitativa intervjuer 
 

Backman (2008) behandlar i boken Rapporter och uppsatser det kvalitativa perspektivet och den 

tillhörande intervjun. 

Ett alternativ till det traditionella förhållningssättet, där man alltså betraktar den omgivande 

verkligheten som mer eller mindre objektiv, är att se den subjektivt. Verkligheten är då, menar 

man, en individuell, social och kulturell konstruktion. Intresset förskjuts mot att studera hur 

människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten, inte som i den naturvetenskapliga 

traditionen hur man observerar, registrerar och ”mäter” en mer eller mindre given verklighet. I 

detta senare perspektiv separerar man individen från omvärlden och söker förklara hur den 

objektiva verkligheten ser ut och hur den är beskaffad. (Backman, 2008, s. 53) 

 

Ett flertal aspekter bör tas i beaktande inför det att en intervju ska genomföras: strukturen för 

intervjuerna, etik kopplat till intervjuer, genomförandet av intervjun och bearbetningen av 

materialet. 

Då det fanns en mängd frågor som skulle besvaras och för att svar i de respektive intervjuerna 

skulle kunna ställas emot varandra såväl som tillföra perspektiv på varandras, så valdes en hög 

grad av standardisering (Patel & Davidson, 2003, s. 78). Den första delen av intervjun kom att 

bestå av bakgrundsfrågor, tänkta att ge ett slags kvantitativt resultat. En del av dessa var avsedda 

att ge en bild av vilken population i helhet undersökningen behandlade, andra för att ge en bild av 

vilka förutsättningar intervjupersonerna arbetar under. Den andra delen av intervjun var tänkt att 

vara den mer kvalitativa delen, reflekterande frågor i högre grad än den första delen av intervjun.  

Då intervjuunderlaget bedömdes bli omfattande övervägdes en kombination av enkät, som 

respondenterna kunde fylla i inför intervjun, och en intervjudel. Istället valdes en mellanväg: 

Respondenterna fick inför intervjun ett bakgrundsmaterial innehållandes alla bakgrundsfrågor, de 

två första reflekterande frågorna samt utdrag ur Lpo 94 och Lgr 11. Syftet var att i någon mån 

effektivisera intervjuförloppet.
8
 

Patel och Davidson beskriver en slags tratt-teknik, som går ut på att börja med stora öppna frågor 

för att därefter gå mot att bli mer och mer specifik. En omvänd tratt-teknik börjar med de 

specifika frågorna och går mot de övergripande (Patel & Davidson, 2003). I detta fall kom det att 

bli en slags kombination: Först specifika, kvantitativa frågor i stil med vilket år tog de tagit 

examen och hur lokalernas ändamålsenlighet är. Därefter några öppna reflekterande frågor som 

exempelvis vilka skillnader de ser mellan Lpo 94 och Lgr 11 gällande musikämnet och vad det 

innebär för dem att en elev nått upp till de olika kunskapskraven i vissa moment. Slutligen ganska 

smala frågor, avsedda att summera deras tankar kring det hela i stil med de två frågorna om hur 

de ser på sin möjlighet att ge kvalitativ undervisning och vad som begränsar dem från att ge 

kvalitativ undervisning. 

 

  

                                                   
8
 I bilaga 3 finns hela intervjumanualen med. Notera dock att bakgrundsmaterialet för lärarna ej innehöll frågorna 17-

26 eller utdragen ur skollagen.  
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4.2 Intervjumanus 
 

Ett intervjumanus
9
 togs fram med förhoppningen att intervjuerna med hjälp av detta skulle ge 

svar på så många av frågeställningarna som möjligt samt för att frågorna skulle vara tydliga och 

enkla att förstå (Brinkmann & Kvale, 1997).  

Frågorna hade en genomtänkt ordning och en hög struktureringsnivå (Patel & Davidson, 2003) 

med början i den enskilde lärarens bakgrund, arbetssituationen och arbetsmiljön för att sedan gå 

in på lärarens uppfattning och tolkning av läroplanerna och hur undervisningstiden fördelas. 

Därefter följde frågor om hur läraren tolkar elevernas förutsättningar att nå vissa specifika mål 

inom musikämnet, vad som krävs för att uppnå olika betygsnivåer och vad de nyanserande 

värdeorden innebär. Lärarna fick också svara på hur elevernas förkunskaper ser ut när de kom till 

årskurs 7, vilka åtgärder som sätts in när vissa hinder uppstår och hur mycket tid de uppskattar 

behövs för att nå målen. Avslutningsvis ställdes frågor om vilka möjligheter läraren ser i den 

fysiska arbetsmiljön följt av en fråga om vilka begränsningar den innebär, om läraren anser att 

eleverna får likvärdig och kvalitativ undervisning samt vilka möjligheter läraren anser sig kunna 

ge kvalitativ undervisning respektive anser sig begränsad att ge kvalitativ undervisning.  

Då såväl huvudfrågeställningarna som de övriga frågeställningarna är många och den egna 

nyfikenheten dessutom stor så blev det många frågor. Till viss del användes också just 

garderingsfrågor, som Patel och Davidson avråder från (Patel & Davidson, 2003, s. 82). 

 

4.3 Genomförande 
 

Respondenterna som önskades var musiklärare i årskurserna 7 till 9 från olika delar av norra 

Sverige. Fem intervjuer sågs som en lämplig mängd i förhållande till uppsatsens storlek och 

mängden tid avsatt för uppsatsen.  

För att få en uppfattning om huruvida frågorna var tydliga nog och om de gav svar på 

frågeställningarna samt hur stor tidsåtgång som kunde vara rimligt, så gjordes en pilotintervju 

med en musiklärare i vänskapskretsen (Patel & Davidson, 2003). Därefter gjordes vissa mindre 

justeringar och tidsramen fastställdes till 30-45 minuter. 

En viss geografisk spridning ansågs lämplig. Potentiellt relevanta respondenters kontaktuppgifter 

inhämtades först och främst från olika skolors hemsidor. För en första kontakt föredrogs 

telefonkontakt, då intresset förutsattes vara lägre vid kontaktsökande mailledes. Det var dock 

svårt att lyckas pricka in en tid då lärarna var tillgängliga, särskilt i de fall då endast 

telefonnummer till ett arbetsrum eller en växel fanns att tillgå. Det visade sig att förteckningar 

över personal hos barn- och utbildningsnämnden var en lyckosam väg. I vissa fall fanns lärarnas 

mobilnummer tillgängliga där och att betrakta som offentlig handling som jag fick ta del av. En 

lärare svarade sig dock villig att delta även efter mailförfrågan. 

                                                   
9
 Se bilaga 1. 
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Vid tagen kontakt tydliggjordes uppsatsens syfte och vad intervjun därmed skulle komma att 

behandla, nämligen att ur musiklärares perspektiv skapa en bild av elevers förutsättningar att 

uppnå kunskapskraven för musik i årskurs 9. De fick även informationen att intervjun beräknades 

ta 30-45 minuter. Ett fåtal återkom ej med svar eller tackade nej, sammanlagt sex stycken. Om 

motiv till att ej vilja eller kunna delta angavs så var flertalet med motiveringen att intervjuerna 

skulle äga rum under en väldigt stressig tid av året (de två sista veckorna i november). Lärarna 

som ville delta fick själva välja var intervjun skulle genomföras och vid vilken tidpunkt inom den 

tvåveckorsperiod som angivits som intervjuperiod. Alla lärare utom en valde att förlägga 

intervjun på sin egen arbetsplats. Under intervjuperioden fick en av lärarna förhinder och den 

intervjun senarelades därför till veckan efter den tänkta intervjuperioden. 

Inför intervjun förtydligades att deras arbetsplats, kommun eller namn skulle skyddas i så hög 

mån som möjligt men med inrådan att de också bör beakta sin egen öppenhet om vad som 

avhandlats gentemot framför allt andra kollegor, då jag såg detta som en väg för identitetsröjande 

lika stor som någon annan. Intervjuerna spelades in på en diktafon och fördes därefter över till 

min dator via USB-ingång. 

Som intervjuare hade jag utgångspunkten att i så ringa mån som möjligt styra deras reflektioner 

och ställningstaganden mer än frågorna i manuset redan gjorde. Efter att ha ställt en fråga från 

intervjumanuset intog jag rollen av aktiv lyssnare, som med hjälp av subtila medel som 

nickningar, leenden, blinkningar eller ett ”mm” snarare än genom en mängd uttalade följdfrågor 

styrde samtalet vidare (Brinkmann & Kvale, 1997). Vid flera tillfällen slog det mig hur vissa av 

lärarna, efter en kort tystnad, gjorde intressanta egna associationer som var helt oväntade för mig. 

Att låta tystnaden styra kan också beskrivas som en slags intervjufråga, helt enkelt kallad tystnad, 

och det visade sig vid tillfällen vara mycket effektivt för mina ändamål i några av intervjuerna 

(Brinkmann & Kvale, 1997). I de fall den ställda frågan uppfattades obesvarad på grund av 

missförstånd förtydligades frågan i de allra flesta fall. Ibland användes även tolkande frågor när 

oklarhet uppstod i vad den intervjuade personen avsåg, exempelvis när en lärare uppfattades som 

motsägelsefull (Brinkmann & Kvale, 1997).  

 

4.4 Behandling av intervjusvar 
 

Under transkribering av intervjuerna gjordes viss korrigering mot skriftspråk för att ytterligare 

avidentifiera personerna samt för att göra texten begriplig, detta på inrådan av min handledare. 

Även Brinkmann och Kvale anser att intervjucitat bör ”återges i en läsbar skriftlig form i 

slutrapporten” (Brinkmann & Kvale, 1997, s. 301). Konfidentialitet och etik är något som tas upp 

i hög grad i Brinkmann och Kvale (1997) och citatet härefter kan ses som en god sammanfattning 

av det som genom hela processen oroat mig:  

När forskaren ska rapportera offentligt om privata intervjuer aktualiseras åter frågan om 

konfidentialitet, liksom frågan om vilka konsekvenser som den publicerade rapporten kan få både 

för intervjupersonerna och för den grupp som de tillhör. (Brinkmann & Kvale, 1997, s. 79)  

 

I avidentifieringssyfte togs t.ex. stammande bort i hög grad: De, de, det är inte bara… ändrades 

till Det är inte bara… Dialektala uttryck, slang och talspråk ändrades i viss mån: sånna hära 
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ändrades till sådana här och dom till de och dem. Angivna namn på personer, skolor och orter är 

antingen ersatta med andra namn eller borttagna.  

I förtydligande syfte användes i flera fall klammer för att förtydliga vad som försiggår eller avses. 

När någon exempelvis nös eller skrattade, för att göra språkliga tillägg för att göra meningen mer 

begriplig, för att visa på längre tankepauser eller när andra icke i ord nämnda skeenden ägde rum 

som på ett eller annat vis borde tydliggöras i transkriptionen. För att illustrera avbrutna meningar 

användes tre punkter efter det sagda. Det kunde gälla avbrutna meningar som talaren själv valt att 

avbryta eller som avbrutits av någon annan. I det fall meningen fortsätter senare användes tre 

punkter före det sagda. I somliga fall pratade intervjupersonerna i långa svep utan uppenbara 

pauser. Då och förstås även vid andra tillfällen har jag sökt utröna var pauser och punkter är mest 

rimliga att placera i flödet. I det fall det var enskilda, starka betoningar av ett ord markerades 

dessa med fet stil. Ett påhittat exempel skulle kunna se ut som följer: 

Jona: 

Det är inte bara… 

[Intervjuaren nyser] 

 

Jona: 

Prosit! 

Intervjuare: 

Menade du att det inte enbart är du som spelar… 

 

Jona: 

Ja, just precis! 

Intervjuare: 

… saxofon? 

 

Jona: 
Mm. 

[En elev kommer in i rummet] 

 

Jona: 

Hej Sara! [Tänker] Men det är också möjligt att det finns de som spelar saxofon utan att jag vet om 

det för att de inte sagt det, eftersom de inte vet om att jag spelar sax[ofon] ens och därmed inte 

kommit på tanken att jag skulle kunna vara intresserad. Och det är ju inte heller alla som är så 

pratglada på det här stället. [Det är] faktiskt rätt många som inte ens känner varandra fast de jobbat 

ihop i flera år. Ibland ända tillbaka till 70-talet. Det är lite märkligt när man tänker [på det]. 

 

Transkriptionerna av intervjuerna omfattade 101 sidor. En metod för databehandling behövdes 

således. Enligt Backman (2008) finns det inte några givna former för återgivande av 

intervjuresultat: 

Om den traditionella vetenskapliga rapporten kan skrivas i efterhand, dvs. när observationerna 

redan är gjorda, och enligt ett visst internationellt standardiserat mönster, så är detta inte fallet i 

den kvalitativa ansatsen. Den kvalitativa rapporten, den som härrör ur det kvalitativa perspektivet, 

har ännu ingen mall, inga rekommendationer, som man kan följa. /…/ Avsaknaden av en standard 

för den kvalitativa dokumentationen gör vidare rapporteringen till en komplicerad – och ibland 

mödosam – fas. (Backman, 2008, ss. 61-62) 
 

Omfattande mängd data, som kan bli resultatet av intervjuer, förutsätter att ett urval görs. ”Att 

vara koncentrerad, dedicerad och konsekvent på denna punkt reducerar datamassan avsevärt”  
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(Backman, 2008, s. 69). Backman betonar även att slutresultatet måste kännas ärlig. Tolkningen 

och urvalet får inte utelämna motsägelser och aspekter som förvanskar bilden av intervjuernas 

innehåll. 

Transkriptionerna lästes igenom noggrant. Intressanta fakta och uttalanden markerades. Därefter 

sammanfattades det som ansågs relevant för uppsatsen utifrån vissa teman, tätt kopplade till en 

eller flera av intervjufrågorna. Dessa återges i resultatdelen som rubriker. I återgivandet har 

respektive lärare fått ett fingerat namn (Brinkmann & Kvale, 1997) som inte är kopplat till dem 

själva eller till något särskilt kön. Könsaspekten är medvetet utelämnad. Avsikten är att 

resultatdelen ska läsas som att det är människor med yrket musiklärare som berättat detta. 

Undersökningen är alltför liten för att det skulle kunna dras några slutsatser om eventuella fysiska 

eller psykiska könstillhörigheter och det är heller inte uppsatsens avsikt att detta ska studeras. 

Som en följd av detta används pronomenen hen (subjektsform), henom (objektsform) och henens 

(genitivform). 

I resultatdiskussionen reduceras materialet ytterligare i en hermeneutisk ansats till några för 

uppsatsen intressanta teman. Mer om hermeneutik i följande kapitel. 

 

4.5 Hermeneutik 
 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt har använts sedan flera hundra år tillbaka av humanister för 

tolkning av framför allt religiösa, juridiska och litterära texter (Brinkmann & Kvale, 1997). 

Tolkningsprocessen beskrivs av Ödman (2007) som ett pusselläggande som tar sin början 

mängder av olika bitar som på något vis ska sättas samman till en bild. Bit för bit fogas samman 

utifrån det att likheter upptäcks och man upptäcker att de passar ihop till dess olika sjoks bilder 

framträder. Bildsjoken i sig hänger också samman på något vis, men hur blir tydligt först efter det 

att alla pusselbitar lagts samman (Ödman, 2007).  

Brinkmann och Kvale (1997) beskriver hur tolkaren ser ömsom till helheten av texten och 

ömsom till de olika delarna och sen till helheten igen i en slags växel- eller cirkelrörelse för att 

därigenom få en djupare förståelse för texten. Beroende på vilken fråga som ställs ger texten 

olika svar och får olika innebörder. Resultatet kan därmed bli vitt skilt beroende på vem som 

tolkar texten. Gällande förmedlandet av tolkningen så är en av utmaningarna vid bearbetning av 

texter i hermeneutisk anda att undvika att falla i fällan för tendentiös subjektivitet. Det innebär att 

tolkaren av texten lyfter ut och behandlar endast det som stöder den egna uppfattningen. 

Motpolen är perspektivisk subjektivitet som istället bygger på att tolkaren granskar texten utifrån 

många olika perspektiv och frågeställningar, vilket ämnar ge en mångfald av subjektiva 

perspektiv som styrker resultaten. En förutsättning för god tolkning är kännedom om ämnet och 

det önskade resultatet är ”ett inre sammanhang i texten, utan logiska motsägelser” (Brinkmann & 

Kvale, 1997, s. 226). 

Som arbetsprinciper nämner Ödman (2007) fyra aspekter: förhållningssättet vid tolkningen, hur 

vi tolkar, tillvägagångssätt vid valet av tolkning samt förmedlandet av förståelse och tolkning. 

Förhållningssättet förutsätts vara öppet. En utgångspunkt kan då vara att söka efter motsägelsefull 

information, dvs. identifiera vad som inte passar samman och därmed inte hänger ihop. 
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Förförståelsen av det som granskas bör redovisas tydligt, vilket i detta sammanhang t.ex. skulle 

kunna avse informationen i bakgrunden av uppsatsen eller intervjupersonernas bakgrunder. Detta 

för att andra läsare ska veta grunden till de av författaren dragna slutsatserna och kunna förhålla 

sig till dem. Arbetsprincipen vid valet av tolkning ska det finnas en hållbar ”inre logik” med 

tolkningar som har ”rimlig anknytning till det material som används och med existerande 

information som har beröring med materialet” (Ödman, 2007, s. 241). Vid förmedlandet av 

förståelse och tolkning betonar Ödman vidare att det ska vara lättillgängligt för läsaren, språkligt 

men också vad gäller utförlighetsgrad. En läsare ska kunna sätta sig in i ämnet med hjälp av 

redovisad förförståelse och tydlig tolkning (Ödman, 2007). 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 
 

I arbetet med en undersökning bör reliabilitet och validitet tas i beaktande. Trost (1997) beskriver 

reliabilitet som tillförlitlighet och är en inte helt okomplicerad en aspekt när det rör sig om 

kvalitativa intervjuer. Den konstans som exempelvis kan eftersträvas inom den 

naturvetenskapliga världen blir ur ett interaktionistiskt perspektiv kanske intressant ur omvänd 

synvinkel. Dvs. det som inte är konstant utan föränderligt är intressant i exempelvis mänskliga 

processer. Likaså är objektiviteten inte alltid eftersträvansvärd, vilket redogjorts för redan i 

kapitel 4.5 Hermeneutik. Däremot ser Trost att objektiviteten kan ses som så att en läsare ska 

kunna ta ställning till resultat och resonemang utifrån redogörelserna i exempelvis en uppsats. 

Vidare beskriver Trost begreppet kongruens som, kopplat till kvalitativa intervjuer, kan handla 

om att de perspektiv på frågor som används för att få fram svar på föreliggande frågeställningar. 

Med precision kan i sammanhanget avses att inte tro sig veta någonting innan man verkligen vet, 

vilket gör det viktigt att kontrollera om det jag tror mig ha förstått är korrekt (Trost, 1997, ss. 99-

101). 

 

Begreppet validitet kopplat till kvalitativa studier handlar enligt Trost (1997) om ifall den fråga 

varmed jag avser undersöka någonting verkligen mäter det jag avser att ta reda på och berör 

därmed giltigheten. Som exempel nämner Trost följande:  

Om jag t.ex. i en kvalitativ intervju frågar hur den intervjuades familj ser ut så är jag intresserad av 

att veta vad den intervjuade menar med sin familj. Inte familjebegreppet i största allmänhet eller 

vad flygbolagen menar med familj då de gör reklam för familjerabatter. (Trost, 1997, s. 101)  

 

Just trovärdigheten räknas av Trost (1997) till de största problemen med det kvalitativa 

angreppssättet, vilket också gör insamlandet och redovisningen av insamlade data till en väldigt 

viktig del i processen som i hög grad påverkar trovärdigheten (Trost, 1997). 

 

4.7 Definitioner 
 

Avsikten har varit att använda så enhetliga och tydliga begrepp som möjligt. Exempelvis används 

termerna lågstadium för årskurserna 1-3, mellanstadium för 4-6 och högstadium för 7-9. För de 
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olika läroplanerna används vedertagna förkortningar. T.ex. förkortas läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet från 1994 Lpo 94. 

  



 

31 
 

5. Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna att redogöras för under ett antal rubriker, 

motsvarandes en eller flera av de olika frågorna i intervjumanuset. Först presenteras 

bakgrundsfakta om respondenternas och deras förutsättningar på arbetsplatsen under rubrikerna: 

Intervjupersonernas bakgrund och Arbetssituationen.  

Därefter kommer mer reflekterande ämnen:  

 Skillnader mellan Lpo 94 och Lgr 11 

 Fördelning av undervisningstiden med hänvisning till Lgr 11 

 Lärarnas uppfattning om elevernas möjlighet att uppnå kunskapskraven 

 Innebörden av att uppnå betyget E, resp. C och A 

 Metoder för bedömning, elevernas förkunskaper 

 Åtgärder och stöd för elevers lärande 

 Vilken tidsomfattning som behövs för att uppnå E  

 Arbetsmiljöns fysiska möjligheter och begränsningar 

 Likvärdig och kompensatorisk undervisning  

 Kvalitet i undervisningen 
 

Som nämnts i metodkapitlet har intervjupersonerna tilldelats fingerade, könsneutrala namn. I 

resultatredovisningen kommer således det könsneutrala pronomenet hen att användas.  

 

5.1 Intervjupersonernas bakgrunder 
 

Fem stycken utbildade musiklärare kom att delta i undersökningen. I uppsatsen har de fiktiva 

namn. Lärarna är födda mellan 1955 och 1975 och samtliga har studerat vid en 

musiklärarutbildning i Sverige. Tre av dem har även angett att de innan musikhögskolestudier 

läst musik på en folkhögskola. Samtliga har tagit ut sin lärarexamen efter 1990.  

Efter uttagen lärarexamen har samtliga i huvudsak arbetat som musiklärare. Vid det här laget har 

alla arbetat mer än 10 år som lärare inom det obligatoriska skolväsendet. Samtliga undervisar 

idag elever i årskurserna 4-9 men någon har även lägre åldrar än så.  

 

5.2 Arbetssituationen 
 

Adan och Kim arbetar heltid. Charlie, Sam och Tove har av olika anledningar nedsatt arbetstid 

och arbetar mellan 80-90 % som musiklärare.  
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5.2.1 Elever, grupper och mängd undervisningstid  
 

Adan undervisar 24 elevgrupper på två olika skolor, alla i helklass. Sammanlagt har hen 560 

elever med 1 050 minuters undervisningstid per vecka varav den allra största delen är i musik 

men en liten del är i ett annat ämne. Eleverna i högstadiet har nu 40 minuters undervisningstid i 

årskurserna 7 och 8 och 60 minuter i årskurs 9. Att det blev 60 minuter i årskurs 9 var för att en 

tillfällig lösning av en händelse blev permanent. Adan tyckte att det var bra och opponerade sig 

inte däremot. 

Charlie har ingen aning om hur många minuter i veckan som ägnas åt undervisning men har 18 

elevgrupper och uppskattar sig ha ungefär 360 elever på sex olika skolor. Alla grupper är 

helklasser och består av mellan 14-30 elever. Det är i genomsnitt 20 elever per klass. På 

högstadiet har eleverna från och med höstterminen 2011 fått 40 minuter genom alla tre 

årskurserna, jämfört med det tidigare upplägget som innebar 50 minuter i årskurs 7 och 40 

minuter i årskurs 9. 

Kim har liksom Adan 24 elevgrupper, alla på en skola med sammanlagt 265 elever och 965 

minuters undervisningstid per vecka. Årskurserna F-2 har musik i helklass och 3-9 i halvklass, så 

som flest är det 15 elever i grupperna. I årskurserna 7, 8 och 9 har eleverna 60 minuters 

undervisningstid i veckan. 

Sam har 17 grupper i musik på två olika skolor. Klasserna är uppdelade för att få mindre grupper 

generellt, så det är inte mer än 18 elever, oftast 13-16 elever, i varje grupp. Någonstans mellan 

285 och 300 elever anger Sam sig ha på sina 1 040 minuter undervisning i veckan. Eleverna har 

50 minuters undervisningstid i årskurs 7 och 9. I åttan har eleverna ingen musik. 

Tove har 12 klasser i musik på två olika skolor. Årskurserna 4-7 har helklass medan åttorna och 

niorna är uppdelade i mindre grupper om max 16 elever. Sammanlagt har hen 260 elever i sin 

nedsatta tjänst. En heltid motsvarar 1 040 minuters undervisningstid i veckan och Toves är 

fördelad på två olika skolor. Eleverna har 50 minuter musik i årskurs 7 och 9 och 40 minuter i 

årskurs 8. 

Sammanfattning: 

Lärarnas förutsättningar i mängd elever skiljer sig markant åt i vissa avseenden. T.ex. har Adan 

och Kim båda en heltidstjänst men Adan har undervisning med dubbelt så många elever som Kim 

(560 resp. 265 elever) men med lika många grupper. Charlie har i sin undervisning 100 elever 

mer än Kim och åker då runt på 6 skolor i sin nedsatta tjänst.  

Gruppstorlekarna skiljer sig också. Adan har i genomsnitt 23 elever per grupp, Charlie har i 

genomsnitt 20 (max 30), Kim 11 (max 15), Sam har ca. 17 (max 18 i varje) och Tove har max 16 

elever per grupp. 

Mängden undervisning lärarna bedriver spänner från Kims 965 minuter per vecka (heltidstjänst) 

till Sams 1 040 minuter i en tjänst på mindre än 90 %.  
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5.2.2 Lokaler och utrustning 
 

Adan, Kim, Tove och Sam är alla nöjda med sina lokaler. De har tillgång till åtminstone en (i 

vissa fall två) större musiksalar och några mindre rum för till exempel ensembler.  

Charlie är förvisso nöjd med lokalerna som finns på högstadiet och utrustningen som köpts in 

under en längre tidsperiod av henom själv men i övrigt är det torftigt med såväl lokaler som 

utrustning. På en av skolorna finns exempelvis ett rum med musikinstrument men rummet är så 

litet att de aldrig kan vara där med helklasser:  

På sista tiden så har jag använt, så har jag tagit delar ur klassen, så har vi gått dit och spelat lite 

grand så har de andra fått vara själv och göra någonting annat teoretiskt eller så. Men, det är 

ingenting som jag brukar göra, men det har jag gjort nu för att de ska, för att de ska kunna 

uppfylla läroplanen. 

 

I övrigt är hen i vanliga klassrum och bär runt de instrument och det material som finns att tillgå. 

Det är endast på högstadiet som det finns klassuppsättning av t.ex. gitarrer. Det framgick att på 

högstadiet finns det en egen budgetpost för musikämnet. Den var tidigare på 10 000 kr och är 

numera på 7 000 kr per år. Rutin är dock att gå och be om pengar till inköp och ”då finns det 

oftast inte så mycket att köpa in för” berättade Charlie. 

Samtliga förutom Adan har berättat att de själva planerat och köpt in instrument under flera år för 

sin musikundervisning på högstadierna då det var otillräckligt när de kom till sin arbetsplats. Lite 

varje år med en långsiktig planering utifrån en begränsad budget. Under det att Sam pratade om 

elevers förkunskaper nämndes att förutsättningarna för musikundervisning på andra låg- och 

mellanstadier ser annorlunda ut än de egna: ”på många låg- och mellanstadier har de inte ens en 

musiksal, ingen utrustning alls, utan det handlar om att sitta och sjunga – fortfarande! Idag!”. 

Förutom Charlies problem med lokaler och instrumentsläpande på fem av de sex skolorna verkar 

lärarna överlag nöjda med tillgång på utrustning och instrument. Förklaringen kan ligga i det bara 

är Charlie och Sam som åker iväg för att ha undervisning på en annan skola och lämnar en 

ordinarie, välutrustad lokal. Det finns önskemål om att köpa in något extra, några gitarr-capon, en 

bas till eller ett par rejäla congas till exempel men basbehovet verkar tillfredsställt. En av lärarna 

berättar att då det finns profilklasser på skolan så har möjligheterna till inköp utökats genom 

tillgång till en större budget. Inköpen kommer då även den intervjuade läraren till del.  

Vad gäller övrig utrustning som till exempel projektor, PA, inspelningsapparater, musikprogram 

etc. så verkar det också finnas vad lärarna själva anser sig behöva. Alla lärarna har tillgång till en 

dator, bärbar eller stationär, under arbetet. En av lärarna har en interaktiv tavla installerad i sitt 

klassrum som används som en dator för att se och höra på youtube eller för att söka upp 

information på om ett instrument eller liknande samt som en tavla och arbetsredskap att skriva 

upp och spara information på. Under denna fråga var det ingen av lärarna som sade sig sakna 

datorer till eleverna men det framkom senare under intervjuerna med både Sam och Tove att de 

önskade att eleverna hade tillgång datorer. 

Sammanfattning: 

På högstadieskolorna finns väl utrustade musiklokaler som lärarna är nöjda med, minst en stor 

och därtill något eller några grupprum. Trots att både Sam och Tove senare under intervjun såg 
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bekymmer med att eleverna ej har tillgång till datorer så var det inget de reflekterade över i 

början av intervjun och inte heller senare när vi kom att tala om vad som kunde begränsa dem 

från att ge kvalitativ undervisning. Charlie reser mellan sex olika skolor och har på fem av dem, 

på alla utom högstadiet, problem med lokaler och utrustning.  

 

5.2.3 Läromedel 
 

Det framgick att lärarna gör mycket av sitt material själva. Adan berättade att det finns i olika 

pop-böcker och liknande men att de oft kommer försent, att man måste plocka upp det eleverna 

vill spela där och då. I likhet med Kim, Tove och Sam så använder hen i väldigt hög grad nätet 

för att lyssna, hämta hem text och liknande. Adan berättade att eleverna efter ett tag brukar be om 

att få spela moderna låtar och hur hen plankar och anpassar uppgifter efter elevernas behov och 

möjligheter. 

Vilken repertoar eleverna jobbar med har stor betydelse för resultatet anser Adan. 

Motivationsgraden hos eleverna ökar när de är med och beslutar men hen ser också en baksida: 

Och det kan vara jobbigt också och jag tänker vilka av de andra lärarna måste liksom tillverka en 

ny bok, bara för att man ska ha en uppgift som eleverna ska jobba med? Och så är det ju när man 

ska spela låtar. /…/ Men på samma gång, det står ingenstans att jag är skyldig att tillhandahålla de 
nyaste låtarna. För det kräver ju mycket mer jobb, för jag har ju massor med arr som jag bara kan 

plocka fram sådär, men när det är en ny låt då måste jag ju liksom lära mig allting för att kunna 

visa och eventuellt också kunna sjunga ibland. För ibland tycker jag, det är lätt att lära sig melodin, 

men så ska man ju sätta texten också. Ibland är det konstiga rytmer som man måste – jag börjar ju 

bli gammal – å måste man ju lyssna jättemånga gånger för att sätta de här grejorna. Och allt det här 

kan ju kräva helger. Så det gör man ju inte varje vecka. Och ibland så förbannar man sig själv: Åh, 

nu ska jag inte göra så här något mer! 

 

Vi skrattade bägge två efter beskrivningen av situationen, sen sade Adan: ”Fast när det då som 

funkar bra då blir man ju lycklig istället.” Det verkar finnas en slitning mellan viljan att ge 

eleverna uppgifter som motiverar dem och att inte vilja ta av sin fritid för förberedelser. 

Charlie använder några böcker med exempel på moment för musikundervisning i lägre åldrar. På 

högstadiet blir det dock egna noter och inspiration från sådant som använts under studietiden på 

musikhögskolan eller att planka.  

Kim har ännu inte hittat läromedel som passat undervisningen och sade sig också vilja undvika 

att bli för låst och hindra elevinflytandet, men som inspiration kan hen använda sig av böcker. 

Även Tove använder sig av böcker just för att hämta inspiration till musikteoretiska delar av 

ämnet. 

Men jag är väldigt noggrann med det, att när eleverna spelar ensemblespel, att de får spela låtar 

som de själv tycker om, för det är då som de lär sig bäst. Om jag ska välja låtar åt dem så blir de 

förmodligen då mossiga låtar, tycker de [skrattar till]. Då är de inte intresserade av att lära sig på 
samma sätt. 

 

Alltså arbetar hen utifrån vad eleverna inom respektive grupper kommer överens om, så länge det 

håller sig till skolans värdegrund. Text och ackord hämtas ofta från nätet, dock kan justeringar 
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behöva göras eftersom det inte alltid stämmer. Likaså behöver låtarna anpassas i de fall 

originalversionerna har trummaskiner eller är datorbaserade. Till det skrivs grepptabeller för 

gitarr och piano samt trumnotering ut. Tove ser en vits med göra eget läromedel av två olika 

anledningar: för undervisningen ur elevernas synvinkel ska vara intressant och för att det är 

intressant för Tove själv som en del i det egna lärandet. Att knyta musikteorin till de faktiska 

spelsituationerna tror Tove dessutom bidrar till att elevernas förståelse för nyttoaspekten ökar, 

vilket i sig gör att inlärningen blir bättre. 

 

Sam använder en del hitsböcker och vispop men tillverkar också mycket själv och återanvänder 

tidigare använt material: ”Det är inte så att jag måste nytillverka riktigt hela tiden utan jag kan ju 

använda gammalt. Men den större delen är sådant som jag gjort.”  
 

Sammanfattning: 

Lärarna tillverkar sitt eget material i hög utsträckning. Internet används som en källa för att 

hämta grunder till låtar och därtill plankas det som behövs, t.ex. stämmor och det som inte 

stämmer i internetversionen. Därtill arrangeras låten för att fungera i undervisningssituationen. 

Sam säger sig använda hits- och vispopböcker i viss utsträckning medan Adan tycker att de 

kommer för sent för att kunna tillfredsställa eleverna. Kim drar sig för att använda läromedel i 

undervisningen för att inte förhindra elevinflytande eller låsa undervisningen därtill, men också 

för att inget material än upplevts lämpligt att använda sig av annat än som inspiration. Charlie 

använder sig i högstadiet av egna noter och inspiration från den egna studietiden och plankar i 

övrigt. Tove låter eleverna bestämma låtar och använder läromedel enbart som inspiration till 

t.ex. musikhistorieundervisning.  

 

5.2.4 Kompetensutveckling de senaste fem åren 
 

På frågan om kompetensutveckling de senaste fem åren så framgick det av intervjusvaren att 

endast en har fått någon slags kompetensutveckling kopplad till musik och det av en tillfällighet 

eftersom personen kom att delta i ett forskningsprojekt som av en händelse fick ett visst 

musikperspektiv, fastän detta inte uttalat var avsikten från början. Annan kompetensutveckling 

upplevde de sig dock ha fått en hel del av. Exempel på detta är ledarskapskurser, IT-utbildning 

samt betyg och bedömning.  

Adan har under medarbetarsamtal önskat kompetensutveckling på ett av de instrument som hen 

dagligen undervisar i. Fastän det finns en tanke om att det egentligen mest handlar om att träna 

och kanske gå och träffa någon handledare då och då så blir det inte någonting av det, då ansvaret 

upplevs hamna helt på henom själv, att fixa vid sidan om allt annat. Det framgick senare under 

intervjun att Adan inte skattar de egna kunskaperna inom data, inspelningsprogram och liknande 

högt men att det heller inte ses som relevant vare sig för eleverna eller för henom själv. Dylik 

fortbildning önskas därmed inte. Däremot har Adan gått en uppskattad ledarskapsutbildning.  

Sam vill läsa till ytterligare ett ämne och lära sig mer om ljudteknik och inspelning och hoppas att 

det kommer att bli möjligt efter sommaren.  
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Kims upplevelse är att det förs väldigt bra pedagogiska samtal på skolan som absolut kan ses som 

kompetensutveckling. Därtill ägnar hen sig på egen hand åt sitt musikintresse och 

kompetensutvecklar sig på så sätt själv inom ämnet. Tove angav sig inte ha fått 

kompetensutveckling inom musik men i betyg och bedömning.  

Även Charlie har gått en ledarskapsutbildning samt en del småkurser: ”Det kan ha handlat om 

sådana där saker som alla har genomgått då och då kallas det för fortbildning, även om det inte är 

någon fortbildning för mig då.” Charlie kompetensutvecklar sig därför på sin fritid i ett av sina 

instrument. 

Sammanfattning: 

Ingen av lärarna har haft någon av arbetsgivaren finansierad kompetensutveckling inom musik de 

senaste fem åren. Charlie har organiserad fortbildning på sin fritid och Kim kompetensutvecklar 

sig på egen hand. Adan säger sig behöva fortbildning i ett av instrumenten och i IT. Den 

instrumentala kompetensutvecklingen blir inte av eftersom Adan inte vill ta tag i det på egen 

hand, parallellt med allt annat som ska göras. Vad gäller IT-utbildning är det inte ett intressant 

område att fördjupa sig i för Adan. Sam funderar på att läsa in ett extra ämne och önskar sig 

fortbildning inom ljudteknik och inspelning. Tove uttrycker inget önskemål om 

kompetensutveckling i musik. 

 

5.3 Skillnader mellan Lpo 94 och Lgr 11 gällande musikämnet i 
allmänhet 
 

Denna fråga var med i utskicket och var därmed en av de frågor de intervjuade var (eller kunde 

vara) förberedda på att få.  

Adan tyckte inte att skillnaderna var så stora förutom vad gällde detaljer, styrningsgrad och 

obligatoriska moment. Vissa moment som hen normalt tidigare gjort i mellanstadiet, exempelvis 

orkesterinstrument, ingår nu i högstadiets centrala innehåll. Adan tycker att det är fel forum och 

förstår inte vad anledningarna därtill är. 

Ja, det går ju hand i hand men det är ju tycker jag mycket mer detaljerat vad man ska göra nu. 

Förut var det ju mer i stora sjok sådär vad man skulle pyssla med och sen fick man välja själv vad 

man skulle göra utifrån det och tolka lite grand. Men nu står det där att till och med lågstadiet ska 

ha klaviatur och rytm och basinstrument och liksom sådär. Då kan jag ju tycka att, ja, just det, på 
vilken tid då? Just för lågstadiet.  

 

Överlag verkade hen tycka att tiden är för knapp och sa i en sammanfattande konklusion:  

Sen kan man ju fortfarande tolka det där lite hur man vill ändå, för att göra det enklare för sig 

själv. För det låter ju väldigt svulstigt med tanke på den lilla tid som är avsatt för musikämnet. /…/ 

Sen kan jag ju alltid hävda att: Jag hann inte det där, jag har så lite tid. Det kommer jag att köra 

med. 

 

Adan beskrev hur lång tid det kan ta att jobba ihop en låt med 25 elever och tycker att det är litet 

grand som utopiska tankar att kunna få in allt som läroplanen föreskriver. För undervisningen tror 

hen inte att det kommer att innebära så stora skillnader. Fast den upplevda högre styrningen kan 
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få som effekt att somligt måste tas tag i, vare sig Adan vill det eller ej. För eleverna tror hen att 

Lgr 11 kan föranleda att eleverna kan komma att få ”en mer innehållsrik undervisning” och att de 

kommer att ”få göra mera saker” eftersom det inte längre är upp till lärarens tolkning utan står att 

eleverna måste göra det.  

Charlie upplevde inte att momenten skiljer sig så mycket åt och gav ett exempel på skillnaden:  

De nya [momenten] är mer specificerade och graderade på ett annat sätt då. I den gamla 

läroplanen, där stod det att man skulle öva samspel till exempel då. Men i den nyare läroplanen då 

står det att man ska öva samspel med olika instrument och att man ska klara av melodier och man 

ska klara av att spela ackord och rytminstrument och så ska man i viss mån eller med viss tajming 

eller med god tajming, alltså att de är lite tydligare på det sättet än vad den förra läroplanen var. 

Där var det lite mer godtyckligt, upplever jag det. Så det är den största skillnaden. 

 

För eleverna tror Charlie att Lgr 11 kan göra det lättare för eleverna att ”veta vilket betyg de ska 

kunna satsa på” samtidigt som bristen på transparens för eleverna gör att det krävs mycket 

förklaringar från läraren för att det faktiskt ska bli tydligt. Att bryta ned mål och kunskapskrav i 

de exakta momenten är något som hen på flera olika sätt anger som viktigt, inte minst för att det 

ska bli lätt för eleverna: 

Att om, till exempel, du ska få godkänt i pianospel, då ska du klara av att spela ackorden C, F, G 

och du ska kunna använda dem i en låt så att… Och spela ett visst antal gånger på ett ackord i en 

följd av varandra. Och det, om man, så kan man säga för grund till exempel, för godkänt då. Så om 

de ska få väl godkänt, då ska du kunna spela, låt säga då, fem ackord och så ska du kunna spela en 

baston samtidigt, då har, då vad heter det, då har du uppnått nästa nivå på betyget då. /…/  

Så det är det lättaste, istället för att säga ”Du ska ha en viss tajming, eller du ska ha god tajming” 

för det är för svårt för dem att avgöra i alla fall. Så man måste försöka vara så enkel och tydlig som 

möjligt. Även om de visserligen klarar av att förstå det, så krävs det så mycket förklaring att, att 

man, då har man ödslat så mycket tid. Man skulle ha kunnat lära sig någonting bättre på den tiden 

istället. 
 

Charlie blandade lite i begrepp men det framgick senare att med ’godkänt’ avses betyget E och 

med ’VG’ avses betyget C i den nya betygsskalan. Av citatet framgår att hen ger kvantitativa 

mått för vad eleverna ska kunna för att uppnå olika betygssteg. Detta för att göra det tydligt och 

begripligt för eleverna så att inte värdefull undervisningstid ska gå till spillo i förklarandet av vad 

t.ex. ”viss tajming” innebär. För undervisningen och lektionsupplägget har Lgr 11 inte inneburit 

så stor skillnad. En bedömningsmatris har börjat användas för att öka preciseringen i bedömning 

för eleverna (och förmodligen även för Charlie själv).  

Kim upplevde att Lgr 11 överlag, gällande alla ämnen, är ”specifikare”, att det är tydligare och 

mer uppradat vad eleverna ska kunna och göra men att musikämnet”kommit relativt lindrigt 

undan” samt att hänsyn tagits till att det ”är processer det handlar om till så stor del, att kunnandet 

kan ta sig olika former”. Ansvaret på läraren har ökat, tyckte Kim, i det att eleverna måste 

beredas olika situationer och möjlighet för att visa vad de kan och samtidigt som Lgr 11 ses som 

tydligare så kvarstår fortfarande svårigheter: 

Det är formuleringar som jag själv kan känna att ja, men det här, men det var ju så även i Lpo 94 

att det var svårt att förstå riktigt alla, hur tolkar jag det här? Och ja, jag menar man tänker i Lgr 11 

”med viss säkerhet” ja, det blir ju så subjektivt så det blir ju löjligt. Hur tusan vet jag, vad är viss 

säkerhet? Så det gäller ju att hitta flera olika sätt att få eleven att visa vad den har lärt sig. För jag 

kan inte förlita mig på ett sätt, jag måste hitta flera vägar och få eleven att närma sig samma 

fenomen på flera olika vis, för att på det viset också få syn på… vad kan den här eleven veta? Så 



 

38 
 

att hela dokumentet, tycker jag, det är min upplevelse, andas ju att det är ett ännu större ansvar på 

mig, som pedagog, att se till att ge barnen möjlighet att visa vad de kan. 

 

Utifrån Kims svar verkar det som att hen inte formulerat vad olika värdeord innebär och vad som 

bedöms däri, vare sig för sin egen del eller för eleverna, utan att hen gör någon slags bedömning i 

stora sammanhang.  

Sam skilde sig en del från de övriga i att vara närmast entusiastisk inför de nya läroplanerna och 

beskrev utförligt sin syn på de ganska stora skillnaderna: 

Mm [skrattar till]. Den största skillnaden är ju framför allt, och det gäller ju inte bara musik utan 

generellt, att i den gamla så har man ett mål som man ska nå även i musik: ”Du ska nå hit för att 

bli godkänd. Det här ska du kunna, det här och det här, för att bli godkänd” medan i den nya så 

pratar vi om en förmåga som de ska utveckla och vi ska bedöma hur mycket de utvecklar den och 

vi ska ge dem verktyg så att det kan utveckla den och så kan de bli hur bra som helst. En förmåga 

blir aldrig klar. Man kan aldrig nå målet och vara färdig utan man ska kunna utvecklas vidare. Så 
att, just den här skillnaden från mål till förmåga, det märks ju väldigt tydligt i musik också. Och i 

kunskapskrav nu, de nya, så ser man ju tydligt hur de bedömer, eller hur vi ska bedöma förmågan. 

Inte om de har klarat målet eller inte. Så det är väl den största skillnaden. 

 

Det handlar för henom alltså inte längre om att vissa mål ska uppnås utan om färdigheter som ska 

utvecklas samt att det som ska bedömas är förmågan – inte om ett mål uppnåtts eller ej. 

Att de på Sams skola fått goda möjligheter att sätta sig in i Lgr 11, att ha fått skriften i bokformat 

och att den upplevs som tydligare, mer genomarbetat och gediget material gör att hen tycker att 

den är bra. Upplägget tilltalar Sam, som ser det centrala innehållet som stort stöd för att veta vad 

eleverna behöver göra för att de ska uppnå målen: 

Ja, det är ju syftet först, som ju är det viktiga, och framför allt det här tre punkterna i syftet. Och 

när man då kollar på kunskapskraven så handlar de bara om de här tre punkterna, hur väl de 

uppfyller de här. Och sen det som är det centrala innehållet däremellan, det är ju vår verktygslåda. 

Gör det här så ser du till att eleven tränar syftespunkterna. Om du använder det här så kan du inte 

göra fel. Och det känns väldigt bra jämfört med den gamla, för där var det mer godtyckligt, att 
gissa: Vad ska jag använda då, för att nå det här målet? Och man fick som pröva sig fram. Här är 

det ju ett gediget arbete om vilka verktyg man behöver för att träna [de olika förmågorna].  

 

Hens sade sig övertygad att alla kollegorna delar synen på dokumentens stödjande och 

nödvändiga funktion. Det framgår dock inte om det är musiklärarkollegor eller kollegorna på 

skolan som åsyftas. Många av de moment Sam använt sig av förut återfinns nu i det centrala 

innehållet, så även om upplägget blir något annorlunda så arbetar de än så länge ganska likt förut 

men ett av huvudsyftena, att ”skapa musik och kommunicera musikaliska tankar och idéer”, tror 

hen sig behöva ge eleverna bättre förutsättningar för, vilket påverkar innehåll och upplägg. 

Möjligheterna för att använda ”digitala verktyg för musikskapande inspelning och bearbetning” 

är på skolan något begränsat. Sam önskar att det funnes en datasal där de kunde göra det men 

eftersom det inte står angivet att varje elev enskild ska har tillgång till det så gör de lite mindre 

avancerade inspelningar. De spelar t.ex. in egna låtar på och spelar upp för övriga. 

Även bedömningsmässigt har det inneburit skillnader och musiklärarna i kommunen har samlats 

för att tillsammans formulera vad de menar med kunskapskraven och då i synnerhet värdeorden. 

De upptäckte att de till en början hade väldigt olika tankar om innebörder, men de gjorde en mall 

för vad eleven ska göra på de olika betygsnivåerna och de enades kring formuleringar och en nivå 

som alla kunde acceptera. 
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Om än det är fler betygssteg så var Sams upplevelse att det också blivit mer formellt och 

därigenom tydligare nu. Det är bara nyanserna i värdeorden som skiljer åt, inte vad eleverna ska 

uppnå. Ett ökat ansvar för läraren kommenterades av Sam samt det faktum att lärarna ännu inte 

kan detta utan lär sig genom de elever som är i det nya systemet.  

Toves upplevelse var att det är tydligare vad som ska göras i de tidigare åren och att betoningen 

på sång och spel har ökat på högstadiet. Eleverna måste ha ganska goda kunskaper för att uppnå 

ett E ens: 

Du ska kunna traktera en bas och du ska kunna spela melodi på piano eller gitarr och du ska kunna 

spela ett trumkomp och det ska du göra tillsammans med andra. Du ska kunna veta vad du håller 

på med och vad gruppen håller på med och du ska kunna reflektera över ditt arbete. Det har inte 
varit riktigt på den nivån tidigare, att man har varit tvungen att vara inne på så många olika 

instrument utan då har det som räckt med lite mindre. Om du har genomgått någon form av 

grundkurs, provat spela ackord, provat spela melodi, provar på trummor och bas, eller ja, bas var 

egentligen inte något krav så. Att du kan spela något instrument har det varit krav på tidigare, på 

relativt låg nivå men nu är det på fler så. Även i sången upplever jag att det har blivit vissa 

ökningar i kunskapsmål.  

 

Då Tove anser att kraven ökat blir en konsekvens av Lgr 11 att eleverna får börja med 

ensemblespel redan i fjärde klass, vilket gör det lite svettigare för läraren i det här fallet, eftersom 

det är helklasser i musik på mellanstadiet. Det framgick även att hen tycker att musikproduktion 

och komponering av låtar fått en viss ökad tonvikt. 

Sammanfattning: 

Mer styrt, fler måsten, tydligare och specifikare är uttryck som verkar beskriva lärarnas intryck 

av Lgr 11.  

Adan tycker inte att det är så stor skillnad men att det för eleverna kan innebära att de får en mer 

innehållsrik undervisning, eftersom det inte längre ska vara upp till vad läraren tolkar att de ska 

göra. Det är fler måsten för läraren men eftersom tiden inte räcker till är det möjligt att hen själv 

inte kommer att jobba med alla moment. Ord som svulstigt och utopiskt nämns i samband med 

det centrala innehållet. Något moment upplever Adan har hamnat i fel åldersspann.  

Charlie upplever Lgr 11 som tydligare och mindre godtycklig än Lpo 94 och tror att det kan bli 

tydligare för eleverna vad de ska göra och kan satsa mot. Momenten uppfattas som mer 

specificerade och graderade.  

Kim tycker att Lgr 11 är mer specifik men att musikämnet kommit lindrigare undan än andra 

ämnen. Ansvaret på läraren har ökat i att låta eleverna visa allt de kan i förhållande till 

kunskapskraven. Värdeorden upplevs som mycket subjektiva och innebörden otydlig. 

Sam är av åsikten att den nya läroplanen är bra, mer genomarbetad än den tidigare och att 

implementeringen varit bättre nu än förra gången. Det centrala innehållet ses som ett stöd. Det 

som kommer att påverka undervisningen är att eleverna ska ägna sig mer åt att skapa musik och 

kommunicera musikaliska idéer och tankar samt använda sig av digitala verktyg. För närvarande 

är det senare svårt då skolan inte har utrustning för det. I alla fall inte på individnivå. Det nya 

betygssystemet upplevs som mer formellt och det är bara värdeord som skiljer nivåerna åt. Dessa 

har diskuterats igenom och konkretiserats i ett musiklärarnätverk. Det är inte längre vissa mål 
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som eleverna ska uppnå utan det handlar om att utveckla förmågan så långt som möjligt tycker 

hen. 

Tove tycker att det är tydligare vad eleverna ska göra i de tidigare åren. Kraven för sång och spel 

upplevs ha ökat och en följd därav är att Tove nu börjar med ensemblespel redan i fjärde klass. I 

övrigt har musikproduktion och komponering fått en ökad tonvikt i henens ögon. 

De flesta av lärarna tycker att ansvaret ökat på dem själva, dels avseende att ge eleverna 

möjlighet träna sig på alla olika moment och dels för att ge dem goda förutsättningar att kunna 

visa sina kunskaper för läraren. 

 

5.4 Fördelning av undervisningstiden, med hänvisning till 
undervisningens mål i Lgr 11 
 

Även denna fråga öppnade för olika tolkningar och låg med i bakgrundsmaterialet för lärarna att 

ta del av före intervjun.  

Adans undervisning utgår från det centrala innehållet men fokuserar på sång och spel och på vad 

eleverna vill göra och tar det som måste göras därtill, t.ex. konstmusik och populärmusik samt 

musikens sammanhang i funktioner och musiknotering, för att eleverna ska få en inblick i det. 

”Så att, jag tänker aldrig någon sådan där fördelning, eller ja, det de vill göra. Sen försöker man 

ju då titta på vad måste jag göra och då gör man ju det.” 

Charlie satsar på att de ska få spela så mycket som möjligt. Särskilt i sjunde klass eftersom alla 

elever inte haft möjligheterna till det under låg- och mellanstadium, beroende på vilken skola de 

gått i tidigare. De går igenom ett instrument i taget: gitarr, trummor, piano och bas. När de gått 

igenom ett instrument så får de sätta sig och öva i olika rum och turas om med till exempel 

trumsetet. Lite beroende på hur långt eleverna kommit så spelar de även i ensembler när hen ”är 

inne i den perioden så att säga”. Det varierar men först brukar eleverna få öva själva i en, en och 

en halv lektion ungefär och sedan sätter de ihop det, åtminstone i en av grupperna berättar 

Charlie. I någon grupp ägnar de sig nu åt musikskapande utifrån en mall. I nionde klass har 

eleverna tidigare haft musikhistoria och tidigare har åttorna på skolan inte haft musik utan det har 

tillkommit just i år, vilket möjliggör bättre fördelning och chans att hinna med allt, tycker hen: ”i 

fjol, då var jag tvungen att ta bort någonting, eller inte arbeta med det så mycket.”  
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Charlie upplever nog själv att vi fjärmade oss lite från själva kärnan och efter upprepande av 

frågan så förtydligas enligt följande: 

Jag fördelar den ojämnt. Jag fördelar de olika målen beroende på vad jag själv tycker är viktigt, i 

antal minuter per moment. Dels vad jag tycker är viktigt med tanke på vad de ska lära sig i 

fortsättningen eller vad de ska gå vidare till och dels med tanke på vad de har för bakgrund själva, 

kan man säga. /…/ Om jag ser att en grupp till exempel är väldigt duktiga på att spela och sjunga, 

då fördelar jag mer tid kanske på samspel än på digitala verktyg, eftersom jag värdesätter det 

mycket mer. Är det så att en klass inte är så jättebra på att spela och sjunga sådär, då kanske jag 

lägger tid på att de ska få spela, lära sig de där grejorna individuellt, kanske lite med samspel, men 

då kanske jag lägger in mer tid på annat som jag tycker att de är lite bättre på. /…/ Utifrån deras 

förutsättningar snarare än intressen. 

 

Fördelningen är alltså ojämn och det är Charlie som avgör vad som är viktigt för eleverna att göra 

och kunna. Alla moment väger inte lika tungt.  

Kim ser sig ha stora fördelar i att ha eleverna ända från förskoleklass och att bara vara på, och ha 

fokus på, en skola och dess elever, särskilt jämfört med musiklärare som bara har eleverna från 

sjunde till nionde klass och/eller är på flera olika skolor. Hen såg det som en fördel att kunna 

tänka på och arbeta med det centrala innehållet och alla mål över tio år. 

Jag kan tänka mig att en människa som går in som högstadielärare, och till exempel har sjuan och 

nian, har det ganska tufft. Jag menar många gånger så har ju valt i en skola att inte ha 

undervisning i år åtta tillexempel i musikundervisning, och då har man rätt mycket tid i sjuan och 

nian och att då försöka hinna med allt, allt centralt innehåll på den tiden, det är ingen lek tror jag. 

Och det styr undervisningen mycket mer än det gör för mig, eftersom jag kan sprida ut det där på 

så många år. 

 

Henens uppfattning tycks vara att det inte spelar någon roll när det centrala innehållet infaller 

eftersom eleverna går på skolan från F-9 och förutsätter därmed att elever inte byter skola. 

Sam skrattade när frågan kom upp och sa: ”Ja… Vi har gjort en plan för det också” under tiden 

som hen bläddrade i den medtagna högen med papper, för att försöka hitta tidsplanen som 

skolans rektor begärt in. Sammanfattningsvis kan sägas att det centrala innehållet fördelats över 

årskurserna 4 till 6 respektive över 7-9. Under hösten har det fungerat bra men hen räknar med att 

planen kommer att justeras vad gäller hur mycket de i år hunnit med utan bekymmer och vad som 

inte hanns med till fullo.  

För Tove har det, som tidigare nämnts, inneburit att eleverna redan i fyran börjar med 

ensemblespel. Fokus ligger på sång och spel i ensembleform. Parallellt med att eleverna går 

igenom konsthistoria i årskurs 9 så går hen normalt igenom musikhistoria för att kopplingen 

däremellan ska vara tydlig. I åttonde klass brukar pop- och rockhistorien gås igenom, fast just i år 

så har tekniska bekymmer med lärplattformen, som Tove använder för musikhistoriedelen av 

ämnet, inneburit att de kommer att börja med det först under våren. Då kommer det även att 

satsas mer på musikproduktion och komponering av låtar. Hen tyckte att det känns besvärligt 

eller i alla fall synd att eleverna inte kommer att kunna experimentera så mycket själva med 

redigering, eftersom det är brist på datorer. Det är egentligen bara lärardatorn de kan räkna med. 

Däremot innebär den nya tekniken att bra och smidig inspelningsutrustning nu finns tillgänglig 

att använda sig av på skolan för att spela in på under lektioner eller konserter. 
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Sammanfattning: 

Adan gör först och främst det hon och eleverna vill och därefter det de måste. Undervisningen 

utgår från det centrala innehållet men fokus ligger på sång och spel. 

Även Charlie lägger mest tid på att låta eleverna spela. Tack vare att eleverna nu har 

undervisning även i årskurs 8 så kommer de att hinna alla målen tror hen. Undervisningen sägs 

fokusera på vad eleverna behöver men resonemangen är motsägelsefulla: Elever som är duktiga 

på att spela får spela mer och ägna sig mindre åt t.ex. digitala verktyg och elever som inte är så 

bra på att spela får öva på instrument individuellt. Charlies egna värderingar ligger til l grund för 

prioritering av olika moment och tidsomfattningen därför, vilket t.ex. innebär att eleverna 

kommer att ägna sig mindre åt att jobba med digitala verktyg.  

Kim fördelar innehållet över alla tio år, jobbar mycket med sång, dans och puls i tidiga år men 

känner sig i övrigt fri att sprida ut momenten. 

Sam fördelar innehållet över årskurserna 4-6 resp. 7-9 och har gjort en tidsplan baserad på 

rubriker och innehåll i det centrala innehållet.  

Tove satsar på mer ensemblespel och redan i mellanstadiet. Det finns ett upplägg sedan förut i 

hur musikhistoriedelarna är tänkta att infalla för att sammanfalla med konsthistorien i bilden. 

Efter en höst full av ensemblespel kommer det att satsas mer på komponerande under våren säger 

hen. Redigering av inspelningar kommer eleverna inte att kunna göra själva eftersom det inte 

finns datorer, men någon slags inspelning kommer det att bli i alla fall. 

 

5.5 Lärarnas uppfattning om elevernas möjlighet att uppnå 
kunskapskraven 
 

I frågan åsyftades de specifika kunskapskrav som valts ut som fokus för uppsatsen
10

, vilka alla 

relaterar till den del av syftet som handlar om att spela och sjunga i olika musikaliska former och 

genrer. Det var den första i en rad av frågor som lärarna inte hade vetskap om, men däremot 

fanns kunskapskraven tydligt angivna i mailet och i bakgrundsmaterialet så helt oförberedda var 

de inte nödvändigtvis. 

  

                                                   
10

 Se bilaga 3 - Bakgrundsmaterial. 
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Adan var av åsikten att alla elever hade möjlighet att uppnå betyget E så länge de är på henens 

lektioner. Dock tycker hen att ämnet liknar idrottsämnet på det viset att om eleverna håller på 

hemma med musik eller idrott, om de t.ex. spelar ett instrument, så har de ”kommit en bit på väg” 

vilket kan innebära att alla elever inte har samma chans inom ämnet:  

 
Men sen, de som är intresserade, de når ju extra som man märker, de har både lite talang och de är 

intresserade, nog hamnar ju de i den här mellangenren [betyg C] och sen de som är extra 

intresserade talangfulla som får då… Nu är det ju första året som jag, jag har ju inte satt det här 

utan det har ju varit G, VG och MVG förut. Men det är inte så många MVG-elever man haft förut. 

I en grupp på 28 elever har jag haft kanske fem MVG-elever. Jag har ofta ganska många VG, fler 

VG än G, ja, så där. Ja, jag kanske har varit lite snäll också sådär, att de som är intresserade och 

jobbar och sådär… Förut var det inte lika noga att man skulle det och det och det för [att uppnå] 

betygskriterierna utan då var det lite mera, ja, svävande vad som krävdes. 

 

Förutom intresse sade hen att det krävs vissa kvaliteter för att nå betyget A eftersom. Vilka dessa 

kvaliteter är och hur de ska uppnås ansågs svårt att beskriva för eleverna men de tycktes höra 

samman med lärarens magkänsla. Alla elever kan inte heller uppnå kvaliteterna eftersom de 

förutsätter talang och inte alltid går att ”peka på” och konkretisera. Adan nämner i förbigående att 

det är möjligt att elever ibland fått VG fast de inte helt förtjänat dem.  

 

Charlie resonerade som så att elevernas möjlighet att uppnå kunskapskraven är avhängigt läraren 

och dennes förmåga att planera in alla moment, då eleverna har svårt att själva planera in någon 

övningstid om de inte har instrument och hjälp hemma – de har ju bara 40 minuter musik per 

vecka. För att underlätta för eleverna arbetar de utifrån en självbedömningsmatris med 

konkretisering av vilka moment det är som gäller och vad som krävs för respektive betygssteg. 

Den fungerar bra för många men inte för alla. Att ge betyget E borde dock inte vara några 

problem enligt hen och skulle de bara problem så ”är det oftast beroende på sociala faktorer”.  

 

När frågan om varje elev har samma chans kom upp sade Charlie att de på pappret har samma 

chans, med lika mycket tid för musik och samma förutsättningar i skolan, men inte i realiteten: 

 
I den bästa av världar så skulle man kunna se varje elevs olika behov för att klara [sig] men det 

kan vara svårt och då måste både jag och eleverna klara av att lämna det till eleven i 

självbedömningen, för det kan vara svårt för mig att se vad exakt alla behöver. Oftast så har man 

koll men om man ser att den här personen kommer att få svårt att fixa det och det, då kan man 

försöka förenkla så mycket som möjligt för den personen, så att den ska klara av att delta. 

 

Att se och tillfredsställa varje elevs behov kan alltså vara svårt enligt Charlie. Läraren måste klara 

att lägga ansvaret för bedömning på eleven och, om det finns hinder, försöka att förenkla så 

mycket som möjligt. 

 

Kim var betydligt mer förtröstansfull. Med skolans sätt att organisera sig på, med en 

heltidsanställd musiklärare, anställd på enbart denna skola och med enbart dessa drygt 250 elever 

i fokus genom hela deras grundskola så ser hen inga problem för eleverna att uppnå betyget E.  

 

Även Sam tyckte att elevernas möjligheter är mycket goda, att det är relevanta krav samt att 

innehållet och syftet är väldigt konkret: ”Det är hit de ska. Och med hjälp av rätt saker så når de hit utan 
större problem om det inte är speciella fall förstås. Så det, jo, jag tror att det kommer att gå bra .” 
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När vi kom in på frågan om alla elever har samma chans så uppstår en viss tvekan och Sam sade 

att hen hoppades det. Elevernas förutsättningar i skolan ansågs vara bra men annan problematik i 

form av sociala problem kan ställa till med bekymmer för somliga elever. Så länge eleverna deltar i 

undervisningen menade hen dock att det inte ska vara några bekymmer att uppnå E. 

Tove noterade en skillnad i att uppnå godkänt i Lpo 94 och i att uppnå E i Lgr 11 men att det 

egentligen mest handlar om lärarens av omstrukturering i uppläggning och tidigareläggandet av 

vissa moment. 

På frågan om alla elever har samma chans svarar hen först ja med förbehållet att det hänger på 

intresse och motivation. Att skapa vägar till intresse är enligt Tove lärarnas ”absolut viktigaste 

funktion”. Kort därefter lyfter hen att även grundförutsättningar som gehör och lyhördhet kan 

påverka och i fråga om att nå ett högre betyg än E väger även andra aspekter in: 

Men sen om man säger för högre betyg, där är det ju, där handlar det ju om tillgång till instrument 

i hemmet, det handlar om vilket klimat det är hemma för musikutövande på olika sätt. Så givetvis, 

ett barn eller en ungdom som har tillgång till flera instrument hemma kanske provar olika och 

kanske fastnar för ett eller flera och man kanske få möjligheten att spela tillsammans med andra i 

familjen, vilket gör att man utvecklas på det sättet, och möjligheter att kanske uppträda på fritiden. 

Sådana där saker spelar ju jättestor roll för högre måluppfyllelse. Så är det ju. Och sen så kan ju vi 
som skola försöka bidra så mycket vi bara kan för att ge sådana tillfällen också, men vi har som 

ändå en viss begränsning med tid och så inom skolan.  

 

Tillgång till musik i hemmet, syn på musikutövande i hemmet och möjligheter att öva och 

uppträda på fritiden anger Tove alltså som faktorer som kan påverka elevers möjlighet att uppnå 

ett högre betyg. 

Sammanfattning: 

De flesta av lärarna var av uppfattningen att elever som är delaktiga på lektionerna når betyget E. 

Charlie lade till ett förbehåll om att lärarens planering är avgörande för om de ska kunna lyckas. 

Eleverna själva har inte någon makt avseende om alla moment kommer med eller möjlighet att 

styra sin övningstid. Tove menade att intresse och motivation spelar in samt att det under 

övergångsperioden mellan Lpo 94 och Lgr 11 kan vara svårt för en del elever att nå betyget E, 

eftersom somliga moment inte hinns med i tillräcklig utsträckning. Flera av lärarna nämnde även 

social problematik som ett förbehåll, dock inte för specifikt musikundervisning utan för 

undervisning generellt. 

För högre betyg är det något otydligare. Av Adans svar utläser jag att elever för att få A i betyg 

behöver vissa kvaliteter eller en viss talang och ett intresse. Tove talar om att de förutsättningar 

elever har hemma (föräldrars syn på musicerande och hjälp samt tillgång till instrument och 

möjligheter att spela på fritiden) påverkar elevernas möjligheter att uppnå högre betyg. 
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5.6 Innebörden av att uppnå betyget E resp. C och A 
 

Återigen ligger de utvalda kunskapskraven till grund för frågan. I Adans, Charlies, Sams och 

Toves respektive kommuner har musiklärarna diskuterat sig fram till en enhetlig syn på de olika 

nivåerna. Adan berättade: 

[E] är ju det där grundläggande. C /…/ då har kommit en bit på väg. Man har mera koll. Man kan 

ta för sig mer och kan mer. Man har större bredd. Och sen A /…/ då är man ju ganska komplett. 

Man kan både reflektera över sig själv och andra. Man spelar de flesta instrument med god 

kvalitet. 

 

På frågan vad ’med viss tajming’, ’med relativt god tajming’ och ’med god tajming’ innebär så 

förklarar hen vad det kan innebära när en elev spelar gitarr:  

Men alltså att kunna till exempel spela tre ackord på gitarr och följa en tre-ackordslåt. Nästa steg 
är att man kan spela det och ett varierat komp, både så [rör höger hand i jämn takt upp och ner, 

upp och ner, som spelandes ett enkelt gitarrkomp], med någon rytmisering och eventuellt med 

plockkomp där också. Eller plockkompet kanske kommer på A. Och då ska man ju kunna göra det 

mesta. Barréackord kanske, att sjunga och spela samtidigt. Ja. 

 

Av citatet framgår att Adan har en glidande skala för vad en elev ska kunna för att uppnå olika 

betyg. På frågan om vad skillnaden mellan de olika värdeorden kopplade till musikaliskt uttryck 

innebär så gavs det raka svaret att hen struntar i dem, att det inte finns tid för att sitta och bedöma 

hur elever brukar resonera annat än när en elev händelsevis säger något klokt i musikutövandet. 

Att betygsätta att ”den sa si och den sa så”, det är inte vad Adan tycker att musik handlar om. 

Svaret föranledde en följdfråga om vad det kan innebära i en spelsituation. 

Man är ju oftast på en sådan basic nivå att man är glad om de kan spela och hålla takten, ha koll på 

formen och alltså svagt och starkt och så. Man kan ju prata arrangering, att nu ska den här 

instrumentgruppen in, att man har känsla för det, att man kommer ihåg det från gång till gång. 

Men för mig är musikaliskt uttryck det här med att tolka texten med musiken, att ta fram vissa ord 

och så. Men man hinner ju aldrig det när man spelar låtar med eleverna på den här nivån. Inte i det 

vardagliga jobbet. Sen om man har konsertverksamhet, då kanske man kommer dit hän. Och jag 

menar, när det gäller att kompa på gitarr, då är det ju som inte att man ska göra någon frasering, 

jag pratar aldrig om frasering så där – man är ju glad om de kan hålla ihop en låt! Men ibland kan 
man märka att, ja, och då finns det bara där. Ja, jag vet inte. Det finns inte tid för det.  

 

Kunskapskraven kopplade till musikaliskt och personligt uttryck hinner de alltså inte jobba med 

på Adans lektioner med anledning av att eleverna inte är på den nivån. Hen betonade att det vore 

en helt annan sak i grupper om 15 elever. 

För Charlie handlar det, i stora drag, mycket om förståelse för att uppnå betyget E, eleven förstår 

hur man ska göra, är med och spelar men klarar kanske inte av allting till skillnad från i betyget 

C, där eleven klarar av alla efterfrågade moment på ett bra sätt. På A-nivå läggs det till variation 

till C nivån, samt egna idéer och uttryck.  

  



 

46 
 

På frågan om värdeorden kopplade till att spela med tajming ger Charlie ett exempel avseende 

melodispel: 

Det här med viss tajming, att personen spelar den här melodin och jag hör att den här personen 

spelar fel och att den inte klarar av att spela den rytmiskt men jag hör att personen vet hur man ska 

spela den rytmiskt. Och här, i C, så hör jag att den spelar den rytmiskt men missar någon gång 

eller kanske ligger lite före, lite efter och här i betyg A, här spelar den personen exakt som det står. 

/…/ Rytmiskt. 

 

Musikaliskt uttryck uttrycks av Charlie som hur spelandet förhåller sig till genre och karaktär på 

låten och exemplifieras med reggae-komp: Om en elev förstår hur det ska vara men inte får det 

rätt hela tiden, då är det på en E-nivå. Om det utförs korrekt blir det ett musikaliskt uttryck och 

delvis personligt uttryck och eleven når upp till C-nivå. Även här är det variation som utmärker 

A-nivå.  

Även i ett moment av skapande karaktär bedöms det musikaliska uttrycket: 

Sen finns det ju andra moment man kan göra det i. Som till exempel igår då fick de göra sina egna 

meloditolkningar på det här bakgrundskompet som jag lärde in. Och där finns det ju kanske större 

chans, men då är det, men då är det så individuellt så det är svårt och… Jag tycker att det kan vara 

svårt att säga exakt vad, utan då uppskattar man det, vid det tillfället. 

 

Det framgår av citatet att bedömningskriterier av individuellt utformade meloditolkningar inte 

konkretiseras på samma sätt, vilket kan innebära att det uppstår en godtycklighet i bedömningen. 

Kim är av åsikten att betygssättande är subjektivt och avhängigt vad läraren berett eleverna 

möjlighet att visa, både rent praktiskt och beroende av relationen gentemot läraren. För att 

beskriva A-nivån porträtterar hen en elev med ett självständigt tänkande, ett musikaliskt språk 

och som driver egna projekt och tankar: 

Och det tar sig uttryck på flera sätt än bara genom det som står beskrivet i betygskriterierna ju och 

det är de här uttrycken jag letar efter också då. För att när jag får syn på dem, så försöker jag bara 

överföra dem. ”Ja, men just det ja, men den här personen är ju väldigt driftig och händer, ser jag 

det här? Finns det här?” 
 

Kim var vag i sina beskrivningar och valde att inte konkretisera vad hen bedömer nivån på. Ett 

resonemang fördes om att eleven på C-nivå har ett större engagemang än att ”bara gå in och 

finnas”, att eleven inte alltid har hantverket än, på grund av bristande intresse eller tidsbrist, men 

”söker sammanhanget på ett tydligare vis” än vad som krävs på E-nivå. Efterhand beskrev Kim 

hur arbetet lades upp för att elevens förhållande till musik och engagemang ska framträda. I det 

fall eleven med sin vana och förmåga att reflektera över sitt lärande ser kvaliteter som Kim inte 

ser så sätter de sig ned tillsammans. Eleven får förklara och visa vad den kan.  
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Kim ombads konkretisera vad de olika värdeorden kopplade till tajming innebär: 

Det är tänkande människor som har skapat de här dokumenten, det är kloka tankar bakom det. Så 

man får absolut inte avfärda det de säger på något vis. Men det är ju också ett sätt, att hur i all 

världen förhåller man sig till det här, hur försöker man beskriva det här? Jag tror att man måste se 

det ur ett större perspektiv. Jag kan inte gå in i bara den formuleringen för att titta om det verkligen 

är, vad är nyansen här emellan? /…/ Det finns säkert sammanhang där man kan bedöma en process 

utifrån en specifik liten aspekt, också kan man ta nästa och nästa, men jag tror inte att det är 

möjligt i vårt ämne. Jag måste ta hänsyn till ett större sammanhang än så. /…/ Sen är det här en 

hjälp för mig, att försöka se processerna. Kolla på den här aspekten, om den här är svårbedömd, gå 
på den här istället, vad händer här? Kan jag se processen, eller kan jag se progressionen lättare om 

jag ser på, i det här perspektivet? 

 

Kim ville inte avfärda det hela men betonade att det inte är någonting som går att pricka av som i 

ett protokoll elev för elev: ”då är jag illa ute” Hen menar att det måste ses i större sammanhang 

och som parallella processer. Just detaljnivån verkade vara det som oroade henom mest, att det 

blir för specifikt. 

 

När vi kom till frågan om musikaliskt uttryck och vad det innebär på de olika kunskapsnivåerna 

fokuseras på vilka metoder de arbetar med genom hela grundskolan kopplat till detta. T.ex. att 

gestalta en gurka som är trött, arg eller långsam eller något annat: 
 

När man får upp ögonen för att det faktiskt går att omsätta en sådan abstrakt tanke, och att det 

faktiskt gör skillnad i mitt sätt att förhålla mig till mitt musikaliska uttryck, så tror jag att steget 

därifrån till att kunna göra hyfsat aktiva val är inte så långt. Så att, så tolkar jag det, det är att… 

Om personen gör det här musikaliska uttrycket rent mekaniskt, så är det ju väldigt lite personligt. 

 

Efter en lång utläggning om hur de jobbat med improvisation i en viss grupp närmades 

grundfrågan igen och Kim sade sig se musik som kommunikation: språken kan vara olika men 

berättelsen minst lika intressant som den med samma språk. Avslutningsvis konstaterades: 

Men sen finns det ju en poäng i, naturligtvis, att jag ska vidareutveckla mitt hantverk men det är 

oftast en process som jag tror inte man behöver tvinga fram, utan den sker av nyfikenhet. Så att, 

det som är viktigare som pedagog är att komma till det här personliga uttrycket. Och då måste jag, 

i det här skedet som pedagog, i de här klasserna, verkligen ta avstånd från fint och fult, rätt och fel 
och fokusera på ”Vad vill du berätta för någonting? Jamen, skit i det där ackordet! Det kommer att 

ordna sig. Har du spelat det där tjugo gånger så sitter det sen. Det, det är inte viktigt. Hur låter då 

när du tänker att, hur, vad vill du berätta om det här?” Åh, så /…/ jag verkligen försöker [skrattar 

till] men det är en svår kamp kan jag säga. 

 

I svaren från Kim gällande kunskapskrav och betygsättning verkar det finnas en ovilja att 

konkretisera mer än att det är stora sammanhang som ska bedömas och att det inte finns rätt och 

fel. Det är tydligt att någonting bedöms men konkretisering av vad som ligger till grund för 

bedömning är otydligt. 
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Sam beskrev detaljerat vad kunskapskraven innebär: 

Ja men, om man ser här då: ”enkla melodier, bas, slagverksstämmor med viss tajming”, nu läser 

jag på E, ”samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.” Det är 

för mig att eleven ska kunna delta i gruppmusicerande, vi ska kunna spela en låt, eleven ska kunna 

göra rätt. Den ska visa att den har förstått hur den ska spela, på alla instrument. Kan ta något 

ackord på pianot, kan de enklaste gitarrackorden, kan hålla en puls på något vis och våga höras, 

våga sjunga ut, våga höras, utifrån sin förmåga. Och jobbar på att träna de sakerna. Då tycker jag 

att det är ett klart E. Liksom göra rätt, hänga med, göra rätt.  

 

Jämfört med Charlie och Kim verkar Sam ha en högre respektive tydligare ribba för de olika 

betygsstegen. Redan på E-nivå ska det vara rätt och eleven ska inte bara förstå hur det ska göras 

utan kunna göra det. På C-nivå är det precis samma saker, menade Sam, ”men det ska kunna låta 

riktigt bra. Det ska vara helt ok, det ska vara mera än rätt, det ska låta bra, det ska låta snyggt, de 

ska byta ackord på rätt ställe.” Det avkrävs inte av eleverna att sjunga rent men att de försöker är 

medvetna generellt.  

Om man kommer upp på C så har eleverna ofta ett större eget intresse att vilja uttrycka sig med 

musik och har kanske hittat sin egen stil. Kanske lite sådär: ’Den här musiken tycker jag om, det 

här vill jag jobba med. Så här låter jag’. Att man kan utveckla sitt eget lite mer. 

 

På A-nivån ska de därtill vara mycket självgående och ha tillräckligt mycket grund för att kunna 

spela både i grupp och solo, utan att de för den skull måste sjunga eller spela t.ex. solo för att få 

A. Det är mer tänkt som en måttstock.  

Och det ska kunna låta perfekt på egen hand. De ska veta vad de gör och ta sig fram på egen hand. 

Och mycket ansvar och mycket egna idéer och hjälpa andra och vilja [skrattar till] och anpassar sin 

stämma väl står det ju. Det tycker jag är viktigt, att man är väldigt lyhörd, anpassar sig till vad som 

händer i gruppspel. Mm, ungefär så. 

 

Av hela redogörelsen framgår att det finns en vana att verbalisera vad det är Sam menar att 

eleverna ska kunna uppvisa för att uppnå betygsnivåer. 

Tove beskrev melodispel på E-nivå med att man inte ska behöva gissa sig till vad eleverna spelar. 

Det ska höras klart och tydligt. För bas och gitarr beskrev Tove det enligt följande: 

Du ska ju som kunna byta toner på rätt ställe och med ett visst flyt. Du ska kunna någotsånär 

kunna byta på rätt ställe och till rätt ackord och du ska kunna göra det tillsammans med andra 

också. För gör man det tillsammans med andra i ett band, då får man ju som in den här tajmingen 

på ett helt annat sätt. Om man sitter ensam och spelar och byter ackord på gitarren så har du ju 

inga referenser riktigt, om du inte har metronom exempelvis som talar om… Men har du ett stadigt 

trumkomp som ligger i bakgrunden, då vet du ju.  

 

Det är viktigt att eleverna lär sig att lyssna tycker Tove och citatet tydliggör också att det inte 

räcker att sitta själv och spela. En elev ska musicera tillsammans med andra för att det ger en 

andra referenser och tränar därmed känslan för ackordbyten och formen i en låt. Toves elever får 

inte ska sitta och räkna till fyra för i varje takt eller för varje ackord. ”De vet att det är så jag ska 

spela men lyssnar till sammanhanget när ackordbytena ska ske och i vilken takt och i vilket 

tempo de ska spela.” 

 

Att spela ”med visst flyt” är för Tove när en elevs spel inte fungerar till 100 procent. Det betyder 

exempelvis att det finns felmarginaler för att ett ackordbyte inte sker helt i puls. Även när det 
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kommer till ”att anpassa sin stämma till helheten” så är lyssnandet A och O för att utveckla sig 

själv enligt henom. Att höra när någon hamnar i baktakt och att kunna rätta till det. Vad gäller 

spel ”med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär” så ges följande exempel:  

Där kan man väl som tänka sig, ja, men hur spelar man gitarr på en rocklåt? Hur spelar man gitarr 

på en visa? Där är det ju ganska tydligt hur olika genrer gestaltas. Och sen om man ser ”i viss mån 
passande karaktär”, då vet de till exempel att man inte använder dist på en visa när man kompar på 

gitarren.  

 

I bearbetning och tolkning av musik till musikaliskt intryck ger Tove exempel på både 

nyanseringar i spelandet, att vid ett tillfälle i en låt spela på riden eller att variera trumkompet till 

exempel, men också signaler gentemot publiken, hur man står, vilket ansiktsuttryck och vilken 

hållning man har och hur det uppfattas ”för att förstärka innehållet i musiken”.  

 

Hen understryker att det är väldigt viktigt att man pratar om de olika värdeorden med andra lärare 

för att få till en likvärdig bedömning. Det handlar inte om vad eleverna ska göra utan om hur väl 

de utför ett moment. I ett försök att få ett mer konkret svar på hur det musikaliska och eventuellt 

personliga uttrycket kan ta sig uttryck hos en elev och vilka skillnaderna mellan de olika 

betygsnivåerna är svarade Tove: 

 
Oj, hur ska jag förklara det [skrattar till]? Om man har en elev som… Om man säger E-eleven som 

ställer sig upp och gör en sologrej, den kanske spelar piano och sjunger. E-eleven lägger ackord 

med en baston kanske och så sjunger till och det blir så att man hör ungefär vad det är för stuk på 

låten och man hör att det är en tanke med låten så, men inte så mycket mer. Sen om säger, upp då 

till högre betyg, då blir det ett mer spelande sätt på pianot, mer levande sångsätt, där man hör att 

man att eleven reflekterat över vad som kommer ut ur pianot respektive munnen. Om man ser 

vidare till A-kriterierna då ska det som vara någonting, en lite egen tolkning, så att man tydligt hör 

att ”det här är jag som spelar och sjunger den här saken”. Så skulle jag kanske uttrycka mig. 

 

Även Tove verkar alltså enligt citatet ha en glidande skala, från att kunna sjunga en låt med eget 

komp och något slags stuk i bakhuvudet för betyget E till att ha levande sång och ett mer 

”spelande spelsätt” för att på A nivå framföra den med en av eleven personlig tolkning.  

Sammanfattning: 

Flera av lärarna verkade använda sig av en glidande skala för att exemplifiera vad respektive 

betygssteg innebär. T.ex. framgick av Charlies utsaga att ett betyg E i spel kan handla om att ha 

förståelsen men inte riktigt förmågan att utföra momentet, att ett betyg C innebär att eleven både 

har förståelse och klarar att utföra momentet och att A förutsätter att eleven därtill kan variera 

spelandet. 

Kraven för de olika betygsstegen verkar dock skilja sig åt, exempelvis mellan Sams och Charlies 

syn på vad eleverna ska kunna uppvisa för färdigheter och kvaliteter. 

Charlie ansåg att om en elev inte riktigt klarar av att spela rytmiskt riktigt men har förståelsen så 

uppnår eleven E. Sam angav som krav för betyget E att eleven ska spela rätt. Dessutom ska 

eleven ha förstått hur den ska spela på alla instrument, kunna hålla en puls och våga sjunga och 

spela ut. 
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Avseende A-nivån angav Charlie att eleven ska kunna spela exakt som det står och dessutom 

kunna variera sitt spel. Sam menade att elevens spel ska vara perfekt för att motsvara en A-nivå. 

Eleven ska också uppvisa en stor självständighet och nivån på spelandet ska vara sådant att det 

fungerar i såväl ensemblesituation som i ett soloframträdande (även om det inte avkrävdes ett 

soloframträdande).  

När Tove talade om melodispel på E-nivå så beskrevs att spelandet skulle vara så klart och tydligt 

att man ej behöver gissa vilka toner som avses utan höra vad det är för melodi. I fråga om 

uttrycks illustrerades med en elev som sjöng och ackompanjerade sig själv på piano. Att kunna 

sjunga en låt med eget komp och något slags stuk i bakhuvudet motsvarade ett E, att därtill ha 

levande sång och ett mer ”spelande spelsätt” motsvarade ett C och för att nå nivå A skulle eleven 

framföra den med en personlig tolkning. 

Att verbalisera vad de olika kunskapskraven innebär tycks svårt för flera av lärarna. Charlies 

talade mycket om konkretisering av vad eleverna ska klara av men när det handlade om 

klingande exempel i form av t.ex. elevens eget melodiskapande så upplevdes det som svårare att 

precisera. Det tycks då handla om en bedömning baserad på lärares känsla och upplevelse i 

stunden. 

Kim undvek överlag att ge konkreta exempel på vad olika kunskapskrav innebär eller vad 

eleverna ska kunna för att uppnå dem. För att beskriva olika betygsnivåer porträtteras istället en 

bild av hur en elev är, vilka egenskaper en elev har, t.ex. självständigt tänkande. I svaret till 

denna fråga avfärdades tanken om att pricka av elevers kunnande som i ett protokoll men längre 

in i intervjun anges just detta som ett av läraren använd metod för att bedöma i löpande 

undervisning. Vad som ligger till grund för bedömningarna framgick ej. 

 

5.7 Metoder för bedömning 
 

Bedömning sker generellt löpande under lektionerna. Adans elever får om de vill vara med och 

uppträda på en konsert i nian: ”det är några stycken genom åren som krupit fram ur garderoben 

och visat på andra kvaliteter än de visat under lektionerna.” För att alla ska kunna ha en möjlighet 

att visa vad de kan finns det möjlighet att boka en tid med henom. Därigenom har även de elever 

som inte är med på konserten en möjlighet att höja betyget, även om det inte är särskilt vanligt att 

elever väljer enskilda uppspel. Det är vanligare att de vill vara med på konsert i så fall. Det har de 

en halv termin på sig att förbereda inför. Under tiden har resten av eleverna andra uppgifter och 

de kan också välja att förbereda sig inför ett individuellt uppspel om de vill. Adan för inte 

löpande anteckningar specifikt över varje enskild elevs kunskapsutveckling till skillnad från 

många av de andra lärarna, utan tycker sig komma ihåg det efter att ha lyssnat på dem under 

lektionerna: 

 
Och man vet ju, när man träffar dem första gången så vet man ju vilka som har, var de ligger 

ungefär i intresse och så där. Och oftast stämmer ju den där bilden, att ”Ja, just det. Den har inte 

kommit längre än så och den, du får spela det här för du är ju så duktig” sådär. Jag noterar… jag 

vet vad de spelar och sen går jag delvis på minnet, hur kvaliteten är. 
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Citatet ovan tyder på att Adan gör en bedömning av elever intresse och kunskapsnivåer i ämnet 

redan vid första tillfället och att eleverna ofta lever upp till förväntningarna. 

 

För Charlies del så antecknas elevernas kunskaper på respektive instrument i ett exceldokument. I 

alla fall i den mån det hinns med:  

 
Det är ju inte alltid man är jätteduktig på det där, men jag försöker att göra det och jag upplever 

att det kan vara svårt att ta sig den tiden för att man vet att ”Nu om fem minuter då ska man göra 

det där.’ Om jag klarar av att göra det på lektionen så är det bra men oftast så gör jag det inte och 

då försöker jag göra det efteråt eller i slutet av dagen men det bästa är om man kan göra det på 

lektionen. 
 

Utöver det så fyller de i självbedömningsmatriser i helgrupp ”så att eleverna lättare ska förstå hur 

de ska bedöma sig själva”, de har prov i musikhistoria och de bedöms även utifrån hur aktiva de 

är vad gäller att svara på frågor och liknande under lektionen. 

Kim tycker att det måste få variera. När det gäller ackompanjemang på instrument eller generellt 

specifika kunskaper som handlar om instrument t.ex. så kan eleverna få visa när hen gå runt eller 

be att få visa upp vid ett senare tillfälle så prickar hen av vad de kan. När det gäller sång så ser 

Kim en skillnad och funderar över om det är för att det inte är henens eget uttryckssätt och utgår 

från att det omedvetet kan signaleras till eleverna. Oavsett vilket så menade hen att det då är 

viktigt att finna sammanhang: 

 
Vad är jag ute efter att få syn på? Om jag vill ha syn på det personliga uttrycket, då måste vi 
förmodligen jobba tillsammans. Eleven måste ju ha ett musikstycke eller någon sorts musik som 

den har jobbat med, så att den är hyfsat trygg i hantverket, för då kan jag också utmana det 

personliga uttrycket. Och då kanske jag sitter med och spelar till och med, för att kunna visa, eller 

kunna vara förebild, eller skapa en miljö, en atmosfär där personen vågar.  

 

Kim betonade också vikten av att producera istället för att reproducera. Hen vill hitta 

pedagogiska sätt för eleven att äga sin process för att bli befriad från betingelser och inte titta 

enbart på hantverket utan ge eleven uppgifter eller instruktioner som gör att eleven kommer bort 

från reproduktion. Som exempel togs skillnaden mellan att fråga en elev ”Hur spelar du piano?” 

och att säga:  

”Amen du, jag vill att du ska spela som ett vattenfall och sen kommer du fram till en restaurang 

där de har lite bakgrundsmusik. Hur låter det?” Också kommer bakgrundsmusiken. ”Ja, just det, 
Hur låter den där bak..? Ja, just det”. Och jag försöker verkligen att hitta pedagogiska sätt, att 

huvudprocessen är någonting som barnet eller eleven får äga själv, så långt det bara är möjligt. 

 

Att producera istället för att reproducera är det centrala för Kim: ”Det är det som leder hela min 

tanke, hur jag ska få den här människan att visa vad den kan.” 

 

Sam använder sig av en metod som innebär att det efter varje lektion avsätts en mycket kort stund 

för att snabbt fylla i vilket moment en elev gjort och på vilken nivå. Det får inte ta längre tid 

eftersom det helt enkelt inte finns mer tid. Under terminen blir det många små snabb-

bedömningar, minnet i stort och det som hen och eleven pratat om som ligger till grund för och 

vägs inför betyget. Många elever är inblandade i olika sorters konserter och framträdanden men 

det ligger aldrig till grund för betyget för att alla elever ska ha samma chans. Däremot så innebär 

liknande tillval att eleverna utvecklas och då lyckas bättre även på lektionerna. 
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Även Tove tycker att dokumenteringen av vad som framkommit under lektionerna är viktig, ”för 

man tror ju att man kommer ihåg saker, men det är inte alltid man gör det”, så under eller efter 

lektionen skriver hen ned sammanfattningar på papper eller direkt i datorn. Innan eleverna ska 

börja med en ny låt så får de också skriva ned vad gruppen ska spela och vem som spelar vilka 

instrument och lämna in till henom. Tove skriver datum på när de började och efteråt hur resan 

gick, hur ansvarstagandet fungerade och hur utvecklingen var samt hur väl uppspelningen 

genomfördes.  

 

Tove har även samtal med eleverna i helgrupp eller individuellt efter ett uppträdande, där 

eleverna får berätta hur de uppfattat att det gått. Inför betygssättande har de ibland samtal i grupp 

och ibland enskilt om hur eleverna ligger till: 

 
Där har jag ibland gjort så att eleverna fått tala om... Alla elever har varit överens om att vi ska 

köra på det sättet. Men om någon inte vill att vi ska göra så, så har de fått säga till så pratar vi inte 

om de eleverna. Men är de med på det så pratar vi så får de själva säga, att, då enligt gamla 

systemet, att jag anser att jag ska ha ett VG i betyg och anledningen till det är att det här och det 

här och det här kan jag och si och så. Och sen när de då talat om det så kontrar jag med mina 
reflektioner kring det de har sagt, om de grejor som jag upplever att de överdrivit eller om det varit 

någon underdrift på någonting, men oftast stämmer det väldigt väl överens. Och om någon gör 

någon grej som visar sig att det här är riktigt bra, då brukar jag tala om det. ”Spelar man på det här 

sättet med det här och det här” så är det då en viss kunskapsnivå. 

 

Hen tycker att det är viktigt att vara tydlig gentemot eleverna i vilka mål det är som gäller och att 

försöka hålla det levande hela tiden ”tala om att ’nu behöver du göra det här och nu behöver du 

göra det här för att nå dit’. Eleverna får själva tala om vad de anser att de är värda och vilka mål 

de vill nå, så samtalar lärare och elev om hur den ska nå dit. 

Sammanfattning: 

Tre av lärarna angav att de antecknar löpande, om än kortfattat, under eller efter lektionerna vilka 

moment eleverna gjort och på vilken kunskapsnivå. De nämnde alla att de är svårt att få tiden att 

räcka till för att göra detta. Det finns en samsyn kring att det är viktigt och de menar att det är 

omöjligt att komma ihåg allt annars. Adan däremot tycker sig komma ihåg utan att föra dylika 

anteckningar, vilket är intressant eftersom Adan är den som har absolut flest elever att hålla i 

huvudet (560 elever).  

Charlie nämnde att teoretiska prov används i t.ex. musikhistoria. För musicerande används 

matriser för självbedömning som eleverna får fylla i i helgrupp. Tove har också en metod för 

självbedömning som används i grupp eller enskilt, utifrån vilken elevens bedömning bemöts av 

lärarens uppfattning. Tove nämnde även att eleverna efter ensemblespelsperioder får en 

bedömning för hur arbetet förflutit under tiden och vilket ansvar de tagit samt för 

slutproduktionen, som spelas upp för den andra halvan av gruppen. 

Det fanns också exempel på betygsättning vid konsertverksamhet. Adans elever kan i nionde 

klass välja att endera arbeta inför och delta i en konsert under våren eller t.ex. öva inför att göra 

ett enskilt uppspel för henom. Bägge tillfällen erbjuder en möjlighet att kunna höja betyget. Sam 

däremot hade som praxis att inte sätta betyg på elevers deltagande under konserter, då alla elever 

inte kan förväntas delta i konserter och det därmed inte vore rättvist att ge vissa elever en sådan 

fördel. Enbart lektionsverksamheten betygssätts således av Sam. 
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Kim sa att det måste få variera men angav bara ett exempel, nämligen att checka av elevernas 

kunskaper allt eftersom under lektionerna. 

 

5.8 Elevernas förkunskaper  
 

När det gäller frågan om hur lärarna ser på elevernas förkunskaper så har det handlar om när 

eleverna börjar sjunde klass.  

  

Adan tycker att förkunskaperna är mycket varierande. De elever som gått på musikhögskolan 

tycker hen har en vana att hålla takten och kan läsa lite noter men det finns även andra som har 

lätt för att lära sig menar hen och ser en koppling i att de då är duktiga även i andra ämnen. Adan 

menade att det är går att kompensera för skillnaderna i förkunskaper tack vare att eleverna det 

berör ofta har någon extra resurslärare: ”man ju bestämma då att om han eller hon gör det här och 

det här och det här, då blir den godkänd. Och då blir det ju någon lightvariant. Då är jag inte så 

hård.” 

 

Även Charlie tycker att förkunskaperna varierar: 
 

Så klart så finns det ju elever då som har spelat och har väldigt goda förkunskaper, men det finns 

elever som har spelat instrument men som inte har så goda förkunskaper också. Och sen har jag ju 

de som inte har spelat någonting. De har allmänmusikalisk bakgrund, men inga specifika 

instrumentkunskaper utan man får börja från början.  

 

Hen säger att det är relaterat till fritidsaktiviteter. På ”småskolorna” finns så dåligt med utrustning 

att det är svårt att genomföra kontinuerlig instrumentalundervisning varför eleverna utan musik 

på fritiden har ett sämre utgångsläge i årskurs 7. 
 

Kim har eleverna genom hela deras grundskoletid men känner ödmjukhet mot att det finns så 

många elever med ett musikaliskt uttryck ”som jag inte får syn på med mindre än att jag 

verkligen anstränger mig” och upplever att det kan vara svårt för eleverna att visa sina färdigheter 

just i skolmiljön. För att ge eleverna allra bästa möjligheter att kunna göra det så provar sig Kim 

fram hela tiden och ifrågasätter sig sin undervisning och sitt upplägg: 

Har jag gett förutsättning för dem att visa, hur törs de? Dels, hur trygga är de i det som gör, dels, är 

de nog trygga i gruppen? Vad är det för sorts uppgift jag har gjort? Har jag smalnat av, har jag sagt 

någon begränsning som är väldigt tydlig för dem, men som bara är någon slags bisats från min 

sida? /…/ Jag verkligen försöker hitta, hur kan jag gå in i det här fenomenet och få tag, få syn på 

den här kunskapen.  

 

När jag upprepar frågan om vad eleverna har för förkunskaper när det kommer till sjunde klass 

säger Kim: ”Ja, alltså, jag är ju skyldig till dem, stora delar [skrattar till lite]. I alla fall det som 

har skett här inne! Så det är ju, har jag gjort mitt jobb? Ja, förhoppningsvis.” 

Sam är också av åsikten att elevernas förkunskaper skiljer sig åt. Till en början uttryckt som att 

det kan bero på att vara ”färgad av sitt eget”, att när eleverna från andra skolor kommer till skolan 

så kan de inte det hen tycker är viktigt men att det helt enkelt kan bero på att lärarna tänker olika 

på olika skolor och att de egna eleverna uppfattas som bättre för att de passar Sams undervisning 
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bättre. Efter ett tag framgår det dock att elevernas förutsättningar i henens ögon skiljer sig 

betydligt åt av t.ex. sådana anledningar att de inte har tillgång till musiksal, musikutrustning och 

egentligen bara har möjlighet att sitta och sjunga.  

När jag frågar om undervisningen kan kompensera för skillnaderna får jag svaret att den måste 

det helt enkelt. Det viktigaste till en början är enligt Sam att få de nya eleverna att tro att de är på 

samma nivå, även om de inte är det. Att ge dem baskunskaperna så att de kan hänga med på en E-

nivå och utvecklas därifrån. 

Och det gör de! Det är inte så att de som har små kunskaper när de kommer inte har någon chans 

att nå A, för det har de verkligen – det bevisar de om och om igen. Och då kan man ju känna att 

det är ok [tolkar med innebörden av att det ej är bra eller önskvärt men att det ändå är en 
utgångspunkt Sam kan på något vis acceptera], att de inte blir straffade för att de inte har haft en 

bra undervisning på låg[stadiet] och mellan[stadiet]. Men det tar lite tid, innan de är ikapp.  

 

Sam verkar utifrån det som sades under intervjun uppleva att det finns skillnader i förkunskaper, 

att det tar tid för eleverna att komma ikapp och att eleverna då måste få tro att de är på samma 

nivå samt att ett dåligt utgångsläge inte behöver betyda att eleven inte kan nå ända upp till 

betyget A.  

Även Tove tycker att det kan skilja sig en del åt, beroende på vilken lärare de haft tidigare och 

lägger till att musiken inte skiljer sig från övriga ämnen i den problematiken. Hen sade att det 

förmodligen får bli en del baskunskaper även i fortsättning. ”Men å andra sidan kanske man inte 

behöver det, när de får betyg från år sex. Då ska det ju vara dokumenterat att de kan de grejorna.” 

Hen uttryckte att det ska bli intressant att se vad som händer i framtiden. 

På frågan om undervisningen kan kompensera för skillnaderna så säger Tove att det bara är att 

lösa, eftersom vi har de mål vi har och eleven måste mötas där den är: ”Försöka att de ska nå de 

kunskapskrav som finns åtminstone för betyget E. Sen får vi hoppas att det blir ännu högre än 

så.” 

Sammanfattning: 

Alla lärare förutom Kim uttalade på ett eller annat sätt att elevernas förkunskaper skiljer sig åt. I 

Kims fall sågs elevernas kunskaper i sjunde klass som en produkt av den egna undervisningen 

och förutsatt att arbetet är väl utfört så ska det alltså vara goda kunskaper. 

Faktorer som ansågs kunna påverka vilka förkunskaper eleverna har var elevens egna 

fritidsmusicerande, tillgång till musik och instrument i hemmet och kvaliteten på tidigare 

skolmusicerande.  

När lärarna fick följdfrågan om deras undervisning kunde kompensera för eventuella skillnader 

så svarade Tove ja, åtminstone upp till betyget E. Charlie menade också att det var möjligt, då 

eleverna kan öva själva under lektionen tack vare mängden instrument de har och att de har olika 

lokaler de kan öva i. Även Sam såg med förtröstan på undervisningens kompensatoriska 

möjligheter och menar att sämre utgångsläge inte utesluter en resa hela vägen fram till A i betyg. 

Adan gör kopplingen att de som är i behov av kompensatorisk undervisning oftast får stöd från 

resurslärare.  
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5.9 Åtgärder och stöd för elevers lärande 
 

Till frågan om vilka former av åtgärder som behövs när det finns hinder för elevers lärande gavs 

det vissa exempel på hinder, nämligen hinder avseende röst, timing och motorik. 

Adan såg det inte som vanligt förekommande. ”Jag kräver ju inte att de ska sjunga rent för att få 

E till exempel utan huvudsaken är att man försöker och man har en vilja.” Det finns dock en del 

elever med rent fysiska förutsättningar som måste tas i beaktande men att man måste se 

funktionshindrets karaktär och ge honom betyg utifrån det eleven klarar av. Eleverna når 

vanligtvis godkänt så länge de närvarar under lektionerna och försöker, förklarade Adan. 

De hinder Charlie har stött på som lett till att eleven inte klarar av undervisningen har varit av 

social karaktär. Vid något tillfälle har skolan gjort speciallösningar för någon enstaka elev som 

har varit själv med en annan lärare i stället för med klassen. Vad gäller röst, motorik och liknande 

brukar det inte vara några problem utan det har löst sig i helgrupp. 

Kim tänkte först länge och svarade sedan att det behövs tid, tålamod, individanpassning samt att 

försöka hitta bra ingångar till lärande och att komma ihåg vad som fungerar bra. Hen anser det då 

vara ännu viktigare att jobba med producering istället för reproducering. Vid preciserandet av de 

tänkta hindren och på frågan om det går att sätta in extra stöd för en elev som halkar efter så 

tyckte Kim att de gör det och poängterade att det oftast inte är enbart i musik som det i så fall 

finns hinder utan i flera ämnen. Tack vare välfungerande grupper och hjälpsamma kompisar i 

kombination med övning, tid och tålamod så går processen kanske lite långsammare än för andra 

elever men det fungerar oftast till slut. 

Sam försöker lägga undervisningen på en sådan nivå att alla hänger med och anpassar deras 

uppgifter så att det blir någonting eleverna klarar av ”men så att de ändå bidrar så att det blir 

meningsfullt och att de får utvecklas på den nivå de är”. Motorikproblem brukar synas väldigt 

tydligt inom två veckor av både hen och idrottslärarna på skolan och då jobbar de intensivt med 

dem på varsitt håll. Finmotoriken då normalt i helgrupper under musiklektionen. Problemen med 

motorik är dock inte sådana att elever riskerar att inte nå E i musik. Det är oftast helt andra 

anledningar i så fall.  

Och ibland så måste jag sitta extra med elever och ta dem på egen tid för de kanske inte vågar, de 

kanske är obekväma i sin egen grupp, de kanske är vana vid att alltid misslyckas och att de 

behöver ha en tryggare miljö för att klara det. Men oftast brukar de kunna klara ett E. I alla fall i 

musik, för det är så pass praktiskt. Det är ingenting de ska teoretiskt lämna in eller redovisa utan 

det är ett praktiskt jobb som brukar gå att fixa. Inte i alla fall men väldigt ofta. Om jag då hinner, 

för det krävs ju mycket tid av oss också. 

 

Av citatet att döma verkar all form av individualisering och stödundervisning anordnas av Sam 

själv, ovanpå en omfattande undervisningstid i den nedsatta tjänsten. 

 

Tove tycker att man får se det som ett hjälpmedel att ha musik om en elev till exempel har 

problem med motoriken, så även om det kan vara svårt att spela trummor med motoriksvårigheter 

så kan ju det ju också vara ett medel framåt. Normalt sker det under den ordinarie undervisningen 

men periodvis har vissa elever fått ha mer musik för att stärka dem som människor och det kan 



 

56 
 

vara av olika skäl: motoriska eller sociala. ”Den öppenheten måste man ju ha som lärare tycker 

jag, så man kan göra sådant.”  

 

Som lärare kan det vara ett dilemma hur man presenterar för en elev att elever sjunger falskt eller 

med dålig tajming tycker Tove. Hen berättade att det ibland kan vara väldigt bra med 

inspelningar: 

 
Då får de ju lyssna med egna öron. Förmodligen så låter det bra inne i deras huvud när de sjunger. 

Men när de går höra det genom öronen så brukar det vara bättre. Sen har vi ju ett väldigt öppet 

klimat. Som nu håller vi ju på att planera för lucia /…/ Eleverna [vet] att nu kommer vi att träna 

och är det så att det inte låter bra, då kommer [Tove] att säga till oss, att det här låter inte bra, eller 

så bra som det borde göra, och då behöver vi inte stå framme och skämmas. Vi har som skapat den 

där dialogen med varandra. Det handlar inte om att de gör någonting dåligt, utan de vet att jag 

säger till åt dem för deras egen skull, så att de inte behöver känna ett misslyckande och så kommer 

de tillbaka nästa gång och så tränar de ännu mer och så justerar vi givetvis. Jag ger dem coachning 

under resans gång och så… Och det där är jätteviktigt att man har ett bra samtal med eleverna så 

att de förstår vad man menar och vad man vill och att det är för deras egen skull. För man skulle 

själv inte vilja stå och göra ett dåligt framträdande, för det kan inte vara roligt efteråt. 

 

Toves dilemma gällande t.ex. falsk sång löses alltså genom att använda sig av inspelningar som 

ger en tydligare bild för eleven om hur sången uppfattas utåt. Hur de jobbar för att eleven ska 

sjunga renare framgick ej. I klasserna är det gott klimat enligt henom och eleverna vet att de 

skulle bli tillsagda om någonting inte lät bra inför ett framförande. Tove tycker att det är viktigt, 

ingen elev ska behöva känna att de gjort ett dåligt framträdande. Istället får elever i så fall jobba 

vidare med låten till ett senare tillfälle. 

 

Sammanfattning: 

Lärarna verkade ha olika uppfattningar om huruvida svårigheter med motorik, röst, tajming eller 

liknande är vanligt förekommande. Däremot nämndes av samtliga att stödåtgärder sätts in för 

social problematik. 

Sam berättade att tillsammans med idrottslärarna brukade de identifiera motoriska problem inom 

två veckor som de sedan arbetar med från olika håll. Sam med den finmotoriska biten i helgrupp. 

Även Tove ser musikundervisningen som en hjälp för eleven och tycker t.ex. att trumspel i sig 

kan tjäna som god övning för elever med motoriska svårigheter. 

Både Sam och Tove gav exempel på att ha satt in lite extra undervisning för enstaka elever vid 

olika tillfällen. 

Adan sade sig inte ha stött på särskilt mycket liknande bekymmer och menade att för det att 

eleven inte sjunger rent så utesluts inte att eleven får E i betyg. Tove tycker att problem med att 

en elev sjunger falskt kan vara något av ett dilemma och låter därför eleven höra sig själv på 

inspelningar för att få höra det utifrån. Generellt tycker Tove att eleverna måste känna sig trygga 

med att läraren säger till om det inte låter bra, så att ingen elev ska känna sig dum efter ett 

framträdande.  
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5.10 Vilken tidsomfattning som behövs för att få E  
 

Återigen är det de utvalda kunskapskraven som avses i frågan. Lärarna hade dock svårt att sätta 

ett tidsomfång på just de utvalda kunskapskraven och talade utifrån målen för nionde klass 

generellt. 

Adan tycker att de lektioner de har är fullt tillräckliga: 40 minuter i sjuan och åttan och 60 

minuter i nionde klass. 

Charlie tycker att de 40 minuter i veckan som eleverna nu har till sitt förfogande är tillräckliga för 

att man ska ha ryggen fri men på ett jättetorftigt sätt och bara för att få det på papper. Det skulle 

till och med vara möjligt på 40 minuter i veckan i två årskurser men då skulle det bara vara 

möjligt att uppnå betyget A i vissa moment och omöjligt att nå ett A i slutbetyg. ”Men jag kan 

säkert sätta betyget E med gott samvete även med 40 minuter i veckan i två år.” 

Kim har inte koll på hur mycket mer musik eleverna har i sin timplan i jämförelse med andra men 

att de har mer det råder det inget tvivel om. Under högstadiet har eleverna 60 minuter i veckan 

under alla tre åren och det verkar som att hen tycker att detta är fullt tillräckligt för att uppnå alla 

mål.  

Sam däremot tycker att timplanen är snäv, på skolan har eleverna 50 minuter i veckan i sjuan och 

i nian, men det går även om det skulle vara lättare om även åttorna fick ha musik: ”Det är ett 

ganska omfattande syfte. Det är ganska stora saker de ska kunna. Men jag bedömer att det går, 

men det krävs ganska mycket av mig som lärare.” 

Tove bedömer att de inte bör vara några problem med det på skolan rådande upplägget: 50 

minuter i sjuan, 40 minuter i åttan och 50 minuter i nian.  

Sammanfattning: 

Lärarna bedömde alla att eleverna kunde uppnå kunskapskraven (och då åsyftades i många fall 

troligtvis alla kunskapskrav i musik) under sin undervisningstid på högstadiet, vilket dock 

innebar olika för de olika lärarna: 

Tabell för antal minuter musikundervisning under högstadiet för respektive lärares elever: 

År Adan Charlie Kim Sam Tove 

7 40 40 60 50 50 

8 40 40 60 - 40 

9 60 40 60 50 50 

 

Charlie förtydligade med att säga att det var tillräckligt för att ha ryggen fri med 40 minuter i 

veckan under tre år men att de förmodligen även skulle kunna gå även om eleverna inte fick 

lektioner i åttonde klass. 
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Sam angav tidsutrymmet som snävt men att det går. Det kräver dock mycket av läraren tycker 

Sam. 

 

5.11 Arbetsmiljöns fysiska möjligheter och begränsningar 
 

Som första fråga behandlades vilka möjligheter deras fysiska arbetsmiljö har med hänvisning till 

undervisningens mål. När denna fråga besvarats följde en fråga om vilka begränsningar den 

fysiska arbetsmiljön hade. Svaren gick in i varandra och redovisas här tillsammans. 

Adan tycker att de rent utrustning- och lokalmässiga förutsättningarna är väldigt bra och som 

begränsningar såg Adan egentligen mest bara elevernas motivation och förmåga. Charlie hade 

tidigare under intervjun gjort tydligt att det på högstadiet är mycket goda förutsättningar för 

musikundervisningen och bekräftar det återigen genom att säga ”att den är helt ändamålsenlig”. 

Inte helt överraskande så är det förutsättningarna på mellanstadiet som oroar: 

I årskurs 6 så har jag möjlighet att uppnå målen om jag väljer att tolka till exempel att basspel 

kanske även är på piano. Men annars så finns det en del platser där det inte är möjligt att uppnå det 

då, med tanke på att de inte har den utrustning som det uttryckligen står att man ska ha i den nya 

läroplanen. Ja. 

 

Även vad gäller moment som behöver yta så finns det begränsningar i vissa klassrum där det är 

bänkar och annat i vägen som svårligen flyttas undan på ett sådant sätt att tillräckligt med yta 

frigörs. 

 

Kim menade att de egna lokalerna är så ändamålsenliga att det inte sitter i väggarna utan i hur 

undervisningen läggs upp. På frågan om begränsningar skrattade hen och tyckte att ett par rum till inte 

hade varit ett problem. Sam och Tove var båda nöjda och tyckte att de och eleverna har allt de behöver.  
 

Sammanfattning: 

Adan, Kim, Sam och Tove är alla helt nöjda med sina lokaler och sin utrustning. Charlie är nöjd 

med utrustningen på högstadiet men på mellanstadiet är det vissa elever som enbart kommer att 

nå målen om man kan betrakta elevers spel på piano som basspel. Adan nämnde att det enda som 

egentligen begränsar är elevernas motivation. Kim tyckte att den enda begränsningen var 

kvaliteten på den egna undervisningen. 

 

5.12 Likvärdig och kompensatorisk undervisning i musik 
 

Inför frågan om eleverna enligt lärarna får likvärdig och kompensatorisk undervisning i musik så 

förelades de utdrag ur skollagen som låg till grund för frågan. Detta för att ha en någorlunda 

enhetlig tolkning om vad det innebär.  
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Adan tycker att eleverna får en likvärdig och kompensatorisk undervisning. Eleverna får 

välja själva vad de vill göra men hen uppmuntrar till att byta instrument mellan varven och 

säger: 

Sen, vet man att det är några som har lite svårare, då kan man ”ja, men då behöver du bara ta två 

ackord” eller sådana där saker. Men oftast så kan ju de flesta fixa en tre-ackordslåt, det fixar 
egentligen alla, om de vill! Sen kan de ju vara lata, om vi säger så då. Man märker ju vilka som det 

kanske går lite trögare för och de kanske jag behöver rita på tangenter eller något sådant där. Så 

man lär sig ju efterhand att ge dem de rätta verktygen för att kunna hänga med. 

 

Omvänt så försöker Adan vara förberedd för att utmana de elever som har lätt för sig. 

Jag sätter dem på ”Nu vill jag ha dig där, för jag vet att du har de kvaliteterna, du kan redan de där 

riffen” sådär. Man försöker ha olika alternativ i rockärmen: ”Ja, men är du klar med keyboarden, 

då kan du ju lära dig ackorden på gitarren! Gå in och sjung.” När man spelar i ensemble så kan 

man ju alltid skicka dem vidare till nästa. Och då är det ju upp till dem då att ta den chansen. 

”Jamen, öh, jag kan ju sitta här…” Ja, men fine, gör det då. Då har ju han tagit beslutet. Eller hon. 

 

Charlie svarade något mer tveksamt: ”Till stor del ja men inte helt och hållet.” Detta med tanke 

på att elevers varierande diagnoser kan vara svårt att ta hänsyn till.  

 

Kim tycker att utbildningen samt att hantverksförmåga och förståelse gör det lätt att utmana 

eleverna på instrumenten generellt, även om det förvisso kan finnas elever med otroligt stor 

begåvning inom ett specifikt område som kan vara svårt att möta upp. Men då går det å andra 

sidan att bredda till de områden eleven inte är så kunnig inom. Individanpassning och mängden 

undervisning i musik ger goda förutsättningar och slutligen säger hen att ”Jo, jag tror att det är… 

[paus] är möjligt.” 

 

Sam lyfte att det kollegiala samarbetet kring ”de elever som behöver fångas upp” är avgörande 

men att det går att ge likvärdig och kompensatorisk undervisning. 

 
I mån av tid brukar jag jobba ensam med eleven, en liten stund här och en liten stund där. Man kan 

hinna mycket på en kvart. Och framför allt att försöka avdramatisera att det känns jobbigt för dem 

att visa i grupp att man inte kan. Ja, att ta dem lite på egen hand sådär. Och det brukar gå att nå. 

 

Ett sätt att fånga upp en elev kan alltså vara att ge lite extra lektioner åt en elev.  

 

Vid det här laget hade Tove hunnit bli tämligen stressad av det faktum att den kommande 

lektionen snart skulle börja men svarade att eleverna får likvärdig men individanpassad 

undervisning. 

 

Sammanfattning: 

Lärarna såg positivt på sin möjlighet att ge likvärdig och kompensatorisk undervisning. Kim 

tycker att den egna utbildningen ger goda möjligheter att utmana eleverna. Adan försöker ha 

några extra kort i rockärmen för att utmana duktiga elever och försöker att underlätta eller sänka 

kraven för de elever som har det svårt. Charlie uttryckte ett förbehåll för att elever med diagnoser 

inte alltid kan tas tillräcklig hänsyn till. Sam menade att när det kollegiala samarbetet fungerade 

väl så var det möjligt. Tove konstaterade att eleverna får likvärdig men individanpassad 

undervisning. 
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5.13 Kvalitet i undervisningen 
 

Gällande undervisningskvalitet så inleddes med en något öppnare fråga, nämligen: Hur ser du på 

din möjlighet att ge kvalitativ undervisning? Den följdes av en specifikare fråga: Vad begränsar 

dig från att de kvalitativ undervisning? Svaren vävdes in i varandra och redovisas därför 

tillsammans. 

Adan fokuserade framför allt på den egna kompetensen och på brister däri. Som exempel 

nämndes att eleverna ibland är mer kompetenta inom somliga områden än Adan själv och att de 

då används som en slags resurs i gruppen. Hen väljer ibland ut uppgifter eller låtar så att de 

passar de elevernas nivå utifrån vetskapen att de fixar det även om Adan inte skulle kunna spela 

det själv. Datakunskaperna är också en akilleshäl, ett kunskapskrav som hen kommer att strunta i 

med anledning av de förutsättningar som råder: 

Jag tycker att de håller ju på så mycket själva och de har datorn och mobilen hela tiden, men det är 

ju livemusik som ska gälla ändå när de har musikundervisning, för det är ju det de inte pysslar med 

hemmavid. Så jag tycker att det där med data har fått alldeles för mycket fokus i den nya 

kursplanen. 

 

Just dessa bristande kunskaper och intresse är vad Adan anger som begränsande för kvaliteten i 

undervisningen. ”Det går ju ofta hand i hand.” 

Charlie tycker att möjligheterna är mycket goda på högstadiet. På mellanstadierna är det den 

fysiska miljön och kringsläpandet på material som utgör hinder, i övrigt är det dock inga 

bekymmer: 

Det kan vara svårt för mig att ha mina egna grejor där borta. Jag måste som ta med mig saker och 

ting hela tiden och då blir det att jag tar med mig så lite som möjligt för att jag vill inte bära så 

mycket och då blir det svårt att bygga upp en bank av olika grejor som man kan ha där, alltså 

material, utan då måste jag bära med mig det. 

 

Lokal- och utrustningsfrågan är ett återkommande problem för Charlie och av citatet framgår att 

hen anpassar sig efter förutsättningarna. 

För Kims del angavs endast de egna begränsningarna. Alla andra förutsättningar är goda på 

skolan.  

Sam menade att möjligheterna för att ha undervisning med kvalitet är goda.  

Men det krävs mycket av mig och det krävs att jag vet vad jag gör och vart jag ska. Och det krävs, 

framför allt, att lyckas skapa trygga grupper som vågar synas och höras. Det är A och O för att 

kunna gå vidare. Men jag tycker ju att möjligheterna är goda. 

 

Förutom gruppklimatet så tyckte Sam att mängden elever och den ojämna och höga 

arbetsbelastningen påverkar kvaliteten. Att ha så väldigt mycket att göra mot slutet av terminerna 

gör det tungt för Sam – bara att skriva omdömen till alla elever ses som en omfattande 

verksamhet.  

Tove såg möjligheterna som goda men att de hade varit ännu bättre om gruppstorlekarna varit 

mindre. Mer tid i ämnet för eleverna skulle gjort det ännu mindre begränsat. ”Men eleverna har ju 
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som sina skoldagar också, så man kan ju inte få hur mycket som helst”, säger Tove och skrattar 

till. 

Sammanfattning: 

Undervisningen på högstadiet tyckte de alla att de kan ge kvalitet i. Som begränsningar nämndes 

t.ex. Charlies förutsättningar på mellanstadiet som av lokal- och utrustningsmässiga skäl 

begränsade möjligheten för att ge kvalitativ undervisning. Adan nämnde att de egna 

begränsningarna i kunskap och intresse för vissa moment kunde påverka kvaliteten. Kim tyckte 

att endast de egna begränsningarna satte hinder. Sam ansåg att möjligheterna är goda men att det 

avkrävs läraren mycket för gott resultat samt att mängden elever och den höga och ojämna 

arbetsbelastningen utgjorde hinder för kvalitativ undervisning. Även Tove tyckte att 

förutsättningarna var goda men att de skulle kunna vara ännu bättre om grupperna vore mindre 

och eleverna hade mer tid för musik i schemat. 
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6. Diskussion 
 

Diskussionsdelen inleds med en metoddiskussion. Därefter diskuteras studiens resultat och en 

fortsatt forskning. Kapitlet avslutas med några avslutande ord. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att ur musiklärares perspektiv skapa en bild av elevers förutsättningar att 

uppnå kunskapskraven för musik i årskurs 9, enligt kursplanen i Lgr11. I detta kapitel ska graden 

av reliabilitet och validitet med koppling till metodvalen diskuteras.  

För att belysa syftet formulerades flera frågeställningar. De berörde hur lärare reflekterar kring 

sina möjligheter att ge kvalitativ, likvärdig och kompensatorisk undervisning samt hur lärare 

skattar elevers förutsättningar att uppnå kunskapskraven. Även ämnen som lärares bedömning av 

vad vissa specifika kunskapskrav innefattar, hur Lgr 11 skiljer sig från Lpo 94 och vad eventuella 

skillnader innebär för lärarnas och elevernas undervisning förutsattes tillföra viktiga perspektiv 

till syftet. Därtill formulerades frågeställningar rörande lärares och elevers arbetsmiljö som i 

sammanhanget förutsattes vara relevant.  

Som datainsamlande metod valdes enskilda intervjuer. Detta förutsätts ha gett ett större djup i 

intervjuerna och ha varit upphov till färre feltolkningar av frågor genom möjligheten för 

intervjuaren att kunna ställa följdfrågor och bedöms i beaktande av syftet som ett ändamålsenligt 

tillvägagångssätt (Patel & Davidson, 2003) även om det naturligtvis skulle vara möjligt att göra 

exempelvis gruppintervjuer. Utifrån syftets formulering om att skapa en bild skulle 

gruppintervjuer kunna ha gett en mer samstämmig bild av lärarnas uppfattning, men värdet i att 

få respektive intervjupersons bild, med dess unika svar, och att utifrån dessa fem bilder försöka 

utröna vilken den sammantagna bilden uppskattades som mer givande. Ett flertal olika perspektiv 

som tolkas samman är också en av hermeneutiken önskat förlopp (Brinkmann & Kvale, 1997). 

Fler angreppsvinklar i form av exempelvis observationer och elevenkäter skulle dock ha kunnat 

bidra till mer heltäckande svar på frågeställningarna. Dessvärre gjordes bedömningen att det vida 

skulle överstiga föreliggande tidsramar för uppsatsen. 

Inför intervjuerna utformades en intervjumanual utifrån en konvex modell med avstamp i 

kvantitativa smala frågor, reflekterande öppna frågor i mitten och avsmalnande frågor mot slutet.  

Manualen togs fram utifrån frågeställningarna för uppsatsen med en hög grad av strukturering för 

att på plats inte missa aspekter samt för att kunna ge så tydliga frågor som möjligt. Frågevalet i 

sig samt valet av frågeföljd förutsätts ha påverkat vilka svar som avgivits. I början liksom mot 

slutet av intervjun ställdes frågor som rörde arbetssituationen och arbetsmiljön
11

. Arbetssituation 

och arbetsmiljö var två perspektiv som förutsattes spela roll för vilken undervisning som kunde 

ges och därför önskades utredas. De utgör dock exempel på hur frågemanualen kan ha inverkat 

på respondenternas associationer under samtalet och därmed påverkat resultatet av intervjun. Sett 

                                                   
11

 Hela intervjuunderlaget finns återgivet i bilaga 1. 
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till resultatet, vari en tydlig skillnad framkom mellan högstadiets och mellanstadiets 

förutsättningar, tolkas det dock som en önskvärd effekt av frågorna. 

I förberedelsearbetet övervägdes att göra en kombination av enkät och intervju. Tanken övergavs 

till förmån för att istället skicka ut en del av frågorna. Detta med föresatsen att därigenom 

effektivisera intervjun. Om de utskickade frågorna effektiviserade intervjun är svårt att bedöma 

men den slutsats som kan dras är att flera av de frågor som förutsattes få kvantitativa svar istället 

fick kvalitativ kvalitet som bidrog till att till viss del förändra helhetsbilden. I några fall ledde de 

exempelvis till att vi gick omkring och tittade på lokaler och utrustning och att lärarna berättade 

om annat än just bara det frågan berörde. Det i sig gjorde dock att tidsaspekten i oväntat hög grad 

kom att bli en påverkande faktor under intervjuerna. Den uppskattade tiden på 30-45 minuter 

räckte endast till under en intervju. I de övriga handlade det snarare om en omfattning på mellan 

45-60 minuter vilket ledde till att framför allt Toves svar blev mycket kortfattade mot slutet av 

intervjun. 

Det fokus som valts för uppsatsen gjorde uppgiften komplicerad för alla inblandade. Läroplanen 

Lgr 11 var vid tidpunkten i implementeringsstadiet varför lärarna ännu inte var väl förtrogna med 

att arbeta utifrån den. Detta förutsätts ha spelat roll för vilka svar som avgivits mina frågor.  

Komplexiteten i ämnet, de många frågeställningarna och den därigenom omfattande 

intervjumanualen ledde till att den insamlade datamängden blev ett omfattande och ganska 

spretigt material, vilket i denna ganska begränsade fallstudie kan tolkas som ett positivt utfall och 

resultat av just enskilda intervjuer (Trost, 1997). Till en annan positiv effekt av enskilda 

intervjuer räknas de under intervjuerna tillitsfulla svar som i många fall gavs intervjuaren.  

Om än svaren som framkom under intervjuerna var oväntat utlämnande och intressanta att ta del 

av så är det intervjuer gjorda av en oerfaren intervjuare, under en kort tidsrymd på mellan 40 

minuter och lite drygt en timme och endast med ett fåtal respondenter. Några generella slutsatser 

om musiklärares syn på elevers förutsättningar att nå målen kan alltså inte dras utifrån studien. 

Fast utifrån utgångspunkten att en generell sanning inte är det eftersträvansvärda så kan slutsatser 

dras gällande vad just dessa musiklärare angav vid detta tillfälle, i just den situationen, med just 

det förelagda intervjumanuset och respektive persons förförståelsen och med just denna 

intervjuare framför sig. Det rör sig alltså inte om en statisk eller kongruent sanning men det är 

heller inte syftet med kvalitativa intervjuer (Trost, 1997) eller med en hermeneutisk ansats 

(Ödman, 2007) (Brinkmann & Kvale, 1997). 

I tolkningen av intervjutranskriptionerna har fokus legat på att urskilja svar gällande mina 

frågeställningar. Därmed kan för andra ändamål intressant information ha utelämnats. Det urval 

som gjort har påverkats av min syn på vad som är intressant och en annan tolkare skulle med 

säkerhet ha gjort ett annat urval och dragit andra slutsatser. Sådan är också avsikten med 

hermeneutisk tolkning (Brinkmann & Kvale, 1997).  

I återgivandet av studien har avsikten varit att mycket tydligt beskriva tillvägagångssätt och 

resultat, vilket av Trost (1997) framhålls som särskilt viktigt för trovärdigheten vid kvalitativa 

studier. Tillvägagångssättet för studien bedöms tala för att reliabiliteten är relativt hög, 

åtminstone för en studie på denna nivå. Den egna bedömningen är därtill att de frågeställningar 

som formulerats och resultatet av undersökningen motsvarar syftet och att studien sammantaget 

håller en hög validitet.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 

Huvudfrågeställningen för denna studie behandlar hur musiklärare resonerar kring elevers 

förutsättningar att uppnå kunskapskraven för musik i årskurs 9 enligt Lgr 11. Detta har brutits 

ned i olika frågeställningar rörande lärares syn på vad det innebär att uppnå målen, vilka 

skillnader som lärarna upplever i förhållande till den tidigare kursplanen och hur detta påverkar 

deras undervisning. Därtill kommer frågeställningarna beträffande vilka tidsmässiga och fysiska 

förutsättningar eleverna har och hur lärarna ser på sina möjligheter att ge likvärdig, 

kompensatorisk och kvalitativ undervisning. 

Av de många intressanta aspekter som framkommit i resultatbeskrivningen av intervjuerna i 

ljuset av forskningen kommer det här att fokuseras på fyra, nämligen: faktorer som inverkar på 

elevens förutsättningar att nå målen, påverkansfaktorer vid skapandet av god 

undervisningsmiljö, förhållandet mellan lärare och kursplanerna och kompensatorisk och 

likvärdig musikundervisning  

De slutsatser som kommer att argumenteras för är följande: 

- Elevers förutsättningar och resultat beror framför allt på läraren och dennes förmåga att 

skapa god undervisningsmiljö. 

- Lärares förutsättningar för att skapa god undervisningsmiljö är beroende av följande 

faktorer: utbildning, lokaler, musikutrustning, tid och kompetensutveckling. 

- Innehållet i musikundervisningen och de krav som ställs på eleverna styrs av den 

enskilde lärarens förutsättningar snarare än av vilken läroplan som föreligger. 

- Elevers rätt till likvärdig och kompensatorisk undervisning handlar i praktiken om att 

eleverna ska nå betyget E. 

- Elevers förutsättningar utanför skolan utgör påverkansfaktorer för att nå högre betyg än 

E i ämnet. 

Kapitel 6.2 avslutas med delkapitlet Pedagogiska implikationer.  
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6.2.1 Faktorer som inverkar på elevens förutsättningar att nå målen 

 

Slutsatsen att elevers förutsättningar och resultat framför allt beror på läraren och dennes förmåga 

att skapa god undervisningsmiljö har dragits utifrån det lärarna själva sagt i ljuset av forskningen 

som presenterats i bakgrunden. I intervjuerna framkom att elevernas möjlighet att uppnå 

kunskapskraven var avhängigt faktorer som den enskilde lärarens kompetens för 

musikundervisning. Det stämmer väl överens med såväl skolinspektionens slutsatser, vari 

lärarkompetensen framhålls som en avgörande faktor för kvalitetsskillnader (Skolinspektionen, 

2011), och med skolverkets slutsatser om att läraren är den viktigaste resursfaktorn för elevers 

resultat i grundskolan (Sverige Skolverket, 2009). I intervjuerna framkom olika exempel på 

förmågor läraren måste besitta för att undervisningen ska vara av god kvalitet för eleverna. En till 

synes självklar grundförutsättning är lärarens förmåga att planera in alla moment. Av bilden 

lärarna ger är det dock inte självklart att detta sker. Sam betonade även vikten av lärarens 

förmåga att skapa trygga grupper. Detta stämmer väl överens med Vygotskijs (1999) syn på att 

lärarens viktigaste uppgift är att organisera elevernas sociala miljö som är avgörande för 

inlärning. Ämnet i sig är av sådan karaktär att den sociala miljön i hög grad påverkar 

lärandemiljön. Av rapporten Rätten till kunskap (Sverige. Skolinspektionen, 2010) framgick att 

undervisning i somliga fall fungerar som en envägskommunikation, varunder elever sitter tysta 

och utför egenarbete. Det låter sig svårligen göras i musikämnet som i många delar bygger på 

samspel. 

Även elevernas intresse och motivation i ämnet sågs som en avgörande faktor för att uppnå 

kunskapskraven. Detta i sin tur är avhängigt lärarens förmåga att skapa detsamma enligt Tove 

och det är därför lärarens ”absolut viktigaste funktion”. Motivation och intresse återkommer som 

viktiga förutsättningar för framgång i undervisningen, framför allt i samtal rörande läromedel. 

Samtliga lärare söker hitta vägar för att få eleverna med sig i exempelvis valet av låtar för 

undervisningen. 

Men jag är väldigt noggrann med /…/ att när eleverna spelar ensemblespel /…/ får [de] spela låtar 

som de själv tycker om, för det är då som de lär sig bäst. Om jag ska välja låtar åt dem så blir de 

förmodligen då mossiga låtar, tycker de [skrattar till]. Då är de inte intresserade av att lära sig på 

samma sätt. 

 

Av Toves citat ovan framgår att eleverna lär sig bäst när det finns ett intresse för låten de ska 

spela och att lärarna i hög grad låter eleverna välja vilken musik som ska ingå i undervisningen. 

Det är sedan upp till läraren att skapa undervisningmaterial därtill. Lärarnas uppfattning om 

intresse och motivation stämmer väl överens med Säljös (2000) som ser motivation som en 

nyckelfaktor för framgång i lärandet.  

Resonemangen ovan föranleder slutsatsen att elevers förutsättningar och resultat beror framför 

allt på läraren och dennes förmåga att skapa god undervisningsmiljö. 
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6.2.2 Påverkansfaktorer vid skapandet av god undervisningsmiljö 

 

Grundförutsättningen bland lärarna i just denna studie var att samtliga hade adekvat utbildning 

för att bedriva musikundervisning. Därtill hade de alla numer ändamålsenliga lokaler med 

relevant utrustning. Detta var dock någonting fyra av fem angav att de ägnat år åt att införskaffa, 

pga. begränsad budget och kostsam utrustning. Utifrån denna studie tycks det som att 

högstadieskolor är välutrustade emedan somliga mellanstadieskolor är bristfälligt utrustade. 

Elever från dessa mellanstadieskolor har ofta sämre förkunskaper när de kommer till sjunde klass 

som ett resultat av detta. I det fall de inte har det tycks det bero på elevernas hemförhållanden 

eller fritidsintressen.  

Väl utrustade lokaler verkar vara en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna nå målen i 

grundskolan. Charlies uttalande talar för sig självt: 

I årskurs 6 så har jag möjlighet att uppnå målen om jag väljer att tolka till exempel att basspel 

kanske även är på piano. Men annars så finns det en del platser där det inte är möjligt att uppnå det 

då, med tanke på att de inte har den utrustning som det uttryckligen står att man ska ha i den nya 

läroplanen. 

 

Att lokalen är avsedd för just för musikundervisning ska icke underskattas. Charlie som 

undervisar på flera olika mellanstadieskolor vittnar exempelvis om att det på somliga skolor 

förvisso finns instrument men att det blir orimligt att flytta runt utrustning som piano, förstärkare 

och PA mellan de olika klassrum som musikundervisningen bedrivs i. Lokal och utrustning 

betraktas därför som grundförutsättningar för undervisning med elevernas kunskapsmål i sikte. 

Att det finns ett sådant behov styrks av skolinspektionens granskning av musikundervisning. 

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

musikämnet. Elevernas möjlighet att musicera skiljer sig stort, men musikskapande är 

genomgående det som undervisningen ger minst möjlighet till. Ofta lyser de musikskapande 

inslagen helt med sin frånvaro. I många av skolorna har lärarna inte utbildning för den 

musikundervisning de bedriver. 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. Elever som inte får tillgång till 

utbildade lärare i musik eller till musikinstrument får mycket svårt att nå målen för ämnet. 

(Skolinspektionen, 2011, s. 3)  

 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv tolkar jag det som att tillgången till såväl instrument som 

lokal är grundförutsättningar för lärande i exempelvis musik.  

Ämnet musik kännetecknas av att ha såväl abstrakt karaktär som ytterst konkret karaktär. 

Exempelvis ska eleverna lära sig att förstå och omsätta ett intellektuellt redskap som 

musiknotering. Eleven ska dock också tränas i att använda fysiska redskap, det Säljö (2000) 

kallar artefakter.  

Om vi skall förstå lärande som en del av sociala praktiker, där människor exempelvis använder 

mikroskop, kassaapparater eller elektriska spänningsprovare, kan vi inte analysera dessa apparater 

i sig och därefter studera det ’rena’ mänskliga tänkandet. Vi måste se och förstå hur tänkandet 

utövas av människor som agerar i sociala praktiker med hjälp av artefakter. När vi tar bort 

redskapen, den sociala praktiken och studerar tänkandet eller lärandet ’i sig’, har vi tappat bort vårt 

fenomen och ägnar oss åt studier av tämligen hjälplösa individer som berövats sina sociokulturella 

resurser. (Säljö, 2000, s. 81) 
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Genom Säljös (2000) argumentation för att lärande inte kan studeras utan hänsyn till 

artefakternas roll i sociala praktiker, framgår (om inte förr) även orimligheten i att lära sig spela 

exempelvis bas utan att ha en bas, eller i varje fall någonting som kan liknas vid en bas, att tillgå.  

Lärande handlar om att ”kunna göra erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella redskap 

görs tillgängliga på ett för individen rimligt sätt och där de används som en del i konkreta 

sammanhang” (Säljö, 2000, s. 239).  

De synnerligen olika förutsättningar avseende tid, elever och undervisningstimmar kombinerat 

med förflyttningstid ger bevisligen helt olika ’praktiker’, med Säljös ord.  

Det fanns i studien exempel på goda förutsättningar men också på utmanande förutsättningar. 

Kim var den som var mest nöjd med sin situation som musiklärare på en skola, med endast 265 

elever och 965 minuters undervisningstid per vecka. I varje grupp har hen max 15 elever och i 

årskurserna 7, 8 och 9 har eleverna 60 minuter musik i veckan. Övriga vittnar om förekomster av 

dubbel så stora undervisningsgrupper, ansvar för dubbel mängd elever och att överlag ha mer 

undervisningstid per lärare men mindre mängd undervisning för eleverna. På Sams skola har 

eleverna ingen undervisning alls i årskurs 8. Faktorer som lyftes fram som underlättande av lärare 

i tyngre arbetssituationer var exempelvis att följa samma elever under ett flertal år i grundskolan 

eller att storleken på grupperna var mindre. 

Bilden bekräftas av vad som framgått i utvärderingar av musiklärarnas förutsättningar. En 

genomgående trend är att musiklärarna uppmärksammar bristande tid i timplanen i förhållande 

till målen i styrdokumenten samt undervisningsgruppernas storlek (Sandberg, 1996) (Sverige. 

Skolverket, 2004). Förutom att tiden sätter ramar för mängden undervisning och förberedelsetid 

så inverkar den även på tiden för bedömning. Anads exempel med 560 elever som varje termin 

ska ha åtminstone omdöme och i många fall även betyg ger en idé om vilken arbetsbörda det 

borde röra sig om i enbart dokumentation. Det intressanta är att Anad enligt egen utsaga inte 

löpande dokumenterar elevernas kunskaper i någon hög grad utan håller det i minnet, vilket 

åtminstone tre av de övriga lärarna ser som omöjligt.  

Det föreligger en samstämmighet mellan Sandbergs resultat från 1996 och vad som framkommit i 

föreliggande uppsats, vilket i sig är intressant eftersom 15 år passerat sedan Sandbergs 

avhandling publicerades. Det förefaller därmed som om resultaten av återkommande forskning 

inte lett till av musiklärare önskvärda förändringar sedan 90-talet. Varför det är så kan blott 

spekuleras i men att utgå från att det finns ekonomiska motiv bakom stora grupper och hög 

undervisningsskyldighet förefaller inte helt långsökt. Om musiklärarna som ofta utgör en 

minoritet på skolan därtill saknar förmåga att tala för musikämnet, i enlighet med Mark (2005), 

och rektorer saknar insyn i ämnet (Skolinspektionen, 2011) så är det inte obegripligt att 

musikämnet hamnar i skymundan i de ekonomiska prioriteringarna.  

Det framgick av studien att arbetsgivarna inte satsar på att kompetensutveckla sin/sina 

musiklärare i musik. Den kompetensutveckling inom musik som sker bygger på lärarens eget 

intresse, vilja och förutsättningar att förlägga den på sin fritid. Ändå verkar det finnas ett behov 

bland lärarna. Särskilt avseende IT i musikundervisningen som lärarna allt sedan Lpo 94 

förutsätts ge eleverna förutsättningar för (Skolverket, 2000) men som åtminstone två av lärarna 

uttryckligen saknar tillräcklig kunskap i. En spekulation är IT i musikundervisningen endast 

utgjorde ett strävansmål i Lpo 94 och därmed tolkats som mindre tvingande än om det varit ett 
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Kompetensutveckling 

Tid 

Utrustning 

Lokaler 

Utbildning 

uppnåendemål i årskurs 5 eller 9, vilket i sin tur lett till att ingen utrustning för ändamålet köpts 

in och ingen kompetensutveckling skett - musikundervisning av dylikt slag har helt enkelt 

prioriterats bort ur undervisningen. Att musiklärarna inte i högre grad beklagar bristen på 

kompetensutveckling tolkar jag som att det finns andra behov som är mer skriande, framför allt 

tid med eleverna.  

 

Utifrån den bild lärarna och bakgrunden i uppsatsen gett framträder en pyramid för de behov 

musiklärare i högstadiet tycker sig behöva och i vilken ordning. Lärarnas 

adekvata utbildning finns där som en bas i deras yrkesutövande. Det de 

därefter strävar efter är lokaler avsedda för musikundervisning. Först 

därefter kan det komma att handlar om utrustning. Utrustning utan 

lokaler är enbart en belastning, vilket Charlies erfarenhet vittnade 

om. När dessa basbehov är tillfredsställda blir tidsaspekten den 

mest framträdande frågan för vad som kan förbättra deras 

undervisningsförutsättningar. Först därefter verkar den egna 

kompetensen återigen komma i fokus för 

undervisningskvaliteten.  

Utifrån detta dras slutsatsen att lärares förutsättningar för att skapa god undervisningsmiljö är 

beroende av följande faktorer: utbildning, lokaler, musikutrustning, tid och kompetensutveckling.  

 

6.2.3 Förhållandet mellan lärare och kursplaner – nya spelregeler men samma 

spelplan 

 

Av lärarnas redogörelser framgår framför allt följande skillnader mellan den reviderade 

kursplanen i musik
12

 (Skolverket, 2000) och Lgr 11 (Sverige. Skolverket, 2011): Lgr 11 

innehåller fler ”måsten” och är mer styrande än Lpo 94 men framhålls även som tydligare och 

specifikare. Attityden gentemot Lpo 94 och Lgr 11 skiljer sig åt. Bland lärarna fanns det dels de 

som intog en tolererande hållning gentemot Lgr 11 och dels de som såg förändringarna som 

positiva. Exempelvis tolkades den upplevt ökade styrningsnivån som endera försvårande eller 

som underlättande för undervisningen. Sett utifrån så är många av momenten i Lpo 94 och Lgr 11 

likalydande eller snarlika. Skillnaden ligger framför allt i de nytillkomna kunskapskraven och det 

centrala innehållet. Det som tidigare utgjort strävansmål återfinns nu som centralt innehåll och i 

kunskapskraven. En tolkning av lärarnas uppfattning om att det tillkommit fler ”måsten” är att 

strävansmålen inte upplevdes i lika hög grad styra innehållet undervisningen som det centrala 

innehållet gör. Kunskapskraven i Lgr 11 upplevdes i förhållande till Lpo 94 vara omfattande men 

har å andra sidan en inbördes logik i jämförelse: alla moment ska göras av alla och värdeorden är 

de som utgör skillnaden. Detta tolkas som en av de saker som gör Lgr 11 tydligare än den tidigare 

läroplanen. Värdeorden uppfattades av Kim som väldigt subjektiva men till skillnad från hen så 

hade alla övriga lärare konkretiserat hur värdeorden ska tolkas tillsammans med kollegor och den 

                                                   
12

 För enkelhetens skull omfattas fortsättningsvis den reviderade kursplanen i musik från 2000 i begreppet Lpo 94 

och är det som avses när det handlar om kursplaner. Motsvarande gäller för kursplanen för musik i Lgr 11 som för 

enkelhetens skull avses i begreppet Lgr 11. 
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rådande uppfattningen tycks vara att Lgr 11 är mindre godtycklig både vad gäller bedömning och 

innehåll. 

Jag tolkar det som att när somliga moment infördes som kunskapskrav gick det inte längre att lika 

enkelt bortse från att t.ex. digitala verktyg ska användas i musikundervisningen. Det 

problematiska därmed är att lärarnas fysiska och ibland kunskapsmässiga förutsättningar för att 

ge avsedd undervisning inte alltid finns. Det får till följd att målen endera tolkas om eller helt 

utelämnas. Lärarna uttrycker att kraven på dem ökat men att förutsättningarna är desamma och 

därmed ej anpassats efter de nya kraven. Till viss del förändras och anpassas 

undervisningsupplägget för att stämma med avsikten i Lgr 11. Tove börjar t.ex. redan i årskurs 4 

med ensemblespel men en liknande anpassning är för Charlie ännu inte möjlig eftersom de 

fysiska förutsättningarna inte finns. Förutom att skapa förutsättningar för lärande i enlighet med 

Lgr 11 så betonar lärarna ökade krav på dem själva att ge eleverna möjligheter att visa sina 

kunskaper.  

I frågeställningarna för uppsatsen ingick även vilken föreställning musiklärare har om vad det 

innebär att nå kunskapskraven för melodi-, bas-, slagsverks- och ackompanjemangsspel. Det 

visade sig vara en svår fråga att besvara. Alla lärare gav en bild av vad de gjorde kopplat till 

kunskapskraven och de flesta gav en antydan till vad de ansåg att eleven skulle kunna för att 

uppnå olika kunskapskrav. Utifrån det lärarna verbaliserade drar jag slutsatsen att kraven för 

eleverna skiljer sig åt beroende på vilken lärare de har. Som exempel tas lärarnas olika 

uppfattning om vad ”tolka musik till musikaliskt uttryck” innebär, hur det ingår i undervisningen 

och hur det bedöms: 

En tolkning var att det handlade om elevens förmåga att uttrycka sig muntligt om musik. En 

annan att det handlade om tolkning av texten eller frasering i en låt. Exempel gavs också på att 

det även kunde handla om att variera eller nyansera ett trumkomp, att som elev ha hittat sin stil 

och sound eller den fysiska uppenbarelsen som ansiktsuttryck eller hållning. För att illustrera de 

olika kunskapsnivåerna i detta gavs följande exempel av Tove: 

 Oj, hur ska jag förklara det [skrattar till]? /…/ Om man säger E-eleven som ställer sig upp och gör 

en sologrej, den kanske spelar piano och sjunger. E-eleven lägger ackord med en baston kanske 

och så sjunger till och det blir så att man hör ungefär vad det är för stuk på låten och man hör att 

det är en tanke med låten så, men inte så mycket mer. Sen om säger, upp då till högre betyg, då 

blir det ett mer spelande sätt på pianot, mer levande sångsätt, där man hör att man [eleven] själv 

har reflekterat över vad som kommer ut, ur pianot respektive munnen. Om man ser vidare till A-

kriterierna då ska det som vara någonting, en lite egen tolkning, så att man tydligt hör att ”det här 

är jag som spelar och sjunger den här saken”. Så skulle jag kanske uttrycka mig. 

 

Det framgår av lärarnas uttalanden att det inte är helt enkelt att bedöma ett dylikt moment men 

framför allt är det inte enkelt att tydligt konkretisera för eleverna vad det innebär och hur de ska 

uppnå det. Så var även fallet i andra situationer som lärarna angav. Zandéns (2010) slutsatser om 

att musiklärarna tycks sakna ett gemensamt språk för klingande musikexempel förefaller inte 

orimliga utifrån denna studie. Någon tydlig diskrepans mellan lärarnas och styrdokumentens 

uppfattning om kvalitet verkade det dock inte vara frågan om. Det kan i och för sig ha en naturlig 

orsak, då vi utgick från och diskuterade exempel i Lgr 11. Vi lyssnade inte på klingande exempel.  

Utifrån dessa tolkningar dras slutsatsen att innehållet i musikundervisningen och de krav som 

ställs på eleverna styrs av den enskilde lärarens förutsättningar snarare än av vilken läroplan som 

föreligger. 
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6.2.4 Kompensatorisk och likvärdig musikundervisning – rätten att nå E? 

 

I skollagen slås fast att elever har rätt till likvärdig och kompensatorisk undervisning (Svensk 

författningssamling (SFS) - Riksdagen) och i läroplanen att det är de nationella målen som ska stå 

för normen för vad en likvärdig nivå innebär.  

I studien framgick att samtliga lärare såg positivt på elevernas möjlighet att få likvärdig och 

kompensatorisk utbildning. Samtliga ansåg även att deras elever, under de rådande och deras 

sinsemellan olika förutsättningar, hade möjlighet att nå betyget E. Charlie lade till ett förbehåll 

om att sociala diagnoser kan vara svåra att ta hänsyn till. Kim ser att det fungerar eftersom det går 

att individanpassa i hög grad i henens undervisning. Eleven fångas upp i alla fall när det 

kollegiala samarbetet fungerar väl menade Sam. Både hen och Tove berättade att de ibland avsatt 

extra tid för stödundervisning med någon enstaka elev. ”Man kan hinna mycket på en kvart.” som 

Sam uttryckte det. Adan försöker att ge de elever som har lätt för sig utmaningar och de elever 

som har det svårt för sig underlättning.  

Men vad lärarna generellt lägger för nivåmässig innebörd i de olika betygsstegen tycks variera. 

Det finns vissa tendenser i studien som pekar mot att lärare i en strävan efter att alla elever ska 

klara den lägsta nivån, nu betyget E, lättar upp kraven istället för att stöd sätts in för att eleven 

faktiskt ska uppnå de nationella kraven. Det är inte en bland alla lärare genomgående tendens 

men den finns där. Åtgärder och stöd utanför den ordinarie undervisningen anses i regel enbart 

behövas när det för en elev handlar om sociala svårigheter och enbart för att nå betyget E. 

Likaså tycks det finnas en officiell och andra inofficiella eller dolda läroplaner som råder. I 

begreppet inofficiell läroplan inbegrips exempelvis att vissa kunskapskrav modifieras, stryks eller 

läggs till. Anledningarna därtill kan vara av rent fysisk karaktär, som när Charlie övervägde 

tolkningen att basspel kunde utföras på piano. De kan också uppstå pga. kunskapsmässiga eller 

tidsmässiga förutsättningar men också bero på den enskilde lärarens uppfattning och värderingar 

om vad musikämnet ska innehålla. Det kan innebära att det inte är vad den egentliga läroplanen 

dikterar som ligger till grund för undervisningen. 

Ytterligare en intressant fråga är vad som bedöms. Studien innehöll intressanta skillnader som till 

viss del tycks kunna bottna i svårigheten i att konkretisera och verbalisera delar av 

musikundervisningens betygskriterier. Liknande problematik lyfts i NU 03 med frågeställningen 

hur elevernas rättssäkerhet ska kunna säkerställas om inte kunskapsdimensionerna kan 

kommuniceras (Sverige. Skolverket, 2004). Ett otydligt språk och otydlig kommunikation 

förutsätts ge ett rättsosäkert läge för eleverna. 

Lärarna gav också uttryck för att det finns skillnader i förkunskaper när eleverna kommer till 

årskurs 7. Skillnaderna bottnar framför allt i den föregående musikundervisning men även andra 

faktorer tycks spela in, framför allt i fråga om att uppnå högre betyg än E. Av Adans reflektioner 

framgick att en viss talang, vissa kvaliteter och ett visst intresse är en förutsättning för att nå 

betyget A. Elevers förutsättningar i hemmet avseende musikinstrument och musicerande familj 

samt elevers möjligheter att musicera på fritiden såg Tove påverka elevers förutsättningar att 

uppnå högre betyg. Sam berättade att det finns skillnader elever emellan när de kommer till 

högstadiet men att elevers förmåga att uppnå höga betyg i henens undervisning oavsett 

förkunskaper ständigt bevisas.  
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I undersökningen framkommer iakttagelser från lärarnas som bekräftar bilden från NU 03 

(Sverige. Skolverket, 2004) om att föräldrarnas inställning till musikämnet, deras utbildningsnivå 

och kulturintresse spelar roll för hur väl eleverna lyckas i musik. Det framgår inte tydligt i hur 

hög grad det påverkar elevers möjlighet att nå högre betyg än E. Därtill fanns inte underlag för att 

dra slutsatser.  

De slutsatser som dras utifrån ovanstående resonemang är att elevens rätt till likvärdig och 

kompensatorisk undervisning i praktiken handlar om att eleven ska nå betyget E samt att elevens 

förutsättningar utanför skolan utgör viktiga faktorer för att nå högre betyg än E i musikämnet.  

  

6.2.5 Pedagogiska implikationer 

 

I resultatdiskussionen har en rad slutsatser dragits och den fråga som därigenom föranleds är vad 

dessa innebär för professionen och för mig själv som blivande musiklärare. 

Läraren är enligt slutsatserna en nyckelfaktor för elevers resultat. Mina framtida elevers resultat 

kommer därmed att till stor del bero på mig och min förmåga att skapa en god 

undervisningsmiljö. Framför allt lokaler, utrustning och schema på min framtida arbetsplats 

förutsätts i sin tur påverka vilka förutsättningar som finns att arbeta med och vilken undervisning 

som kan ges. Utöver detta spelar elevernas förhållanden utanför skolan en roll i deras förmåga att 

uppnå olika kunskapskrav. Mitt uppdrag blir att försöka tillse att alla elever utvecklas så långt 

som är möjligt i förhållande till styrdokumenten och försöka kompensera för eventuella 

skillnader i förkunskaper och förhållanden utanför såväl som i skolan. 

Det förefaller dock inte helt enkelt att vara en perfekt musiklärare alla gånger. Ämnets utrymme i 

timplanen är förhållandevis litet, det centrala innehållet omfångsrikt, kunskapskraven och 

eleverna många. Ansvaret för att undervisningen fungerar och att eleverna når målen tycks vila 

tungt på de enskilda lärarna, även när det är saker bortom deras kontroll som exempelvis att det 

inte finns adekvat utrustning eller rimliga arbetsförhållanden. Jag föreställer mig att det blir ett 

etiskt dilemma när nationellt beslutade styrdokument och lokala förutsättningar inte är anpassad 

efter varandra.  

I inledningen av uppsatsen beskrevs hur exempelvis Robin noterade problematiken med 

otillräcklig utrustning för att nå kunskapsmålen men samtidigt var fullt medveten om att det var 

upp till henne själv att lösa eftersom det inte fanns pengar till just musikinstrument. Istället 

prioriterades i kommunen en mångmiljonsatsning på datorer till alla elever. I Charlies fall var det 

uppenbart att kommunens organisation av tjänsten i kombination med lokal- och 

utrustningsproblematik på flera olika skolor inte skapade goda förutsättningar för undervisningen. 

Det besvärliga i den situationen förefaller vara att läraren inte bara ska lyckas skapa en hållbar 

undervisningsmiljö utan sex stycken, alla på olika skolor med olika rektorer och arbetslag. Jag 

utgår från att det avkrävs läraren viljestyrka och övertalningsförmåga i kombination med 

tillmötesgående rektorer och huvudmän för att kunna förändra situationen på ett önskvärt och 

hållbart sätt. Men i det fall jag som lärare inte når framgång, vad sker då? Blir det då upp till mig 

att modifiera eller ignorera kunskapskrav ur styrdokumenten? Alternativet blir att vägra sänka 

kraven med följden att eleverna inte ens kan ges betyget E på grund av att min undervisning inte 



 

72 
 

kunnat ge dem förutsättningar att utveckla de därför nödvändiga kunskaperna. Det nya 

betygssystemet är tydligt i att alla kunskapskrav ska vara uppfyllda för att nå respektive 

betygssteg.  

Det är svårt att föreställa sig att det kan vara vare sig en nationell eller lokal avsikt att lärare ska 

anordna musikundervisning utifrån exempelvis Charlies förutsättningar på mellanstadiet. Inte 

heller kan Adans förutsättningar på högstadiet förväntas ge rimliga förutsättningar till 

individanpassning och hög kvalitet i undervisningen. Ansvaret för undervisningens kvalitet faller 

både på rektor och lärare på den enskilda skolan. De har att svara för ett verkställande av 

läroplanen – som är ett resultat av den politiska, demokratiska processen där många olika 

intressen slåss om uppmärksamhet – men de skall också svara mot förväntningar från det lokala 

samhället. Min uppsats ger bara en bit av denna verklighet där rektorer och lärare dagligen 

verkar.  Min studie har delvis närsynt kikat in i några lärares faktiska undervisningsverklighet. I 

växelläsningen av intervjuer och styrdokument tror jag mig ha hittat några möjliga 

utgångspunkter för ett fortsatt samtal om musikundervisningens möjligheter och begränsningar. 

 

6.3 Fortsatt forskning 
 

Uppsatsens breda frågeställning har genererat följdfrågor:  

 Vilka ambitioner har huvudmän och rektorer för musikämnet? Hur förhåller sig 

dessa i sin tur till styrdokumenten?  

 Framträder märkbara resultatförändringar i elevernas kunskaper och/eller lärares 

välmående i det fall lärares önskemål rörande utökad timplan för musikämnet 

tillgodoses?  

 Vilka effekter får individanpassad kompetensutveckling kopplad till ämnet på 

lärares undervisning och på elevers lärande?  

 Vilken är elevernas upplevelse och behållning av musikundervisning i Lgr 11 

jämfört med andra läroplaner, efter avslutade grundskolestudier och senare i livet 

– genererar olika läroplaner olika resultat?  

 Vilka likheter och skillnader har musikämnet i förhållande till andra skolämnen? 
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6.4 Avslutande ord 
 

Jag inledde detta arbete med intresse för det ambitiösa uppdraget i Lgr 11. Förutsatt att 

ambitionerna i musikämnet får önskat utfall så kommer varje elev att ha med sig erfarenheter och 

kunskaper som ger dem förutsättningar att i en högre grad vara aktiva i kulturlivet på ett sätt som 

min erfarenhet säger mig att många människor aldrig fått en möjlighet till. Kanske skapar det i 

förlängningen förutsättningar för mer frekvent förekommande musikestetiska reaktioner i 

samhället, som Vygotskij lyfte som själva syftet med estetik.  

Inledningsvis citerades dikten Du går icke ensam som jag nu vill knyta an till. Utifrån egna 

erfarenheter är min tro är denna, att varje elev är ovärderlig och att en enskild lärare kan förändra 

en enskild elevs livsförutsättningar. Lärare har givits uppdraget och förtroendet att ta vara på den 

annalkande framtiden: eleverna. Nu måste de även ges goda förutsättningar för att förvalta sitt 

uppdrag. 

Under arbetet med uppsatsen har jag fått fördjupa mig i de nya styrdokumenten och mitt framtida 

yrke – inte minst tack vare de intervjuade lärarnas perspektiv! Genom uppsatsen hoppas jag att 

musiklärares viktiga och inte helt okomplicerade uppdrag belysts. Och ljus på musikämnet 

behövs, då det tycks ha hamnat i såväl den politiska debattens skugga som periferin av skolans 

prioriteringar. Uppsatsen avslutas med Adans oförglömliga konstaterande, som uttrycktes efter en 

lång och trött redogörelse för vad det innebär att kontinuerligt skapa läromedel med elevernas 

motivation och intresse i fokus och så väl beskriver den passion de intervjuade lärarna visade för 

sitt yrke: 

”Fast när det då som funkar bra då blir man ju lycklig istället.” 
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Bilaga 1 – Centralt innehåll för musik i Lgr 11 
Utdrag ur kursplanen för musik i Lgr 11. 

I årskurs 4–6 

Musicerande och musikskapande 

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. 

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och 

kompmodeller. 

• Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner. 

• Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel 

ackordföljder och basgångar. 

• Musikframföranden. 

 

Musikens verktyg 

• Röst-och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar. 

• Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd. 

• Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap. 

• Ackordoch melodiinstrument, bas och slagverk för melodioch rytmspel eller för 

ackompanjemang. 

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar 

för att komponera musik i olika genrer. 

• Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar. 

• Digitala verktyg för ljudoch musikskapande. 

 

Musikens sammanhang och funktioner 

• Ljudets och musikens fysiska, tankeoch känslomässiga påverkan på människan i olika 

sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang. 

• Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om 

intryck samt upplevelser av musik. 

• Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela. 

• Indelningen i stråk, blås, sträng, tangentoch slagverksinstrument. 

• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska 

karaktärsdrag. 

 

I årskurs 7–9 

Musicerande och musikskapande 

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.  

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer. 

• Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst 

och instrument. 

• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. 

• Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras. 

 

Musikens verktyg 

• Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till 

hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas. 

• Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer. 
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• Ackordoch melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika tonoch taktarter.  

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som 

byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 

instrumentation. 

• Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.  

• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. 

 

Musikens sammanhang och funktioner 

• Ljudets och musikens fysiska, tankeoch känslomässiga påverkan på människan. Musikens 

funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet 

och kön. 

• Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. 

• Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en 

symfoniorkester eller i ett rockband. 

• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt 

betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. (Sverige. Skolverket, 2011, ss. 101-

103) 

  



 

79 
 

Bilaga 2 – Kunskapskrav för musik i Lgr 11 
Utdrag ur kursplanen för musik i Lgr 11. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en 

enkel anpassad melodi, basoch slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med 

några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller 

digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en 

fungerande komposition. 

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt 

om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan 

eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt 

med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. /…/ 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela 

övervägande delar av en enkel anpassad melodi, basoch slagverksstämma samt ackompanjera på ett 

ackordinstrument och byter då några ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument 

med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala 

verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa 

delar fungerande komposition. 

Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett 

utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. 

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika 

genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. /…/ 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela en enkel 
anpassad melodi, basoch slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med 

flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala 

verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora 

delar fungerande komposition. 

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett 

välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. 

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och 

kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla 

melodier, basoch slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då 

ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del 

uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon 

genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och 

tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller 
digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i 
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huvudsak fungerande form. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika 

uttrycken i någon mån samspelar.  

Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att 

det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens 

olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan 

eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt 

med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. 

/…/ 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela 

enkla melodier, basoch slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och 

byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i 

relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något 

instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och 

tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala 

verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som 

efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik 

med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.  

Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon 

bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för 

individer och samhällen. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska 
karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och 

instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. /…/ 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla 

melodier, basoch slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande 

karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i 

hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i 

någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett 

personligt musikaliskt uttryck.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala 

verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har 

en fungerande form och en karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer 

så att de olika uttrycken väl samspelar.  

Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att 

det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens 

olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan 

eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt 

med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. 

(Sverige. Skolverket, 2011, ss. 103-106). 
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Bilaga 3 – Bakgrundsmaterial 

 

Intervjuer med musiklärare åk 7-9 

Intervjun består av två delar. Den första delen är tänkt som kortfattad, kvantitativ 

bakgrundsinformation. För denna del framgår alla frågor (1-14). Den andra delen är den 

kvalitativa och reflekterande delen. Här är endast de första två frågorna (15-16) med i utskicket.  

Som bakgrundsmaterial skickar jag med kursplanen om musik som reviderades 2000 (se bilaga 3) 

och utdrag ur kursplanen för musik i Lgr 11 (se bilaga 4) samt de kunskapskrav i Lgr 11 som 

fokus kommer att ligga på under större delen av intervjun (se bilaga 1). 

Jag tar med varsitt utskrivet underlag till intervjun. 
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Bakgrundsinformation 

Läraren 

1. Födelseår 

2. Utbildning 

3. Examensår 

4. Arbetslivserfarenhet  

5. Kompetensutveckling de senaste 5 åren 

 

Arbetssituationen 

6. Antal elevgrupper 

7. Antal elever 

8. Antal skolor 

9. Hel- eller halvklasser 

10. Hur mycket undervisningstid per vecka 

 

Arbetsmiljön 

11. Lokalernas ändamålsenlighet 

12. Tillgång till instrument 

13. Undervisningsstöd/utrustning 

14. Läromedel 

 

Reflekterande frågor 

15. Vilka skillnader finns det mellan Lpo 94 vs. Lgr 11 gällande musikämnet? 

 

- Vad innebär eventuella skillnader för eleverna? 

- Vad innebär eventuella skillnader för din undervisning? 

 

16. Hur fördelar du undervisningstiden, med hänvisning till undervisningens mål 

i Lgr 11? 

 

17. Vilken uppfattning har du om elevernas möjlighet att uppnå 

kunskapskraven? 

  

- har alla elever samma chans? 

 

18. Vad innebär det för dig att en elev har uppnått betyget E resp. C och A?  

 

- Vilka metoder använder du dig av för att veta vilka kunskaper/färdigheter eleverna har? 

 



 

83 
 

19. Vad är din uppfattning om elevernas förkunskaper?  

 

- Skiljer de sig åt? 

- På vilket sätt? 

- Varför? 

- Om skillnader, kan undervisningen kompensera för skillnaderna? 

 

20. I det fall det finns hinder för elevers lärande, vilka former av åtgärder behövs 

då? (Stödinsatser för till exempel hinder avseende röst, timing, motorik eller liknande)  

 

21. Vilken tidsomfattning anser du behövs, för att samtliga elever ska uppnå 

betyget E i nämnda kunskapsmål? 

 

22. Vilka möjligheter har din (fysiska) arbetsmiljö med hänvisning till 

undervisningens mål? 

 

23. Vilka begränsningar har din (fysiska) arbetsmiljö med hänvisning till 

undervisningens mål? 

 

24. Får eleverna enligt dig en likvärdig och kompensatorisk undervisning
13

 i 

musik? 

 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, på vilket sätt ej och vilka hinder ser du för detta? 

 

25. Hur ser du på din möjlighet att ge kvalitativ undervisning? 

 

26. Vad begränsar dig från att ge kvalitativ undervisning?  

  

                                                   
13

 För förtydligande om vad som åsyftas, se ”Utdrag ur skollagen” nedan. 
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Kunskapskrav ur Lgr 11. Gulmarkerade kunskapskrav är fokus för uppsatsen.  

Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A 

Eleven kan delta i 

gemensam sång och 

följer då med viss 

säkerhet rytm och 

tonhöjd.  

 

 

Eleven kan även 

spela enkla melodier, 
bas och 

slagverksstämmor 

med viss tajming 

samt ackompanjera 

på ett 

ackordinstrument och 

byter då ackord med 

visst flyt.  

 

Eleven anpassar i 

viss mån sin stämma 

till helheten genom 

att lyssna och till viss 

del uppmärksamma 

vad som sker i 

musicerandet.  

 
Dessutom sjunger 

eller spelar eleven på 

något instrument i 

någon genre med 

delvis fungerande 

teknik och i viss mån 

passande karaktär. 

Eleven kan då bidra 

till att bearbeta och 

tolka musiken till ett 

musikaliskt uttryck. 

 

 

Betyget D 

innebär att 

kunskapskrave

n för betyget E 

och till 

övervägande 

del för C är 

uppfyllda. 

Eleven kan delta i 

gemensam sång och 

följer då med relativt 

god säkerhet rytm och 

tonhöjd.  

 

 

Eleven kan även spela 

enkla melodier, bas och 
slagverksstämmor med 

relativt god tajming 

samt ackompanjera på 

ett ackordinstrument och 

byter då ackord med 

relativt gott flyt.  

 

 

 

Eleven anpassar sin 

stämma relativt väl till 

helheten genom att 

lyssna och i relativt hög 

grad uppmärksamma 

vad som sker i 

musicerandet.  

 
Dessutom sjunger eller 

spelar eleven på något 

instrument i någon genre 

med relativt väl 

fungerande teknik och 

passande karaktär. 

Eleven kan då bearbeta 

och tolka musiken till ett 

delvis personligt 
musikaliskt uttryck. 

Betyget B 

innebär att 

kunskapskrave

n för betyget C 

och till 

övervägande 

del för A är 

uppfyllda. 

Eleven kan delta i 

gemensam sång och 

följer då med god 

säkerhet rytm och 

tonhöjd.  

 

 

Eleven kan även spela 

enkla melodier, bas 
och slagverksstämmor 

med god tajming samt 

ackompanjera på ett 

ackordinstrument med 

passande karaktär 
och byter då ackord 

med gott flyt.  

 

 

Eleven anpassar sin 

stämma väl till 

helheten genom att 

lyssna och i hög grad 

uppmärksamma vad 

som sker i 

musicerandet.  

 
Dessutom sjunger eller 

spelar eleven på något 

instrument i någon 

genre med väl 

fungerande teknik och 

passande karaktär. 

Eleven kan då bearbeta 

och tolka musiken till 

ett personligt 

musikaliskt uttryck. 
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Utdrag ur skollagen (2010:800) 

 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

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

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på.  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. 

Skollagen 3 kap. 

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås 

ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
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Den reviderade kursplanen för musik från 2000  

 
Kursplan för Musik 
Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 

 
Ämnets syfte och roll i utbildningen 
Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande former 
alla kulturer. Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och 
omedelbart sätt. Musik påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer  

och utgör ett viktigt redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och 
omedvetna intryck samt för gestaltning och förmedling av idéer och tankar. 
Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin 

musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den 
egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt. 
 

I dagens internationella ungdomskultur förenas musik och text, ofta i kombination med  
bild, till nya uttrycksformer som speglar och påverkar den växande individens livssyn. I 
musikämnet sätts denna musikerfarenhet in i ett nytt och bredare sammanhang. Detta 

ger fördjupad kompetens att analysera och värdera musikupplevelser, se 
ämnesövergripande samband och kulturella skillnader samt att själv bli aktiv i ämnet  

genom eget musicerande och skapande. 
 
Musik är en del av kulturarvet. Musikämnet främjar en musikalisk allmänbildning och 

lägger en grund för delaktighet i skolans och samhällets kulturliv. Utbildningen syftar  
även till att ge ett historiskt perspektiv på musik och låta eleverna uppleva och förstå 
att musik är ett socialt och allmänkulturellt redskap som används på olika nivåer, 

alltifrån vardagligt bruksmusicerande till konstnärlig utövning. Musik är också ett  
gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans samt underlättar  
integration och samverkan i skola och samhälle. 

 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven 
– utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt  

och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik, 
– utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess 
utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse, 

– utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer,  
– utvecklar förmåga till medvetet lyssnande som en väg till musikupplevelse och 

fördjupad kunskap, 
– använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar  
ansvar och samarbetsförmåga, 

– blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt dess 
funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker, 
– utvecklar sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och 

genrer, sin förmåga att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och 
respekt för andra människors musikpreferenser, 
– blir förtrogen med musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och 

utvecklar förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som bild, text,  
drama, dans och rörelse, 
– utvecklar sin förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och musicerande 

samt som redskap för skapande i olika former. 

 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
Vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna. Såväl det enskilda som det 
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gemensamma musicerandet bygger upp kunskaper inom grundläggande begrepp som 
melodi, metrik och harmonik samt om sambanden mellan dessa. Lärandet i ämnet 
innebär att dessa begrepp tillämpas i musicerande och musikskapande. Koncentrerat  

lyssnande, regelbundet återkommande övning samt utveckling av hörförståelse är  
viktiga medel för den personliga kunskapsutvecklingen och musikupplevelsen. 

Musicerande och musikskapande i grupp är ämnets centrala samarbetsform där  
organisation, ledning och bedömning övas. Där utvecklas även kreativitet och förmåga 
att se och förstå samband mellan detalj och helhet. Individuell kunskap utvecklas på 

detta sätt i interaktion med andra till nya ämnesspecifika kvaliteter och blir till  
fungerande delar av gemensamt musicerande. I såväl musicerande som skapande ges 
också successivt utrymme för utvecklingen av en mer personlig och estetisk 

medvetenhet hos eleverna. Det metriskt och tonalt korrekta skall, liksom i lyrik, kunna 
vika för ett friare, mer personligt uttryckssätt. 
 

Musiken har betydelse för personlighetsutveckling och lärande. Beröringspunkterna 
mellan musik och andra ämnen kan ge eleven möjlighet att välja sin egen personliga 
väg till musikkunskap. Musikämnet kan tjäna som konkret utgångspunkt och stöd för  

lärande i andra ämnen och för uppnående av skolans övergripande mål. Som stöd för  
elevens utveckling till självständig förståelse, kunskap och färdighet i ämnet ligger 
språkämnena nära till hands. Musik och språk bygger på ljudkommunikation och har 

många beståndsdelar gemensamma. Musik har också nära släktskap med matematik  
genom att många av ämnets begrepp är matematiskt definierade, alltifrån taktart och 
rytm till tonart och ackord. 

 
Utvecklingen av IT erbjuder nya möjligheter till lärande, kommunikation, musicerande 
och skapande och har förändrat ämnets förutsättningar. Det innebär att även elever  

utan färdighet på instrument självständigt kan arbeta med musik, såväl genom eget 
komponerande som för att lära sig olika delar av ämnet. 

 
Musikens gränsöverskridande karaktär kan ge eleverna möjligheter att samverka i  
gemensamt musicerande oberoende av etnisk och kulturell bakgrund och gör ämnet till 

ett socialt viktigt instrument i skolan. Även i detta avseende ger IT förändrade 
förutsättningar för samarbete och global musikkommunikation över nätverk.  

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
– kunna delta i unison sång och enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel samt 
föra samtal kring musicerandet, 

– individuellt och tillsammans med andra kunna skapa musik i elementära former,  
– förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart i olika 
uttrycks- och gestaltningsformer, 

– vara medveten om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande 
uttryck i dagens och gångna tiders samhällen. 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
– kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång, 

– kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna 
reflektera över och bedöma utförandet, 
– kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation 

för att gestalta tankar och idéer, 
– kunna tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande, musikskapande och 
musiklyssnande, 

– ha kunskaper om musikens uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer  
samt kunna reflektera kring dessa utifrån musiken i dagens svenska samhälle, 
– vara medveten om olika ljud- och musikmiljöers påverkan på människan och vikten 

av hörselvård. 
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Bedömning i ämnet musik 
Bedömningens inriktning 
Elevens musikkunskaper utvecklas i växelverkan mellan aktivt musicerande och 
skapande och kontinuerlig tillämpning av ämnets grundläggande begrepp inom dessa 

aktiviteter. Bedömningen avser därför dels denna kunskap som helhet och dels de 
olika aspekterna av den. 
 

I musicerande bedöms både den enskilda prestationen och elevens förmåga till 
samspel och interaktion med andra i musicerandet. Bedömning av elevens skapande i  
ämnet avser förmågan att använda sig av musik som personligt uttrycksmedel & 

individuellt och tillsammans med andra. Vidare skall elevens förmåga att analysera, 
värdera och ta ansvar för eget musicerande och skapande ligga till grund för  

bedömningen. 

 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven deltar i sång och spel på melodi-, rytm- och ackordinstrument i olika former av 

gruppmusicerande. 
Eleven tar ansvar i gruppmusicerande och skapande genom att i enkla former planera 
och genomföra musikaliska aktiviteter. 

Eleven utvecklar egna idéer och prövar dessa i musikaliska former och uttrycksätt,  
förstår och använder sig av grundläggande begrepp och musikaliska symboler vid 
sång och spel och är förtrogen med en personlig repertoar. 

Eleven uppfattar väsentliga drag och sammanhang i musikens utveckling genom 
tiderna. 

 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven utför sång eller spel på något instrument på en nivå som fungerar både i grupp 
och som soloinslag. 

Eleven använder musik som ett personligt uttrycksmedel i eget skapande och gör  
estetiska överväganden. 
Eleven exemplifierar musikens olika uttryck och funktioner ur ett historiskt och globalt  

perspektiv och relaterar dessa till varandra. 
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Utdrag ur Lgr 11 – kursplanen om musik 

 
3.8 MUSIK 

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. 

Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och 

betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala 

gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda 

kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar 

möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. 

 

Syfte 

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

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

musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform 

och kommunikationsmedel.  

 

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. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin 

förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.  

 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 

Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska 

erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om 

och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. 

 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 

• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 

• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang. 

 

Centralt innehåll 
 

/…/ 

I årskurs 7–9 

Musicerande och musikskapande 

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.  

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer. 

• Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor  med röst 

och instrument. 
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• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. 

• Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras. 

Musikens verktyg 

• Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till 

hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas. 

• Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer. 

• Ackord och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton och taktarter. 

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som 

byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 

instrumentation.

• Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.  

• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. 

Musikens sammanhang och funktioner 

• Ljudets och musikens fysiska, tanke och känslomässiga påverkan på människan. Musikens 

funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och 

kön. 

• Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. 

• Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester 

eller i ett rockband. 

• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt 

betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. 

Kunskapskrav 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även 

spela delar av en enkel anpassad melodi, bas och slagverksstämma samt bidra till 

ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar 

eleven på något instrument i viss mån med tajming.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av 

röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och 

pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition. 

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka 

sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan 

påverka människor. Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på 

musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på 

instrument från olika instrumentgrupper. 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6  

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.  

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6  
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Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd. Eleven kan 

även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi, bas och slagverksstämma samt 

ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt. Dessutom sjunger 

eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande 

karaktär. 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument 

eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa 

kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition. 

Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även 

uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur 

musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge 

exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god 

säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.  

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6  

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan 

även spela en enkel anpassad melodi, bas och slagverksstämma samt ackompanjera på ett 

ackordinstrument och byter då ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något 

instrument med god tajming och med passande karaktär.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, 

eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa 

kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition. 

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även 

uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på 

hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge 

exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge 

exempel på instrument från olika instrumentgrupper. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan 

även spela enkla melodier, bas och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett 

ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till 

helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet. 

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande 

teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken 

till ett musikaliskt uttryck. 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av 

röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar 

kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom kan eleven 

kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.  
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Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som 

kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och 

historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja 

och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss 

säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika 

sammanhang. 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.  

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. 

Eleven kan även spela enkla melodier, bas och slagverksstämmor med relativt god tajming samt 

ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven 

anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad 

uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något 

instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan 

då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, 

eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar 

kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och 

karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de 

olika uttrycken relativt väl samspelar.  

Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som 

efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra 

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken 

betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i 

relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, 

epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och 

instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9  

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan 

även spela enkla melodier, bas och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett 

ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar 

sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i 

musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl 

fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett 

personligt musikaliskt uttryck.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, 

eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar 
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kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. Dessutom kan 

eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.  

Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag 

som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och 

historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja 

och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god 

säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika 

sammanhang.  

(Centralt innehåll för 1-3 och 4-6 samt kunskapskrav för årskurs 6 utelämnade.) 
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