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Abstrakt 
 
I studien granskas hur lärare i kursen Instrument och sång 1 planerar sin undervisning, hur 
eleverna kan påverka undervisningen samt vad de tycker om den nya kursplanen i Gy11. Studien 
genomfördes i form av sex stycken kvalitativa intervjuer där informanterna var verksamma 
instrumentallärare som undervisar på gymnasiet med olika lång erfarenhet av att undervisa. 
Kursplanen användes som grund för studien.  
 
Syftet med studien var att öka förståelsen för hur verksamma instrumental- och sånglärare i 
gymnasieskolan planerar utifrån kursplanen i Instrument och sång 1. Inför studien tog vi del av 
tidigare forskning och litteratur inom områdena planering, elevinflytande, kursplan, bedömning 
samt musik. Det behandlas både ur ett historiskt och nutida perspektiv för att skapa en förståelse 
för hur historien har påverkat utformandet av kursplanen. Nackdelen med att välja ett område 
som är väldigt nytt var att det inte fanns så mycket forskning om Gy11 som vi hade hoppats på. 
För att besvara frågeställningarna i studiens syfte användes kvalitativa forskningsintervjuer med 
instrumental- och sånglärare verksamma i gymnasieskolan. Valet av metod baserades på att vi 
ville ha ett konstitutivt samtal där informanterna fritt kunde berätta om sin 
undervisningsplanering och att vi kunde få fram största tänkbara information med utgångsläge till 
syftet. Studien visar att det råder olikheter i hur de lärare som ingick i studien förhåller sig till 
planering med hjälp av kursplanen i kursen Instrument och sång 1. Det visade sig att några 
informanter fortlöpande använder sig av kursplanen för att påminna sig om vad som skall 
genomföras medan andra tycker sig inte behöva kursplanen till planering av undervisning. Vi kan 
utifrån vårt resultat dra slutsatsen att det föreligger bristande planering utifrån kursplanen i 
estetiska programmets instrument och sång-kurs. Bidragande faktorer kan vara tidsbrist eller den 
personliga relationen till planering och kursplanen.  
 
Nyckelord: elevinflytande, Gy11, instrumentallärare, kursplanen för Instrument och sång 1, 
planering 
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1. Inledning 
 
Vi studerar till musiklärare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå och 
kommer förhoppningsvis inom snar framtid vara verksamma musiklärare. I arbetet som 
musiklärare kommer vi använda oss av planeringar i vår undervisning och därför känns ämnet 
aktuellt. Vi vill undersöka hur verksamma instrumentallärare planerar sin undervisning och hur 
de ser på planering i kursen Instrument och sång 1. För oss är planering viktigt och vi vill 
undersöka om planering kan underlätta undervisningen. 
 
Under vår lärarutbildning har vi bedrivit övningsundervisning med elever där lektionerna inte har 
varit styrda av några läroplaner. Vi har då själva fått planera vår undervisning utan specifika 
riktlinjer. Under större delen av vår lärarutbildning har gymnasieskolan arbetat efter Lpf94 och 
det har varit det styrdokumentet som vi behandlat under vår studietid. Hösten 2011 publicerades 
den nya läroplanen för gymnasieskolan; Gy11, där nya ämnes- och läroplaner samt nytt 
betygssystem infördes. Under vår utbildning tycker vi att vi inte fått tillfälle att planera för 
undervisning utifrån läroplaner, framförallt inte Gy11.  
 
I det centrala innehållet står vilka kunskaper eleven ska utveckla inom ramen för den specifika 
kursen. Lärarens roll är att planera undervisningen så att eleven uppnår de målkriterier som i 
slutändan ska betygsättas. I den nya läroplanen finns det många moment som eleven ska ha 
kännedom om. Planering kan hjälpa instrumentallärare skapa en stabil och bred utbildning som 
förmår täcka in elevernas behov. Undervisningen vilar mycket på den enskilda läraren och har 
läraren en väl planerad undervisning kan eleven få en hög standard på 
instrumentalundervisningen. Kursens innehåll kan vara på olika nivå beroende på elevens tidigare 
erfarenheter. Kursen ska främja elevens självkänsla och uppmuntra till musicerande samtidigt 
som kursmålen ska uppnås.  
 
Vi har valt att belysa undervisningsplanering för att vi inte har så stor erfarenhet inom området. 
Vi vill ta reda på om planering underlättar undervisningen för eleven och/eller läraren. Vi tror att 
det är ett viktigt problemområde eftersom den gamla kursplanen, Lpf94, är mindre detaljerad än 
den nya kursplanen Gy11. För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att intervjua 
verksamma instrumentallärare som arbetar utifrån kursen Instrument och sång 1. I bakgrunden 
behandlar vi relevant litteratur för att få en inblick i området. Efter genomförda intervjuer har vi 
sammanställt de till ett resultat och genomfört en metod- och resultatdiskussion kopplat till 
bakgrunden.  
  
Vi har skrivit uppsatsen från två olika orter; Hässleholm och Piteå. I genomförandet av 
förstudierna inför bakgrunden delade vi upp olika områden och sedan bearbetade vi områdena 
tillsammans. Avsnitten Metod, Resultat och Diskussion har vi utformat tillsammans.  
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2. Syfte 
 
Syftet med studien är att öka förståelse för hur sång- och instrumentallärare på gymnasiet 
använder sig av läroplanen när de planerar sin instrumental- och sångundervisning och i vilken 
utsträckning eleven kan påverka innehållet. 

2.1 Frågeställningar 
 

 Planerar instrumentalläraren utifrån kursplanen för Instrument och sång 1? 
 Kan eleverna påverka innehållet i undervisningen? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3. Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer vi lyfta fram litteratur och tidigare forskning som exemplifierar de faktorer 
som vi finner är viktiga för vår undersökning om undervisningsplanering och elevinflytande. Vi 
börjar med att belysa läroplanerna och sedan fortsätter vi med att belysa skolans mål. Nästa 
avsnitt handlar om det estetiska programmet och instrumentallärarens roll. Vidare beskriver vi 
undervisningsfilosofier och didaktik. I det nästkommande avsnittet visar vi på hur planering och 
arbetsformer kan utvecklas samt hur lärarna kan ha hjälp av en matris. Slutligen väljer vi att 
belysa elevinflytande. 

3.1 Läroplanernas historia 
 
I följande kapitel kommer vi att klargöra en kort historik för de senaste tre läroplanerna för 
gymnasieskolan; Lgy70, Lpf94 och Gy11. Vi kommer även redovisa begreppet läroplanskoder. 

3.1.1 Lgy70 och Lpf94 
 
När läroplanen Lgy70 publicerades infördes den första ackumulerade gymnasieskolan som gällde 
fram till 1994, då en uppdaterad läroplan för gymnasiet kom, Lpf94 (Karlsson, 2002). 
Gymnasiereformen som genomfördes i och med införandet av Lpf94 förändrade skolans 
styrsystem. Staten lämnade över ansvaret för skolans arbete och lärarnas anställning till 
kommunerna. Rektor tillsammans med lärarna fick då ansvaret att utforma lokala verksamhets- 
och undervisningsmål utifrån de nationella målen som tagits fram (Skolverket, 1999).  
 
Skillnaden mellan Lgy70 och Lpf94 var att när Lpf94 infördes blev alla program treåriga samt att 
samtliga elever på alla program skulle ha en gemensam grund i form av åtta kärnämnen 
(Skolverket, 2011a). Kärnämnen skulle inte bara finnas och vara obligatoriska i alla program utan 
de skulle även ha samma kursplan och betygskriterier. Under 1900-talet strävade 
gymnasieutbildningarna efter att alla elever skulle bli driftiga samhällsmedborgare och ges 
möjlighet till högre studier, något som introducerades i Lpf94. När Lpf94 infördes presenterades 
ett brett utbud av program för de enskilda eleverna. Den enskilda eleven fick själv komponera sin 
utbildning genom att välja bland ett antal valbara kurser och ta eget ansvar för utbildningen. Ett 
tema som utvecklades i Lgy70 och fortsatte till Lpf94 var att fokus hamnade på eleven. Något 
som växte fram till Lpf94 var elevinflytande och det dokumenterades i läroplanen. Eleven fick 
chans att tillsammans med läraren utarbeta undervisningsmålen samt utvärdera undervisningen 
(Karlsson, 2002).   

3.1.2 Gy11 
 
Regeringen beslutade i februari 2007 att en utredning skulle utses för att komma med förslag till 
en ny gymnasiereform. I mars 2008 fick gymnasieutredningen namnet Framtidsvägen – en 
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reformerad gymnasieskola. Det är denna utredning som ligger till grund för den nya 
gymnasiereformen (Statens offentliga utredningar [SOU], 2008). Utredningens huvudsakliga 
syfte var att komma fram till vad som var i behov av förändring. De bristande resultaten och att 
en hel del elever inte får något slutbetyg tycktes vara det största orosmomentet och som gjorde att 
utredningen startade. Regeringen menar även att skolan och de nationella programmen måste 
anpassa sig till den föränderliga arbetsmarknaden och dess krav på nya kompetenser samtidigt 
som de teoretiska programmen måste bli bättre på att förbereda eleverna för högre utbildningar 
(Utbildningsdepartementet, 2007).  
 
De internationella studier som Sverige har deltagit i sedan början av 2000-talet har visat att 
eleverna går ut gymnasiet med sämre kunskap än tidigare och att många elever väljer att avbryta 
sina studier. Sverige har hög ungdomsarbetslöshet jämfört med andra länder. Dessa tendenser 
ledde till gymnasieskolans samt grundskolans reform som genomfördes 2011 (Skolverket, 
2011b).  
 
Syftet med att regeringen genomförde reformen kan sammanfattas i fyra punkter:  
 Eleverna ska bli väl förbereda att efter avslutad gymnasieutbildning kunna gå vidare till 

fortsatta studier eller ut i yrkeslivet.  
 Alla elever ska nå målen och nå sin gymnasieexamen inom tre år samt att minska 

avhoppen från gymnasiet.  
 Utbildningarna ska vara likvärdiga.  
 Studievägar och styrdokument ska vara tydliga så att elever och föräldrar förstår vad en 

gymnasieutbildning innehåller och vilka mål som ska nås. Styrdokumenten ska vara ett 
stöd för lärarens undervisning (Skolverket, 2011a).  

3.1.3 Skillnaderna mellan Lpf94 och Gy11  
 
När den nya läroplanen för gymnasiet, Gy11, infördes blev det en del förändringar i skolan. Det 
infördes bland annat en ny skollag, en ny betygsskala med fler steg och programmen delades upp 
i yrkes-/högskoleförberedande program. I Lpf94 fanns det 17 nationella program som alla gav 
grundläggande högskolebehörighet där alla elever hade åtta kärnämnen som var lika för alla. För 
Gy11 finns det 18 nationella program fördelat på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande 
program där endast de högskoleförberedande programmen direkt ger högskolebehörighet. Elever 
vid yrkesprogrammen måste välja till kurser för att få allmän högskolebehörighet. Alla elever 
läser åtta gymnasiegemensamma ämnen men beroende på vilket program, yrkes- eller 
högskoleförberedande program, skiljer kurserna i omfattning. Estetisk verksamhet var tidigare ett 
av de åtta kärnämnen som alla läste som kärnämne. I Gy11 har estetisk verksamhet fått ge plats 
för historia som ett av de gymnasiegemensamma ämnena. En av de största skillnaderna mellan 
Lpf94 och Gy11 är betygsnivåerna. I Lpf94 fanns nivåerna; Mycket väl godkänd, Väl godkänd, 
Godkänd samt Icke godkänd. I dagens läroplan finns det sex betygsnivåer; A, B, C, D, E och F 
som kommer presenteras längre fram (Skolverket, 2011a). 



5 
 

3.1.4 Samhälle och skola 
 
Under det att samhället har förändrats har även skolans miljö förändrats; bland annat av etnisk 
mångfald. Numera finns det större skillnader mellan elevernas kognitiva beredskap, 
språkförmåga, ämnesintresse, sociala och kulturella erfarenheter samt deras könstillhörighet 
(Linnér & Westerberg, 2009). 
 
Sandberg (1996) tar upp hur läroplaner har förändrats i samspelet med samhället. Då samhället 
utvecklades till ett arbetande samhälle tog skolan chansen att ändras till en mer yrkesinriktad 
utbildning. Det skapades då pedagogiska texter och skolan var tvungen att ordna institutioner för 
uppfostran och undervisning – en skola med läroplaner. Enligt Lundgren, som Sandberg (1996) 
refererar till, finns det vissa grundläggande system bakom varje läroplan för hur skolan ska 
bedrivas; vilka mål, vilket innehåll och vilka undervisningsmetoder som ska appliceras. Dessa 
system kan sammanfattas i begreppet läroplanskod.  

3.1.5 Läroplanskoder 
 
Lindensjö och Lundgren (2000) skriver hur koder är ett sätt för människan att skapa mening, 
struktur och hur koderna skapar regelsystem vilket gör ord, begrepp och texter begripliga för 
läsaren som tolkar texten. I skolans styrdokument finns det dolda innebörder i textdokument och 
Lindensjö och Lundgren (2000) titulerar dessa dolda innebörder för läroplanskoder.  

”Tanken är att läroplaner kodifierar en viss uppfattning om utbildningens mål och innehåll” 
(Sandberg, 1996, s.67). Enligt Sandberg återspeglar också läroplanen det offentliga samspelet om 
skola och utbildning. Sandberg (1996), som refererar till Lundgren (1979), visar att det finns 
vissa grundläggande principer bakom varje läroplan för hur skolans verksamhet ska bedrivas. 
Dessa principer kan sammanfattas i begreppet läroplanskod. Begreppet förklarar hur utbildningen 
har formats rent historiskt och filosofiskt i ett samhälle. Lundgren (1979) har gjort sina analyser 
utifrån fem läroplanskoder: den klassiska, den realistiska, den moraliska, den rationella och den 
”dolda” läroplanen: 
 Den klassiska läroplanskoden började i Grekland 600-400 f. Kr fram till och med 1600-

talet. Syftet var att förmedla insikt i kunskapens och kulturarvets grunder. Då skolan har 
styrts av den klassiska läroplanskoden har till exempel latinet dominerat timplanen. 
Matematik, litteratur och musik var betydande ämnen. Musikundervisningen placerades 
inom kloster och katedralskolor i Europa. Musiken var givet i läroplaner och 
utbildningsprogram. 

 Den realistiska läroplanskoden var mellan 1500-1700-talet. Samhället ändrades då med 
den naturvetenskapliga utvecklingen och de sociala förändringarna. Här var musik, 
litteratur och konst tre viktiga ämnen. Syftet var att försöka svara upp emot behoven i en 
svällande statsapparat och växande industri genom att förse dem med administrativ och 
tekniskt kunnig personal. Inom musikundervisningen växer en traditionell 
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musikpedagogik fram och läroplanerna blir mer och mer uppdelade och specialiserade. 
 Den moraliska läroplanskoden började under 1600-talet, fram till 1900-talet, och 

utvecklades starkt då det obligatoriska skolsystemet och folkskolor växte fram. 
Musikundervisningen dominerades av fosterländska och religiösa sånger samt att 
undervisningen bidrog till att socialisera till en gemensam värdegrund i samhället.  

 Den rationella läroplanskoden utvecklades från 1900-talet och utbildningen formades 
efter samhället som blivit industriellt. Läroplanen blev funktionellt och pragmatiskt 
inriktad. Undervisningsprocessen strävade mot ökad individcentrering och det lades stor 
vikt på personlighetsutveckling. Elevens egen motivation och undervisningen gjordes 
behovs- och problemorienterad.  

 Den dolda läroplanskoden började under 1970-talet och fick sitt fäste i en period då 
ekonomin stagnerades vilket ledde till en minskning och omgestaltning av utbildningen. 
Utbildningarnas mål, innehåll och arbetsformer blev påverkat av en allmän liberal och 
mångsidig inställning. Musikundervisningen var inte specialiserad utan var istället 
inriktad på individens personliga behov (Sandberg, 1996). 

3.2 Skolans mål 

Skolan har mål som de ska uppnå och målen tecknar en bild av det förväntade resultatet av 
verksamheten. Riksdagen iordningställer en skollag med grundläggande värden och övergripande 
mål. Regeringen iordningställer förordningar för skolan och fastställer läroplaner med dess 
kunskapsplaner, mål samt riktlinjer. Kursplanerna konkretiserar läroplanens mål genom sin 
fokusering på innehållet i undervisningen (Maltén, 1997).  

3.2.1 Kunskapskrav och kursplan  
 
Vid införandet av Gy11 introducerades en ny betygsskala som började gälla för de elever som 
började gymnasiet höstterminen 2011 eller senare. För att få en tydlig information och en rättvis 
bedömning bör lärarna använda av kunskapskraven vid undervisning och bedömning. Skolan har 
idag en sexgradig betygsskala från A till F; A är högsta betyget medan F är underkänt, godkänt 
betyg är från och med E och uppåt. Det centrala innehållet som undervisningen ska behandla 
finns i varje kursplan. Kunskapskraven är i löpande text och beskriver vad eleven ska uppfylla för 
att nå ett visst betygssteg. Varje betygssteg innehåller samma kunskapskrav oavsett betygsnivå 
dock med fetmarkerade ord som utgör skillnaderna för betygsnivåerna E, C och A. 
Kunskapskraven ger en fullständig beskrivning om vad som krävs av eleven för att uppnå ett 
betyg. Kunskapskraven är dokumenterade för betygsstegen E, C och A, medan betygen D och B 
endast visar en kunskapsutveckling mot nästa steg. Till exempel; har en elev uppfyllt kraven för 
nivån E och till övervägande kraven för C får eleven ett D i betyg. Om det saknas 
bedömningsunderlag för en elevs kunskaper ges ett streck istället för ett betyg, vilket kan bero på 
elevens frånvaro (Skolverket, 2011d).  
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3.3 Estetiska programmet  
 
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som infördes 1984. I kommande 
kapitel kommer det kortfattat beskrivas hur programmet tillkom, hur estetiska programmet är 
upplagt och allmänt om musik i de båda läroplanerna Lpf94 och Gy11. Instrumentallärarens roll i 
undervisningen kommer även behandlas (Skolverket, 1999; Skolverket, 2011a). 

3.3.1 Historik 
 
1979 infördes en så kallad musiklinje på några orter i Sverige. Programmet var på den tiden 
tvåårigt och byggde på den samhällsorienterade linjen, en högskoleförberedande linje med 
högskolebehörighet (Skolverket, 1999). Eleverna utvecklade en god musikalisk bredd och goda 
färdigheter men det var endast ett fåtal som fick så goda färdigheter att de kunde söka till högre 
musikutbildningar som högskola. Det diskuterades om två år var en bra tid men eftersom många 
elever fortsatte sina studier på en folkhögskola anordnades det ett påbyggnadsår på musiklinjen 
med syfte att förbereda eleverna för högre utbildning (Karlsson, 2002). 1984 introducerades 
estetiska programmet på gymnasiet. De estetiska utbildningarna blev ett treårigt program med tre 
inriktningar; musik, dans och teater samt konst och formgivning. Gymnasiereformen som 
infördes 1994 innebar en förändring även för det estetiska programmet. Utbildningen vände sig 
till elever som var allmänt intresserade men också hade ett djupare intresse. Programmet skulle 
förbereda för högre utbildning samtidigt som det skulle vara yrkesorienterande, vilket 
framkommit som dubbelt budskap i Skolverkets rapport nr 163. Eleverna kunde välja mellan fyra 
inriktningar; musik, dans, teater samt bild och formgivning (Skolverket, 1999). 
 
Hösten 2011 trädde den nya läroplanen Gy11 in. Det estetiska programmet blev ett nationellt 
program med fem olika inriktningar; musik, dans, teater, bild och formgivning, samt estetik och 
media. Efter examen ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, 
humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Övergripande för hela estetiska programmet 
finns examensmål där det står beskrivet vad eleverna ska utveckla kunskap i. ”Utbildningen ska 
utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i 
samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv” 
(Skolverket, 2011a). Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser alla elever på estetiska 
programmet Estetisk kommunikation och Konst och kultur som programgemensamma ämnen 
(Skolverket, 2011a).  
 

3.3.2 Musikämnet och kursen Instrument/sång, nivå 1, enligt Lpf94 
 
Musikämnets syfte är att ge breda kunskaper inom musikområdet, utveckla skapande och 
upplevelseförmåga samt att utveckla kunskaper om kommunikativa uttrycksformer inom musiken 
(Skolverket, 1994). Det som utgjorde mer än hälften av undervisningstimmarna inom musik var 
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kurserna instrument/sång, satslära/gehörs- och musiklära samt ensemblespel. Kursen 
instrument/sång var ett av de centrala musikämnena. I början av studietiden skulle eleven och 
läraren sätta sig ner och planera elevens undervisning, hur högt på nivåstegen som eleven ville 
uppnå, och formulera en studieplan utifrån elevens förkunskaper och intresse (Karlsson, 2002). 
”I kursmålen poängteras att ämnet – på alla de tre nivåer på vilka kursen ges – skall utveckla 
tilltron till den egna förmågan, öka förmågan att uppleva musik och ge glädje och lust åt eget 
skapande” (Karlsson, 2002, s. 14). Kursmålen beskriver kortfattat vilka mål eleven ska uppnå 
efter slutförd kurs, se bilaga 1.  

3.3.3 Musikämnet och kursen Instrument och sång 1 enligt Gy11 
 
Enligt Skolverket (2011c) är syftet med undervisning i ämnet musik att eleverna ska utveckla 
kunskaper i ämnet och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska 
ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera med medmusikanter och publik. 
Undervisningen ska sträva efter att eleven övar upp sin reflekterande förmåga över sitt eget och 
andras musikutövande. Eleverna ska utveckla sin kreativitet och förståelse av relationer mellan 
detalj och helhet. Utifrån teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna arbeta med musik och på 
så sätt utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalité samt att undervisningen ska 
stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.  Instrument och sång är en 
obligatorisk kurs på det Estetiska programmet med inriktning musik som ges i tre olika nivåer. 
Kursplanen för första nivån, Instrument och sång 1 (bilaga 2), visar på att eleven ska behandla 
några punkter från det centrala innehållet:  
 

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 
1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt 

färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 
2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 
3. Förmåga att improvisera. 
4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 

musikaliska färdighetsutveckling. 
5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 
6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 
7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och 

i kommunikation med publik. 
8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas 

och hanteras digitalt. 
9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor. (Skolverket, 2011c) 
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3.3.4 Instrumentallärarens roll  
 
Instrumentallärare kan arbeta inom olika institutioner – en kommunal kulturskola, gymnasiets 
estetiska program, folkhögskolor, musikhögskolor eller som privatlärare. Beroende på inom 
vilken institution läraren arbetar har läraren ganska stor frihet att tolka och bestämma innehållet 
till undervisningen. För lärare inom den kommunala kulturskolan finns det ingen kursplan eller 
statliga regler att förhålla sig till, men vid vissa av dessa skolor kan det finnas styrdokument av 
något slag som den specifika skolan har iordningställt (Kempe & West, 1998). Som lärare inom 
gymnasieskolan ska läraren bedöma eleven utifrån Gy11 (Skolverket, 2011d).  
 
Det är vanligt att instrumentallärare inom gymnasieskolan har enskilda instrumentallektioner med 
sina elever en gång per vecka, cirka 30-40 minuter. Instrumentallektionerna handlar mycket om 
att utveckla, uppmuntra och ge eleven kunskap för hur övning kan gå till. Som lärare gäller det att 
veta hur han/hon bäst ska hjälpa eleven framåt. Att vara tydlig och rak i kommunikationen och att 
vara medveten i sitt kroppsspråk är viktiga delar när instrumentalläraren jobbar med eleverna 
(Boström, 1998).  
 

Läraren måste också fungera som en coach, dvs. att stödja och ha förmåga att locka fram elevernas 
dolda talanger och kapacitet. Lärarens ledaruppgift innebär också att möjliggöra för eleverna att 
förverkliga de uppsatta målen för skolan och för den enskilde. (Boström, 1998, s. 128) 

 
Instrumentallektionerna kan ofta vara utelämnande för eleven, det gäller att visa vilka lärdomar 
lektionerna har givit och hur de tolkat uppgiften de fått av läraren. Därför är det viktigt som lärare 
att skapa en bra miljö i mötet med eleven. Boström (1998) skriver om hur viktigt det är som 
lärare att skapa ett förtroende hos eleverna genom att visa sina kunskaper och hur lärarens 
personlighet och värderingar kan underlätta kontakten. ”Får eleven förtroende för dig tar de också 
till sig budskapet” (Boström, 1998, s. 126).   
 
För att läraren ska lyckas med sin undervisning och välja rätt nivå på materialet måste läraren lära 
känna sina elever (Arfwedson, 1998).  Då kan de leda eleverna till en högre nivå av kunskap och 
färdighet genom att ”… hämta eleverna där de befinner sig – för att sedan gå vidare därifrån” 
(Arfwedson, 1998, s. 88). I boken Didaktik för lärare (Arfwedson & Arfwedson, 2002) skriver de 
om det ”… levande samspelet mellan människor – mellan lärare, mellan elever, mellan elever 
och lärare…” (s. 147). I mötet mellan exempelvis elev och lärare formas undervisningen. På det 
sättet kan två lektioner aldrig vara helt lika varandra även om lektionsinnehållet utförs på samma 
sätt och stadium, blir det ett unikt möte varje gång. Variationen gör att 
instrumentalundervisningen blir unik eftersom läraren endast har en elev åt gången. 
Undervisningen kan också variera beroende på vilka lärare som jobbar just på en skola. Lärare 
har tendens att ”… formas till en unik grupp, anpassad till sin skolas villkor” (Arfwedson & 
Arfwedson, 2002, s. 182).  
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Mills (2007) skriver om en undersökning som är gjord bland verksamma instrumentallärare i 
England 2001. Den stora frågan med undersökningen var: ”What should shape instrumental 
lessons?” (Mills, 2007, s. 42). Efter undersökningen var genomförd sammanställdes svaren och 
utifrån det kunde sex olika punkter urskiljas, som instrumentallärarna tyckte bidrog till en 
effektiv undervisning.  
De var att:  
 Läraren ska vara kunnig på sitt instrument för att lära eleven.  
 Läraren ska vara en god kommunikatör och presentera undervisningen på ett bra sätt för 

eleven.  
 Innehållet i undervisningen ska vara relevant för eleven.  
 Läraren ska vara positiv och berömma eleven.  
 Eleven spelar för och med läraren under lektionstid.  
 Läraren ger eleven verktyg för att utvecklas tekniskt.  

 
Förutom de sex punkterna nämndes även att det är bra om instrumentalläraren är entusiastisk, 
inspirerande, tålmodig och gör lektionerna roliga för eleverna (Mills, 2007).  

3.4 Undervisningsfilosofi 

3.4.1 Kunskapsorienterad undervisningsfilosofi 
 
Lärare inom kunskapsorienterad undervisningsfilosofi värderar planering, undervisning och 
utvärdering högt. Läraren lägger ner mycket tid på lektionsplanering och använder den i sin 
undervisning. Eftersom läraren väljer ut det centrala innehållet i varje ämne så får eleven en god 
uppfattning om ämnet efter avslutade studier (Arfwedson, 1998).  

3.4.2 Elevcentrerad undervisningsfilosofi  
 
Den elevcentrerade lärarens främsta mål är att se den enskilde elevens mognad och utveckling. 
Läraren uppmärksammar eleven och dess växande självförtroende samt arbetar för att stärka 
elevens initiativstagande. Innehållet i undervisningen styrs till större delen av elevens behov än 
läroböcker (Arfwedson, 1998). 

3.5 Didaktik 
 
Didaktik betyder läran om undervisning eller undervisningsvetenskap. Det är en vetenskap som 
nämner alla de faktorer som påverkar skolan och dess innehåll. Den forskning och teoribildning 
som finns inom didaktik syftar till att ge begrepp, modeller och teorier som kan användas vid 
planering och utvärdering av undervisning. Didaktisk kompetens innebär att ha kunskap om 
undervisning men också att ha kunskap i att undervisa. Utifrån sina ämneskunskaper förväntas 
läraren göra val för att göra undervisningen relevant och organiserad. Om läraren reflekterar över 
sin egen undervisning och analyserar den mot andras erfarenheter och didaktisk forskning kan 
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läraren utveckla sin undervisning. Allt för att skapa så goda inlärningssituationer för eleverna 
(Lindström & Pennlert, 2006).  
 

Arfwedson (1998) nämner att en 
undervisningsmodell är den 
didaktiska triangeln. I den 
didaktiska triangeln ingår lärare, 
elev och undervisningens innehåll 
som bilden visar på. Enligt 
Kansanen (2000) är lärarens och 
elevens förhållande till innehållet 
asymmetriskt. Det är läraren som 
har kunskapen, är erfaren och har 
ansvar över undervisningen. Trots 
det kan undervisningen vara så 
demokratisk som möjligt även om 
inte lärarna och eleverna har lika 

stort inflytande över innehållet (Kansanen, 2000). Studeras triangeln finns det några möjliga 
relationer mellan de tre delarna. Relationen mellan lärare-innehåll handlar oftast om traditionell 
lärarledd undervisning, lärare-elev relationen betonar lärarlett smågruppsarbete. I elev-innehåll 
relationen får läraren en mer hjälpande roll och befinner sig mer i bakgrunden (Arfwedson, 
1998). 
 
Kansanen (2000) tar upp den pedagogiska relationen och påpekar att det alltid är två parter i 
undervisningens interaktion, läraren och eleven som arbetar tillsammans. Lärarens uppgift är att 
presentera undervisningsinnehållet för eleven på ett sådant sätt att inlärningen blir optimal. Det är 
läraren som har ansvaret över undervisningen och den kunskap och erfarenhet som eleven inte 
besitter. Trots det kan inte läraren själv bestämma innehållet för undervisningen. Förhållandet 
kallas för den pedagogiska relationen.  
 
Hanken och Johansen (1998) tar upp några olika didaktiska kategorier inom 
musikundervisningen: 
 Mål - Vilka mål ska eleven uppnå och vilka sidor hos eleven är det viktigt att utveckla? 
 Innehåll - Undervisningsmaterial så som repertoar, ackordschema musikbegrepp, 

musiktraditioner instuderingstekniker osv.  
 Metod - Läraren kan på många olika sätt presentera innehållet för eleven. Ska läraren 

berätta eller demonstrera för eleven? Ska undervisningen ske individuellt eller i grupp? 
Ska utvecklingen ske långsamt eller snabbt? 

 Utvärdering - För att vägleda, informera eleven för att kunna förbättra undervisningen. 
Beslut ska tas om vad ska utvärderas, vilka kriterier ska ingå i utvärderingen och vem ska 
utvärdera vem. 

Figur 1: Den didaktiska triangeln (Högskolan i Halmstad) 
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 Ramfaktorer - Musikundervisningen bedrivs inom vissa ramar med möjligheter och 
begränsningar. Det kan handla om mängden undervisningstid, tillgång av material, 
läroplan och så vidare.  

 Elev- och lärarförutsättningar - Eleverna kommer till lektionerna med sina önskemål och 
behov, förkunskaper, erfarenhet och förmågor. Läraren måste vara medveten om det. 
Även läraren kommer till lektionerna med sin syn på musik, undervisning, erfarenheter 
och metoder.   

 
Alla de här kategorierna ska ses i förhållande till varandra när musikläraren planerar och 
genomför sin undervisning. Som instrumentallärare kan målet vara att lära eleven spela och/eller 
sjunga en låt. Innehållet i undervisningen kan då handla om att lära eleven låtens olika formdelar. 
Beroende på vilka förkunskaper eleven har om formdelar och även vilka metoder läraren 
använder, lär sig eleverna olika snabbt. Undervisningen kan förbättras genom att efter avslutad 
lektion utvärdera innehållet (Hanken och Johansen, 1998).  

3.6 Planering  
 
Innan läraren kan planera sitt arbete gör läraren en analys över sin roll och sitt arbete. ”Vad ska 
jag lära ut? Vilka mål har jag med min undervisning? Hur förhåller jag mig till målen i en 
eventuell läro-/kursplan?” (Kempe & West, 1998, s. 14). En del är inte så medvetna om varför de 
väljer att undervisa så som de gör. I många fall tar läraren efter såsom de själva blivit 
undervisade, andra försöker hitta sina egna vägar för att nå målen (Kempe & West, 1998).  
 
I boken Handlingsutrymme beskriver författarna Kempe och West (1998) ett antal aspekter av 
musiklärararbetet och hur nya arbetsformer kan utvecklas. De kallar modellen för den 
mångdimensionella lärarrollen och presenteras i cirkelform: 
 Värderingar – Cirkeln börjar och slutar alltid med värderingarna över vilken människo-, 

kultur- och kunskapssyn läraren har.  
 Analys – Utifrån värderingen gör läraren en analys över sin roll och undervisning. Vad 

ska eleven lära sig? Vilka mål finns i lärarens undervisning och hur förhåller läraren sig 
till målen i kursplanen? Vilka metoder kan användas för att nå målen? Under analysfasen 
funderar läraren över sitt undervisningsmaterial, vad värderar läraren som ett bra material 
och behöver den utveckla sig själv innan eleven får ta del av undervisningen.  

 Planering – I planeringsarbetet bör kursplanen vara en grund att planera efter för att se 
vilka mål som ska uppnås. Tidigare planeringar och lektionsanteckningar kan vara till 
hjälp för fortsatt planering. Det är bra om undervisningen individualiseras för att 
elevernas olika kunskapsnivåer och möjlighet att tillgodogöra sig materialet skiljer sig 
från varandra.  

 Flexibilitet - I mötet med eleven är det viktigt att läraren är öppen för elevens åsikter, 
förväntningar och känslor. Det gäller för läraren att inspirera eleven till att ta sig an 
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lektionsmaterialet som läraren planerat. Om det uppstår problem underlättar det om 
läraren kan skapa gynnsamma förutsättningar för att komma vidare i undervisningen.  

 Kommunikation – Lärarens arbete är ofta ett ensamarbete, det är läraren själv som bär 
ansvaret för resultatet. Det är då viktigt att kommunikationen mellan eleven och läraren 
fungerar bra för att lärandet ska främjas.  

 Reflektion – Efter genomförd lektion reflekterar läraren över vad som skedde under 
lektionen, lärde sig eleven det som var planerat, vad gick bra/dåligt osv. Reflektionen är 
viktigt för att utveckla sin undervisning.  

 Problematisering – Med problematisering menas att läraren sätter sin undervisning i ett 
större sammanhang och att försöka förstå vilka faktorer som kan bidra till möjliga 
problem och hinder i undervisningen.  

 Närvaro - Läraren läser av eleven och på så sätt kan läraren se vad eleven behöver för stöd 
i undervisningen. Det kan handla om att förklara med ord och kroppsspråk, förebilda 
musikaliskt samt att uppmuntra och berömma.  

 
Alla de här aspekterna beskriver viktiga infallsvinklar i musikläraryrket och tillsammans i den här 
modellen verkar de alla tillsammans. Det finns ingen tydlig början eller slut, men Kempe och 
West (1998) anser att våra värderingar ligger till grund för de olika faserna och att kursplaner är 
ett viktigt redskap i planering och utvärdering av undervisning. 
 

Kursplaner kan vara ett stöd i arbetet med att utforma konstruktiva anpassningar av undervisningen 
mellan olika krav, förväntningar och behov. En konkret formulerad kursplan eller måldokument ger 
information om undervisningen till såväl elever och lärare, som till föräldrar och andra intressenter. 
(Kempe & West, 1998, s. 115) 

 

3.6.1 Matriser 
 
Matriser är till för att bedöma olika aspekter av kunskap. Beroende på vilket syfte, situation, 
redovisningsform och ämne matrisen ska användas till kan den utformas så att det passar tillfället. 
Varje aspekt som ska bedömas delas in i ett antal nivåer där det skiljs på kvalitéten av det som 
bedöms. Tydliga nivåbeskrivningar är viktigt samt att aspekterna definieras i relation till målen. 
Genom att använda kortfattade beskrivningar samt att diskutera matrisen med eleverna blir det ett 
bra redskap vid bedömning (Kjellström, 2011).  
 

3.7 Elevinflytande 
 
Elevinflytande är ett svenskt politiskt-administrativt begrepp och avser antingen en direkt eller en 
indirekt påverkan som elever har i pedagogiska processer. För den som påverkar kan det indirekta 
inflytandet vara omedvetet medan det direkta är tvärtom. Elever tycks ha ganska stort indirekt 
inflytande över undervisningen. Elevinflytande över undervisningen avser många dimensioner; 
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inflytande över vad som ska tas upp under lektionerna, över hur innehållet behandlas, över 
innehållets sekvensering, rytmen och takten och arbetsformerna. Där eleverna har mest inflytande 
är över sitt eget lärande och sin egen kunskapsutveckling (Statens offentliga utredningar [SOU], 
1996). 
 
”Elever kan påverka undervisningens innehåll och form genom att delta med sina egna kunskaper 
och erfarenheter i undervisningen” (Kempe & West, 1998 s. 23). Många elever idag har kunskap 
inom områden som inte läraren behärskar. I undervisningssituationen är det då viktigt att ta fasta 
på elevens tidigare erfarenhet och förväntningar. Det blir allt svårare för musikläraren att vara 
uppdaterad i det stora musikutbudet som finns idag, musiken är lättillgängligt och hela tiden 
föränderligt. ”Our students can help us to develop our own musical knowledge and ideas. 
Through engaging, as teachers, with the musical interests of our students, we learn much music 
and information about music, that is very useful to us” (Mills, 2007, s. 11).  

4. Metod 
 
I studien har vi valt att använda oss av kvalitativ metod med en induktiv ansats, vilket betyder att 
vi har utgått från intervjumaterialet för att få svar på frågeställningarna.  

4.1 Kvalitativ forskningsintervju  
 
För att besvara frågeställningarna i syftet valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer med en 
låg grad av struktur och standardisering. Enligt Patel och Davidson (2011) menas med låg grad 
av strukturering att intervjuaren ger informanten utrymme att svara med egna ord. Med låg grad 
av standardisering menas att frågorna ställs i den ordning de passar och beroende på hur den 
intervjuade svarar formuleras följdfrågorna därefter. Den kvalitativa forskningsintervjun 
beskriver Kvale och Brinkmann (2009) som att forskningsintervjun söker förstå världen från 
informanternas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter, vilket passar in med syftet i 
studien. Trost (2010) skriver att variationsmöjligheterna blir stora vid låg grad av standardisering. 
Han skriver också om så kallad intervjuguide, där utformas frågeställningar som intervjuaren 
hoppas få svar på. Det är inte säkert att frågorna ställs exakt som de är formulerade och behöver 
inte komma i en bestämd ordning utan blir en hjälp för att ställa raka och enkla frågor vid 
intervjutillfället.  

4.2 Urval 
 
I vår studie valde vi att intervjua verksamma instrumentallärare på gymnasiet som undervisar i 
kursen Instrument eller sång 1 för att få svar på våra frågeställningar. För att få en bred 
utgångspunkt för studien valde vi sex instrumentallärare; tre kvinnliga och tre manliga med olika 
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arbetslivserfarenheter, bakgrund, genre, kön och ålder. Vissa av informanterna var för oss kända 
sedan tidigare medan andra tillkom vår studie genom gemensamma kontakter.  

4.3 Genomförande 
 
Första kontakten togs med informanterna via mail, vilket Trost (2010) anser vara fördelaktigt, där 
vi kort presenterade vårt syfte, vad deras delaktighet i studien skulle innebära och en förfrågan 
om de hade möjlighet att medverka. Vi meddelade intervjuns ungefärliga tidslängd så att 
informanterna kunde hitta en tid som passade dem. Vid intervjuerna var vi noga med att påpeka 
att intervjun skulle behandlas anonymt. Intervjuerna gjordes enskilt med en intervjuare och en 
informant. När vi genomförde intervjun använde vi oss av en intervjuguide där vi hade ställt upp 
frågeställningar som vi ville få svar på. Frågorna hade vi granskat och bearbetat så att de skulle 
svara gentemot vårt syfte och frågeställningar. Intervjuerna med informanterna gjordes via 
personliga möten, telefon eller Skype1. När intervjuerna skedde via personliga möten möttes 
informanterna upp på deras arbetsplats. Att några av intervjuerna genomfördes över telefon eller 
Skype berodde på att intervjuare och informant inte befunnit sig på samma ort. Under alla 
intervjuer gjordes en ljudupptagning för att i efterhand kunna transkribera och analysera svaren. 
Fördelarna med det anser Trost (2010) vara att i efterhand kan intervjuaren lyssna till tonfall och 
ordval flera gånger, skriva ut och läsa vad som ordagrants sagts. Vid intervjutillfället kan 
intervjuaren koncentrera sig på svaren och frågorna utan att bli för koncentrerad av att göra 
anteckningar. 
 

Att göra omfattande anteckningar under en intervju kan dock vara distraherande och avbryta det fria 
samtalsflödet. Det är uppenbara begränsningar förbundna med att lita på sitt minne, till exempel att 
man snabbt glömmer bort de exakta formuleringarna, medan den fysiska närvaron och den sociala 
atmosfären i intervjusituationen kan hamna i bakgrunden. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 195)  

 

4.4 Etiska övervägande  
 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra olika huvudkrav som kan vara bra att ta i beaktning när 
intervjuerna planeras, genomförs och analyseras. De fyra huvudgrupperna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menas att 
deltagare av undersökningen ska informeras om studiens syfte, hur den medverkande kommer att 
ingå i studien och att de har rätt till att avbryta sin medverkan när som helst under studiens 
genomförande. Samtyckeskravet betyder att informanten ska ge sitt samtycke till att 
informationen som kommer fram får användas. Konfidentialitetskravet innebär att alla 
medverkande ska skyddas från att kunna identifieras. Med nyttjandekravet menas att den 
insamlade informationen får endast användas för forskningsändamål. 

                                                        
1 Skype är ett företag inom Internetbaserad kommunikation, främst IP-telefoni (Nationalencyklopedin, 
2012d). 
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När vi tog kontakt med informanterna informerades de om sina rättigheter enligt Vetenskapsrådet 
(2002), det påpekades även vid intervjutillfällena. Vi var även noga med att upplysa om att deras 
medverkan skulle vara anonym. Patel och Davidson (2011) påpekar också vikten av att alla 
uppgifter som vi får från och om de medverkande i studien måste behandlas konfidentiellt.  

5. Resultat 
 
Resultatet är uppdelat i fyra rubriker utifrån de frågor vi använde oss av i de kvalitativa 
intervjuerna.  

5.1 Presentation av informanter 
 
Nedan följer en kort presentation av informanterna. Vi gav dem ett fiktivt namn för att skydda 
deras riktiga namn och för att lättare skilja på dem.  
 
Anna arbetar som sånglärare på estetiska programmet och har jobbat som sånglärare i 25 år. 
Förutom sångundervisning undervisar hon bland annat i kör och ensemble. Hon har en bakgrund 
inom den klassiska genren. 
 
Bengt arbetar som gitarrlärare på kulturskola. Han har jobbat som instrumentallärare i 25 år och 
arbetar sedan 13 år tillbaka som gitarrlärare på estetiska gymnasiet. Han har en bakgrund inom 
jazz/rock/pop-genren.  
 
Christin arbetar som sång- och musiklärare i 34 år och arbetar sedan 20 år tillbaka som sånglärare 
för elever på estetiska programmet. Hon har en bakgrund inom den klassiska genren. 
 
Daniella arbetar som sånglärare på estetiska programmet sedan ett år tillbaka. Hon har en 
bakgrund inom jazz/rock/pop-genren. 
 
Erik arbetar, sedan ett år tillbaka, som instrumentallärare på två estetiska program med 
instrumenten trummor, bas, ensemble, piano och sång. Han har en bakgrund inom jazz/rock/pop-
genren.  
 
Fredrik arbetar som instrumentallärare på estetiska programmet med instrumenten flöjt, saxofon 
och ensemble sedan 25 år tillbaka. Han har en bakgrund inom den klassiska genren. 
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5.2 Lärarnas planering 
 
Utifrån informanternas svar ser vi som författare att det finns två olika tillvägagångssätt. Det ena 
är att utgå från kursplanen, det andra att utgå från eleven. Anna och Christin beskriver att de 
använder sig av någon slags matris tillsammans med kursplanen när de planerar sin undervisning. 
På Annas skola har alla instrumentallärare gjort en gemensam matris. De har tolkat texten från 
kursplanen samt betygskriterierna och kommit fram till åtta stycken parametrar som de anser är 
stommen i undervisningen, till exempel noter, gehör, uttryck, instudering med flera. Varje 
parameter har betygskriterier för betygen A, C och E där de kortfattat beskriver vilka mål eleven 
ska uppnå för att nå ett visst betyg. Även eleven har tillgång till matrisen och på så sätt vet eleven 
vad som förväntas av den. Anna säger följande om matrisen: ”Det är mycket tydligt för eleven att 
se och jämföra de olika betygsstegen och vilka moment som ska ingå i undervisningen jämfört 
med att läsa det i löpande text från kursplanen”.   
 
Bengt och Erik tycker inte att kursplanen passar in i deras sätt att planera. De tycker att det står 
en del bra saker i kursplanen men de anser sig inte behöva den till planeringen för att få med 
kursens innehåll. Bengt planerar utifrån eleven och beskriver mötet med eleven som att fånga en 
boll: 
 

Om jag bara sätter upp min hand och håller den still lär bollen studsa iväg. Om jag istället följer 
med bollen i dess bana ögonblicket innan jag sluter min hand är sannolikheten mycket större att jag 
lyckas fånga bollen. Varje möte med en ny student är ett unikt möte, likaväl som varje bolls bana 
och fart är. (Bengt) 

 
Bengt påpekar även om han har som utgångspunkt att ligga ett steg före och planera sin 
undervisning så kan yttre omständigheter störa ibland. Vid sådana tillfällen när det har kört ihop 
sig är det bra att ha erfarenhet och att kunna välja något ur sitt material anser han.  
 
Erik planerar ingenting, möjligtvis fem minuter innan lektionen. Istället läser han av eleverna 
ganska snabbt när han träffar dem varje vecka och väljer lektionsinnehåll efter deras dagshumör. 
Är eleven nedstämd och inte har någon motivation så jammar de mest på lektionen.  
 
Daniella planerar utifrån eleven och elevens behov, efter det kopplar hon det till kunskapskraven. 
Efter att Gy11 infördes har Daniella börjat använda kursplanen mer i sin planering.  Hon planerar 
övergripande för en termin och planerar även delmål för till exempel projektveckor eller dylikt. 
Daniella väljer material efter eleven och elevens behov. 
 
Anna, Bengt och Christin beskriver att de gör en grovplanering över hur de har tänkt sig lägga 
upp undervisningen. Den planeringen har de till hjälp så de vet vilka moment som de har tänkt gå 
igenom härnäst. Det lönar sig inte att planera allt för lång tid i förväg, det är mycket som beror på 
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hur eleven utvecklas och tar sig till materialet tycker Anna. Christin utgår från sin grovplan när 
hon planerar vidare sin undervisning vecka för vecka.  
 
Fredrik planerar i block om sex till åtta veckor. Han har kursplanen i bakhuvudet hela tiden men 
måste någon gång i månaden påminna sig om vad målen är. Fredrik använder inte en mall eller 
matris på grund av att eleverna på den skolan han arbetar på varierar i antal och kunskapsnivå. 
Fredrik väljer inte material utifrån eleven utan han har redan ett utarbetat material som han anser 
vara funktionell för alla elever.  
 
Ingen av informanterna tycker sig se någon större skillnad med hur de planerar sin undervisning 
utifrån Gy11 kursplan och den tidigare för Lpf94. Anna nämner att hon tycker att hennes 
planering har blivit mer konkret i och med att Gy11 är tydligare skriven än Lpf94. Det har blivit 
lättare att visa eleven varför hon har valt att planera lektionsinnehållet så som hon gör. ”Det är 
ganska mycket lättare nu att få eleverna att gå med på alla dom här sakerna eftersom det så 
tydligt står i kursplanen, i kursmålen och i matrisen” (Anna).  

5.3 Fördelar med Gy11 och kursplanen för Instrument och sång 1 
 
Många av informanterna tycker att kursplanen är mycket tydligare än tidigare. Den är mer 
detaljerad och beskriver vilka mål eleven måste uppnå för att få ett visst betyg. Christin påpekar 
att i kursplanen står det att eleven ska öva själv. Det ser hon som något mycket positivt eftersom 
det kan vara svårt att motivera eleven till eget övande. Christin tycker även att Gy11:s kursplan är 
ett bra redskap vid planering.  
 
De nya betygen och betygskriterierna är också något som lärarna tar upp som någonting positivt. 
Christin tror att eleverna förstår tanken med de nya betygsskalorna och de vet vad som krävs för 
att få det betyg de vill. Hon anser även att elever som inte tidigare har tagit sånglektioner kan få 
betyget A om eleven stävar efter det och uppfyller betygskriterierna i kursplanen.  
 
Anna, Daniella och Erik tycker att det är bra med de nya betygsstegen och hoppas att det blir 
lättare att sätta betyg eftersom det finns fler betygsnivåer. Tidigare tyckte de att eleven ofta 
hamnade mellan två betygssteg. Fredrik tycker kort och gott att allt är bättre med Gy11.  
 
Anna tycker att kursplanen har landat i god jord hos eleverna: 

 
Det tror jag dels beror på att vi har lagt upp det tydligt för dem. Det är enklare att förstå sitt eget 
ansvar, i viss mån, men det har också med mognad att göra. Men jag tänker också, att förstå varför 
vi gör de moment som vi gör, det har hittills aldrig varit några problem. (Anna)  
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5.4 Nackdelar med Gy11 och kursplanen för Instrument och sång 1 
 
Daniella och Erik tycker att det är så gott som omöjligt att få betyget A. Erik tycker även att 
Gy11 är väldigt centrerad, han menar att fokus inte ligger hos den enskilde eleven längre utan alla 
elever ska stöpas i samma mall. Fredrik tycker inte alls att det finns något dåligt med Gy11. Han 
menar att när riksdagen har bestämt att läroplanen är den som ska följas så finns det inget 
negativt med den.  
 
Både Anna och Christin tycker att det är många olika moment som ska hinnas med i kursplanen 
för Instrument och sång 1. På grund av det kan det komma att ta tid från själva musicerandet som 
de anser inte får hamna i bakgrunden. Christin och Erik beskriver vidare att det inte blir lika 
individanpassat när kursplanen beskriver tydligare vilka moment som ska behandlas. Elever som 
tidigare har fokuserat på exempelvis gehörssång måste nu bredda sin kunskap och jobba med fler 
moment. Christin tycker att det kan gynna eleverna att få fokusera lite mer på de delar som de 
vill. Hon påpekar även att det är svårt att veta redan nu vad som är negativt med kursplanen. ”Jag 
tror att när man har provat på det ett eller ett par år så börjar man känna om det här känns riktigt 
bra, för mig är det i alla fall svårt att bedöma det än.” 
 
Bengt tycker att det är väldigt konstigt att det inte står något om improvisation i kursplanen. Han 
jobbar mycket med musik från jazz/pop/rock genren där improvisation är en väldigt stor del i det 
hela. Han anser även att det är för höga mål under det centrala innehållet. Han nämner stycket där 
det står i kursplanen att ”eleven ska utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig 
kvalité” är för högt mål för han anser att det tar flera år att utveckla en så pass hög kvalité som 
dessutom är svårbedömt.   

5.5 Elevinflytande  
 
Fem av våra informanter låter eleven komma med förslag för undervisningen i olika utsträckning. 
Fredriks elever har däremot inte mycket att säga till om. Eleverna kan få komma med förslag men 
det är inte säkert att låten kommer med i undervisningen eftersom Fredrik redan planerat sin 
undervisning.  
 
Daniella och Erik tycker att elevinflytande är väldigt viktigt och lyssnar gärna på vad eleven vill 
göra och kopplar sedan det till kursplanen. Alla elever har tillgång till att se kursplanen men våra 
informanter informerar om den på olika sätt. Daniellas elever får en inblick i kursplanen redan i 
början av terminen och de lägger tillsammans upp en lättare planering. Eriks elever får se 
kursplanen om de frågar efter den, han menar dock att det inte är så många av hans elever som är 
intresserade av att ta del av kursplanen.  
 
Anna beskriver att på sin skola har sånglärarna gemensamt kommit överens om vad sångeleverna 
ska jobba med under första året och halva andra året. De har delat in terminen i olika 
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genreperioder och väljer sitt material utifrån det. Även om det blir att Anna själv väljer vad 
eleven ska arbeta med så blir det individanpassat efter varje elev eftersom Anna vet elevens 
styrkor och svagheter. Anna nämner också att instrumentalläraren inte ska glömma bort att låta 
eleven få välja material själv. Hon försöker vägleda eleven i valet av låt genom att komma med 
förslag på vilka moment eleven kan jobba med.    
 
Bengt låter eleven påverka undervisningen i så stor utsträckning som det går och eleven vill. Han 
frågar eleven nästan varje vecka om det är något särskilt som de vill spela, men det är inte så ofta 
de har egna synpunkter. Om de har egna önskemål så utgår Bengt från elevens intresse och på så 
sätt kan eleven få en snabbare progression.  
 

Det som jag tycker är viktigast är att man får ett förtroende, ett ömsesidigt förtroende. Om jag 
lyssnar på vad eleven vill spela och samtidigt lägger in det man själv tycker fungerar. Man vill ju 
behålla eleven, man kan inte sätta upp handen där. (Bengt)  

 
Christin nämner att det kan vara en nackdel att låta eleven välja för mycket.  
 

Eleven har redan en uppfattning om hur de vill att den låten ska låta, det blir ofta bara en 
papegojaversion av det dom har hört plus att rösten ställs in på ett annat sätt, dom härmar och 
sjunger inte med sin egen röst. (Christin) 

6. Diskussion 
 
Nedan följer fyra huvuddelar av diskussionen, Metoddiskussion, Bearbetning och analys, 
Validitet och reliabilitet samt Resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras metod och 
genomförande. Under Bearbetning och analys diskuteras hur vi har bearbetat den inkomna 
informationen. I avsnittet Validitet och reliabilitet visas det hur giltigheten och tillförlitligheten 
har säkerställts i studien, om vi undersökt det vi utsatte oss att göra och om resultatet är 
trovärdigt. Resultatdiskussionen, vilken har koppling till syfte och frågeställningar, är uppdelad i; 
läroplanskoder, instrumentallärarens planering utifrån kursplanen i Instrument och sång 1, 
fördelar och nackdelar med Gy11, elevinflytande samt undervisningsfilosofi. I den del av studien 
diskuterar vi resultatet utifrån det som presenterats i bakgrunden. 

6.1 Metoddiskussion 
 

Till vår undersökning valde vi att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer enligt Patel och 
Davidsson (2011). Vi är nöjda med valet av att genomföra intervjuer eftersom det har bidragit till 
en större förståelse för hur instrumentallärarna planerar sin undervisning. Vid intervjuerna hade 
informanterna möjlighet att svara utifrån sig själva då frågorna var av öppen karaktär. Svaren 
blev då personliga eftersom de reflekterade över sina egna erfarenheter och tillvägagångssätt. 
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Valet av låg strukturering och standardisering grundades i att vi ville få ett så naturligt samtal 
som möjligt så att informanterna fritt skulle kunna berätta och leda samtalet, vilket vi också 
tycker att de gjorde. Även intervjuguiden (Trost, 2010) bidrog till att göra intervjun öppen och 
mer lik ett samtal än en intervju. Genom att ställa öppna frågor så hände det att informanten 
redan svarade på nästkommande frågor innan vi ställde dem. Vid intervjuerna var vi alltid en 
intervjuare och en informant. Enligt Trost (2010) kan det vara fördelaktigt att vara två intervjuare 
om de två är samspelta för att de kan få ut en större mängd information och förståelse men 
eftersom vi befann oss på skilda orter kunde vi inte genomföra intervjuerna tillsammans. Vid 
själva genomförandet av intervjuerna tyckte vi att det gick bra att hålla i dem en och en. När vi 
sammanställde resultatet av intervjuerna i en tabell kunde vi se likheter och skillnader trots att vi 
använde oss av samma intervjuguide. Resultatet av intervjun hade kanske visat ett mer enhetligt 
material att jobba med om vi genomfört intervjuerna tillsammans. Ur informantens synvinkel kan 
det vara positivt att det endast var en intervjuare och informanten behöver inte känna sig 
underlägsen i intervjusituationen (Trost, 2011). 
 
När vi valde vår metod var observationer eller enkätstudie inte aktuellt. Vi kände att vi ville få en 
inblick hur instrumentallärare planerar sin undervisning och där tror vi inte att observationer hade 
kunnat ge oss det resultat som vi har fått nu. Eventuellt hade en enkätstudie gjort att vi fått in fler 
svar om fler personer ingått i studien. ”Däremot är enkäten en mindre bra metod när syftet är att 
ta reda på synsätt, förhållningssätt och liknande, dvs breda frågeområden där det är svårt att 
formulera specifika, väl avgränsade frågor. Få orkar skriva fullständiga svar på öppna 
frågor…”(Johansson & Svedner, 2006, s. 31). Intervjun blev då i vårt fall ett bättre alternativ på 
grund av att informanterna gavs större möjlighet att svara öppet och beskriva mer ingående hur 
de planerar. Nackdelen med kvalitativa intervjuer kan vara att informanterna blir för få för att 
kunna dra generella slutsatser samt att om alla informanterna representerar samma grupp blir det 
svårt att föra analytiska resonemang i diskussionen (Johansson & Svedner, 2006). Informanterna 
i vår studie ingick alla i samma grupp, alla undervisar i kursen Instrument och sång 1, men vi ser 
det inte som någon nackdel utan ett medvetet val för att svara till syftet. Informanterna i gruppen 
skiljer sig åt, de har olika lång erfarenhet av att undervisa samt undervisar på olika instrument. En 
svårighet visade sig vara att hitta instrumentallärare som hade möjlighet att medverka i vår studie. 
Under hösten skickades det ut ett tjugotal mail till instrumentallärare i olika städer och skolor 
som tillfrågades om de kunde tänka sig ställa upp. När vi inte fick svar på mail besökte vi även 
några instrumentallärare på deras arbetsplats men utan framgång. Våra privata kontakter gjorde 
att vi till slut fick tag på det antal informanter som vi hade tänkt och trots att vi hade svårt att hitta 
informanter fick vi ett antal representanter från de olika genrerna, åldrarna och könen.  
 
När intervjuerna skedde via personliga möten möttes informanterna upp på deras arbetsplatser då 
de föreslagit det. Informanterna valde vilket rum vi skulle vara i, vilket fungerade mycket bra, 
ingen av intervjuerna blev avbrutna. Trost (2010) framhåller att valet av miljö för genomförandet 
av intervjun kan i slutändan påverka resultatet. I vårt fall tycker vi att intervjuerna blev bra och 
genomförandet av intervjun var avslappnad. Anledningen till att några av intervjuerna 
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genomfördes över telefon eller Skype berodde på att intervjuare och informant inte befunnit sig 
på samma ort, men vi ser det inte som någon större nackdel att det inte blev ett personligt möte 
tack vare en väl fungerande teknik. De sex intervjuerna spelades in via inspelningsprogram på 
mobil och digitalkamera för att ingen information som sades under intervjuerna skulle gå 
förlorad. Möjligheten till att citera och transkribera informanten ordagrant blev genomförbart 
tack vare det inspelade materialet. En annan fördel med att spela in intervjuerna är att det blir 
lättare att koncentrera sig på intervjun och inte behöva anteckna under tiden (Trost, 2010).  

6.2 Bearbetning och analys 
 
Vi började med att genomföra en litteraturstudie för att visa på forskning och söka kunskap inom 
vårt valda ämne. Eftersom Gy11 publicerades hösten 2011 har det varit svårt att hitta litteratur 
som behandlar den. Själva genomförandet av intervjuerna har presenterats under Metod.  

När vi transkriberade lyssnade vi noga igenom de inspelade intervjuerna först en gång och andra 
gången skrev vi ner dem med full koncentration. Dimenäs (2007) säger att vi som författare ska 
fokusera mest på det som kopplas till syftet och frågeställningarna. Det är ett sätt att spara energi 
och tid till resten av arbetet. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om meningskoncentration 
vilket betyder att informanternas svar dras samman till kortare formuleringar som fortfarande 
innehåller huvudinnebörden av vad de sagt. Efter slutförda intervjuer och transkriberingar gjorde 
vi en sammanfattning i en tabell där vi använde oss av meningskoncentration. Vi var noga med 
att behålla allt som informanterna sa under intervjuerna vare sig det var relevant för vårt syfte 
eller våra frågeställningar, vilket även Dimenäs (2007) påpekar är viktigt. 

När vi sammanställt tabellen med de olika informanternas svar markerade vi vad som var 
liknande respektive avvikande svar. Det är en så kallad meningskodning (Kvale & Brinkmann, 
2009). Sedan användes kategorisering där meningar i långa intervjuer reducerades till några få 
kategorier. Kvale och Brinkmann (2009) anser att det ger en överblick över intervjuerna som kan 
underlätta jämförelser där likheter och skillnader finns. För att strukturera upp intervjuerna delade 
vi in dem under olika rubriker med viktiga punkter som kommit upp under intervjuerna och 
utifrån våra frågeställningar. Det hjälpte oss att se vad som var relevant för vår studie. I resultatet 
har vi redovisat vad de olika informanterna har svarat på frågorna, slagit ihop deras liknande svar 
och tagit lämpliga citat från transkriptionerna.  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver också att vi som forskare ska spela djävulens advokat inför 
våra resultat. Det innebär att forskare ska ha en kritisk syn på undersökningen och ha noggranna 
kontroller för att motverka särskiljande uppfattningsförmåga samt snedvriden tolkning. Under 
databearbetningen lyssnade vi därför regelbundet på inspelningarna för att se till att vi höll oss till 
informanternas utsagor utan att missa relevant information samt att kontrollera så att vi fick 
korrekta citat. Meningstolkning i linje med vad Kvale och Brinkmann (2009) beskriver användes 
för att färdigställa resultatet. Meningstolkning som metod innebär att vi som författare går utöver 
vad våra informanter sagt för att på så vis se strukturer och relationer i empirin som inte 
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omedelbart framträder i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009).  

6.3 Validitet och reliabilitet  
 
Varje forskningsprocess är unik enligt Patel och Davidson (2011) och författarna försöker 
säkerställa validiteten (giltigheten) genom att vara medveten om problem som kan uppstå vid 
insamlandet av information, vid analys och vid hur resultatet redovisas.  

Om en metod undersöker vad den påstås undersöka kommer validitet att gälla (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Patel och Davidson (2011) skriver att validitet och reliabilitet är två begrepp 
som blir väldigt sammanflätade i kvalitativa studier. Validiteten gällande datainsamlingen är 
beroende på om vi lyckades skaffa underlag för att göra en tillräcklig tolkning av informanternas 
svar. Vi är medvetna om att studien blev begränsad och för att få en större validitet hade fler 
intervjuer med fler sång- och instrumentallärare behövts. Vi vet inte heller hur informanternas 
svar förhåller sig till majoriteten av sång- och instrumentallärare i Sverige, men vi är nöjda med 
resultatet vi fick i förhållande till undersökningens storlek. 

Patel och Davidson (2011) skriver att förutsättningen för god reliabilitet (tillförlitlighet) är att 
intervjuaren är tränad så att den upptäcker felvärden som kan uppstå. Vi följde Patel och 
Davidson (2011) rekommendationer och dokumenterade verkligheten genom att göra 
inspelningar av intervjuerna. På så sätt kunde vi ta inspelningarna i repris så många gånger vi 
behövde för att vara säkra på att vi uppfattat allt korrekt. 

Beträffande transkriptionerna så skriver Patel och Davidson (2011) att det kan ske en medveten 
påverkan på underlaget för analysen. Vi har försökt att inte lägga in våra åsikter eller vårt eget 
talspråk utan vi har försökt hålla oss till den information informanterna gav. Vid 
transkriptionerna skrevs citaten med pauser och grammatiska fel.  

Patel och Davidson (2011) skriver också att forskare kan bryta ut avsnitt av frågor och svar från 
olika intervjuer och sammanföra dessa för att stödja en tolkning, vilket vi gjorde utan att tappa 
utmärkande drag ur varje intervju. Vi tyckte också att vi fick en god balans mellan 
kommenterande text och citat från informanterna i resultatet så att läsarna av uppsatsen själv kan 
bedöma om resultatet är trovärdigt. 

6.4 Resultatdiskussion 

6.4.1 Läroplanskoder 
 
Läroplanskoder visar hur skolans verksamhet har bedrivits historiskt och filosofiskt i samhället. 
Sandberg (1996) som refererar till Lundgren (1979) har analyserat några läroplanskoder. Något 
som vi tycker oss se i hans analyser är att i de tidiga läroplanskoderna saknas individcentrering 
fram tills den rationella läroplanskoden kom under 1900-talet. Den rationella läroplanskoden 
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strävade efter att utveckla elevens egen motivation och se vad den enskilda eleven hade för 
behov, det anser vi också speglar dagens läroplan. Bland annat kan eleven välja mellan yrkes- 
eller högskoleförberedande program, de elever som vill satsa på en mer praktiskt utbildning får 
chansen och behöver inte läsa lika många poäng i de gymnasiegemensamma ämnena. 
Musikundervisningen i den dolda läroplanen ansåg Lundgren (1979, refererad av Sandberg, 
1996) vara inriktad på individens personliga behov något som några av våra informanter inte 
tycker att dagens kursplan är. De beskriver att i dagens kursplan står det mer detaljerat vad eleven 
ska kunna efter genomförd kurs, vilket de tycker är positivt till största del. Det negativa är att det 
kan bli för många moment för eleven att få kunskap inom och att de inte hinner fokusera på det 
eleven själv är intresserad av.  

Det är svårt att säga vilken läroplanskod som passar in på Gy11 utifrån Sandberg (1996). Dels för 
att det har hänt mycket sedan 1996 inom skolan och dess läroplan. Om vi skulle koppla ihop 
Gy11 med de läroplaner som vi presenterat skulle vi säga att den hör till den rationella 
läroplanskoden och att den är en funktionell- och resultatinriktad läroplan som fokuserar på 
personlighetsutveckling för den enskilda eleven.  

6.4.2 Instrumentallärarens planering utifrån kursplanen för Instrument och sång 1 
 
I vår undersökning kan vi se två skilda inställningar till hur instrumentallärare planerar. Fyra av 
våra informanter utgår från kursplanen för Instrument och sång 1. De anser, precis som Kempe 
och West (1998) att kursplanen är ett bra redskap vid planering för att tydliggöra vilka moment 
som ska ingå i undervisningen. Informanterna tycker också att det blir mer förståeligt för eleven 
med en mer personlig och individanpassad planering samt varför de ska genomföra de olika 
momenten. Kempe och West (1998) anser att kursplanen ger hjälp och en större överblick för 
både lärare, elever och föräldrar. Instrumentallärarna utgår i olika utsträckning efter eleven och 
dess behov. De två sista informanterna planerar utifrån sina enskilda elever och kopplar sedan 
undervisningstillfället till kursplanen. De tycker inte att det är relevant för dem att ha med 
kursplanen i deras planeringstillfälle även om de anser att vissa delar av kursplanen är bra. 
Informanterna har alla gjort en analys (Kempe & West, 1998) över undervisningen samt eleven 
och utgår från det i sin undervisning.  

Vi ser både fördelar och nackdelar med att följa kursplanen bokstavligen samt att endast utgå från 
eleven. Ingen av de vi intervjuade planerade endast utifrån kursplanen. Det är svårt som 
instrumentallärare att planera utifrån ett visst dokument och inte ta hänsyn till den enskilda 
eleven som ska genomgå kursen. För att underlätta planeringen av undervisningen använder sig 
några informanter av matriser. Vid en av våra informanters skola använder sig alla 
instrumentallärare av samma matris och de har sammanställt kursen mål samt betygskriterier för 
att tydligare kunna se vad undervisningen ska behandla för moment. Eleverna får också ta del av 
matrisen så de får en djupare förståelse varför alla moment ska gås igenom, vilket även 
Kjellström (2011) påpekar. 
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En av våra informanter skiljer sig från de andra i frågan för hur lång period de planerar. De flesta 
informanterna planerar delmål och mål, till exempel inför projektveckor eller 
terminsuppspelning. Den informant som skiljer sig från gruppen är väldigt flexibel, är öppen för 
elevens åsikter och tar hänsyn till elevens dagshumör som Kempe och West (1998) tycker är en 
viktig aspekt. De anser även att instrumentallärare ska vara en inspirationskälla för eleven och 
kunna ändra sin planering mitt under lektionen i de fall möjliga problem uppstår. 
 
Kursplanen bör vara ett grundval vid planering för att lättare se vilka mål som ska uppnås. Att 
använda sig av tidigare planeringar och lektionsanteckningar kan hjälpa instrumentalläraren i sin 
planering. Det är också viktigt att undervisningen är individanpassad då elevernas färdigheter 
skiljer sig från varandra (Kempe & West, 1998). 

6.4.3 Fördelar och nackdelar med Gy11 
 
I Gy11 infördes ett nytt betygssystem med fler betygssteg än tidigare vilket alla informanter 
tycker är en förbättring sedan Lpf94. Enligt Skolverket (2011d) infördes ett nytt betygssystem för 
att lärarna skulle göra en mer rättvis bedömning. Våra informanter tror att fler betygssteg 
kommer underlätta betygssättningen för att det finns tydligare krav över vilka mål eleven ska 
uppnå för att nå ett visst betyg. De påpekar även att införandet av fler betygssteg är något positivt 
eftersom de tidigare upplevde att eleverna hamnade i skarven mellan två betygssteg. Ett av 
skolans mål är att varje elev själv ska kunna bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov 
utifrån kursplanen (Skolverket, 2011d). En informant poängterar att hon tror att eleverna förstår 
tanken med nya betygsskalan och lättare kommer att kunna bedöma sin egen insats eftersom det 
har blivit tydligare i kursplanen vad som krävs av eleven i Gy11. En stor fördel med kursplanerna 
för instrumentallektionerna tycker informanterna är att den är mycket tydligare än den i den 
tidigare läroplanen Lpf94.  
 
Betygskriterierna har ändrats och blivit mer preciserade vilket en av våra informanter anser gör 
att det inte blir lika individanpassat när momenten ska behandlas. Tidigare anser informanten att 
elever kunde fokusera på ett moment men att nu måste eleven behandla alla moment för att få ett 
betyg. Betygskriterierna för högsta betyg är nästan omöjligt att få anser många av våra 
informanter, bara att hinna med alla moment som ska behandlas gör det svårt att bedöma en 
helhet. En reflektion vi gjort under arbetes gång är att en informant inte bryr sig så mycket om att 
det kommit en ny läroplan, han anser att riksdagens beslut är det rätta beslutet och det finns inget 
att invända mot det. Det är en stor skillnad gentemot de andra informanterna som gärna kommer 
med förslag på förändringar just på grund av att de vill ha en så givande undervisning som 
möjligt för eleverna. 
 
Ett förslag som en av våra informanter kommit med är att det inte står något om improvisation 
som han önskar. Han är en instrumentallärare som undervisar mycket inom jazz och där tillhör 
improvisation som en del i genren. Det som står i kursplanen är att ”… eleven ska utveckla ett 
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personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalité” (Skolverket, 2011a). Det är ett citat som är för 
oklart och med en alldeles för hög nivå. Under de få lektioner eleven har under kursen är det svårt 
att komma upp till en så pass hög nivå som kursplanen avser. 

6.4.4 Elevinflytande 
 
Elevinflytande kan ske indirekt och direkt, där märks knappt den indirekta påverkan (SOU 1996). 
En av våra informanters elever har nästan ingen möjlighet till att påverka innehållet i 
undervisningen. Informanten planerar sin undervisning långt innan eleven börjat, vilket kan bero 
på att hans skola har en så pass spridning på elevantal och kunskapsnivå. I 
undervisningssituationen är det viktigt att ta fasta på elevens tidigare erfarenheter och 
förväntningar (SOU 1996). Elevinflytande är en viktig del i skolan och eleven kan påverka sin 
undervisning genom att delta med sina kunskaper och erfarenheter (Kempe & West, 1998). 
Eleven har sitt största inflytande över sitt lärande och sin kunskapsutveckling (SOU 1996). En 
annan informants elever kan få önska innehåll men de första tre terminerna på utbildningen 
brukar vara bestämd redan från början. Vår informant som har fått det fiktiva namnet Erik jobbar 
väldigt mycket med elevinflytande, han tycker att det är det viktigaste, att få en så god kontakt 
som möjlig med eleven och kunna läsa av eleven så tidigt som möjligt. Alla våra sex informanter 
har olika syn på elevinflytande, den ena tänker inte lika som den andra. Kansanen (2000) påpekar 
att i undervisningssituationen är det lärarens uppgift att presentera undervisningsinnehållet för 
eleven och göra så att eleven tar materialet till sig. Läraren har oftast kunskap och erfarenhet som 
inte eleven har men trots det kan inte läraren bestämma undervisningsinnehållet själv anser 
Kansanen (2000). Idag anses det viktigt med elevinflytande över undervisningens innehåll och 
planering, men hur gör vi det i praktiken? Kallas det elevinflytande när läraren säger ”ja, men 
välj låt själv”? Tar alla elever tillfället i akt att välja en låt som är relevant för undervisningen då? 
Det diskuteras ofta om elevinflytande endast är en möjlighet att välja ett instrument och i viss 
mån repertoar. Kempe och West (1998) anser att frågan om elevinflytande borde vidgas till att 
även gälla vilka kunskapsformer, arbetssätt och arbetsformer läraren och eleven arbetar 
tillsammans med i undervisningen.  
 
Boström (1998) beskriver att det är viktigt för eleven att den får ett förtroende för läraren. Då blir 
det lättare för eleven att ta till sig lärarens budskap. Under intervjun med Bengt påpekar han att 
han tycker det är viktigt att han som lärare får ett förtroende av, men även för eleven.  

6.4.5 Undervisningsfilosofier 
 
Arfwedson (1998) beskriver två olika undervisningsfilosofier som vi tycker passar in på våra 
informanter; kunskapsorienterad undervisningsfilosofi och elevcentrerad undervisningsfilosofi. 
De fyra informanterna som använder sig av kursplanen i sin planering passar bra in i den 
kunskapsorienterande undervisningsfilosofin. Läraren inom den undervisningsfilosofin lägger ner 
tid på att planera sin undervisning, använder den i sin undervisning samt att den blir ett redskap 
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vid utvärdering så som de fyra informanterna beskriver i intervjun. Lärare inom elevcentrerad 
undervisningsfilosofi arbetar mycket med att stärka den enskilda eleven och lägger stor vikt vid 
den enskilda elevens behov (1998) vilket vi anser passar in på de informanter som utgår från 
eleven. 
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7. Avslutande ord 
 
Vårt arbete har ur ett lärarperspektiv behärskats av hur instrumentallärare använder sig av 
kursplanen i sin undervisningsplanering. Vi har tillskrivit oss kunskap, i den mån det gått, genom 
litteraturstudier men eftersom forskning om undervisningsplanering utifrån kursplanen är 
otillräcklig har vi till största del förlitat oss på den erfarenhetsgrundade kunskapen som vi 
inhämtat genom våra intervjuer. Vi är tacksamma för de informanter som visat intresse och velat 
hjälpa oss genom att dela med sig av sina erfarenheter.  

När det kommer till undervisningsplanering och forskning inom området stötte vi på problem. Vi 
hade svårt att hitta ordentlig forskning om lärares planering inför undervisningen. Det hade varit 
värdefullt att hitta vetenskaplig forskning om undervisningsplanering, som inte bara var 
undervisning eller planering, eftersom vår studie handlar om hur lärare på gymnasiet planerar sin 
instrument- och sångundervisning.  

I planeringen och utformningen av undervisning kan läraren vara nyfiken, entusiastisk, flexibel 
och medveten om elevens behov. Vidare visar vår studie att majoriteten av våra informanter 
sätter eleven i centrum. Något som har varit, och fortfarande är, ett problem att tolka och vidare 
verkställa i kursplanerna. Våra informanter visar dock på att kursplanen kan vara användbar vid 
planeringen av undervisningen.  
 
Vi vill påpeka att vi känner oss nöjda med den information vi har fått ta del av genom våra 
informanter men vi känner oss samtidigt motiverade att fortsätta undersöka hur lärare planerar sin 
undervisning med hjälp av kursplanen. Genom studien har vi fått en ökad förståelse för hur 
instrumentallärare kan planera utifrån kursplanen samt hur de involverar eleven i 
planeringsprocessen. Det är något vi kommer ta med oss i våra framtida arbetsliv som 
instrumentallärare. 

7.1 Pedagogiska implikationer  
 
Undersökningen har haft betydelse för hur vi ser på undervisningsplanering. Mycket som 
framkom i studien var sådant vi hade kännedom om sedan tidigare men det var även mycket som 
förvånade oss, till exempel att de var några informanter som inte planerade speciellt mycket. Vår 
åsikt om att göra en planering utifrån kursplanen har förändrats till de bättre, vi kommer ha 
kursplanen som grund i vår undervisningsplanering.  
 
Vi upptäckte att det är ganska stor skillnad mellan olika instrumental- och sånglärare i deras sätt 
att planera sin undervisning. För att kunna göra undervisningen lik för eleverna anser vi att 
kursplaner är ett bra redskap vid planering, undervisning samt bedömning av eleverna. Vi känner 
ett stort ansvar gentemot eleverna och det medför att undersökningen är en utveckling av våra 
kunskaper inom ämnet.  
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7.2 Fortsatt forskning 
 
Skulle vi göra en liknande studie igen skulle det vara intressant att se hur eleverna upplever 
lärarnas planering. Är det något som det får ta del av på förhand? Vill de ta del av planeringen 
och finns det i sådana fall möjlighet att ta del av den?  Hur upplever eleverna att de kan påverka 
lektionsinnehållet?  
 
Vi tycker att det skulle vara intressant att jämföra kursplanerna i Lpf94 och Gy11 och se vad 
lärarna tycker om de nya kursplanerna. Eftersom det endast är andra året med Gy11 så har inte 
lärarna hunnit jobba med den så länge, därför kan det vara intressant att undersöka det när lärarna 
har jobbat med det ett tag. I vår studie har vi skrapat lite på ytan men det finns fler kurser att 
jämföra med. En kurs som vi har hört talas om är Ensemble med körsång 1 där musiklärare har 
påpekat att kursens innehåll är stort och svår. 
 
De instrumentallärare som vi intervjuade skulle sätta de första betygen för Instrument och sång 1 
nu till julen 2012. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att undersöka vad de tycker om 
den nya betygsskalan och hur de upplevde betygssättningen.  
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Bilagor  
Bilaga 1: Kursplanen för Instrument/sång, nivå 1 från Lpf94 
 
Ämne: Musik 
Kurs: Instrument/sång, nivå 1 
Kurskod: MU1205 
Poäng: 50 
 
Mål 
Mål för kursen 
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om hur ett musikinstrument eller sångrösten kan 
användas till skapande. Kursen skall även ge grundläggande övning i instuderingsteknik och 
memoreringsförmåga samt enkelt not- och gehörsspel. Kursen skall också ge kännedom om 
instrumentets konstruktion och egenskaper respektive röstens fysiologi. Dessutom skall kursen ge 
kunskaper om grundläggande principer för interpretation. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall 

 kunna musicera på en grundläggande nivå 
 kunna instudera enkla musikstycken 
 känna till grundprinciper för gehörssång/spel och improvisation 
 känna till instrumentets konstruktion och röstens fysiologi. 

 
Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänd 
Eleven studerar in enkla musikstycken och musicerar efter noter och på gehör. 
Eleven beskriver grundprinciperna för gehörsspel eller sång och improvisation. 
Eleven beskriver och ger exempel på instrumentets konstruktion eller röstens fysiologi. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänd 
Eleven musicerar på grundläggande nivå med ett visst musikaliskt uttryck. 
Eleven instuderar enkla musikstycken inom olika genrer. 
Eleven använder grundläggande principer för interpretation. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
Eleven har en grundläggande repertoar inom olika stilar eller genrer. 
Eleven analyserar sitt musicerande och omsätter på ett personligt sätt kursens innehåll i eget 
musicerande. 
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Bilaga 2: Kursplanen för Instrument eller sång 1 från Gy11 
 
Instrument eller sång 1, 100 poäng Kurskod: MUSINS01S 
Kursen instrument eller sång 1 omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte, 
med särskild betoning på punkterna 1 och 4–5 samt musicerande inför publik. I kursen behandlas 
grundläggande färdigheter inom valt instrument eller i sång. 
 
Centralt innehåll 
 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik.  
 Spel eller sång efter noter och på gehör.  
 Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form.  
 Grundläggande repertoar för det egna instrumentet.  
 Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder.  
 Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, alternativt 

grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta.  
 Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av program och 

medverkande, scennärvaro.  
 Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och elsäkerhet vid 

instrumentalspel eller sång.  

Kunskapskrav  

Betyget E  
Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med 
rösten med viss säkerhet. Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via 
gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat. Eleven 
diskuterar och redogör översiktligt för grundläggande stildrag i någon musikstil, med enkla 
resonemang.  

Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck.  

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar 
någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget 
övande. Eleven redogör översiktligt för grundläggande delar av instrumentets konstruktion, 
funktion och vård, alternativt för grundläggande röstfysiologi och röstvård.  

Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i slutna 
sammanhang inför undervisande lärare.  
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Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och 
hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som 
motverkar belastningsskador.  

Betyget D  
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.  

Betyget C 
Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med 
rösten med viss säkerhet. Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via 
gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat. Eleven 
diskuterar och redogör utförligt för grundläggande stildrag i några musikstilar och hur de kan 
påverka interpretationen, med välgrundade resonemang. 

Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck. 

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar 
några strategier för musikalisk instudering, upptäcker speltekniska områden i sitt eget övande 
som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget 
övande. Eleven redogör utförligt för delar av instrumentets konstruktion och funktion, alternativt 
för röstfysiologi och röstvård. 

Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i slutna 
sammanhang inför undervisande lärare och andra elever. 

Eleven redogör utförligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och 
hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som 
motverkar belastningsskador. 

Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 
Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima vista och realiserar en enkel notbild på sitt 
instrument eller med rösten med säkerhet. Eleven uppfattar med säkerhet en enkel musikalisk 
figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med gott resultat. Eleven 
diskuterar och redogör utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan 
påverka interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang. 

Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett personligt uttryck. 

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar 
flera strategier för musikalisk instudering, utarbetar egna strategier, upptäcker och 
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analyserar speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet 
och arbetar såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget övande som med egna övningar. Eleven 
redogör utförligt och nyanserat för delar av instrumentets konstruktion och funktion, alternativt 
för röstfysiologi och röstvård. 

Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i öppna, 
offentliga sammanhang. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende 
rörelseapparat och hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar 
på ett sätt som motverkar belastningsskador. 

 
 
 


