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Förord 
I vårt examensarbete skulle vi vilja tacka respondenterna för ert engagemang och för att ni 
gav oss tid att få ta del av er vardag. Ida och Mia för ert stöd, handledaren Anna-Karin 
Gullberg för råd och stöd.
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Abstrakt 
 
Detta arbete handlar om timplanen och dess inverkan på elevers lärande och vilken roll 
elevinflytande påverkar lärarens sätt att förhålla sig till uppsatta mål utifrån timplanens 
utformning. 
Vår studie är en mindre undersökning och vi vill inte påskina att vår studie på något sätt är 
vägledande men vi ser gärna mera forskning i ämnet. Studien har hjälpt oss som framtida 
musikpedagoger att själv få en inblick i några musiklärares vardag och få olika syn på 
lärandet i stort. 
 
Vi fann i vår undersökning att det råder missförstånd eller okunskap när det gäller timplanens 
roll i en lärares vardag, respondenterna hade svårt att definiera vad begreppet timplan innebär. 
Utifrån vår intervjuserie så fann vi att respondenterna anser sig behöva mera tid till 
undervisning i ämnet musik, men också funderade på att om eleverna kanske inte klarar mer 
än vad som finns på schemat idag eller längre lektionspass. Vi fann även att 20 år senare är 
det fortfarande en årskurs som inte får ha musik. 
 
Nyckelord: Timplan, elevinflytande, måluppfyllelse, musik
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Inledning   
 
Vi som skriver detta arbete går eller har gått utbildningen Lärare inriktning musik vid 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet. Joakim är 
verksam som musiklärare på en låg och mellanstadieskola, Crister läser sista året samt driver 
företag där han tillvekar trummor. 
 
Båda har vi i vår egen skolgång upplevt ämnet musik som delvis väldigt flyktigt. Musiken i 
grundskolan år 1-6 bestod mestadels av att en lärare spelade på en gitarr och eleverna sjöng 
några utvalda visor och sånger. Musikämnet var enligt vår uppfattning ett ämne som inte fick 
den plats som behövdes. 
 
I högstadiet läste vi både musik i år sju och nio. År åtta var musiken utbytt mot andra ämnen. 
Detta har vi under vår nuvarande utbildning diskuterat och ifrågasatt. Varför hade vi inte 
musik i år 8? Vi har valt att titta på flera kommuner i övre norrland för att få svar på frågorna 
i vår undersökning. Detta arbete känns angeläget då det kommer en ny läroplan och vi har 
energi och möjlighet att påverka situationen. Vi hoppas att detta arbete ska kunna hjälpa oss 
att använda tiden som läggs på ämnet musik på ett bättre sätt. Vidare gör detta att eleverna får 
ut mesta möjliga av lektionerna. Vi som lärare hoppas kunna föra en diskussion med skolans 
ledning i arbetet med timplanen och den gällande läroplanen. 

Arbetsfördelning 
Vi har i vårt arbete med denna undersökning delat upp ansvarsområden emellan oss, 
tillsammans har vi haft övergripande ansvar då det gäller korrekturläsning men till stor del har 
fördelningen har sett ut på följande sätt. 
 
Joakim: 
Musiklärarens roll 
Elevinflytande 
Inlärningsteorier 
Intervju lärare fem till åtta 
Layout 
 
Crister: 
Timplanens historia 
Timplanens utformning 
Intervju lärare ett till fyra 
 
Tillsammans: 
Planering av arbetet 
Sammanställning av intervjuer 
Metod delen 
Diskussion (metod och resultat) 
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Syfte  
 
Syftet med vår studie är att utifrån lärarens perspektiv undersöka hur elevers lärande påverkas 
av den lokala timplanens utformning i ämnet musik. 
 
 
 

Frågeställningar 
 
För att precisera och klargöra syftet har vi tagit fram två forskningsfrågor. 
 

• Hur påverkar timplanens upplägg elevers måluppfyllelse enligt vår 
undersökningsgrupp av lärare? 

 
• Hur ser lärarna på elevinflytandet i ämnet musik? 
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Bakgrund 
För att kunna undersöka hur timplanens utformning påverkar elevers möjligheter att lära i 
och om musik är det viktigt att se vad timplanen är för något, hur den är utformad, hur elever 
kan påverka sin situation. Hur elevers lärande samt inflytande påverkas av olika 
inlärningsteorier, dessa kopplade till forskningsfrågorna och syftet. 

Timplanen 
Timplanen är ett politiskt dokument som i dag ingår i Skollagen och fastställs av riksdagen. I 
statens utredning (SOU 2007:28) beskriver författaren Leif Davidsson timplanen på följande 
sätt: 
 

Enligt min bedömning har Timplanen två uppgifter. Den ena är att ange hur många 
undervisningstimmar i ett ämne eller ämnesblock som eleverna minst skall erbjudas. 
Den andra är att staten genom timplanen anger ambitionsnivån för ämnet (Sid.243). 

 
Timplanen ska enligt läroplanspropositionen (prop. 1992/93:220) värna om skollagens mål 
om en likvärdig skola och genom timplanen garantera undervisningens minsta omfattning. 

Timplanens historia 
I Nyroos (2006) avhandling kan man läsa om skeenden och förhållanden som relaterar till 
skolans timplan och tidsstyrning från folkskolan 1842 fram till den moderna skolan idag. 
 
Nyroos (2006) skriver om folkskolans införande 1842. Folkskolan innebar inte att alla barn 
skulle komma att gå i skolan utan att en undervisningsplikt infördes. Det betydde i sin tur att 
alla barn blev skyldiga att förvärva vissa kunskaper och färdigheter men det kunde ske genom 
hemundervisning likväl som skolundervisning. Folkskolan hade till en början ingen läroplan, 
istället fanns vissa allmänt angivna mål och ämnen i 1842 och 1882 års folkskolestadgor. År 
1878, 1889 och 1900 gav regeringen ut s.k. normalplaner som var kompletterande 
rekommendationer för stöd i arbetet med lokala läroplaner. I dessa normalplaner fanns bilagor 
med förslag om tidens fördelning på olika ämnen. 
 
Nyroos (2006) sammanfattar kyrkans roll i skolan. ”Den tidiga folkskolan var i hög grad en 
kristendomsskola. Barn och unga skulle lära sig att frukta gud och vörda den världsliga 
överhögheten” (sid, 5). Nyroos (2006) skriver vidare att demokratiseringen av det svenska 
samhället kom under tidigt 1900-tal och en viktig ingrediens i denna var 1919 års 
undervisningsplan U19191. Denna hade likt de tidigare normalplanerna riktlinjer för 
uppläggningen av skolans undervisning. Skillnaden från tidigare var en tydlig prägel av 
riksgiltighet. Läroplaner skulle fortfarande finnas som grund för verksamheten i folkskolan. 
Nyroos (2006) tar upp att den nationella timplanen således härstammar från strävandet mot 
demokratisering, likvärdighet och jämställdhet i samhället. För att skapa en likformig 
skolgång så kom staten att bland annat reglera undervisningsinnehåll och undervisningstid. 
 
1962 kom en ny grundskolereform som innebar en stark statlig styrning av den obligatoriska 
skolgången samt undervisningstiden. Nyroos (2006) skriver om Lgr 622.  ”Timplanen var 
mycket detaljerade och förutsatte en given organisation av undervisningstiden.” (s.6). 
Timplanen angav även exakt i vilken utsträckning en indelning skulle ske i mindre 
                                                
1 U1919 (Undervisningsplan för rikets folkskolor från 1919). 
2 Lgr 62 (Den första läroplanen för grundskolan i Sverige som började följas i skolan 1962). 
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undervisningsgrupper. I Lgr 693 var läroplanen mindre omfångsrik, den gav lärarna och 
eleverna större frihet att välja arbetssätt och tidsanvändning. 
 
Fram till den senare delen av 70-talet styrdes den svenska folkskolan av en successiv 
centralisering och uniformering. Styrinstrumenten bestod av läroplaner, timplaner och 
statsbidragsbestämmelser (Nyroos 2006).  
 
I och med Lgr 804 förstärktes trenden från föregående kursplan att ge mer utrymme till lärarna 
att själva utforma undervisningen. Ett mer elevcentrerat förhållningssätt togs i bruk och ett 
tydligt steg mot målstyrd och avreglerad skola togs. Lärare och elever uppmanades att inom 
givna ramar själv hitta sätt att jobba med de uppsatta målen genom bland annat temastudier 
som var ett nytt inslag. Detta medförde en mer målstyrd skola med färre centralt utformade 
riktlinjer att rätta sig efter (Alm 2010). Under 1990-talets början togs ytterligare ett stort steg 
mot en mer decentraliserad skola. Ansvaret att utforma skolans verksamhet kom att ligga på 
kommunerna och statens roll blev att ange övergripande mål och ramar samt stå för 
utvärdering och uppföljning (Alm 2010). När den nya läroplanen, Läroplan för de 
obligatoriska skolformerna (Lpo94), kom 1994 med ett omfång på endast 18 sidor framgick 
tydligt att en ny era hade inletts i styrningen av skolan. I Lpo 94 betonas det att det är lärarna 
tillsammans med eleverna som ska välja hur målen ska nås. ”Timplanen ansågs utgöra en 
garanti för likvärdig utbildning och fungera som ett stöd för den lokala timplanens 
utformning” (Alm, 2010, s, 8). 
 
Alm (2010) skriver vidare om Sveriges skolplikt och hur självklar den är, inte bara för 
nuvarande elever utan även för kommande generationer. En elev som går från år 1-9 ska i 
Sverige ha rätt till 6665 timmar undervisning fördelade på alla skolans ämnen efter den 
timplan som idag råder. 
 
Alm (2010) sammanfattar timplanens intåg i skolan med den klassiska pendelmetaforen. I 
slutet av 1800-talet till tidigt 1900-tal tilldelades aktörer på lokal- och skolnivå en betydande 
beslutsmakt över när, hur och i vilken omfattning elever skulle få sin undervisning. Vidare in 
på 1900-talets första hälft började pendeln svänga successivt mot ett centralt och nationellt 
styre genom administrativa åtgärder och ett omfattande regelverk. Genom Lgr 62, Lgr 69 och 
sedan Lgr 80 kom pendeln att vända bort från centraliserat och tidsreglerande styre genom att 
ge lärarna ett ökat inflytande över hur målen i skolan ska nås. Pendeln fortsatte i samma 
riktning när Lpo 94 5infördes och gav skolan en större självbestämmanderätt än tidigare.  

                                                
3 Lgr 69 (Denna läroplan ersatte Lgr 62 1969). 
4 Lgr 80 (Denna läroplan ersatte Lgr 69 1980).  
5 Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994). 
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Timplanens utformning 
Den nuvarande nationella timplanen, som är en bilaga till skollagen, finns alla timmar 
redovisade i ämnen som elever har rätt till i dag. Man kan se den totala tiden som är förlagt i 
alla ämnen. Denna är riksomfattande för att på lokal nivå omarbetas till en lokal timplan. Den 
nationella timplanen ser idag ut på följande sätt. 
Ämne                 Antal timmar 
Bild 230 
Hem- och konsumentkunskap 118 
Idrott och hälsa 500 
Musik 230 
Slöjd 330 
Svenska 1 490 
Engelska 480 
Mattematik 900 
Geografi, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap 885 
Biologi, Fysik, Kemi, Teknik 800 
Språkval 320 
Elevens val 382 
 
Totalt garanterat antal timmar 

 
6 665 

 
Där av skolans val 

 
600 

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. 
Lag (2000:445). 
 
 
Nyroos (2006) skriver om den nationella timplanen och hur den ger skolor en avsevärd frihet 
att lokalt använda och fördela tiden. ”Det är fullt möjligt att inom ramen för timplanen 
bedriva ämnesblandad, ämnesintegrerad och tematisk undervisning.”(s.9) Timplanen medger 
också att tiden för ämnen kan minskas med upp till 20 procent. Detta innebär att i ämnet 
musik kan antalet timmar enligt skollagen variera från 184 till 230 timmar.  
 
Rönnberg (2007) tar upp 1994 års läroplan där reglering av det totala antalet timmar per ämne 
eller ämnesgrupp i form av en klumpsumma, som fritt får fördelas över vart och ett av de nio 
grundskoleåren. Detta ger kommunerna möjlighet att lokalt minska det angivna timantalet 
inom vissa angivna ramar. I Skollagen (Skollag 2010:800) står vidare: ”Vid skolans val får 
antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent” 
(Skollagen 1985:1 100, bilaga 1). 
 
Skollagen (1985:1 100) beskriver att en elev i grundskolan ska ha totalt 230 timmar musik. 
Detta gör att om man tar man bort dessa valfria 20 procent har en elev totalt 184 timmar 
musik från år 1-9. Jämför man detta med ett kärnämne som exempelvis Svenska ser man vid 
samma procentavdrag att man får en total på minst 1192 timmar i läsåren 1-9. Detta visar 
historisk hur ansvaret över timplanen mer och mer styrs av kommunerna och att de på ett 
närmare plan kan styra och ställa över undervisningstiden i kommunens egna skolor. 
Rönnberg (2007) nämner vidare: ”Ur utbildningspolitisk synvinkel kom början av 90-talet att 
bli dramatiskt då man 1991 beslutade att kommunerna nu skulle bära det fulla 
arbetsgivareansvaret för lärarkåren. ”(s.78) Samma år decentraliserades den svenska skolan 
och kommunerna tog över styrningen och ansvaret från staten, detta innebar att lärarna nu 
hade kommunen som arbetsgivare (Rönnberg, 2007). 
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Det huvudsakliga syftet med dessa reformer var att öka effektiviteten i skolan. De lokala 
aktörerna – kommunala beslutsfattare och skolprofessionella – ansågs ha bättre 
möjligheter än statliga aktörer att anpassa resurser, organisation och pedagogisk 
verksamhet till lokala förutsättningar och behov (Ahlin, Mörk 2005:1, s, 3). 

 
Här gavs kommunerna en större överblick och ansvar över lokaler, personal och utformning 
av skolans verksamhet. Till sin hjälp i en drift av grundskolan så hade man skollagen: 
”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas”,(Lpo 94, 2009, s, 4). Skolan ska, oavsett i vilken kommun i Sverige man 
studerar ska vara likvärdig i sin undervisning och utformning (Rönnberg 2007).  
 
Timplanens utformning ligger nu inom kommunernas ansvarsområde och är ett sätt att 
tydliggöra för både elever och målsmän att undervisningstiden är garanterad, samt hur varje 
kommun väljer att fördela tiden på de olika ämnena. Timplanen klubbas igenom politiskt i 
kommunens utbildningsnämnd men är öppen för revidering om så önskas. På en skola har 
rektorn det yttersta ansvaret över timplan och schema Alm (2010). 
 

Trots rektors formella ansvar har lärare och schemaläggare generellt sett mer inflytande 
över schemat än rektor, och sist i rangordningen över skolans tidsmakthavare kommer 
eleverna. (Alm, 2010, s, 26) 

 
Som lärare är tiden av enorm betydelse. Den mängd tid man har att tillgå skapar 
förutsättningarna för elevernas lärande samt lektionsinnehåll, planering och utvärdering. Men 
likväl mötet med kolleger och elever i en icke klassrumssituation som på raster och korridorer 
ingår i tiden som en lärare har i skolans fostrande uppdrag Uddholm (1993). 

 
Inom grundskolan finns det långa vackra målformuleringar och beskrivningar om vad 
ämnet musik ska innehålla, men det är en ren papperskonstruktion. I verkligheten är 
musik ett ämne som kan utformas lite hur som helst, och det ställs sällan krav på läraren 
så länge lektionerna inte utmynnar i rena kravaller. Många musiklärare kämpar för att ge 
ämnet ett meningsfullt innehåll, men får ofta varken tid eller resurser nog för att lyckas.  
(Uddholm, 1993, s 20) 

 
Uddholm (1993) menar att som pedagog förhålla sig till uppnåendemål samt strävansmål kan 
ibland kännas svårt då man oftast har stora grupper och begränsad tid till varje grupp. 
Pedagogen ska förhålla sig till stundtals kanske luddiga målbeskrivningar, utifrån sådant som 
att eleven ska kunna sjunga unisont. Att på 40-60 minuter i veckan kunna garantera att 
eleverna uppnår det förväntade målen och resultaten samt tid till uppföljning och individuella 
mål är en svår uppgift. 
 
Några utvalda mål som förväntas uppfyllas i årskurs 5 enligt skolverkets kursplan i ämnet 
musik inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135:  
 
- individuellt och tillsammans med andra kunna skapa musik i elementära former. 
- vara medveten om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande uttryck i 
dagens och gångna tiders samhällen.  
 
Det är upp till pedagogen att tolka dessa mål och omsätta teori till praktik, detta menar 
Uddholm kan vara en svår uppgift för läraren då det kan vara problematiskt att implementera 
dessa på grund av gruppstorlek och sammansättning. 
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Musiklärarens roll 
Redan i tidig ålder uppvisar små barn musikaliska grundmönster i sin kontakt med 
omvärlden. Udeén (2001) beskriver hur barnet redan som nyfödd visar barnet en förmåga att 
interagera med sina föräldrar, eller annan vårdare. De kan uppfatta och besvara emotionella 
beteenden för att de har förfinade reaktionsmönster i auditiva, kinestetiska samt visuella 
mänskliga uttryck.  
 
I början av 1900-talet fick klassläraren lite musikundervisning i sin utbildning, den baserade 
sig på kyrkliga koraler och skolsånger. Från 1920 och framåt rådde stor splittring i vad som 
skulle ingå i utbildningen för en klasslärare. Läraren skulle utöver de andra ämnen, också 
avsätta tid för instrumentalspel, skapande moment samt lyssningsaktiviteter. De akademiskt 
utbildade musiklärarna riktade sig mer mot notbunden klassisk tradition, medan 
folkskolläraren eller klassläraren mer baserade sin undervisning på äldre muntlig 
musiktradition.  
Flodin (1998) skriver att i Sverige var psalmen länge den mest sjungna formen av musik då 
man söndagar i kyrkans regi följde rikspsalmboken. År 1697 var detta den gemensamma 
repertoar som man även använde sig av i hemmet. Även i skolans värld sjöng man de kyrkliga 
hymnerna långt in på 1900-talet. För generationer har kanske sina första möten med musik 
varit i skolan värld, då man inte längre hade den självklara relationen till kyrkan i och med 
sekulariseringen6 som började under renässansen men växte sig allt starkare under 1900-talet. 
”De moderna läroplanerna för skolan gjorde musik till ett självständigt ämne även under de 
första skolåren, där det tydligare avgränsades till den timplanebundna för musikämnet.” 
(Udeén, 2001, s, 50)  
 
Lindgren (2006)  skriver att i dag pratar man om en föreställning gällande barns behov av 
helhet, där av de praktiska ämnena och teoretiska ämnen som en del i helheten. Detta menar 
Lindgren att ju fler ämnen som integreras desto större vinning i kunskap för eleverna. Hon 
nämner vidare att skolledarnas och lärarnas argumentation för ämnesintegrering och tematisk 
verksamhet är att det är en viktig del i skolans utvecklingsarbete.  
 
Nielsen (1994) nämner tre aspekter som musikämnet kan förstås utifrån. Ett: ur en konstnärlig 
praxis. Två: Att den har en vetenskaplig förankring. Tre: Att ämnet har en hantverksmässig 
dimension. Dessa tre aspekter skulle ur ett inifrånperspektiv ses som ett vidgat ämnesbegrepp. 
Lägger man ihop dessa tre aspekter så får man fram en större bild av ämnet musik samt 
förankrar vikten av ämnet i skolan. 
 
Elevinflytande 
Nilsson (1997)  skriver att, avgränsningarna inom skolans område, både vad det gäller tid och 
de ekonomiska aspekterna, utgör ramar för vad som är möjligt när man talar om 
elevinflytande. Det faller på läraren att ange vad som är möjligt för eleverna. Han menar att 
läroplanen öppnar stora friheter att nå de uppsatta målen och att läraren visar att vägen dit 
också är öppen. När det gäller timplanen anses det också vara ett öppet dokument. ”Även 
Timplanerna lämnar öppna dörrar. I och med övergången från veckotimmar till garanterad 
undervisningstid skapas ökade möjligheter för koncentrationsläsning.” (s.14). Nilsson menar 
att man kan förlägga viss undervisning när det gagnar ämnet och klasslärare som har många 
ämnen kan ha stor nytta av detta. Skolor som väljer att profilera sig kan stödja sig på elevens 
val där man kan lägga tyngdpunkt på ett visst ämne eller avsnitt. 
                                                
6 Sekularisering (avkristning, förvärldsligande). 
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Som i SOU1996:22 står att läsa att, alla elever har inte samma förutsättningar att i sitt 
vardagliga lärande och sociala samspel kunna alla normer och värden som är satta att följa. 
Det är skolans uppgift att leda dem rätt på den väg som ska utgöra grunden för dess normativa 
varande. 

 
Värderingar och normer är inte en gång för alla givna. De måste ständigt utvecklas och 
hållas levande. Frågor om etik och olika värderingar måste därför få en framträdande 
plats i skolans undervisning (SOU1996:22, s, 57).  

 
Genom att ge eleverna rum för samtal i klassrummet och i skolans övriga aktiviteter gör man 
deras röst hörd och kan påkalla dialog i olika frågor gällande skolans roll. Detta ger dem en 
ökad förstålelse och hjälp att utvecklas socialt senare i livet. 
 
Lärarna har som verktyg den uppsatta läroplanen och ska främja elevernas kunskapsmässiga 
och sociala utveckling. ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktig, skall omfatta alla elever.” (Lpo-94, s, 13) Detta för att eleverna själva ska ta ansvar 
för det egna arbetet samt skolmiljön. Läroplanen blir en typ av verktyg för att visa eleverna 
vilka mål som finns uppsatta och vilka förhållningsregler som finns. Elvstrands (2009) visar i 
sin studie att vid spontana frågor till elever berättar vissa att de tycker att det är fröken som 
bestämmer för att eleverna sedan ska göra det. Elvstrand (2009) tar upp två aspekter ”Vad” 
och ”Hur” det ska göras. ”Ja det är ju fröken som bestämmer vad man ska göra, fast kanske 
inte direkt hur man ska göra.”(s.147). Vidare nämner Elvstrand en process som hon kallar 
Inflytandeförhandla, som innefattar olika pedagogiska strategier för att skapa delaktighet i 
klassrummet både av pedagoger och också elever. Balansen mellan dem som tar och dem som 
ger inflytande är en pågående process, då inte bara pedagog till elev utan också elev till elev. 

Inlärningsteorier 
Bratt (2003) skriver ur ett behavioristiskt synsätt om medveten och omedveten inlärning. 
Omedveten inlärning innebär bl.a. att låta sin vardag speglas av händelser i relation till 
verkligheten så binder man samman en ny verklighetsuppfattning som bygger på upplevelser i 
relation med varandra. Dessa upplevelser bildar en saga, som bildas i mötet med människor. 
”Ny information måste ligga nära existerande mönster av tankeobjekt och omprövningar av 
tankeobjektsrelationer måste gå att göra utan att förstöra sammanhang i sagan.”( s, 27).  
 
Vid omedveten inlärning menar Bratt att denna modell utgör sammanbundna länkar som 
genom omedveten inlärning vävs ihop och människor med nära och tät kontakt får större 
chans att väva ihop sina sagor. 
 
Bratt hävdar vidare att den svenska skolan i dag kräver ett högt tempo och prestationskrav. 
Elever använder sig av ”sistaminutenläsning” inför kommande prov vilket gör inlärningen 
dåligt anpassad till omedveten inlärning, utan utgör en medveten inlärning. Bratt nämner den 
tvåhövdade medvetna inlärningen: Plågan av att tvinga sig själv till att göra något man inte 
känner för. ”Även om vi kan vara kreativa under omedveten inlärning, så är medveten 
inlärning ett sätt att fokusera och smalna av i vår kreativitet och vår uppfattning av 
omvärlden.”(s, 29) 
 
Bratt nämner vidare ur ett behavioristisk teoretiskt sätt att se sagan han talar om så finns det 
en poäng ”… att våra beteenden alltid utgår ifrån en begränsad mängd information som våra 
inlärningsmekanismer utökar efter reell praktisk nytta.”(s, 53) 
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Säljö (2000) skriver att läraren ser skolan som den centrala instansen för inlärning. Pedagogen 
försöker klarlägga hur individen tar till sig kunskap och ser vilka grupper som har svårt att 
använda sig av de läroprocesserna som finns i skolan för att tillgodose sig kunskaper. Vidare 
skriver han om andra områdens syn på lärande exempelvis det vetenskapliga som ser på 
hjärnan, samt hur nervsystemet fungerar och hur signaler skickas och psykologen hur bland 
annat lång- och korttidsminnet fungerar. Huvudsyftet med Säljös bok är att man bör förstå det 
mänskliga lärandet ur ett sociohistoriskt och kommunikativt perspektiv och argumentera för 
det. ”… människan är en biologisk varelse med en uppsättning fysiska och mentala resurser 
som är mer eller mindre givna av naturen och bestämda av den art vi tillhör.” (s.18). Detta 
antagande ser Säljö som utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv, att just se hur 
individ och kollektivt samspel ligger i fokus just i ett sådant perspektiv, samt intresserar sig 
för hur man tillägnar sig fysiska och kognitiva resurser.  
 
Rummet för lärande berättar Strandberg (2006) talar till barnen och förmedlar erfarenheter 
och kunskaper. Strandberg menar att vi i Sverige har lärt oss använda begreppet kontext 
medan han använder rummet som ett annat ord för Vygotskij’s kulturhistorisk. 

 
Det är kort och gott ”mycket verkstad” när man arbetar med att utveckla lärmiljöer. Bara 
det faktum att barn och vuxna gör saker tillsammans ska aldrig underskattas. 
Gemensamma aktiviteter skapar i sig en bra modeller för lärande (Strandberg 2006, s, 
23). 

 
Strandberg menar att man med små medel kan skapa stora förutsättningar för lärandet i 
klassrummet genom att exempelvis låta eleverna få tillgång till materiel, ge dem en möjlighet 
att möblera om i rummet så böcker hamnar i ögonhöjd för barnen. På dessa sätt kan 
pedagogen ge möjligheter att underlätta lärandet i rummet.    
 
 

Metod 
Här presenteras en genomgång av den undersökningsmetod som används i denna studie samt 
tillvägagångssätt för insamling av data. Målet var att besvara frågeställningarna samt syftet i 
vår studie. Vidare behandlas även etiska ställningstaganden i studien.  

Val av undersökningsmetod 
Valet av metod styrdes av syftet att undersöka elevers lärande utifrån timplanens upplägg 
samt att på ett lättsamt sätt få en inblick i varje lärares arbetssituation. Vi valde att intervjua 
lärare istället för elever i denna undersökning. Valet grundade sig på att lärarnas lektioner/tid 
är utlagda efter timplanens utformning. Kvalitativa intervjuer genomfördes med en låg grad 
av standardisering På grund av vår bedömning att en kvalitativ undersökning är av större 
värde än en kvantitativ i detta arbete.  
 

Kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad av standardisering, dvs. frågorna 
som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. (Patel 
& Davidson, 2003, s, 78)  

 
Dessutom finns det då utrymme och möjlighet till följdfrågor eller omformulering av frågan 
vid missförstånd. Vi använde en låg grad av standardisering som Patel och Davidsson (2003) 
beskriver som det vanligaste för att få respondenternas att svara med egna ord och tolka 
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frågorna efter egen erfarenhet. Vi eftersträvade en hög grad av strukturering för att lättare 
kunna bearbeta svaren från respondenterna i och med att vi var två som intervjuade 
respondenterna på var sitt håll. ju mer strukturerad intervjusituation, desto lättare blir det 
senare att strukturera intervjun teoretiskt under analysen.” (Kvale och Brinkmann, 2009, s, 
147). Våra följdfrågor var delvis bestämda i förväg där vi antog att följdfrågor skulle behövas 
för att föra samtalet vidare eller för att utveckla svaren på grund av eventuell otydlighet. På 
grund av att vi var två som intervjuade så bestämde vi oss för att ställa frågorna och de 
eventuella följdfrågorna på lika sätt för att kunna utläsa resultatet på ett likvärdigt sätt.  
 
När vi gjorde transkriptionerna lyssnade vi noga igenom intervjuerna och transkriberade ord 
för ord till text. Intervjufrågorna hade vi delat upp i tre stora kategorier som vi sedan använde 
i resultatet. Svaren från frågorna i kategorin analyserades genom meningskoncentration som 
enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att respondenternas svar dras samman till kortare 
och mer koncisa formuleringar som fortfarande innehåller huvudinnebörden av det som sagts. 
Utifrån detta så sammanställde vi de svar och åsikter som tydligt framgick i intervjuerna och 
presenterade dessa i resultatet. 

Etiska överväganden 
Inför undersökningen studerades Vetenskapsrådet etiska krav (2002)  som visar på att vid 
intervju gäller fyra huvudkrav, dessa principer utgör riktlinjer för genomförande av forskning 
i ämnet humaniora och samhällsvetenskap. Detta för att minska uppkomsten av konflikter 
samt vägelda den enskilde forskaren vid planering och genomförande av intervjustudie. 
 
Informationskravet 
Innebär att forskaren informerar respondenten om dess roll i projektet, medvetandegöra att 
medverkan sker på frivillig bas samt att denne har rätt att avbryta sin medverkan om och när 
de så önskar. I vår kontakt med respondenterna preciserade vi målet med vår undersökning 
och informerade dem om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om så önskades 
 
Samtyckeskravet 
Det skall råda samtycke hos uppgiftslämnaren, respondent, och om den är under 15 år så ska 
förälder/vårdnadshavares samtycke inhämtas om undersökningen är av etisk känslig karaktär. 
Vi presenterade vår studie och uppgav vilka frågor vi ville ställa, för att sedan fråga om de 
ville medverka samt fick deras tillåtelse att spela in intervjuerna. Samtliga respondenter var 
över 15 år gamla. 
 
Konfidentialitetskravet 
All information som har med respondentens delaktighet i studien ska förvaras på ett sådant 
sätt så att obehöriga ej ska kunna ta del av denna information.  Detta för att respondenten ska 
ges största möjliga konfidentalitet. Här uppgav vi för respondenterna deras anonymitet och att 
de enda som kommer att ta del av det inspelade materialet är vi som gör undersökningen. Allt 
insamlat material och data raderas eller förstörs efter arbetets avslut. 
 
Nyttjandekravet 
All insamlad information om enskilda personer får endast används för forskningsändamål, 
dessa får alltså inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk. I vår presentation av studien 
så medvetandegjorde vi respondenterna om att materialet de är delaktiga i endast kommer att 
användas och bearbetas i denna studie och inte i något annat syfte. 
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Genomförande 
Under vecka 13, år 2011, letades skolor som verkade intressanta upp. Internet användes som 
hjälpmedel. Administrationen på de valda skolorna kontaktades och via dem kunde 
uppgifterna på den berörda musikläraren nås. Uppgifterna till tre av de åtta lärarna hittades 
under denna vecka, en skola kontaktades nästkommande vecka och de övriga svarade inte. 
Vecka 14 hade dock alla lärare kontaktats och tid för intervjuer bokades till veckan därpå.  
 
Respondenterna var överlag positiva till att vara med i intervjun, en visste dock inte riktigt om 
han skulle ha tid och att vi skulle återkomma i ärendet senare. Alla de som skulle intervjuas 
var positiva till intervjusättet, inklusive de som skulle intervjuas via telefon. Måndagen vecka 
15 reviderades frågorna och de som inte längre kändes relevanta för undersökningen ströks.  
 
Av de åtta intervjuerna valde vi att göra fyra var. Då vi bor å olika ställen så beslutade vi att 
dela upp kust och inland mellan oss. Detta för att underlätta arbetet samt få blandningen vi 
önskade av musiklärare från både kust och inland, samt stad och mindre samhälle. 
 
Under veckan 15 genomfördes alla intervjuer varav tre var via telefon. Varför det blev 
telefonintervjuer i dessa fall berodde på att avstånden till de respondenterna var stort samt att 
tiden att åka runt till varje enskild respondent inte fanns. Detta gjorde att det inte var möjligt 
att göra på annat sätt. Så fort som möjligt efter att intervjuerna var klara fann vi det lämpligt 
att transkribera alla. 
 
Till telefonintervjuerna användes högtalare telefon och allt spelades in på en MacBook Pro 
med programmet Garageband, även de intervjuer som gjordes under personligt möte med 
respondenten spelades in på samma sätt. I programmet spelades var och en av intervjuerna in 
på var sitt spår, för att sedan underlätta bearbetningen. 

 
I intervjusituationen och med ämnesområde som gäller för den enskilda studien 
definierar såväl intervjuaren som den intervjuade alla frågor som relevanta och således 
inte ”känsliga”. Vår föreställningsvärld är social och därigenom är i en god 
intervjusituation inget främmande om den hör hemma i situationen som i sin tur 
bestämmer eller styr föreställningsvärlden. (Trost, 2010, s, 68) 

 
Intervjuerna sammanställdes och bearbetades genom att transkribera varje intervju ordagrant. 
Detta gjorde vi var för sig för att sedan tillsammans skriva ut alla intervjuer och klippa ner var 
och en av respondenternas svar fråga för fråga. Av de sedan uppklippta svaren 
sammanställdes svaren i frågorna var för sig och meningskoncentrering upprättades. 
”Meningskoncentrering innebär att man drar samman intervjupersonens yttrande till kortare 
formuleringar.” (Kvale, 2009, s, 221) Detta gjorde vi utifrån de svar som samlades in. Sedan 
sammanställdes allt till en löpande text i resultatdelen. 

Presentation av respondenter 

Undersökningsgruppen är ett urval lärare vilka undervisar i varierande årskurser från ett till 
nio i ämnet musik. För att få ett brett urval och en geografisk spridning, kust och inland, stad 
och mindre samhälle så tog vi kontakt med lärare i fem olika kommuner i övre norrland.  
Deras svar baserar sig på tre teman - timplanen, måluppfyllelse lärande samt elevinflytande. 
Här nedan kommer en presentation av de åtta respondenterna, deras utbildning och hur deras 
arbetssituation ser ut i dag. De döptes respondent ett till åtta. 
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  Kön Utb Tjänst Skola Årskurs Erfarenhet 

Respondent 1 Kvinna Musiklärare Heltid 
Två 
skolor 

Underv  
1-9 

Arbetat sedan 
1996 

Respondent 2 Man Musiklärare Heltid 
En 
skola 

Underv  
6-9 

Arbetat sedan 
1985 

Respondent 3 Man Musiklärare Deltid 
Fyra 
skolor 

Underv  
3-9 

Arbetat sedan 
1997 

Respondent 4 Kvinna Musiklärare Heltid 
Tre 
skolor 

Underv  
4-9 

Arbetat sedan 
1989 

Respondent 5 Man Musiklärare Deltid 
Två 
skolor 

Underv  
4-9 

Arbetat sedan 
1979 

Respondent 6 Kvinna 
Ma/No lärare, ej 
musiklärare Deltid 

Två 
skolor 

Underv 
 7-9 

Arbetat sedan 
1996 

Respondent 7 Man Musiklärare Deltid 
En 
skola 

Underv  
7-9 

Arbetat sedan 
1999 

Respondent 8 Man Ingen utbildning Heltid 
En 
skola 

Underv  
4-9 

Arbetat sedan 
2000  
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Resultat 
I kommande del presenteras resultatet av insamlad data och för att öka tydligheten 
tematiseras svaren i tre delar. Under varje tema har vi sammanställt svaren från 
respondenterna till mindre kategorier för att visa likheter och skillnader mellan 
respondenterna. 
 
I vår intervju så fokuserade vi på tre teman, detta för att få en samlad bild av respondenternas 
syn på valda delar. Dessa tre teman är, 
 

• Timplanen - Här studerades utifrån ett lärarperspektiv synen och kunskapen kring 
läroplanen, och hur timplanen påverkar ämnet. 

 
• Måluppfyllelse - Lärande. Här ville vi titta på hur tid påverkar lärandet, samt hur 

läraren anser att eleverna förhåller sig till måluppfyllelse utifrån den givna tiden. 
 

• Elevinflytande - Utifrån ett lärarperspektiv hur förhåller sig respondenten till 
elevinflytande i det egna ämnet? 

 

Timplanen 

Tilldelning av tid 
Bland respondenterna framkom olika åsikter om musikämnets tilldelning av tid i timplanen. 
Av de åtta respondenterna ansåg sex att musikämnet har för lite tid för att uppfylla målen och 
i läroplanen. Respondent 3 säger: 
 

/…/ egentligen så tycker jag att det är för lite tid för att jag ska kunna åstadkomma 
någonting, för att jag ska kunna åstadkomma bra resultat och producera mycket. 

 
Respondent 6 uttryckte en bredare åsikt om alla praktiskt/estetiska ämnen. ”Jag tycker 
att det är lite för lite tid och sen rent allmänt så är det så med de praktiska ämnena, jag 
tycker att de har för lite tid.” Respondent 4 var nöjd med tilldelningen av tid och kände 
inte att mer tid skulle behövas i undervisningen. Respondent 7 ansåg att undervisnings-
tiden gärna kunde utökas om förberedelsetiden utökades parallellt. Respondent 7:s egna 
ord ”men självklart vill jag ju ha mer tid i undervisningen av musik… men det tror jag 
alla lärare önskar att man har mera undervisningstid.”  
  

Fördelning av tid mellan årskurser 

Respondenterna uttryckte på olika sätt missnöje med fördelningen av tiden från år 1-9 och 
åsikterna varierade om vilka årskurser som skulle tilldelas mer eller mindre undervisningstid. 
Sju av åtta respondenter delade åsikten att mer tid skulle läggas på högstadiet. Av de 7 
respondenterna som ansåg att mer tid skulle läggas på högstadiet gled åsikterna isär var tiden 
skulle tas ifrån. Sex ville ta tid från låg- och mellanstadiet och föra över till högstadiet medan 
respondent 4 tyckte att mer tid skulle läggas på årskurs fyra samt högstadiet. Respondent 7 
var nöjd med fördelningen av tiden och uttryckte att mer tid skulle behövas i högstadiet, men 
utan att ta från låg- eller mellanstadiet. Respondent 1 säger: 
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/…/Givetvis är det ju jätteviktigt att ha musik hela vägen, givetvis är det så men jag 
skulle föredra att ha att lägga mera tid för dom äldre i 7:an 8:an 9:an att ha musik i varje 
år från 1:an till 6:an självklart men man behöver inte ha så långa stunder. Dom har inte 
förmågan att jobba i stor grupp och ämnets kärna är samspel och sång i grupp och hålla 
den fokusen. en del har ju 60 min i 4:an 5:an 6:an och dessa lektioner kan vara ganska 
tunga att fylla för då handlar det mera om att underhålla. Den tiden kan man använda 
mycket mer till samspel och till det vi ska göra på högstadiet för där har man ofta lite 
mindre grupper också.  

 
En vanligt förekommande lösning på problem med timplanen är att eleverna endast studerar 
musik i två av de tre åren i högstadiet. Endast en skola av de åtta som ingick i studien hade 
undervisning i musik under hela högstadiet. Denna brist i kontinuitet är något som alla 
respondenter tar upp som en viktig del av musikundervisningen och uttrycker ett tydligt 
missnöje över att många skolor väljer att ta bort musiken i en årskurs på högstadiet.  
Respondent 1 säger: 
 

/…/ på min skola har jag inte musik i åttan, det ligger i sjuan och i nian, så påverkar det 
undervisningen jättemycket på högstadiet för de får ingen kontinuitet i det de lär sig i 
sjuan vilket är en nackdel helt klart. Jag skulle gärna ha musik i alla fall en termin i 
åttan. Vi får väll se i framtiden om det är möjligt. 

Måluppfyllelse 

Planering av lektionstid  
 Det råder olika sätt att genomföra planering, man presenterar tre tidsaspekter i planeringen. 
Årsvis som kan ses som en grovplanering, terminsvis där man delar upp områden samt en mer 
detaljstyrd planering där minuter spelar in för att eleverna ska få den målstyrda 
undervisningen de är berättigad till.  Här gick åsikterna isär bland respondenterna. 
Respondent 3 menade att planering och genomförande behöver bli mer strukturerat för att på 
så sätt hinna med målen under utsatt tid. Respondent 3: 
 

/…/jag tycker mig se ändå att det finns tid att uppnå målen om det skulle vara en perfekt 
situation men då skulle man inte uppnå målen med samma kvalité, även om man skulle 
uppnå målen i sig, tror jag.  

 
I huvudsak så sker planering utifrån timplanen där man fått tilldelad tid över de årskurser man 
undervisar. Vis av erfarenhet så går arbetet lättare om man planerar utifrån kursplanen. 
Utifrån det kan man lättare samarbeta ämnesöverskridande. Respondent 4 förhöll sig enbart 
till årsvis planering.  
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Måluppfyllelse i förhållande till tiden 

Alla respondenter anser att lektionstiden har en betydande roll för måluppfyllelsen i ämnet 
musik men sju av respondenterna menar att tiden ibland inte räcker till för att hinna med alla 
moment som man ska gå igenom. Respondent 7 Säger ”Det säger sig ju självt, ju mer tid du 
har med eleverna, desto bättre kan du uppfylla betygskriterierna och målen. Ja det vill säga 
måluppfyllelsen.” Respondent 5 tycker att lärandet som sker utanför skoltid är svårt att 
gradera, men det är på lektionstid man kan se, höra och mäta elevernas kunskaper och ställa 
dessa mot måluppfyllelsen. Respondent 1 uttryckte att små tidsförändringar skulle ha stor 
betydelse för både måluppfyllelse och lärande.  
 

/…/tidigare har jag haft 40 minuter i sjuan och nian och det är tight att hinna för det är 
stora mål dom ska fylla. Det här året har jag haft 10 minuter till, 50 minuter i veckan 
och det är jättestor skillnad. Man hinner grymt mycket mer på 10 minuter än vad man 
hinner på, man kan tro att man behöver dubbelt så mycket tid men det behöver man inte. 
Lite mer tid i veckan blir mycket mer tid över året. (Respondent 1) 

 
Respondent 3 uttryckte en annan åsikt om ämnet.  
 

Jag upplever inte att elever lär sig mycket mer bara för att de har mycket mer tid, jag 
upplever att de lär sig en viss mängd under en lektion sen spelar det inte så stor roll om 
den är 40 eller 60 minuter. (Respondent 3) 

Lärandet 
Man reflekterar över att olika elever behöver olika lång tid att ta till sig lärandet. Respondent 
8 säger att ”Vissa elever behöver två veckor för att spela en låt medans en del kan behöva fem 
till sex veckor.” Respondent 8 nämner vidare att det hänger på läraren och eleverna om tiden 
räcker till, då hinner läraren ta sig an eleverna på ett djupare plan samt utnyttja tiden bättre. 
Respondent 1 ser lektionstiden som en faktor men inte direkt avgörande för elevernas lärande 
utan vill framhäva vilka eleverna är, deras förkunskaper samt intresse eleverna har för ämnet. 
Respondent 1 säger: 

 
En jättebra grupp som vill mycket hinner längre på lite tid än en grupp som inte funkar 
socialt hinner på hur mycket tid som helst. Så är det ju inte lektionstiden som är 
avgörande utan det sociala framförallt. 

Storlek av grupper 
En tanke som respondenterna delar är att man skulle hinna med mera i de praktiska momenten 
om gruppindelningen vore annorlunda. Respondent 2 menar att med mindre grupper så får 
varje elev mer tid individuellt. Mer lektionstid tycker respondent 7 och 1 skulle ge större 
möjlighet att variera gruppindelning för att då kunna jobba mera fokuserat i mindre grupp 
samt hinna att jobba mer med moment som kräver mer tid. Samtliga respondenter uttrycker 
under intervjun vikten av gruppernas storlek och sammansättning. Respondent 8 säger 
följande ” Ja Ehn… det är väl inte timplanen och ämnet i sig som skapar de största 
problemen, det enda som kan vara störningar eller påverkar mitt arbete är väl elevantal, 
elevgrupper.” Enligt respondent 2 fanns det Innan Lpo94 en begränsning om 15 individer per 
grupp. Respondent 2: 
 

jag var ju med under lgr80 där det var krav på att en musikgrupp inte skulle överstiga 15 
individer, det där försvann. Det var ingen som hade tänkt sig att det skulle bli någon 
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förändring till det sämre för musikundervisningen, musikämnet, lärarna och inte minst 
eleverna, men det blev ju så. 

 
Respondent 6: 

 
Jag skulle nog se mindre grupper under lektionstid för att hinna med de praktiska 
momenten att spela och sjunga mer, det kan bli för stora grupper, så det är svårt att 
tillgodose framför allt den biten. jag förordar inte teoretisk musik, men tyvärr ibland så 
blir det ganska mycket sådant. 

 
 

Elevinflytande 

Elevinflytande i skolan  
Elevernas delaktighet i planering och utförande av musikundervisningen varierar mellan 
respondenterna. När vi ställer frågan: Hur stor del av din lektionsplanering är eleverna 
delaktiga i? Svarade fem respondenter att eleverna har en väldigt liten del i planering medans 
tre av respondenterna ansåg att eleverna var delaktiga i en större utsträckning. 
Respondenternas sätt att förmedla sin kunskap om elevinflytande handlade ofta om en 
redovisning av vilket metodik läraren använder för att främja elevinflytande. Exempel på 
denna metodik är att få eleverna att på ett demokratiskt sätt påverka hur kursplanens mål skall 
uppnås.  
  
Gruppens sammansättning är en viktig faktor för elevinflytande, alla respondenter talar om 
hur man anpassar lektionen efter gruppen men få ser detta som en direkt koppling till 
elevinflytande. Respondent 1: 
 

Elevinflytande tycker jag är när man har en öppen dialog med eleverna och med 
gruppen från dag ett. Det här med målen, det här ska vi kunna när vi går ut till våren, 
hur ska vi göra? Vad vill ni jobba med? 

  
Elevens ålder har enligt alla respondenterna en stor betydelse för elevinflytande. Fem 
respondenter ansåg att elevinflytandet blir större med stigande ålder. Respondent 2:  
  

/…/ ja nu uttrycker jag mig naturligtvis inte politiskt korrekt men naturligtvis, med 
stigande ålder så är elevinflytandet större därför att inflytandet är i allmänhet vettigare. 
Man diskuterar på en annan nivå med niondeklassare. 

  
Respondenterna 4 och 5 menade att elevinflytandet är som störst i år fem och sex. Respondent 
4 menar att man i mellanstadiet inte är beroende av bedömning och kan på ett friare sätt välja 
arbetsstoff medan respondent 5 inte anser att det finns tillräckligt med tid i högstadiet för att 
hinna lika mycket som i år sex. 

Personlig resultat analys 
Med denna personliga analys vill vi lyfta fram våra egna åsikter om respondenternas svar 
som inte uttrycktes i ord utan snarare i avsaknaden av ord. 
 
Efter att vi diskuterat insamlad data och upplevelsen av intervjusituationen kontra de svar vi 
fick, ansåg vi att en del frågor som vi ställde besvarades med andra sätt än ord och en del 
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frågor som inte fanns med alls besvarades. Vi upplevde att respondenterna ofta visade 
osäkerhet om ämnena elevinflytande och timplan.  
 
Det vi upplevde under intervjuerna var att respondenterna 2-8 i olika utsträckning 
missuppfattade temat elevinflytande. Istället för att svara på frågorna som vi ställde så valde 
dessa respondenter att redovisa den metodik dem använder i undervisningen i den 
förhoppningen att vi skulle tolka det som ett svar på frågan. Ofta visade sig metodiken 
innehålla hopblandning i förståelse och tillämpning av elevinflytande och en ännu större 
osäkerhet av ämnet än ett tyst svar hade visat enligt oss. Vi tolkar detta som en 
försvarsställning till frågan med anledning av låg kunskap om ämnet. Vid frågan: Vad anser 
du är elevinflytande och hur ser det ut i skolan i dag? Svarade respondent 2 följande: 
 

/.../Till exempel om… när vi i början av läsåret… då försöker jag säga ungefär vad vi 
ska försöka uppnå och så kan jag fråga hur vi kan uppnå det, och är det så att någon har 
några idéer så försöker jag spinna på dem. /…/ det är väldigt svårt att få fram kreativa 
idéer så det är ändå väldigt sällan som det är någon som kommer fram med något  man 
kan använda sig av fullt ut så att säga, annars är det väll elever som frågar om låtar eller 
sådana små enkla saker. 
 

 
Timplanen upplevde vi var missförstådd av många respondenter. Jämförelse mellan timplan och 
arbetstid var ett återkommande inslag i svaren. Vid frågan: Vad anser du om den lokala 
timplanen? så svarade respondent 7:  

 
Jag anser att den fungerar bra. Ska jag utveckla? ja det kan du göra. Många tycker inte 
att dem har tid att planera men det tycker jag att jag har, sen har vi alltid haft åsikter om 
för att timplanen skiljer ju sig mellan de olika stadierna låg mellan och högstadiet och 
det har vi ifrågasatt ibland varför det är så. Men i det stora hela så är jag nöjd. Jag tycker 
det är gott om tid till förberedelser osv. 
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Diskussion 
Diskussionsdelen innehåller en analys av metoder samt resultatet av denna undersökning. 
Den innefattar även diskussion kring validiteten och tillförlitligheten i studien. Här ges också 
förslag till vidare forskning samt en sammanfattning av denna studie. 

Metoddiskussion 
I detta avsnitt redogörs metoden, hur den har berikat studien samt vad vi kunnat göra 
annorlunda för att tillföra mer till arbetet. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur elevers lärande påverkas av den lokala 
timplanen. Vi ville även titta på hur måluppfyllelsen påverkas av timplanen samt hur 
elevinflytandet ser ut i ämnet musik. Vår avsikt var att undersöka detta från respondenternas 
synvinkel.  
 
Förutsättningen och det första forskaren måste veta för att göra en kvalitativ intervju är enligt 
Dimenäs (2007) att klargöra syftet med undersökningen. Syftet och forskningsfrågorna var 
det vi jobbade kring återkommande. 
 
Urvalet av våra respondenter var väl fördelade på kön och ålder och vi uppfyllde vårt eget mål 
av geografisk spridning mellan stad och landsbygd. 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är ett sätt att erhålla reliabiliteten att spara verkligheten 
med inspelningsutrustning. Eftersom vi spelade in alla intervjuer gav det oss möjligheten att i 
efterhand spela upp materialet flera gånger för att försäkra oss om att vi i vår roll som 
intervjuare förhållit oss till respondenterna på ett tydligt sätt. Det gav oss även möjligheten att 
ta del av varandras intervjuer för att se om vi kunde tolka olika i varandras svar. 
 
Patel och Davidson (2003) skriver att man bör undvika ledande frågor, långa frågor, 
negationer och svåra ord. Detta tog vi med i planerandet av forskningsfrågorna i samråd med 
vår handledare. Svårigheter vi fann var att veta om respondenten hade förstått frågan och 
svarade efter bästa förmåga eller om respondenterna i vissa fall svarade utan att fullständigt 
förstå frågeställningen. Vi uppfattade inte frågorna som svåra men upptäckte efterhand i 
studien att problemet troligen inte låg i frågorna utan i kunskapen i ämnet hos respondenterna. 
 
Ett sätt att eventuellt få ut mer av respondenterna hade varit att sänka graden av strukturering 
genom att ställa fler följdfrågor anpassade till varje individs respons. Med en lägre grad av 
strukturering hade vi sannolikt kunnat utvinna ett bredare resultat och påvisat det befintliga 
resultatet ytterligare. Kvale (1997) menar att kvalitativt inriktade intervjuer är ett hantverk 
som kräver träning. Resultatet beror på intervjuarens kunnande och personliga bedömning. 
Det är därför tänkbart att vi genom begränsad erfarenhet av den kvalitativa intervjun som 
kunskapskälla omedvetet kan ha påverkat resultatet. 
 
Patel och Davidson (2003) skriver vidare att det är viktigt att visa ett genuint intresse och 
förståelse för respondenten genom att lyssna och vara medveten om sitt eget kroppsspråk, 
vilket även Dimenäs (2007) påpekar är det viktigaste för den som intervjuar. Kroppsspråket 
har betydelse när det gäller att motivera respondenten och försöka motverka att denne intar en 
försvarsattityd. (Dimenäs 2007). Vi tycker att båda visade ett genuint intresse och ödmjukhet 
inför respondenterna, men på grund av vår låga erfarenhet av intervjusituationer så ökade vår 
egen medvetenhet om kroppsspråk och beteende från första till sista intervju. Intervjuerna 
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som gjordes över telefon visade tydligt vikten och fördelar med en personlig kontakt och det 
hade varit önskvärt att alla intervjuer hade genomförts genom att möta alla respondenter 
personligen.    

Bearbetning och analys 
I detta avsnitt behandlas metoder för bearbetning och analysering av insamlad data. Detta 
styrks genom hänvisningar till metodlitteraturen inom ämnet. 
 
Under analysen var vi noga med att de åsikter som tydligt framgick från respondenterna var 
utav större vikt än saker som antyddes otydligt. Vi ville dock på något sätt visa den del av 
resultatet som vi som intervjuare tyckte oss utläsa ”mellan raderna” på ett relevant och ärligt 
sätt. Detta löste vi genom att skapa rubriken personlig resultatanalys där vi tog upp saker som 
vi tyckte oss uppfatta men inte hittade konkreta belägg i intervjuunderlaget för. Det som 
framkommer under denna rubrik vill vi understryka att underlaget i många av fallen inte är 
uttalade av respondenterna utan taget från vår egen uppfattning av svaren i intervjustunden. 

Validitet och reliabilitet 
I detta avsnitt visas det hur giltigheten och tillförlitligheten har säkerställts i studien. 
 
Vi har använt oss av olika studier för insamlingen av material och data. Dessa studier har till 
största del bestått av rapporter och avhandlingar inom ämnet Skola utan timplan. I november 
1999 kom ett politiskt beslut att genomföra en försöksverksamhet med utbildning utan 
timplan i grundskolan (SOU, 2004:35). Kring denna försöksverksamhet har forskning 
bedrivits i frågor som rör timplanens funktion i skolan. Forskningen belyser på olika sätt 
behovet av en timplan och problematiserar en central styrning av undervisningstid.  
 
På grund av svårigheter med att finna studier som faller inom vårt specifika område så valde 
vi att genom dessa olika studier med timplanen som gemensam faktor basera vårt arbete. Vi 
anser att vi i ett tidigt skede i vårt arbete kunnat lägga mer tid till inhämtandet av material för 
att på så sätt få en större inblick i ämnet. Av de avhandlingar som ingår i vår studie så tar alla 
upp frågeställningen ”med eller utan timplan” Vi hade gärna tagit del av forskning som riktas 
mot den befintliga timplanens funktion och belyser vikten av att som lärare eller rektor vara 
insatt i arbetet med timplanen.  
 
Som kursen utföll blev vår tidsram väldigt snäv och vi fick prioritera arbetsinsatser i relation 
till den tidsplan som vi befann oss i. Det hade mest troligt förändrat vårt arbete om mer tid 
hade funnits till förfogande. Vi kan i efterhand även belysa vårt sätt för inhämtning av 
material och tidsplanering som adekvat men vill påpeka att detta har gjort oss mer medvetna 
om forskningens svårigheter och fallgropar. 
 
Patel och Davidson (2003) skriver att varje forskningsprocess är unik, trots det så går det att 
försöka säkerställa validiteten genom att vara medveten om problem som kan uppstå vid 
insamlandet av information, vid analysen och vid hur resultatet redovisas. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att validitet finns om en metod undersöker vad den påstås 
undersöka. Vi är medvetna om att vår undersökning är av mindre storlek och att vi hade 
behövt fler intervjuer med respondenterna, och med fler aktiva lärare inom ämnet musik för 
att få en större validitet. Vi kan inte heller säkerställa hur respondenternas livsvärld förhåller 
sig till majoriteten i Sverige. Vi är trots detta nöjda med resultatet vi fick i förhållande till 
undersökningens storlek. 
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Resultatdiskussion 
För att lättare kunna ta del av vår resultatdiskussion går vi tillbaka och lyfter fram våra 
forskningsfrågor: 
 

• Hur påverkar timplanens upplägg elevers måluppfyllelse enligt vår 
undersökningsgrupp av lärare? 

 
• Hur ser lärarna på elevinflytandet i ämnet musik? 

 
Vid intervjuerna med lärarna framkom att respondenterna uppfattar tiden man blir tilldelad är 
viktig för måluppfyllelsen i ämnet musik. Vi fann att de hade olika uppfattning vad timplanen 
egentligen innefattar. Detta gjorde att man blandade ihop timplanens utlagda tid med arbetstid 
som inkluderar planeringstid, mötestid osv. 
 
Den önskan flera respondenter påvisade var mera undervisningstid. Vi anar dock att man 
blandade ihop vilken tid man har att planera lektionerna med själva lektionstiden. Vi tolkar 
detta som att timplanen är något som bara finns med i grunden av sin undervisningstid men 
att den spelar begränsad roll för resultatet under ett läsår.  
 
Om vi går tillbaka till vår egen skolgång så läste vi ingen musik ett läsår. Detta upplägg finns 
fortfarande kvar 10 till 20 år senare på sju av åtta skolor vi tittat på. Rektor bestämmer detta 
och det ser olika ut från skola till skola. Respondenterna uttryckte detta problem upprepade 
gånger och visade tydligt på bristerna med att ta bort ett år i undervisningen. Många fann sig i 
detta medans det fanns exempel på respondenter som i samtal med rektor tydligt uttryckt en 
önskan om kontinuitet i högstadiet. Rönnberg (2007) skriver om 1994 års läroplan där 
reglering av det totala antalet timmar per ämne eller ämnesgrupp i form av en klumpsumma, 
som fritt får fördelas över vart och ett av de nio grundskoleåren.  
 
Respondenterna pratade däremot om hur tiden skulle kunna fördelas bättre utan att bryta den 
önskvärda kontinuiteten. Många ville ha mer tid i högstadiet, där man ansåg att eleverna 
orkade längre pass och att intresset för musik var större. De årskurser som respondenterna 
ville ha mindre undervisningstid med var mellanstadiet. Som respondent ett säger: /…/jag 
skulle föredra att ha att lägga mera tid för dom äldre i 7:an 8:an 9:an att ha musik i varje år 
från 1:an till 6:an självklart men man behöver inte ha så långa stunder.  
 
Vi fann att när man planerar sitt ämne kopplade man sin utlagda tid i varje årskurs till en av 
skolverket uppställda mål detta använder man som mall när man planerar på ett högst 
personligt sätt. Som Uddholm (1993) skriver ”I verkligheten är musik ett ämne som kan 
utformas lite hur som helst, och det ställs sällan krav på läraren så länge lektionerna inte 
utmynnar i rena kravaller.” (Uddholm, 1993, s 20) Alla gör mer eller mindre olika men man 
förhåller sig till den lokala timplanen och grovplanerar efter vilka årskurser man har, års eller 
terminsvis. En respondent går in på minuter i planeringen för att nå resultaten man 
eftersträvar. En annan respondent menar om man kan vinna tio minuter i veckan per klass så 
kunde vi utläsa att det skulle ge betydande tid för helheten i slutändan på ett läsår. 
 
Gruppindelning vad det gäller ämnet musik medför stora krav på läraren och vid stora klasser 
eller grupper känner flertalet av respondenterna att det blir problem att kunna skapa goda 
inlärningsmiljöer, främst gällande de praktiska momenten. Tiden det tar att genomföra vissa 
moment ökar i takt med antal elever. Vi kunde också utläsa att respondenterna påvisade 
vikten av förståelse från ledningen för att tidsaspekten blir än viktigare när det gäller elever 
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med särskilda behov. En grupp som inte fungerar socialt ställer höga krav både på pedagogen 
men också den avlagda tiden att genomföra vissa moment. En respondent berättar att vid 
införandet av Lpo94 skulle det ha blivit större grupper i de praktiska ämnena, att ett deltal vid 
15 elever skulle ha tagits bort men detta finner vi inte styrkt i något styrdokument vi tagit del 
av.  
 
En respondent berättar om hur man i en lektionssituation kan se, höra och därav också mäta 
elevernas framsteg. Det är på lektionen man fysiskt är på plats och när det gäller de praktiska 
ämnena är lyssnandet och det man ser en viktig mätsticka, man har inte t.ex. skrivna prov 
eller läxor på samma sätt som de mer teoretiska ämnena.  
 
En viktig del i allt elevers lärande är repetition, och då självklart även tid till att repetera. I 
intervjuerna framkommer det att vissa elever behöver mycket tid till att repetera och t.ex. öva 
in en låt medans andra klarar sig med mindre tid. Man framhåller från flera håll att det också 
är viktigt att eleverna orkar igenom en lektion om den så är 40, eller 60 minuter lång, en 
respondent menar att eleven bara orkar ta till sig viss kunskap under en lektion. En grupp som 
fungerar socialt tillsammans kan nå mycket längre än en lika stor grupp men där 
förutsättningarna är annorlunda just då det kommer till det sociala spelrummet. En grupp som 
är framåt och vill mycket hinner hur långt som helst, i det fallet har tiden ingen större vikt på 
resultatet. Vad det gäller lärandet så fann vi tre faktorer som man framhåller, gruppindelning, 
tid samt den sociala aspekten.  
 
Gruppindelning - vid mindre grupper kan man på ett bättre sätt hjälpa och ge varje enskild 
elev fokus.  
 
Tid - skulle man ha mera tid att fokusera på lektionerna så kan man fördela mer tid till den 
enskilda eleven och på så sätt fördela undervisningen på ett sådant sätt att det kommer både 
den enskilda eleven men också hela gruppen till gagn när det gäller att nå resultat. 
 

Det är kort och gott ”mycket verkstad” när man arbetar med att utveckla lärmiljöer. 
Bara det faktum att barn och vuxna gör saker tillsammans ska aldrig underskattas. 
Gemensamma aktiviteter skapar i sig en bra modeller för lärande.(Strandberg 2006, s, 
23) 

 
Socialt - gruppindelningen ur ett socialt perspektiv har stor inverkan på resultat samt huruvida 
man når målen. Här har tiden man måste ge både planering samt utförande vad det gäller de 
praktiska momenten en stor roll när det gäller måluppfyllelse och resultat.  
 
”Värderingar och normer är inte en gång för alla givna. De måste ständigt utvecklas och 
hållas levande. Frågor om etik och olika värderingar måste därför få en framträdande plats i 
skolans undervisning.” (SOU1996:22, s, 57). I undersökningen framgick det att när det gäller 
elevinflytande råder det stor skillnad mellan respondenterna på hur man ser på det och tar sig 
an uppgiften att ge eleverna inflytande i ämnet. Gemensamt för alla respondenter är att med 
stigande ålder på eleverna ökar också inflytandet som eleverna har på planering och 
genomförande av lektioner. En respondent uttrycker att det är han som pedagog som vet vad 
som finns för material t.ex. låtar att jobba med, och då är det han som kan presentera det för 
eleverna eftersom de inget vet förrän han presenterat det. Det är lätt att man som lärare 
planerar i blindo och utgår från sig själv när man planerar och genomför lektionerna, tar man 
inte in eleverna i ett tidigt stadium får de ju aldrig kännas vid inflytande utan det blir bara ett 
tomt begrepp. Vi är som lärare ålagda att ge eleverna inflytande anpassat efter ålder. Vi lever i 



 26 

en demokrati vilket ska genomsyra den lärandesyn som pedagoger har i skolan i dag, detta ska 
kunna kopplas till elevinflytande på alla nivåer och samtliga åldrar. 
 
De flesta respondenter menar att de redovisar målen för eleverna och låter dem vara delaktiga 
i hur man ska nå dit. Systemet som vi använder oss av i skolan i dag anser en annan av 
respondenterna gör att elevinflytandet är obefintligt. Respondenten menar att om vi ska ha 
riktigt elevinflytande, som vi ska prioritera i vår undervisning, måste vi komma bort från 
katederundervisning som han menar finns i de flesta ämnen i dag. 
 
Om vi tittar på skillnader och likheter endast i våra respondenters jobbsituation arbetar fyra av 
åtta heltid resterande fyra deltid, en jobbar med hela grundskolan ett till nio, resterande 
varierar sex till nio, tre till nio, fyra till nio eller sju till nio. Vi konstaterar att det egentligen 
bara är en av respondenterna som följer sina elever genom hela grundskolan. Ur 
genusperspektivet fann vi inga större skillnader i svaren mellan våra respondenter men det har 
vi heller inte valt att undersöka. När det gäller kust, inland stad, mindre samhälle märker vi 
likheten att musikläraren är ganska ensam i sin lärarroll, man har ingen att bolla 
ämnesspecifika idéer med. Man har ett praktiskt ämne där man ofta har alla klasser på en viss 
skola eller har sin arbetsförlagda tid på flera skolor. Generellt sett känner vi att det råder dålig 
kunskap kring timplanen, vissa respondenter säger sig ha bra planeringstid och tar upp det 
som bevis att den lokala timplanen är väl genomarbetad. Timplanen anser vi har bara med den 
faktiska lektionstiden att göra och all övrig tid är utlagt av respektive rektor när det gäller 
arbetstid i stort.  
Det framgick efter resultatanalysen att många respondenter inte förstod vad timplanens roll i 
skolan är. Samtliga respondenter visade på en okunskap om ämnet. Exempel som kom fram 
var att många förväxlade timplanen med den arbetstid som rektor bestämt. 
 

Förslag på fortsatt forskning 
När vi nu avslutat vår studie så finner vi en rad intressanta delar man kan fortsätta forska 
kring timplanen. Under vår studie fann vi en rad frågor som väcktes, dessa kan vara grunden i 
något vidare forskningsprojekt: 
  

• Hur skulle resultatet se ut om intervjuerna riktades mot eleverna? 
 

• Har tiden i ämnet något värde för elevinflytandet? 
 

• Hur fortskrider arbetet med timplanen i skolan med den nya timplanen Lgr11? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Nationell Timplan 
 
Utbildningens omfattning i grundskolan i timmar om 60 minuter för ämnen och 
ämnesgrupper samt totalt. 
    
  Ämne                                            Timmar 
 
Bild      230 
Idrott och hälsa     500 
Slöjd      330 
Engelska      480 
Hem- och konsumentkunskap    118 
Musik      230 
Svenska                                                                 1 490 
Matematik      900 
        Språkval 
 
Geografi, samhällskunskap    885   
        Historia, religionskunskap 
 
Biologi, Kemi, Teknik, Fysik    800 
 
Elevens val      382 
 
Totalt garanterat antal timmar                                             6 665 
Därav skolans val       600 
 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med 
högst 20 procent. Lag (2000:445).  
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Bilaga 2 Intervjufrågor: 
 
Inledande frågor.  
 

1. Vad heter du? 
2. Vart jobbar du? 
3. Hur ser din utbildning ut? 
4. Hur länge har du jobbat som musiklärare? 
5. Jobbar du heltid/deltid?  
6. Jobbar du på fler än en skola? 
7. Över vilka årskurser sträcker sig ditt jobb? 

 
Timplanen 
 
Vad anser du om den lokala timplanen? 
 
Kan du reflektera över hur timplanen påverkar ditt ämne? 
 
Hur förhåller du dig till timplanen i din planering (termins/årsvis)? 
 
Hur upplever du mängden tid som är tilldelat ditt ämne (musik) i timplanen? 
Följdfråga/Ämnets värde? 
 
Hur tycker du att musiktimmarna i den lokala timplanen är fördelade på  
årskurserna 1‐9?(Eller 1‐6) 
 
Följdfråga/Är  det  någon/några  årskurs  som  påverkas  annorlunda  av  den  lokala  timplanens 
utformning?  
 
Måluppfyllelse  Lärande 
 
Viken roll anser du ”lektionstiden” har för måluppfyllelsen i ditt ämne? 
 
Hur upplever du sambandet mellan elevers lärande kontra lektionstid? 
 
Finns det möjlighet för eleverna att fördjupa sig i ämnet musik utöver timplanstiden? 
 
Elevinflytande 
 
Vad anser du är elevinflytande och hur ser det ut i skolan i dag? 
 
Hur stor del av din lektionsplanering är eleverna delaktig i? 
 
Finns det något samband mellan elevinflytande och ålder, och i så fall på vilket sätt? 
 
Slutligen 
 
Förutom det vi nu samtalat om, finns det något du skulle vilja belysa ytterligare eller lägga till denna 
intervju (Ordet fritt) 
 


