
Beteckning

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Musikens pedagogik
- Lärares tankar om musikplanering

Ann Faxlin
December 2008

15 hp C-uppsats
Musikplanering

Lärarprogrammet, pedagogik C

Handledare: Lisbeth Claesson
Examinator: Peter Gill/ Daniel Pettersson



Sammanfattning

Denna undersökning handlar om lärares syn på musik, planering och musikens påverkan på 
elever. Musik kan leda till personlig och social utveckling, elever kan genom musik få 
redskap till att uttrycka känslor och tankar (Sandberg & Heiling 2005). Musikundervisning 
kan påverka motivation till lärande, förmågan att samarbeta och minska antalet konflikter i 
grupp (Fagius 2001). Läro- och kursplan ska liksom i övriga ämnen finnas till grund för 
undervisningen. Syftet med undersökningen är att, genom tre kvalitativa intervjuer, ta reda på
vad som ligger till grund för några lärares musikplanering i år fyra till och med år sex. Vidare 
undersöks om musikplaneringen skiljer sig åt mellan formellt utbildade grundskollärare och 
formellt utbildade musiklärare. Avsnittet litteraturbakgrund innehåller en genomgång av 
grundskolans styrdokument samt tidigare forskning inom ämnet musik. Resultatet visar att de 
deltagande lärarna ansåg att musikundervisning måste planeras. Det finns en strävan hos 
lärarna att utveckla sin planering och undervisning oavsett vilken utbildning de har. De 
pedagogiska tankar som ligger till grund för planering av musikundervisning är att det ska 
vara roligt, elever ska få möjlighet att vara aktiva och undervisningen ska ske på ett varierat 
sätt för att passa fler elevers behov. Läroplan och kursplan finns som grund för samtligas 
musikundervisning, tillsammans med elevers åsikter och önskemål samt begränsningar i 
tillgång till resurser. Utvecklande, bygga självförtroende, lära sig visa hänsyn och få kunskap 
om kända musikskapare och ikoner är ord som de deltagande lärarna använder för att beskriva 
musikens syfte och elevpåverkan med. De deltagande lärarna strävar efter att förbättra och 
utveckla sin undervisning. Den lärare som saknar formell musikutbildning lägger mer tid på 
att planera sin undervisning än de övriga och har en mer detaljerad beskrivning av vad musik 
ska syfta till i skolan. De lärare som inte bara är behöriga att undervisa i musikämnet har en 
mer utvecklad pedagogisk tanke bakom sitt arbete, enligt vad som framkommit i 
undersökningen.

Nyckelord: musikundervisning, lärare, utbildning, pedagogisk planering, pedagogisk
reflektion
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Inledning

All verksamhet i skolan kräver planering och eftertanke. Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem, Lpo94, är målstyrd och inte regelstyrd som de 
tidigare läroplanerna. Det finns även kursplan för varje ämne, men hur bygger kursplanen en 
grund för lärares undervisning? 

I musikämnet i grundskolan finns en kursplan som formulerar och uttrycker strävans- och 
uppnåendemål. Precis som i övriga ämnen står det pedagogen fritt att i stor utsträckning 
bestämma hur dessa mål ska uppnås. Fontin (1996) menar att läroplanen tolkas utifrån varje 
lärares erfarenheter och kunskaper, vilket sedan blir utgångspunkten för undervisningen. Med
Lpo94 som utgångspunkt finns stora möjligheter inom musikämnet, men det är läraren och 
skolledningen som bestämmer hur målsättningarna ska uppnås. 

Min personliga uppfattning och även erfarenhet när det gäller musik i skolan är att detta är ett 
ämne som har låg status och prioritet. Undervisningen innehåller till största del sång, trots att 
målen kräver varierad undervisning. Enligt Lpo94 ska utbildningen vara likvärdig oavsett var 
i landet den bedrivs, men min personliga erfarenhet visar att det kan variera kraftigt vad 
undervisning innehåller när det gäller musikämnet. Den musikaliska förmågan skiljer sig åt 
mellan individer, precis som förmågan att spela fotboll, skriva dikter eller räkna, trots detta 
finns samma strävans- och uppnåendemål för alla elever.   

Jag tycker att musik är ett viktigt skolämne på grund av att det ger eleven möjlighet till att 
uttrycka sig. Musik väcker känslor och är en del i ett kultursamhälle. En personlig erfarenhet 
är att musik kan underlätta lärande i andra ämnen, därför har jag valt att undersöka hur lärare i 
år fyra till sex i grundskolan planerar sin musikundervisning och vad som ligger till grund för 
denna planering. 
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Bakgrund

I bakgrunden finns till att börja med en begreppsförklaring sedan kommer olika synsätt på 
musikundervisning och planering av den samma att tas upp. Detta följs av olika teorier om 
musikens fördelar, hinder och möjligheter för undervisning samt musik i ett 
utvecklingssamhälle. Sedan beskrivs vad skollag och läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet säger om musik och kultur. Därefter följer en genomgång av kursplan i musik 
för grundskolan samt målen som finns i denna. Till slut en beskrivning av reflektion och 
pedagogiska överväganden i samband med musikundervisning och planering. 

Begreppsförklaring
Formellt utbildad grundskollärare är i denna undersökning de lärare som har en 
högskoleutbildning eller motsvarande och som anses behöriga inom läraryrket.

Formellt utbildad musiklärare är i denna undersökning de lärare som har en 
högskoleutbildning eller motsvarande inom musik och som anses behöriga inom läraryrket. 

Musikundervisning är i denna undersökning planerade tillfällen där lärare delger elever 
kunskap inom ämnet musik utifrån läroplan och kursplan. 

Reflektion handlar om att ”ge skäl och motskäl, att argumentera med sig själv och med andra. 
Reflektion är en människas överläggning med sig själv […] att man inte bara tänker, säger 
eller gör något utan dessutom funderar över vad man egentligen tänker, säger eller 
gör”(Egidius 2003 s.107). I den här undersökningen syftar reflektion till att utvärdera 
situationer, sina handlingar och avsikter både före, under och efter att de genomförs.  

Musikundervisning i ett utvecklingssamhälle
Idag är ett av skolungdomarnas stora intressen musik hävdar Sandberg & Heiling (2005). I 
dagens samhälle möts elever av internationell musik genom medie- och informationsteknik. 
Musikens gränser har lösts upp och elever är mottagare av ett kulturliv, vilket de också själva 
kan vara med och skapa genom dagens teknik. Detta gör att skolans musikundervisning möter 
nya utmaningar. De flesta elever och deras föräldrar uppskattar skolans musikundervisning, 
men musikundervisningen måste vara en mötesplats för skolans kunskapstraditioner och 
samhällets musik- och kulturliv. Elever har möjlighet att komma i kontakt med annan musik 
än lärare. Det skiljer sig åt mellan skolor hur de använder sig av elevers kunskaper och 
erfarenheter, en del skolor anpassar sin undervisning efter dessa kunskaper och erfarenheter
medan andra har långt kvar för att nå dit. Kruger (1998) anser att kunskap om vilken musik 
som elever lyssnar på utanför skolan är viktig. Lärare bör hålla sig uppdaterad genom att prata 
med elever. Det är också viktigt att musikundervisning fungerar och upplevs som meningsfull 
för elever. Motivation till lärande skapas genom den energi som bildas av meningsfulla 
aktiviteter.

Redan under antiken fanns musik som ett obligatoriskt inslag i utbildning. I den första 
folkskolestadgan fanns en skyldighet att alla elever skulle få sång. Syftet var att ge eleverna 
en fosterlandskänsla, höjd moral och stärka kyrkosången. På 1890-talet började sångböcker 
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och läromedel för skolsång produceras till följd av att en mer medveten musikundervisning 
infördes. I 1955-års läroplan ändrades ämnet sång till musik. Från 1950 och 60-talet började 
musikundervisning bli allt mer inspirerad av samhället och dess kulturliv (Sandberg m.fl. 
2005). 

Varför finns musikämnet i grundskolan?
Musik har ett eget inneboende värde och musik väcker känslor menar Kruger (1998). Fagius 
(2001) hävdar att det framförallt är glädje och sorg som förmedlas med hjälp av musik, detta 
på grund av dess uppbyggnad. En del musik är mer känslosam än annan. Oavsett ålder, kön 
eller utbildning tycks den emotionella musikuppfattningen vara relativt lika hos människor. 
Musikens påverkan kan vara stark anser Kruger (1998). Den är nyttigt för hela människans 
välmående och utveckling. En del musik kan främja en intellektuell och känslomässig 
utveckling medan annan musik kan vara farlig, musiken kan föra in människan i speciella 
miljöer och tillstånd. Skapa glädje, ge personlig utveckling, allmänbildning i musik, ge en 
upplevelse och kunskap menar Grahn Stenbäck (1995) är lärares uppfattningar om musikens 
uppgift i skolan. Dessa uppfattningar delas in i två lärarkategorier, den där upplevelse och 
utveckling är viktigast och den där kunskap samt lärdom hos eleverna är viktigast.  
Majoriteten av dagens lärare vill enligt Sandberg m.fl. (2005) att musiken ska ge elever 
personlig och social utveckling. Kunskaper i musik kan ge elever redskap att uttrycka känslor 
och tankar samt orientera sig i det breda musik- och kulturliv som finns idag. 

Musikaliskt talangfulla eller tränade elever har i ett flertal pedagogiska tester visat tendenser 
att prestera bättre än andra i test gällande spatial rumslig förmåga, alltså förmåga att uppfatta 
omvärlden. Under 1990-talet har det rapporterats om att aktiv musikträning kan förstärka 
förmågan att lära även inom andra områden. Samtidigt har tester visat att det inte i någon 
större utsträckning påverkar lärandet, men däremot motivation till lärande, samarbetsförmåga 
och minskat antal konflikter i grupp (Fagius 2001). Det finns enligt Lamb & Gregory (1993) 
få studier som undersökt förhållandet mellan musik och elevers förmåga till läsning. I de 
studier som har genomförts har resultatet sett olika ut. I ett test som genomfördes på elever i 
åldern 11-13 år, starka och svaga läsare, hittades inget samband mellan musikalisk förmåga 
och läsförmåga. Däremot visade en studie på elever i 7-11 år ett samband mellan tonalt 
minne, ackordanalys och läsning. Det har även visat sig att elever med sämre läsförmåga 
också har försämrat tonalt minne och förmåga att producera rytmer, dock inte att uppfatta 
rytmer. 

I programmet Reading 360, Storbritannien, betonas vikten av utbildning i systematiska 
musikaliska färdigheter. Programmet hävdar (Lamb m.fl. 1993) att musikundervisning kan
vara väldigt betydelsefullt för elevers språkutveckling. Eleven kan få en medvetenhet om 
språkets rytm. Att kunna lyssna till toners klangfärg, tonhöjd och rytm kan hjälpa elever att 
urskilja fonem under sin läsutveckling. Detta har bekräftats av uppgifter från få forskare och 
undersökningar av musikalisk medvetenhet och läsförmåga är som sagt mycket begränsade. 
Elever som uppnått höga poäng vid pitchdiskriminering, förmåga att urskilja olika tonläge,
var goda läsare i en undersökning genomförd av Lamb m.fl. (1993). Däremot tycks inte alla 
färdigeter att diskriminera ljud ha någon nytta för läsinlärningen. Elevers förmåga att uppfatta 
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små fonem har ett samband med deras förmåga att få fram frekvenser i det talade språket. Det 
är rimligt att denna förmåga är relaterad till förmågan att höra skillnader i pitch inom 
musiken. Noggrant strukturerad musikundervisning bör vara en del av läroplanen. Detta efter 
deras preliminära forskningsresultat där en elevs musikaliska medvetenhet är en tillförlitlig 
indikator för fonematiks medvetenhet hos eleven (a.a.). 

Lärares yrkeskunskap
Många nyexaminerade musiklärare upplever yrket som jobbigt, stökigt och slitsamt hävdar 
Bladh (2002). Grundskollärare har möjlighet att kombinera musikämnet med andra ämnen 
och så har en del musiklärare valt att göra. Andra har valt bort klassmusiken till förmån för 
undervisning på instrument. Musiklärare upplever att de har en lägre status i kollegiet än 
övriga lärare, trots sin formella musik och lärarutbildning. 

Klasslärare ser sin brist i utbildning och fortbildning som ett stort problem medan musiklärare 
anser att tillgång till läromedel, lokal och utrustning är det största problemet. Resurserna för 
ämnet är dåliga enligt Bladh (2002). Musiklärare åker ofta mellan skolor och har tung 
packning eftersom klassrummen är dåligt utrustade för musik. Även Grahn Stenbäck (1995) 
påpekar att de flesta lärare, utbildade som outbildade, inte har tillgång till någon musiksal, 
men drygt hälften har tillgång till gitarr eller piano. 

Musikundervisning skulle vara mer varierad om det fanns andra förutsättningar, då skulle mer 
instrumentspel och körer ingå enligt en lärare i Krugers (1998) undersökning. Läraren kände 
sig trots detta nöjd med sin undervisning även fast det varit svårt att representera något som 
inte alla förstår. Arbetet med kursplan i ämnet påverkas av sociala, ekonomiska och materiella 
begränsningar. Klasserna är stora och får få lektioner, dessutom är stödet från ledningen 
dåligt. De har lite förståelse för musiklärare och många lärare ger upp sina försök med att 
bedriva en seriös musikundervisning. I musikämnet finns möjligheter för individualisering 
och integrering av elever, alla kan delta på sina egna villkor. Elever kan få olika uppgifter att 
genomföra och undervisningen kan ses som att den fungerat när elever lyckas. Musik kan 
väljas utifrån elever. Bladh (2002) menar att elever inte uppfattar musiken som lektion utan 
som roliga timmen och mycket tid går åt för att disciplinera. Uppfostran är en stor del av 
(musik)lärarollen, speciellt på mellanstadiet. Grahn Stenbäck (1995) säger att lärare har skilda 
åsikter om hur mycket tid som går åt för att disciplinera elever, men största delen av lärare i år 
fem uppfattar det som att en femtedel av tiden går åt till disciplin och tillrättavisningar. 

Uppfattningen om att musiklärarutbildningen förbereder studenterna dåligt inför lärarollen är i 
stort sett enig hos examinerade musiklärare. Det pedagogiska tänkandet saknas helt i delar av 
utbildningen. Önskemål om en linje på musikhögskolan just för dem som vill bli lärare finns, 
denna skulle innefatta mer pedagogik och metodik (Bladh 2002).

Undervisning och planering
Det finns olika sätt att se på musikundervisning och det har förändrats under tidens gång. 
Enligt Hugart (1996) skiljer sig traditionens och förnyelsens musikundervisning åt. 
Traditionell undervisning utgår ifrån färdigproducerat material, vilket ofta är i skriftlig form 
eller i stillasittande form. Detta gör planeringsarbetet lätt samt skapar en likhet med övriga 
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skolämnen vilket gör att musiken får högre status och inte blir en lekstund. Förnyad 
undervisning är mer kreativ och kan upplevas som okontrollerad, högljudd och odisciplinerad. 
Detta ställer högre krav på läraren och lektionspass på 40 minuter är inte anpassade för mer 
praktiskt musicerande. Gustafsson (2000) menar att tidigare var utgångspunkten inte elever 
utan en given musik. De skulle läras att acceptera denna givna musik och dessutom 
uppmanades de elever som inte ansågs sångkunniga att hålla tyst. Synsättet omvändes sedan
och eleverna uppmuntrades till att utifrån sig själva finna musiken och därefter kunna förhålla 
sig till musik i sin omgivning. Musikundervisningens syfte blev att väcka intresse och 
stimulera eleverna till att uppskatta och tycka om musik. 

En majoritet av musikundervisningen i år F-6 genomförs av grundskollärare med begränsade 
kunskaper i musikämnet men med goda didaktiska kunskaper hävdar Sandberg m.fl. (2005). 
Grahn Stenbäck (1995) påstår att de lärare som undervisar i musik i år två och fem till största 
delen är kvinnliga klasslärare. Antalet utbildade musiklärare ökar något i år fem så även 
antalet manliga lärare. Musikundervisning går ofta ut på att eleverna härmar det läraren gör
och detta sker i helklass. Det som dominerar undervisning i musik är sång och i år fem finns 
musiklyssning som ett relativt stort inslag. Integrering av musik i andra skolämnen 
förekommer sällan, dock finns undantag. Musiklärarna lägger i jämförelse med klasslärare ner 
mer tid i veckan på att planera lektioner, men i de båda grupperna saknas planering hos 1/4 till 
1/5 del av lärarna. 

Musik handlar om att lyssna, lärare presenterar olika sorters musik för elever för att vidga 
deras lyssnande och för att ge dem nya upplevelser. Även de upplevelser elever får när de 
lyssnar ingår i musikundervisningen. De värderingar som finns i musiken färgar dem och för 
att kunna förstå andras kulturer måste elever först kunna förstå sin egen (Kruger 1998). Lärare 
är liksom elever aktiv i musicerandet och reflekterar tillsammans med elever över musik. 
Musikkunskap kan inte alltid mätas som en slutprodukt utan det är en process där elever och 
lärare samspelar i olika aktiviteter. Men skolans musikverksamhet kan offentliggöras genom 
till exempel uppspelningar, musikaler, avslutningar och luciaframträdanden, vilket uppskattas 
av elever och föräldrar. Musikundervisning kan ske både genom en långsiktig plan och genom 
mer eller mindre planerade musikaktiviteter. Lärarens förberedelser utgår från helt andra 
saker, som i sig kan vara mer väsentliga i praktiken, än kursplan och läroplan som endast är 
en del i planering av undervisning. Lärare reflekterar enskilt och med kollegor över resurser, 
elevers önskemål, metoder och strategier (Sandberg m.fl. 2005).   

Grundskolans styrdokument
I och med Lgr 69 blev musik ett obligatoriskt ämne för alla, inte endast ett val för den 
enskilde eleven som i den tidigare läroplanen. Det finns enligt Skolverket (2003) några 
centrala begrepp inom musikämnet ”musicerande, musiklyssnande, musikkunnande och 
skapande”(a.a. s.99). Oavsett var i landet utbildning anordnas ska den vara likvärdig. Detta 
finns att läsa i skollag samt i Lpo94. Skolan är en social och kulturell mötesplats som ska 
stärka medvetenhet och delaktighet i det gemensamma kulturarvet. Vilket ger en trygg 
identitet samt förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Att överföra 
och utveckla ett kulturarv från en generation till nästa är vad utbildning och fostran är till för. 
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”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i 
grundskolans verksamhet” (Utbildningsdepartementet 1994 s. 7). Eleverna ska få prova olika 
uttryckssätt, uppleva olika uttryck för kunskap och uppleva känslor och stämningar. 

I Lpo94 finns mål att uppnå inom grundskolan som kan kopplas till musikämnet. Varje elev 
får ett intresse för det kulturutbud som finns i samhället samt utvecklat sitt kreativa skapande 
och kan använda kunskaper och erfarenheter i olika uttrycksformer, såsom språk, bild, musik, 
drama och dans. Att eleven också ska ha utvecklat en förståelse för andra kulturer och få
inblick i närsamhällets arbets-, förenings- samt kulturliv är något skolan ska sträva efter. 
Lärare ska ge elever möjlighet att skapa och använda olika uttrycksmedel samt ge elever 
möjlighet att använda och utveckla hela sin förmåga. Det är lärares skyldighet att se till att 
elever får prova på olika arbetssätt och arbetsformer. Rektor ansvarar för att samordna 
undervisning i alla ämnen för att eleverna ska få möjlighet att uppfatta musikkunskapen som 
en helhet.     

Under grundskolans nio år omfattas musikämnet sammanlagt av 230 timmar, utöver detta 
finns elevens val som omfattas av 382 timmar, här kan musik finnas som en möjlighet. 
Antalet timmar för ett ämne eller ämnesgrupp får vid skolans val reduceras med högst 20 
procent (Utbildningsdepartementet 2000). Enligt Fontin (1996) och Grahn Stenbäck (1995) 
finns det störst tidsresurser till musik under de sex första skolåren. 

Kursplan inriktat på grundskolans styrdokument för musik
En del av kulturarvet är musik. Musik utgör ett viktigt redskap för lärande och reaktion på 
flera olika medvetandenivåer. Intryck kan bearbetas med hjälp av musik, tankar och idéer kan 
förmedlas och gestaltas. Genom musikämnet ska elever få möjlighet och lust att utveckla sin 
musikalitet samt förstärka sin identitet både socialt, kognitivt och emotionellt. Ämnet lägger 
en grund för delaktighet i det rådande kulturlivet och främjar en musikalisk allmänbildning. 
”Musik är också ett gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans samt 
underlättar integration och samverkan i skola och samhälle” (Skolverket 2000 s.1). I 
kursplanen för musik finns både strävans- och uppnående mål, dessa är:   

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven
– utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i 
grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik,
– utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess utvecklingsmöjligheter 
och sociala betydelse,
– utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer,
– utvecklar förmåga till medvetet lyssnande som en väg till musikupplevelse och fördjupad 
kunskap,
– använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar ansvar och 
samarbetsförmåga,
– blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt dess 
funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker,
– utvecklar sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och genrer, 
sin förmåga att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och respekt för andra 
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människors musikpreferenser,
– blir förtrogen med musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och utvecklar 
förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som bild, text, drama, dans och 
rörelse,
– utvecklar sin förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och musicerande samt som 
redskap för skapande i olika former.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall 
– kunna delta i unison sång och enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel samt föra samtal 
kring musicerandet, 
– individuellt och tillsammans med andra kunna skapa musik i elementära former, 
– förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart i olika uttrycks- och 
gestaltningsformer, 
– vara medveten om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande uttryck i 
dagens och gångna tiders samhällen” (Skolverket 2000 s. 1)

För att tydligt visa att musikämnet består av flera olika vinklar, inte bara sång, så finns målen 
för ämnet med i sin helhet. 

Sammanfattning av grundskolans styrdokument och kursplan i musik
Den utbildning som bedrivs i skolan ska vara likvärdig oavsett var i landet detta sker. Skolan 
är en social och kulturell mötesplats. Kulturarvet ska utvecklas och överföras från en 
generation till nästa. I skolan ska elever få möjlighet att använda och utveckla hela sin 
förmåga. De ska få prova på olika uttryckssätt som till exempel musicerande, rytmik och dans 
samt möjlighet att skapa och använda olika uttrycksmedel (Utbildningsdepartementet 1994).
De strävansmål som finns för musikämnet beskriver att elever genom musikundervisning kan 
få en tillit till sin egen sångförmåga och erhåller kunskaper på instrument, både enskilt och i 
grupp. Elever kan själva få möjlighet att skapa musik och bli förtrogna med musikens 
uttrycksform, skriftspråk och struktur. Ett medvetet lyssnade bör skapas och en förmåga att 
lyssna till musik från olika epoker och genrer (Utbildningsdepartementet 2000).

I år fem finns mål som eleverna ska uppnå. Elever ska kunna delta i unison sång samt kunna 
genomföra enklare former av rytm, melodi och ackordspel, allstå skapa musik i elementära 
former. Eleven ska få en medvetenhet och kunskap att reflektera kring musik och dess 
varierande uttryck. Utöver detta ska eleven kunna förstå och använda begrepp som finns inom 
musiken, till exempel melodi och rytm (a.a.).     

Reflektion och pedagogiska överväganden
Medvetna människor strävade (Freire 2001) efter och menade att genom tankeutbyte kan en 
dialog uppstå, vilken i sin tur kan leda till ett kritiskt och demokratiskt förhållningssätt. 

När jag kliver in i ett klassrum bör jag vara öppen för nya idéer, öppen för frågor och öppen för 
nyfikna elever såväl som deras hämningar. Med andra ord, jag borde vara medveten om att vara 
ett kritiskt och nyfiket subjekt i beaktande av den uppgift som anförtrotts mig, uppgiften att 
undervisa inte att överföra kunskap (a.a. s. 49). 
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Genom en reflekterande handling kan människan bli medveten om sig själv och sin omvärld. 
Kritiskt reflekterande ser sig själva och andra som subjekt i samma värld (Freire i Egidius 
2003). ”Skall reflektionen kunna ha någon funktion i läraryrket, måste den emellertid kunna 
bidra till att klargöra lärarens faktiska arbetssituation, både vad beträffar läraren som 
subjekt i världen och den faktiska yrkesverkligheten” (Bengtsson 1995 s. 13). 

Reflektion - i - handling går ut på reflektera samtidigt som en handling utförs, både över det 
som sker och kunskapen bakom. Detta utförs oftast inte när något sker enligt planerna utan till 
exempel när det inte gör det eller när något går väldigt bra. Reflektion - i - handling kan ske 
på ett ögonblick eller vara en utdragen process. Reflektion kan också ske före eller efter 
handling, reflektion - över - handling, något som utförts eller upplevt kan tänkas igenom för 
att insikt och förståelse i handling och kunskapen bakom ska nås (Schön 1983). När en 
situation eller ett problem inte kan lösas direkt startar enligt Dewey (i Zeichner & Liston 
1996) en reflekterande process. Oreflekterande lärare accepterar vardagsverkligheten i skolan 
utan att se att det endast är ett av många alternativ för hur det skulle kunna se ut. De glömmer 
att det går att se ett problem ur flera synvinklar. När vi reflekterar måste vi acceptera flera 
olika sidor av problemet. Det kräver aktivt och noggrant övervägande. Öppen, ansvarsfull och 
helhjärtad måste den reflekterande läraren vara. Med ansvar menas att läraren ifrågasätter vad 
denne gör och varför. En helhjärtad lärare ser varje situation som en möjlighet till att lära sig 
något nytt. En reflekterande lärare reflekterar inte över allt som händer hela tiden, men strävar 
efter en balans mellan reflektion och rutin.  Arfwedson (i Andrén 2008) menar att Dewey och 
Schön inte behandlar vad som ska ingå i reflektion utan bara att reflektion bör genomföras. 
Oavsett vad reflektionen handlar om är detta positivt just på grund av att reflektion sker.  

Vad som egentligen sker vid reflektion är enligt Andrén (2008) inte självklart. Corcoran m.fl.
(2003) hävdar att erfarna lärare har kunskaper och erfarenheter att se tillbaka på. De kan 
jämföra olika situationer med varandra och fatta beslut utifrån dessa. En reflekterande 
undervisning kräver en utvärdering av sina egna insatser i förhållande till det som var avsikten 
ifrån början. En reflekterande lärare har redan väl genomtänkta åsikter och antagande som
gjorts till deras egen praxis, som denne sedan kan reflektera utifrån. Att reflektera handlar inte 
enbart om att se tillbaka på genomförda handlingar, det gör alla, utan att leta efter logiska 
konsekvenser och brister i överensstämmelser mellan en situation och med praxisen. Därefter 
vidtas åtgärder utifrån detta. Utvärderingen och vidtagande av åtgärder sker i syfte att 
verkställa läroplanen. 

Att ta ansvar för elevers kunskapsutveckling, utvärdera, lyssna på elever och analysera vad 
som fungerade eller inte och varför, ingår i lärares uppgift. Både kort- och långsiktiga 
konsekvenser måste ingå i reflektion för att lärare ska kunna förbättra undervisning och 
elevers lärande. För att reflektera krävs att andra kan ta del av lärares antaganden och åsikter. 
Det kan upplevas som skrämmande att reflektera och tänka över sin undervisning. För lärare 
som inte har så lång erfarenhet kan det vara svårt eftersom de inte har samlade erfarenheter, 
då kan det vara bra att få ta del av mer erfarna lärares reflektioner. Framgångsrika lärare tar 
sig tid till reflektion, de arbetar för att förbättra den egna prestationen och att inte hamna i ett 
agerande utifrån ett och samma mönster (Corcoran m.fl. 2003). I Krugers (1998) 
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undersökning reflekterar en lärare över sin undervisning med hjälp av termer som vi, oss och 
tillsammans både när det gäller elever och kollegor. Det är en fördel att kunna dela 
undervisningsbördan med andra och samtala om upplevelser. 

Problemområde
Vi agerar utan att tänka på det. Vi har lärt oss att göra olika saker och detta sker automatiskt, 
vid en del tillfällen gör vi saker som en gång varit en medveten handling men som övergått till 
en automatisk handling. Det innebär att vi har kunskaper (Schön 1983). Reflektion krävs för 
att kunna utveckla undervisning och inte agera automatiskt i alla situationer. Det existerar 
läro- och kursplan för musikämnet i grundskolan som formulerar och uttrycker strävans- och 
uppnåendemål. Dessa åligger lärare att tillämpa men det står läraren fritt att utforma 
grundskolans undervisning i musik så att dessa mål uppnås. Idag har inte alla lärare som 
undervisar i musikämnet formell utbildning i musik. Trots detta ska en likvärdig utbildning i 
musik bedrivas av lärare, oavsett utbildning, så att elever når målen för musik i år fem. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att ta reda på vad som ligger till grund för några lärares 
musikplanering i år fyra till och med år sex i grundskolan.

Utifrån följande frågeställningar:  

- Vad är några lärares tankar och pedagogiska idéer när de planerar musikundervisning?

- På vilket sätt skiljer sig lärarens tankar och pedagogiska idéer i planering av 
musikundervisning mellan formellt utbildade grundskollärare och musiklärare?  
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Metod

Nedan följer en beskrivning av undersökningens metod. Genom beskrivning av urval, 
datainsamlingsmetod, procedur och databearbetning samt etiska aspekter. 

Urval
Undersökningen syftar till att undersöka lärares tankar och pedagogiska idéer vid 
musikplanering i år fyra till och med år sex. Skillnader mellan formellt utbildade 
grundskollärare och formellt utbildade musiklärare belyses även. Urvalet skedde genom att 
rektorer på fyra skolor kontaktades via mejl, detta för att få information om vilka lärare som 
undervisar i ämnet musik i år fyra till och med sex på respektive grundskola. Även 
information angående lärarnas formella utbildning inom musik efterfrågades. Eftersom svar 
från rektorerna uteblev valdes lärare ut genom personlig kännedom av att de undervisar i 
musik i de aktuella skolåren. En deltagare valdes även ut på grund av kännedom om dennes 
musikutbildning. Tre formellt utbildade lärare deltar i denna undersökning. Av dessa hade två
formell utbildning inom musikämnet, samtliga är behöriga grundskollärare. Informanterna 
finns på skilda skolor. 

Lärare A har arbetat som lärare i 12 år. Denne är formellt utbildad 1-7 lärare med svenska, so 
och engelska som inriktning samt vidareutbildning i matematik. Under utbildningen på 
lärarhögskolan ägnades en mycket liten del åt musik, cirka 5 högskolepoäng. Utöver detta har 
läraren deltagit i två till tre endagskurser som bland annat handlat om rytmik, detta skedde för 
åtta till tio år sedan. Under de verksamma åren har läraren undervisat i musik i stort sett hela 
tiden eftersom det ofta ingår i klasslärarens uppgifter. Lärare A har tidigare undervisat i 
musikämnet i år ett till och med sex och idag undervisar denne i år tre och sex. Läraren 
spelade flöjt och piano när denne var liten.    

Lärare B har arbetat som lärare i 16 år och är formellt utbildad 1-7 lärare med musik som 
fördjupning och gitarr som huvudinstrument, då alla skulle lära sig att spela detta i 
lärarutbildningen. Läraren har undervisat i musikämnet under alla sina verksamma år, till en 
början endast i sin egen klass men detta ökades på genom att skolan arbetade med 
faddersystem. Tidigare har lärare B undervisat i år 2-6 i musikämnet och idag undervisar 
denne i år 1 och år 4-6. Musik har varit en del av lärarens fritid i hela livet och därför tyckte 
denne att det passade bra som fördjupning. 

Lärare C är formellt utbildad musiklärare och började sin utbildning på Bollnäs folkhögskola 
med slagverk som huvudinstrument. Därefter arbetade denne några år för att sedan studera på 
Kalmar högskolan samt i Falun för att bli behöriglärare i ämnet. Lärare C har arbetat som 
lärare i 33 år och har undervisat i musik under alla dessa år. Idag undervisar läraren i 
musikämnet i år 3-9 på två olika skolor, detta efter att elevunderlaget minskat i år 7-9 och 
därmed inte fyller ut en heltidstjänst. Lärare C har alltid haft en relation till musik även privat 
men menar att genom arbetet så mättas behovet av musik och det kan kännas som att det blir 
för mycket, trots att undervisningen är på en annan nivå än det privata musicerandet.



11

Datainsamlingsmetod
En studie kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Fokus ligger vid en kvantitativ undersökning på
mätningar och innefattar ord som flera, längre, mer och så vidare. I en kvalitativ undersökning 
finns fokus på mönster, människors sätt att resonera och reagera. Kvalitativ studie ses ofta 
som en förstudie inför en kvantitativ undersökning. Den kvantitativa undersökningen ses ofta 
som mer ”riktig” än den kvalitativa (Trost 2005). I undersökningen är vald design kvalitativ. 
Cohen, Manion & Morrison (2007) menar att kvalitativa undersökningar kan användas för att 
till exempel finna förklaringar, subjektiva fakta, informell- och unik information. I denna 
undersökning har kvalitativ intervju använts för att få information om deltagarnas tankar och 
pedagogiska idéer om musikplanering. Johansson och Svedner (2000) hävdar att denna metod 
kan ge intressanta resultat om lärarens syn på till exempel planering, undervisning och elever.
En enkätundersökning ger bred men ytlig information av verkligheten, medan kvalitativa 
intervjuer kan ge djupgående men smal information. En svårighet med intervju är att få 
informativa och uttömmande svar från deltagarna. Två saker kan påverka informationen som 
framkommer i en intervju. Deltagaren lämnar inte sanningsenlig information eller 
intervjupersonen påverkar deltagaren genom att vinkla frågor och lägga sina egna åsikter på 
deltagaren. Trost (2005) menar att personen som håller i intervjun bör försöka vara objektiv 
men det är inte möjligt med en helt objektiv inställning under en intervju.  

Reliabilitet handlar om noggrannhet vid mätning. I ett examensarbete är det sällan möjligt att 
mäta reliabiliteten menar Johansson m.fl. (2006). Metoden för undersökningen bör noggrant 
beskrivas för att tillförlitligheten ska kunna diskuteras. Vid en kvalitativ intervju kan 
reliabiliteten påverkas av att yttre omständigheter varierar eller att intervjuer inte utförs av 
samma person. Trost (2005) menar att det är lite egendomligt att prata om reliabilitet vid 
kvalitativa undersökningar. Svaret på en fråga kan variera från samma person mellan olika 
tillfällen, då konstans inte råder. ”Vid kvalitativa intervjuer är konstans inte aktuell på samma 
sätt som vid kvantitativa studier – förändring är just vad man är intresserad av”(Trost 2005 
s.111). Med validitet menas att det som verkligen undersöks är det som avses att undersöka.

Kvalitativ intervju har valts i denna undersökning eftersom denna metod kan ge djup 
information kring lärares tankar och pedagogiska idéer när det gäller musikplanering, på detta 
sätt kan undersökningens frågeställningar besvaras. 

Procedur och databearbetning
De lärare som deltar i undersökningen mottog ett missivbrev via post, där de informerades om 
undersökningen. Kontakt skedde sedan genom telefonsamtal, mejl och personligt möte för att 
planera ett intervjutillfälle. Samtliga deltagare fick intervjufrågorna i förväg via mejl, alla 
hade dock inte läst dem innan intervjun, men fick möjlighet att titta på dem innan den 
påbörjades.

Samma frågeguide användes vid varje intervju, ordningsföljden och följdfrågor varierade 
beroende av vad deltagaren delgivit för information. Intervjuernas frågeområde utformades 
enligt Trost (2005) och under varje intervju beaktades de råd som denne anser som viktiga. Så 
som att ha ögonkontakt med informanten och undvika frågan ”varför?”. Även råd från Cohen 
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m.fl. (2007) beaktades, till exempel att vara förberedd på att upprepa frågor, ge tid till 
informanten att svara och att vara beredd på att gå vidare till en annan fråga. I denna 
undersökning tog två intervjuer cirka 30 minuter och en 60 minuter. 

Varje intervju genomfördes enskilt och dokumenterades genom inspelning på mp3. Det finns 
både för och nackdelar med denna dokumentationsform. Trost (2005) hävdar att fördelarna är 
att intervjuaren kan få en ordagrann upprepning av intervjun samt höra ordval och tonfall. Det 
är också ett bra sätt att lära av sina misstag eller av det som gjordes bra. Nackdelarna är att 
alla inte vill bli inspelade och detta måste respekteras. Det tar även lång tid att lyssna igenom 
materialet efteråt. Platsen för intervju varierade. Intervju ett i denna undersökning 
genomfördes på skolassistentens kontor. Intervju två genomfördes i ett mötesrum på skolan 
och intervju tre genomfördes i en musiksal. Samtliga intervjuer genomfördes under arbetstid 
när de deltagande lärarna inte hade elevundervisning. 

Undersökningens frågeställningar har undersökts genom de frågeområden som använts under 
intervjuerna. De frågeområden som använts i undersökningen är följande:
Lärarens musik respektive pedagogiska utbildning och yrkesbakgrund.
Musikundervisningens syfte i grundskolan.
Lärarens tankar kring planering av musikundervisningen.
Lärarens reflektioner över musikundervisningen med elevgruppen.
Lärarens genomförande av musik i undervisningen.
Musik som påverkan till vad?

När materialet bearbetades transkriberades varje intervju i sin helhet. Talspråket i intervjuerna 
bearbetades sedan när materialet fördes in i resultatet, men innebörden i texten är den samma 
som det informanterna delgivit vid intervjutillfället. De frågeområden som använts under 
intervjuerna finns i resultatet som rubriker. Varje lärare beskrivs enskilt under de olika 
rubrikerna och kallas lärare A, B och C. 

Etiska aspekter
Respekt bör visas för de deltagande i undersökningen när det gäller syfte, samtycke och övrig 
information (Johansson m.fl. 2000). Genom ett missivbrev informerades informanterna om 
undersökningens syfte, samt de etiska aspekter som följer Vetenskapsrådets allmänna råd. I 
denna undersökning var informanternas deltagande frivilligt och de kunde när som helst 
avbryta sin medverkan. Materialet förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av det och
användes endast till denna undersökning. All information som framkom i undersökningen 
behandlades med konfidentialitet och sparas på Högskolan i Gävle under ett års tid.

Genom att informera deltagarna om ovanstående uppfylldes de fyra huvudkraven enligt 
Vetenskapsrådet (2008)Informationskravet innebär att deltagren informeras om 
undersökningens syfte samt vem som utför den. Samtyckeskravet ger deltagaren rätt att 
avbryta sitt frivilliga deltagande när som helst utan att detta får negativa följder. 
Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som kommer fram i undersökningen 
behandlas på ett sätt så att utomstående inte kan ta del av dem. Tillsist får insamlade uppgifter 
endast användas för undersökningens ändamål vilket beskrivs i nyttjandekravet.
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Resultat

Nedan följer en resultatgenomgång där rubrikerna är frågeområden. Lärarens musik 
respektive pedagogiska utbildning följs av lärarens reflektioner över musikundervisning med 
elevgruppen. Därefter följer musikundervisningens syfte i grundskolan och musik som 
påverkan till vad? Lärarens tankar kring planering av musikundervisningen följs av lärarens 
genomförande av musikundervisning. Avslutningsvis finns en resultatsammanfattning. 

Lärarens musik respektive pedagogiska utbildning och yrkesbakgrund
Lärare A har 12 års yrkeserfarenhet och är formellt utbildad 1-7lärare med svenska, so, 
matematik och engelska som inriktning. Utbildning i musik består av ett par endagskurser 
som läraren deltagit i. Lärare B har 16 års erfarenhet och är formellt utbildad 1-7 lärare med 
musik som fördjupning och gitarr som huvud instrument. Lärare C har 33 års yrkeserfarenhet 
och är formellt utbildad musiklärare.

Lärarens reflektioner över musikundervisningen med elevgruppen
Reflektion över elevers processer och utveckling ses som svårt att hinna med och som en del i 
läraryrket av de deltagande. Basämnena upptar större delen av tiden för reflektion och därför 
är det svårt att hinna med att reflektera över elevers processer och utveckling i musikämnet. 
Även att se om individuella elever når målen för musikämnet i år fem ses som svårt och ett 
sätt att se på saken är att om de deltagit i undervisningen så har de också nått målen (Lärare 
A). Det finns elever som inte uppskattar musikundervisning men även dessa elever förväntas 
följa med i texter även om det är svårt att veta hur mycket de sjunger. Elever som är duktigare 
i ämnet kan få möjlighet att utvecklas genom att till exempel spela gitarr eller ukulele. 
Undervisning sker i helklass med 25-30 elever vilket gör det svårt att se individers utveckling. 
Vid rytmik kan elevers aktivitet och förståelse bedömas eftersom de arbetar med kroppen,
detta är svårare när det gäller till exempel sång (Lärare B). ”Eleverna själva har ju väldigt 
god självinsikt. De flesta, 9 av 10, elever vet ju vad de kan om man bara har en dialog med 
dem” (a.a.). Reflektion ingår ständigt i läraryrket menar en lärare. De dagar då läraren har 
många lektioner tätt inpå varandra finns inte tid till reflektion samt lugn och ro, detta gör 
läraren trött. Läraren anser att man i yrket måste ha tid till reflektion. Samma lärare menar 
också att musikundervisning handlar om att delta och göra det med glädje. På grund av att 
läraren träffar klasserna en gång i veckan i 40 minuter finns inte tillräcklig kunskap om varje 
individ för att kunna bedöma om de uppnår målen i år fem. Läraren skriver istället omdömen 
för helklass till utvecklingssamtal (Lärare C).  

Reflektion över undervisningen skulle kunna vara bättre framhåller en lärare. I musiken ger 
eleverna ganska direkt respons på det som sker, läraren märker omedelbart om eleverna 
tycker att det är intressant eller inte, samtidigt kan det förändras under en och samma lektion. 
Läraren vet vilka lektioner som inte gått bra och anser att eftertanke om vad som inte gått bra 
och om lektionen ska upprepas måste finnas (Lärare A). Reflektion sker enskilt då lärarna är 
ensamma om att undervisa i musikämnet på skolorna. En lärare har ibland möjlighet till 
diskussion men detta sker inte ofta. 
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”Jag får gå hem, reflektera och fundera vad som kan vara lämpligt. Har man en grupp som litar 
på mig och jag på dem kan man göra vad som helst, det är ju det som det handlar om, att få den 
här balansen, jag kan inte göra för svåra saker men inte för lätta heller” (Lärare B). 

Att vara ensam om att undervisa i musikämnet ses som en fördel av en lärare då denne själv 
har möjlighet att bestämma vad som ska genomföras, men det är en nackdel då det inte finns 
någon att utbyta tankar och idéer med (Lärare C).     

Samtliga lärare ger elever möjlighet att utvärdera och ge synpunkter på undervisning och 
innehåll. Endast hos en lärare (A) sker detta både muntligt och skriftligt och i övrigt sker det 
enbart muntligt. En skriftlig utvärdering genomförs i samtliga skolämnen som läraren 
undervisar i en gång per termin. Då har elever möjlighet att framhålla åsikter och önskemål. 
Detta försöker läraren sedan att ha med som en utgångspunkt i planering av undervisning, 
men inte enbart då detta skulle leda till att endast elevers favoritlåtar skulle spelas under 
musiklektioner. I utvärderingen har det också framkommit önskemål om att spela instrument 
men detta är svårt för läraren att genomföra då denne inte kan spela själv. ”Elever kommer 
och föreslår saker, men det är ju oftast de eleverna som är positiva. Jag har inget skriftligt. 
Jag försöker genomföra elevernas förslag så gott jag kan, är låten för svår får man köra på 
cd skiva” (Lärare B). Eleverna får själva vara med och leta fram texter till de sånger de vill 
sjunga och på så sätt menar läraren att de blir aktiva.

”Elever idag säger alltid vad de tycker och de har alltid möjlighet att säga att de här var inte bra, 
sen kanske de tittar lite för mycket efter det här var inte kul och jag tittar på andra grejer när jag 
bestämmer vad som ska göras. Visst tar jag till mig hela tiden, känner jag att nej det här funkar 
inte så kanske man slutar lite tidigare, kanske tar bort det helt till året därpå eller gör 
annorlunda” (Lärare C).

Musikundervisningens syfte i grundskolan
Syftet med musikundervisning beskrivs som att elever ska få lära sig klassiska barnvisor, då 
många av dessa fallit bort så att elever inte kan dem. De ska veta vad takt och rytm är, få lära 
sig att lyssna på klassisk musik, få kännedom om några kompositörer samt få en inblick i 
väldigt kända musikskapare och ikoner såsom Elvis, The Beatles och ABBA. Även musiker 
som är aktiva idag berörs i undervisningen (Lärare A).

”Jag tycker att i musiken, om man går tillbaka till grundboken (läroplanen), så tycker jag att 
musiken har mycket med demokrati att göra, hänsyn och lyssna på varandra, man måste ju 
sjunga samtidigt och vara tyst samtidigt. Respektera varandra och inte sjunga för starkt eller för 

svagt och kunna texten” (Lärare B)

Musikundervisning handlar också om kultur, en sångtext handlar om något och någon har 
skrivit den av en anledning. Sånger är kulturbärare och binder samman vid sociala 
tillställningar såsom högtider och fester. Genom sånger kan vi känna gemenskap (a.a.). I de 
yngre åldrarna sker undervisningen till stor del genom sång. Det som ses som viktigast med 
klassundervisningen är att eleverna upplever den som rolig samt att de får allmän information 
om hur olika saker fungerar (Lärare C).
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Samtliga lärare använder läro- och kursplan som grund för sin undervisning i musikämnet 
men de använder dessa i olika stor grad. ”Eftersom man inte är så jätteduktig så måste man ju 
titta i den vad det är man ska göra, vad de är de ska uppnå. […] Sen vet jag inte om man får 
in allt men man måste ju kika på den för de är ju styrdokument” (Lärare A). ”Visst går man 
grovt efter det här med rytmik och sådana saker, men jag ska inte säga att jag sitter och 
lusläser kursplaner och läroplaner. Det ligger ju som grund” (Lärare C). Denna grund 
upplevs av läraren som svårare att följa i de yngre skolåren än i de äldre åren. I de yngre 
skolåren försöker läraren utforma undervisningen på ett sådant sätt att eleverna får träna sin 
musikalitet och rytmik på ett sätt som de kan uppleva som roligt (a.a.) En del moment som 
finns i kursplanen för musik ses som svårare att genomföra, framförallt om det inte finns 
någon musiksal. Moment kan genomföras under idrotten, till exempel dans och rytmik, om 
läraren har både musik och idrottsundervisning. Om en klass är otrygg kan detta göra det ännu 
svårare att genomföra musikundervisningen i ett vanligt klassrum (Lärare B). 

Musik ses som en viktig del i elevers undervisning. 

”Jag tycker att det är jätteviktigt. Jag ser på en tjej till exempel som haft stora problem i matte, 
hon har börjat spela gitarr nu och det har gått som en spjutspets rakt uppåt, hon har blivit 
jätteduktig. Jag tror att det har väldigt stor inverkan, just de här med takt och rytm, och att 
koncentrera sig på att lära sig spela ett instrument” (Lärare A). 

I lärarens (A) klass är det ganska många elever som lyssnar på mp3spelare, med egen vald 
musik, under matematiklektioner. Läraren tillåter detta om de kan koncentrera sig bättre. Det 
finns mycket att berätta om olika sånger och på det sättet kan musik integreras i so -
undervisning. Även svenska och engelska integreras genom att elever läser texter (Lärare B). 
Den tredje deltagaren anser att musik är en viktig del i elevers undervisning på många sätt, 
men framhåller särskilt dess känslomässiga påverkan. Musik är ett lite lättsammare ämne i 
jämförelse med många andra skolämnen. Här är huvudsaken att eleven deltar i det som sker 
efter bästa förmåga, detta kan påverkas av stämningen i gruppen. I en grupp med godstämning 
kan en elev utvecklas genom att våga misslyckas (Lärare C). 

Det finns en osäkerhet och en uppfattning om att det är svårt med individuell hänsyn, eleven i 
centrum, i musikämnet. 

”Jag vet inte om jag har eleven i centrum jättemycket i musikundervisningen. Det skulle vara att 
de får vara med och påverka vad de vill göra […] Jag försökt nu när jag har gjort i ordning att 
utgå ifrån de så gott som, inte bara då för skulle vi bara lyssna på deras favorit låtar. Jag vet inte 
hur mycket jag har eleven i centrum men försöker tror jag” (Lärare A).

Musikundervisningen ses som en grupprocess och därför är det svårt med individuell hänsyn, 
det ses som svårare än till exempel i bildämnet där eleverna kan arbeta på olika nivåer efter 
sin förmåga (Lärare B). En lärare uppfattar musikundervisning som en möjlighet till att ha 
eleven i centrum och att det inom musiken är så i större utsträckning än i en del teoretiska 
ämnen. Genom att styra undervisningen försöker läraren att nå eleven på dess nivå. Till 
exempel om de under en lektion ska spela gitarr kan läraren förenkla för den elev som har 
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motoriska svårigheter. Då blir inte huvudsaken att alla ackord är rätt utan att eleven försöker 
spela i takt även om det ibland låter lite konstigt (Lärare C).    

Musik som påverkan till vad?
Det finns en förhoppning och en uppfattning att musikundervisning har en positiv inverkan på 
elever. Musik kan leda till utökad allmänbildning, ökad koncentration om en elev kan slappna 
av och lyssna på musik och speciellt om de lär sig att spela ett instrument tror en lärare. 
Läraren tycker sig kunna se detta på de elever som spelar. Sedan tycker läraren att 
musikundervisning ska påverka elever till att ”De ska inte bara slölyssna, det är så många 
som bara lyssnar, men de har ingen aning om vad den här låten säger” (Lärare A).  Läraren 
tror också att musik kan utveckla elever inom andra ämnen och denne återkommer till tjejen 
som blivit bättre på matematik sedan hon börjat spela gitarr. Här är läraren övertygad om att 
det finns ett samband mellan gitarrspelet och förbättringen i matematik (Lärare A). Musik ska 
påverka elever till att ta hänsyn till varandra. De måste lära sig turtagning vilket en lärare ser 
som en svår del i många ämnen. Musikundervisning kan hjälpa elever att bygga 
självförtroende, självbild och tillit till sig själva. Genom att en elev kan spela gitarr eller 
sjunga bra så kan de få känslan av att de duger. Denna kunskap har de till stor del skapat själv 
och det kan leda till trygghet i sig själv samt kunskap om att de klara av saker.  Detta anses 
kunna hjälpa elever även i övriga skolämnen (Lärare B). Elever har en positiv inställning till 
musik menar en lärare, denne menar också att musikundervisning kan påverka elever i övriga 
ämnen. 

”Ja helt klart. Allt som vi gör här är motorisk- eller hörselträning. Alla barn borde någon gång i 
sitt liv få spela trummor eller gitarr, de två grejerna tycker jag är otroligt bra. Vad som helst allt 
är positivt, men trummor och gitarr är så lätt. Slår du ett slag då är det samma ljud. Med hyfsad 
motorik kan du klara att spela en låta och kanske sjunga till på en lektion på 40 min. De får 
hjälp av det när de ska skriva eller räkna” (Lärare C).

Läraren som arbetar både i de tidigare och senare åren märker skillnad på de elever som haft 
musik under de tidigare åren när de kommer till år sju. Av de som haft mycket musik tycker 
de flesta att det är roligt medan många av de övriga inte vågar sjunga. Läraren menar att 
undervisning ska ge elever glädje att musicera och att musik för många är en livsstil (a.a.). 

Lärarens tankar kring planering av musikundervisningen
Att musikundervisning måste planeras är samtliga lärare överrens om, däremot lägger de olika 
mycket tid på detta.

”Annars skulle de väl bara bli att man sjöng eller ryckte fram nått i sista sekund, så funkar det 
inte. Jag har alltså en planering för varje vecka jag som jag gör i ordning. På sommaren gör jag 
så att de räcker åtminstone fram till höstlovet, en grovplanering, gärna fram till jul så att jag vet 
vad jag tänkt mig”(Lärare A). 

Planering tar ganska lång tid för läraren eftersom det där ingår att läsa in sig på det som ska 
göras under lektionen, till exempel kunskapssökning kring vis- och musikdiktare om detta ska 
tas upp (a.a.). Som nyexaminerad lärare tog planeringen längre tid men den är nödvändig för 
att kunna göra byten i undervisningen till exempel beroende på hur klassen mår (Lärare B). 
Musikundervisning måste definitivt planeras enligt Lärare C. 
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”Numer planerar jag inte varje lektion precis, men när jag började jobba då var det ett 
fruktansvärt planerande. För musik är ett ämne det finns inte färdigt material, om du undervisar 
i matematik tillexempel så har du en mattebok att gå efter, självklart måste du ju planera ändå 
men i alla fall mer lättplanerat. I musik måste man skräddarsy allt.” (a.a.)

Det finns olika pedagogiska idéer till grund för musikundervisning hos deltagarna. En lärare 
(A) försöker genomföra undervisningen på ett varierat sätt så att eleverna inte enbart blir 
stillasittande. De får lyssna, spela och röra på sig. Att få elever aktiva och att få dem att tycka 
om musikämnet är en annan strävan. Detta har underlättats genom den allmänna positiva 
trend som finns i samhället med till exempel Guitar Hero och Singstar. Det gäller att 
uppmuntra elever till att delta i musikundervisningen och få ett tillåtande klimat för att de ska 
våga prova att till exempel spela gitarr (Lärare B). 

”Jag har väl alltid haft den grundinställningen att man kan göra ämnet lite kul så att eleverna 
blir positivt inställda till musik och vågar vara med och delta. Min målsättning är att när Kalle 
går ut skola och får jobb på snickeri och de har personalfest där, då ska han våga och kunna sitta 
och sjunga med i snapsvisorna, då har man nått ett mål med undervisningen” (Lärare C). 

Samtliga lärare försöker utveckla sin planering och undervisning, men på olika sätt. Detta sker 
genom att leta material på internet eller genom att använda Stora musikboken, skriven av 
musiklärare. Andra alternativ är att höra talas om något som någon annan gjort eller genom att
ta del av färdigt material från en annan lärare, som undervisar i musik, på skolan (Lärare A). 
Att föra elever vidare i sin personliga utveckling är något en lärare försöker att göra. 

”Med sång till exempel kan man sjunga växelsång, stämmor kör jag inte mycket med men man 
kan ju sjunga olika låtar samtidigt, såna här tolvblues låtar kan man köra ihop. Klarar de av det 
ena då kan man ju bygga vidare. Det är ju så man utvecklar det, att man gör det bredare” 
(Lärare B).

Att ständigt försöka finna ny musik att spela med eleverna är en tredje variant för utveckling 
av planering och undervisning. Rap och hiphop är ett nytt inslag i musikundervisningen hos 
en lärare. Detta görs genom att använda ett färdigt komp på en trummaskin som eleverna 
sedan får sjunga och rappa till. Eleverna kan själva skriva texter och detta arbetssätt fungerade 
bra med eleverna i de tidigare åren (Lärare C).

Resurser kan begränsa i planering av musikundervisning. Materialbrist och avsaknad av 
musiksal är exempel på detta. På en av skolorna finns cd-skivor med klassisk musik men allt 
som är modernt får läraren själv ordna. ”Allt som jag har när jag sjunger med barnen, det 
som finns på skolan är gammalt på band det går ju inte spola, det är mina egna cd skivor som 
jag har och böcker som Flyg lilla fjäril och Elefantboken” (Lärare A). En annan lärare menar 
att planeringen till viss del begränsas av tillgång till material, det är en ekonomisk fråga. Detta 
har dock förbättrats sedan en musiksal finns tillgänglig, nu finns sju ukuleler på skolan och 
dessa får eleverna använda och spela melodier och ackord på. Det finns alltså en del material 
på skolan som kan användas i undervisning (Lärare B). Planeringen begränsas av tillgång till 
material i de tidigare åren. Det senaste inköpet på en skola var en akustisk gitarr som går att 
koppla till förstärkare. Denna används när hela skolan sjunger tillsammans i gymnastiksalen. 
Läraren som undervisar i musik på skolan har få undervisningstimmar och därför ligger det 



18

inte så nära att köpa in till exempel ukuleler även om skolan skulle tillåta detta. Inköp kanske 
kommer att ske i framtiden (Lärare C). 

Synen på elever som musikanter är övervägande positiv. Det är jätteroligt när de får spela 
(Lärare A). ”Bara de själv vill så gör det samma om de tutar tre toner, bara de tycker det är 
kul så utvecklas de. Det påverkar mycket om fler är bra på musik” (Lärare B). Musik kan 
liksom idrott vara ett tillfälle, speciellt för killar, att vara tuffa på. Det är tillåtet att vara tuff i 
en rocklåt eller stila på idrotten. De får en chans att vara tuffa vid accepterat tillfälle istället 
för att tilldelas eller ta åt sig rollen som tuff vid mindre accepterade tillfällen (a.a.). Många 
elever, framförallt på högstadiet, ses som väldigt enkelspåriga. Speciellt de elever som tycker 
om musik som är lite hårdare kan ha svårt att göra något annat som till exempel sjunga en 
svensk låt. Det finns elever som vägrar att sjunga men som så småningom kan göra detta, 
medvetet eller omedvetet, förhoppningsvis kommer dessa att delta frivilligt till slut (Lärare 
C). 

För att ta del av den musik som eleverna lyssnar på utanför skolan används radio och samtal 
med egna barn som ett alternativ (Lärare A). Att fråga elever själva är också en möjlighet. Det 
finns hos en av deltagarna en nyfikenhet men det är svårt att veta vad alla lyssnar på. Tidigare 
användes Lilla melodifestivalen och därifrån kunde någon sång väljas ut som kunde sjungas 
under musiklektionerna. Idag finns det ett stort utbud av olika program som eleverna kan 
lyssna på så de inte lyssnar på samma (Lärare B). En deltagare framhåller youtube.com som 
ett fantastiskt pedagogiskt hjälpmedel. Med hjälp av detta kan musik spelas under lektioner. 
Det kan vara något som de ska arbeta med så som till exempel Elvis eller så kan elever spela 
upp musik som de själva lyssnar på. Det är svårt att följa med i dagens musikutbud eftersom 
det blir allt större anser Lärare C.     

Lärarens genomförande av musik i undervisningen
De deltagande i undersökningen ser olika saker som betydelsefullt för musikundervisning. 
”Det ska vara kul” (Lärare B) ”Att försöka att uppgradera kontinuerligt (är betydelsefult). 
Men efter 33 år i yrket så har man ju lärt sig vad som fungerar rätt skapligt, sedan är det 
naturligtvis så att alla elever inte tycker att allt är kul och det får man acceptera” (Lärare C). 
Planering är en tredje sak som anses som betydelsefull. Det är viktigt att ha kunskap om det 
som ska tas upp under en lektion, till exempel olika musikgenrer. 

”På något vis känner jag också eftersom jag inte kan spela så behöver det vara bra så att de inte 
tröttnar. De måste ändå tycka, de kan inte alltid vara kul, det har de säkert inte tyckt alla 
lektioner, men det måste vara vettigt. Inte bara nu ska vi ha musik så ta upp sångboken sida 4 så 
sjunger vi, då blir musik pest” (Lärare A).

Elever i lärarens klass har en önskan om att sjunga mer men detta är svårt då läraren inte själv 
kan spela något instrument. Bakgrundsmusik på en skiva blir inte samma sak som 
ackompanjemang på piano eller gitarr.  

Inte någon av lärarna följer strikt sin planering under musiklektioner. Problem med kopiator 
eller något som fångar elevers uppmärksamhet kan påverka. Elevval av sånger som ska 
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sjungas, kan även detta påverka även om detta inte styr hela undervisningen. En lärare 
påpekar en skillnad i planeringsarbetet idag och när denne började sin yrkeskarriär. 

”Det försökte jag göra i början. Då satt jag hemma och hade skrivit upp på papper precis hur jag 
skulle göra, så kom jag in till första gruppen och så visade det sig att det funkade inte alls.  Jag
kan känna så här att om jag kommer på något bra […]så brukar det oftast bli bättre att försöka 
styra lite grovt” (Lärare C)   

”Ska man uppfylla förväntningarna i läroplanen så bör man ha tillgång till en musiksal, man 
måste i alla fall ha mer lokal än sitt klassrum” (Lärare B). Samtliga är överrens om att 
tillgång till en musiksal är viktigt för musikundervisning. Utbudet i undervisningen kan vara 
bredare med till exempel dans och rytmik. Det är inte lätt att ta med sig sju ukuleler och 25 
sångböcker mellan klassrum, speciellt när det är kort om tid mellan lektioner (Lärare B).
”Musiksal är viktigt, precis lika viktigt som att ha en slöjdsal till slöjden” (Lärare C). Läraren 
som saknar formell utbildning i musik ser också musiksal som att det har stor betydelse för 
musikundervisning. Samtidigt ser denne problem i detta eftersom läraren inte själv kan spela 
instrument. ”Jag skulle önska att det fanns musiklärare och musiksal” (Lärare A).

Ingen av lärarna anser att konflikter ska få hindra undervisning. Om klassen spelar klangspel 
och ett tjafs uppstår menar en läraren att det får vänta, är konflikten av sådant slag att en elev 
dunkar och slår på sitt klangspel så blir eleven utan efter några minuter och så får en 
diskussion om detta tas senare. Om det finns två vuxna i klassrummet kan den ene ta ut och 
prata med en elev som är störande direkt om det är nödvändigt (Lärare A). ”Jag har ju blivit 
så driven att jag kan prata medan jag sjunger och säga åt elever, men oftast får man ta det 
sen. En konflikt kan skapas för att få ett avbrott” (Lärare B). En bra placering är viktig för att 
undvika konflikter menar läraren, om eleverna själva inte klarar detta måste de få hjälp. 
Genom att placera elever i halvmåne skapar möjlighet till ögonkontakt med alla. Beroende på 
vilken elev det är hanteras konflikter olika menar en lärare (Lärare C). ”Jag var 24 år när jag 
började som musiklärare, fördelen man hade av att man var ung uppvägs lite nu av mer rutin. 
Jag upplever inte att det blir konflikter under undervisningen utan det har skett på rasten och 
tas med in”(a.a.). Läraren som arbetar både i de tidigare och senare skolåren anser att ironi 
kan vara ett sätt att lösa konflikter med äldre elever men det fungerar inte med yngre elever.  

Elever upplevs inte som ointresserade och störande av en av lärarna utan denne menar att de 
vet inte om de är intresserade. Ingen har suttit och förstört på ett aktivt sätt utan vill de inte 
sjunga så låter de bli. Om någon sätter sig helt på tvären mot undervisningen får denne lämna 
klassrummet (Lärare A). Elever som stör undervisning uppmuntras vid de tillfällen detta inte 
sker, men ointresserade och störande elever är en svårighet eftersom arbetet sker med en 
grupp. Det ses som lättare att hantera elever som stör och är ointresserade under till exempel 
en bildlektion. Då kan läraren spendera en kvart med denne elev om de resterande eleverna 
arbetar självständigt. I musiken är det läraren som själv leder hela gruppen (Lärare B). Även 
hanteringen av ointresserade och störande elever varierar beroende av vilken elev det är. ”Det 
är inte någon svårighet om en elev är det, svårigheten är att om det är en elev så är det ofta 
flera och är det fler så är det ofta många” (Lärare C). Samtidigt anser läraren att det är lättare 
att undervisa en klass som uttrycker sig mer än en tyst grupp eftersom de tysta även är tysta 
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när de ska sjunga eller spela gitarr. Som sista utväg kan en elev i de senare åren få lämna 
klassrummet men då har något allvarligt hänt och detta sker endast någon gång om året. I de 
yngre åldrarna kan en elev inte ombes lämna musiksalen eftersom ansvaret för eleven ser 
annorlunda ut. Möjligheten att gå tillbaka till klassrummet kan finnas om det finns en assistent 
där och denna kan ta emot eleven. De som inte kan uppföra sig på musiken har ofta dessa 
problem även i andra ämnen och har en assistent med sig menar läraren (Lärare C).   

Resultatsammanfattning
Reflektionen kring undervisningen upplevs ibland som bristande bland annat på grund av 
tidsbrist, men det finns en strävan efter reflektion hos lärarna. Eleverna har hos de tre lärarna 
möjlighet att påverka undervisningen genom att framföra åsikter skriftligt eller muntligt. 
Samtliga försöker tillmötesgå de önskemål som finns. Att se individuell utveckling och 
kunskap hos elever i musikundervisning upplevs som svårt av de deltagande, i moment där 
elever är kroppsligt aktiva kan det vara lättare att se detta menar en lärare.  

I undersökningen ser samtliga deltagare läroplanen som en självklar grund för 
musikundervisningen och att musik är en viktig del i elevernas undervisning tillexempel på 
grund av att det utvecklar elevers förmåga och är en känslomässig upplevelse. Vad lärarna 
anser att musiken ska syfta till i grundskolan skiljer sig däremot åt. Musik ska bland annat 
syfta till demokrati och kultur, eleverna ska lära sig visa hänsyn och respekt. De ska få en 
rolig upplevelse och allmän information om musik, läras sig klassiska barnvisor, få kunskap 
om takt och rytm samt lära sig att lyssna på klassisk musik.   

Samtliga är överrens om att musikämnet måste planeras för att undervisningen ska kunna 
genomföras. Däremot planerar läraren utan formell musikutbildning mer än de övriga lärarna. 
Resurser, såsom material och tillgång till musiksal är en begränsning när det gäller planering
och genomförande. Samtliga lärare försöker utveckla sin planering men detta sker på olika 
sätt, till exempel genom att söka ny musik eller skapa utmaningar för elever. De pedagogiska 
tankar som finns till grund vid planering är att det ska vara roligt, elever ska få vara aktiva och 
undervisningen varierad. 

De deltagande anser att olika saker är betydelsefullt att tänka på i musikundervisningen. 
Planering, en rolig upplevelse samt att kontinuerligt uppgradera undervisningen ser de tre 
lärarna som viktigast. Samtliga lärare tror att musikundervisningen har en positiv inverkan på 
eleverna och kan bidra till utveckling i övriga ämnen. Ökad koncentrationsförmåga, förmåga 
att ta hänsyn, skapa självförtroende och motorisk utveckling är några exempel på vad de anser 
att musik kan ha för påverkan på elever. Konflikthantering får oftast ske vid ett senare tillfälle 
då detta inte får hindra hela undervisningen. Samtidigt upplevs inte konflikter, störande eller 
ointresserade elever som ett större problem i musikundervisningen hos lärarna.  
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Resultatanalys

Analys syftar till att skapa en djupare förståelse av det som framkommit i resultat i 
förhållande till undersökningens syfte. Analysen beskrivs genom musikens mening och syfte, 
planering och genomförande av musikundervisning samt elevers utveckling i och till följd av 
musikundervisning. 

Musikens mening och syfte
I resultatet framkommer att musikundervisning ses som en viktig del i elevers utbildning och 
att det påverkar dem positivt, musik utvecklar elevers förmåga och är en känslomässig 
upplevelse. Åsikter om musikens syfte skiljer sig åt i undersökningen. Elever bör få kunskap 
om takt och rytm, en rolig upplevelse, allmän information om musik, lära sig klassiska 
barnvisor samt lära sig visa hänsyn och respekt. Jag tolkar det som att syftet skiljer sig åt 
delvis på grund av lärarnas utbildning. Min tolkning är att den lärare som saknar formell 
utbildning i musik har ett syfte med undervisningen som stämmer exakt överrens med 
kursplanen i musik medan de övriga har en friare tolkning av ämnets syfte med läro- och 
kursplan som grund. Alla åsikter om musikens syfte handlar om elevutveckling och 
kunskapsförmedling ser jag. 

Välgenomtänkta åsikter och antaganden, här pedagogiska tankar, som ligger till grund för 
undervisning i grundskolan är lärarens praxis (Corcoran & Leahy 2003).  I denna 
undersökning är praxis i sig ett syfte med undervisningen. De pedagogiska tankar som 
framkommit i resultatet visar att elever ska vara aktiva, få möjlighet till rörelse och våga 
musicera i olika sammanhang. I resultatet framkommer att musik ska vara roligt, det är något
som samtliga deltagare framhåller i undersökningen. Jag tolkar att meningen med 
musikundervisningen är att den ska upplevas som rolig av elever, anser de att undervisningen 
är rolig kan läraren få eleverna delaktiga och på så sätt kan de utvecklas. Genom att aktivera 
elever ser jag en möjlighet för undervisningen att passa olika elevers lärstilar vilket i sin tur 
ger möjlighet till utveckling och kunskap. 

Planering och genomförande av musikundervisning
Vid reflektion söks samband och logiska konsekvenser mellan en situation och praxis. Utifrån 
detta kan åtgärder vidtas och allt detta genomförs för att verkställa läroplanen (Cororan & 
Leahy 2003). I resultatet framgår att praxisen skiljer sig åt mellan deltagarna. De pedagogiska 
idéer som lärarna vilar sin undervisning på skiljer sig åt och därmed skiljer sig praxisen åt. Jag 
tolkar detta som en möjlighet till varierad undervisning utan att det betyder att läro- och 
kursplan inte följs. Resultatet visar att musikundervisning framför allt ska vara roligt 
samtidigt som elever ska få vara aktiva. Undervisning i musik är varierad så att elever får 
sjunga, lyssna och röra på sig. Musikundervisning ska utveckla elevers självförtroende, tillit, 
koncentration, motorik och hörsel. Skillnader i pedagogiska tankar tolkar jag som att den 
praxis lärarna utgår ifrån för att utvärdera, om undervisningen kan få elever att uppnå syftet, 
skiljer sig åt. Reflektionen ser därför olika ut hos deltagarna men målet är det samma, en 
utvecklad undervisning och planering.               
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Resultatet visar att reflektionen kring musikundervisningen är bristande. Eleverna står för en 
stor del av utvärderingen då de framför åsikter och önskemål till lärarna. Detta tolkar jag som 
en följd av att tiden för reflektion går åt till grundskolans basämnen och tiden mellan lektioner
är ibland knapp. Jag ser en möjlighet i att utveckla reflektionen genom att genomföra detta 
samtidigt som lektionen pågår. Om reflektion sker fortlöpande krävs mindre tid till detta 
efteråt. Detta finner jag stöd för utifrån Schön (1983) som menar att det finns reflektion -
över- handling och reflektion -i- handling. Jag ser möjligheten till reflektion som begränsad. 
Lärarna ifrågasätter inte det egna handlandet i speciellt stor utsträckning, mycket sker på rutin 
hos lärarna med formell utbildning i musik. Balansen mellan reflektion och rutin tolkar jag 
som snett fördelad, framförallt hos de lärare som har formell musikutbildning. Jag ser även en 
strävan efter att utveckla reflektionen hos en lärare som saknar formell musikutbildning. 

I resultatet framgår att samtliga lärare är bra på att lyssna på elevers åsikter och önskemål 
vilket i sin tur finns som en del i planeringen av musikundervisningen. Jag tolkar att eftersom 
läraren har ansvar för elevers kunskap styr samtliga undervisningen så att alla moment som 
bör ingå enligt grundskolans styrdokument ska kunna genomföras. Detta är det samma oavsett 
utbildning i musikämnet. I resultatet framkommer att planering av musikundervisning vilar på 
pedagogiska idéer om hur elever ska få upplevelser, utveckling och kunskap samt på 
grundskolans styrdokument och den reflektion som genomförs av lärarna. Jag tolkar att elever 
kan uppnå de mål som finns för år fem genom grunden för planering av musikundervisning. 
Reflektion är en väg till utvecklat planerings arbete, vilket leder till utveckling i 
genomförande av lektioner.           

Elevers utveckling i och tillföljd av musikundervisning
I resultatet framgår att det finns en tro på att undervisning i musik även kan påverka elever i 
andra ämnen, genom att utveckla sidor hos eleven som i sin tur kan påverka lärandet. Musik,
framförallt instrumentspel, menar en lärare kan utveckla koncentration hos elever vilket de i
sin tur kan ha hjälp av i övrigt lärande. Förbättrat självförtroende, självbild och tillit anses
också som något musikundervisningen kan leda till, detta påverkar sedan elever i övriga 
skolämnen. Genom musik tränas motorik och hörsel vilket ses som positivt för lärande. Jag 
tolkar att lärarna oavsett utbildning ser musik som en möjlighet för elever att utvecklas både 
som individer och i övriga skolämnen. Utvecklingen sker på så sätt att det indirekt kan 
påverka kunskapsutveckling i övriga skolämnen. Ökad koncentration kan leda till att elever 
har större möjlighet till kunskaper. 

Resultatet visar att konflikter inte ses som ett stort problem, om en konflik uppstår tas en 
diskussion om detta vid ett senare tillfälle eftersom det inte får störa undervisningen. Störande 
och ointresserade elever är något problem i undervisningen enligt resultatet. Fagius (2001) 
anser att antalet konflikter minskar som en följd av musikundervisning. Jag tolkar att det kan 
bero på att samtliga lärare försöker att göra musikundervisningen så rolig som möjligt vilket i 
sin tur leder till att elever är aktiva i det som sker under lektionen. Aktivitet kan leda till 
utvecklat hänsynstagande och respekt för varandra, alltså kan antalet konflikter minska. 
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Det är en svårighet att individuellt bedöma elevers utveckling och kunskaper i musikämnet 
visar resultatet på, då undervisningen sker i helklass, vilket betyder att det är många elever att 
uppmärksamma på samma gång. Jag tolkar liksom Sandberg & Heiling (2005) att 
musikundervisning inte alltid leder till en slutprodukt utan det är en process. Detta kan i sin 
tur vara en anledning till att det är svårt att se elevers individuella utveckling. I resultatet 
framgår att i andra ämnen finns slutprodukter att se till vid bedömning av elevers kunskaper, 
vilket det inte alltid gör i musikundervisningen, då svårigheter finns att se om enskilda elever 
uppnått målen för musikämnet i år fem.
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Diskussion

Nedan kommer metod samt resultat att diskuteras. Resultatet diskuteras utifrån syfte att ta 
reda på vilka tankar och pedagogiska idéer som ligger till grund för några lärares 
musikplanering. På vilket sätt skiljer detta sig åt mellan formellt utbildade grundskollärare 
och musiklärare kommer också att belysas. Därefter följer förslag till vidare undersökning och 
slutord.  

Metoddiskussion
Genom att använda kvalitativa intervjuer hade jag möjlighet att ta del av informanternas 
personliga åsikter, tankar och upplevelser. Detta anser jag med stöd av Johansson m.fl. (2000) 
att jag inte kunnat göra på samma nivå i en enkätundersökning. Alla tre intervjuer gick till på 
liknande sätt. Samma intervjuguide användes men med skillnader i följdfrågor och ordning, 
intervjuerna spelades in och de skedde på en ostörd plats på respektive lärares arbetsplats. De 
deltagande lärarna fick själva bestämma tid och plats för intervju. De fick möjlighet att se
frågorna innan de intervjuades, alla läste dem inte av olika anledningar. Deltagarna delgavs 
även de forskningsetiska principerna som bör råda enligt Vetenskapsrådet. Under varje 
intervju försökte jag att vara så objektiv som möjligt och inte lägga in egna värderingar för att 
leda informanten, men jag håller med Trost (2005) om att det inte möjligt med en helt 
objektiv inställning under en intervju.  

Om undersökningen skulle göras om med samma frågor och samma tillvägagångssätt är det 
ändå inte säkert att resultatet skulle bli det samma, beroende av de informanter som deltar och 
vid vilket tillfälle de deltar menar jag liksom Trost (2005). Jag anser att en del svar i 
undersökningen kunnat se annorlunda ut om deltagarna inte sett frågorna innan. På grund av 
detta svarade deltagarna gärna på frågor i förväg vilket möjligen gav andra svar. 
Undersökningen genomfördes genom personlig kontakt och information om lärarnas 
utbildning och undervisning inom musik, vilket troligen kan påverka reliabiliteten. De lärare 
som deltog i undersökningen hade alla en längre erfarenhet inom yrket och var därför inte ett 
representativt urval då lärarkåren även består av lärare med kortare erfarenhet. Fler lärare utan 
formell musikutbildning hade också behövts för att öka reliabiliteten i undersökningen. Jag 
anser inte att några större generaliseringar kan göras med stöd av undersökningen. I en 
kvalitativ undersökning är syftet enlig Trost (2005) att få en så stor variation som möjligt,
vilket jag inte lyckades med i denna undersökning. Trots detta anser jag att undersökningen 
ger en bild av hur musikundervisning ser ut och vad som kan ligga till grund för denna. 

Ett sätt att få en mer tillförlitlig undersökning kan vara att utföra observationer av 
informanternas musikundervisning innan intervjuer genomförs. Observationer är inte heller en 
helt objektiv undersökningsform, men i kombination med intervjuer tror jag att resultatet 
skulle bli mer tillförlitligt. Förhoppningsvis är de svar som framkommit i undersökningen 
eniga med hur lärarna arbetar i verkligheten. Frågorna anser jag hade relevans för att få svar 
på frågeställningar som avser syftet i undersökningen. 
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Behandling av uppgifter i framställning av resultat har varit konfidentiell. I resultatet har jag 
valt att inte könsbenämna lärarna eftersom jag inte ansåg att det var viktigt i sammanhanget. 
Syftet med undersökningen var inte att göra en jämförelse mellan manliga och kvinnliga 
lärare utan de med formell och icke formell musikutbildning. Undersökningen är genomförd 
enligt samtyckeskravet, lärarna har själv valt att delta i undersökningen och är medvetna om 
vad det innebär. 

Resultatdiskussion
All undervisning i landets skolor ska utgå ifrån läro- och kursplan för att en likvärdig 
undervisning ska kunna bedrivas i hela landet. I undersökningen menar samtliga lärare att 
detta finns som grund för undervisning i musik men vad bygger undervisningen på utöver 
detta?

Musikens mening och syfte
Läro- och kursplan uppges i resultatet finnas till grund i undervisning i musik hos samtliga 
lärare. Dessa ger en utgångspunkt för vad elever ska göra inom ämnet och vad de ska uppnå, 
men det kan vara svårt att genomföra bland annat på grund av materialbrist. I kursplanen för 
musik (Skolverket 2000) står att elever ska få möjlighet och lust att utveckla sin musikalitet 
och dessutom förstärka sin identitet både socialt, kognitivt och emotionellt. Detta anser jag att 
resultatet visar, samtliga lärare försöker på olika sätt uppnå ovanstående i sin undervisning 
och detta framhålls också på olika sätt i resultatet av samtliga lärare. De pedagogiska tankar 
som ligger till grund för planering av undervisning handlar om att musikundervisningen ska 
vara rolig och utvecklande för elever. Eleverna kan själva vara med och påverka innehållet i 
musikundervisningen.        

Musikundervisning syftar till demokrati och kultur, att elever ska lära sig att lyssna på 
varandra, visa hänsyn och respekt menar en lärare i undersökningen. Detta anser jag stämmer 
bra överrens med det som står i läroplanen. I läroplanen står nämligen att medvetenhet och 
delaktighet i det gemensamma kulturarvet ska stärkas i skolan eftersom detta leder till en 
trygg identitet (Utbildningsdepartementet 1994). Även de övriga lärarna i undersökningen 
stärker detta genom sin undervisning. Musik är enligt Kruger (1998) och Fagius (2001) nyttigt 
för människan och skapar välmående samt utvecklar individen. Ovanstående håller jag med 
om och att musik utvecklar elever kan även läsas i läroplanen. Samtliga lärare i 
undersökningen anser att musikundervisning utvecklar elever genom att de till exempel lär sig 
att vänta på sin tur, utvecklas motoriskt och får en ökad koncentration. Musik kan leda till 
ökad motivation och minskat antal konflikter i grupp (a.a.). I undersökningen upplever lärarna 
inte konflikter, ointresserade eller störande elever som ett problem i musikundervisning. 
Därför uppfattar jag det som att teorin om minskat antal konflikter kan stämma. 

Den lärare som saknar formell utbildning i musik utgår i sitt syfte ifrån kursplanen i musik 
och har mer praktiska exempel på vad musiken ska syfta till i skolan. Jag kan se en tydlig 
koppling till kursplanen i musik genom lärarens åsikter så som tillexempel att elever ska få ta 
del av klassisk musik och få kunskap om rytm. Detta uppfattar jag som en följd av att läraren 
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saknar formell utbildning och därför har större behov av att luta sig mot det som är lätt att 
förstå och relatera till. 

Enligt Grahn Stenbäck (1995) finns två lärarkategorier över vad musik ska ha för inverkan på 
elever. Den ena där upplevelse och utveckling är i fokus vilket innebär att musiken skapar 
glädje, ger personlig utveckling och är en upplevelse.  Den andra där kunskap och lärdom är 
viktigast, vilket innebär allmänbildning och kunskap inom musik. I undersökningen framkom 
att samtliga lärare anser att musikämnet är en viktig del i elevers undervisning och att de tror 
att det påverkar dem positivt. Båda kategorierna finns med, men inte skilda från varandra utan 
i en integrerad variant anser jag. Lärare ser både allmänbildning och utveckling som en stor 
del i vad musikundervisningen ska ha för påverkan på elever. Utgångspunkten för 
undervisningen som beskrivs i undersökningen är en blandning mellan vad Gustafsson (2000) 
ser som ett äldre och nyare sätt att se på musik. Genom förändringen blev också syftet med 
musikundervisningen ett annat, meningen var att stimulera och väcka intresse hos eleven så 
att denne kan uppskatta och tycka om musik. En stor del av undervisningen utgår enligt de 
deltagande lärarna utifrån elevers önskemål och åsikter samtidigt som det finns moment som 
lärare anser ska ingå i undervisningen. 

Deltagarnas pedagogiska idéer om vad musikundervisning ska syfta till skiljer sig åt.
Gemensamt är att den utvecklar elever och ska, om möjligt, uppfattas som rolig av eleverna. I 
resultatet framkommer att musik är något som bör finnas i skolans undervisning eftersom det 
som sagt är utvecklande på flera olika sätt samt kulturbärande. Utveckling kan innebära ökad 
koncentration, förbättrad motorik och hörsel samt förbättrad självbild enligt deltagarna. De 
lärare som har en formell utbildning i musik gör vidare tolkningar utifrån läro- och kursplan 
än lärare utan formell musikutbildning men samtliga har pedagogiska tankar och idéer till 
grund för planeringen av musikundervisning. 

Planering och genomförande av musikundervisning
Planering är för samtliga lärare i undersökningen viktigt och detta håller jag med om. För att 
de mål som finns i kursplanen för musik ska uppnås tror jag, liksom det som det framkommer 
i resultatet, att det krävs planering. Resultatet visar att utan planering skulle undervisningen 
bygga enbart på sång. Detta anser jag kan stämma eftersom sång är det första som kan komma 
att förknippas med musik i skolan. Enligt Grahn Stenbäck (1995) domineras
musikundervisningen av sång och musiklyssning.     

Traditionell musikundervisning utgår från färdigproducerat materiel menar Hugart (1996). I 
resultatet framkommer att material saknas och läraren måste själv producera mycket för att 
kunna genomföra sina idéer vilket jag uppfattar som verkligheten i dagens 
musikundervisning. Detta tar mycket tid visar resultatet. Grahn Stenbäck (1995) menar att 
musiklärare lägger mer tid på planering än lärare som saknar utbildning i ämnet. Resultatet i 
undersökningen visar det motsatta. Lärare med formell utbildning i musik lutar sig till stor del 
mot sin erfarenhet och rutin medan lärare som saknar formell utbildning i ämnet planerar 
grundligt. Jag anser att tiden som avsätts för planering inte är beroende av utbildning utan 
erfarenhet av att undervisa i musikämnet. Kortare erfarenhet leder till längre planeringstid. 
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Sandberg m.fl. (2005) menar att musikundervisning kan ske genom en långsiktig plan och 
genom mer eller mindre planerade musikaktiviteter. I resultatet visas en tydlig långsiktig plan 
hos läraren som saknar formell musikutbildning. Övriga planerar också men jag uppfattar det 
som att de är mer flexibla när det gäller oplanerade undervisningstillfällen.   

Motivation till lärande skapas genom den energi som bildas av meningsfulla aktiviteter menar 
Kruger (1998). Den lärare som saknar formell utbildning i musik framhåller vikten av att 
eleverna ser undervisningen som meningsfull trots att denne inte kan spela något instrument. 
Resultatet visar också att lärarna strävar efter att undervisningen i musik ska vara rolig. Jag 
anser att meningsfulla aktiviteter både kan vara roliga och nödvändiga för elevers utveckling, 
vilket kan betyda att de inte uppfattas som roligt av alla elever. Det är enligt Kolb (i Egidius 
2003) lärarens uppgift att vägleda elever in i livslång lärande. Musikundervisning ger 
möjlighet till individualisering och integrering av elever menar Kruger (1998). I resultatet 
framkommer att individualisering genomförs samt att detta är svårt på grund av att 
musikundervisning är en grupp process. Musikundervisning uppfattas som en möjlighet till att 
ha eleven i centrum samt att detta kan ske i större utsträckning här än i många andra 
skolämnen. Undervisningen kan styras så att eleven nås på sin nivå. Skillnader i resultatet 
beror inte enbart på lärarens utbildning då detta skiljer sig mellan formellt utbildade lärare. 
Läraren som är utbildad musiklärare men saknar behörighet i andra ämnen ser detta som en 
möjlighet. De lärare som är formellt utbildade grundskollärare kan däremot inte se 
individualisering som en möjlighet i musikundervisningen.  

Reflektion kan leda till utveckling i planering och genomförande av undervisning. En 
reflekterande undervisning kräver enligt Corcoran m.fl. (2003) utvärdering av den egna 
insatsen i förhållande till det som var syftet från början. Resultatet visar en bristfällig 
reflektion över det egna arbetet anser jag. Detta anses i resultatet bero på tidsbrist. Jag anser 
att om reflektion prioriteras kan en utveckling av lärares arbete med elever utvecklas. Detta 
kan ske genom förändringar i planering och genomförande. 

Internationell musik kan i dagens samhälle nå elever och utbudet är stort. De kan själva med 
hjälp av dagens teknik vara med och skapa musik till det kultursamhälle som råder. Det ställer 
nya krav på musikundervisningen som är en mötesplats för kunskapstraditioner och 
samhällets musik- och kulturliv (Sandberg & Heiling 2005). Lärarna bör enligt Kruger (1998) 
hålla sig uppdaterad genom att prata med elever. En utgångspunkt i musikundervisningen hos 
samtliga lärare är önskemål från elever. De har åsikter om vad som ska sjungas och spelas. 
Eleverna delger lärare sin musik men de försöker också själva att ta del av elevers musikvärld 
visar resultatet. Detta görs bland annat genom att samtala med egna barn, att fråga elever eller 
titta på youtube.com. Det finns en vilja hos de deltagande lärarna att bemöta elever och deras 
musik samtidigt som planeringen styrs av de moment som finns i läro- och kursplan. 

Elevers utveckling i och till följd av musikundervisning
I musikämnet finns liksom i övriga ämnen mål att uppnå i år fem i grundskolan. Dessa finns 
beskrivna i den kursplan som finns för ämnet musik. Min uppfattning är att de mål som är 
lättast att uppnå i grundskolan är att elever ska kunna delta i unison sång (Skolverket 2000). 
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De formellt utbildade musiklärarna har detta som en stor del i sin undervisning anser jag.
Läraren som saknar formell utbildning i ämnet har sång som en liten del i undervisningen på
grund av att denne inte kan spela något instrument. När musiksal och material saknas är det 
lätt att sjunga, jag menar liksom Kruger (1998) att undervisningen skulle vara mer varierad 
om resurserna för ämnet var bättre. Elever ska kunna delta i enkla former av melodi- rytm-
och ackordspel (Skolverket 2000). Även detta uppfattar jag som en svårighet för läraren utan 
utbildning eftersom denne inte kan lära elever att spela melodier eller ackord. Rytm är 
däremot en del i undervisningen enligt läraren. En av de deltagande lärarna anser jag uppnår 
dessa mål utifrån vad denne berättar om sin undervisning, denne har formell musikutbildning.
Eleverna får prova på att spela olika melodier på ukulele och läraren berättar också att vid
rytmövningar finns en möjlighet att se vad elever kan. Den andre läraren med formell 
musikutbildning framstår som att denne genomför en mer varierad undervisning i de senare 
skolåren och hävdar själv att undervisningen i de tidiga skolåren oftast handlar om att sjunga.
Det är en svårighet att se om denne lärare kan uppfylla ovanstående mål men jag anser att det 
utifrån resultatet finns brister i undervisningen. Att samtala kring musicerande uppfattar jag 
kan ske i undervisningen hos samtliga lärare. Till exempel genom att elever får framföra sina 
egna åsikter och genom att de får kunskap om musikikoner och visdiktare från förr.
Ytterligare ett mål för år fem är att elever ska kunna skapa musik i elementära former, enskilt 
och tillsammans med andra. Detta anser jag är ett något otydligt mål. Det skulle kunna 
uppfyllas genom att elever sjunger vilket samtliga lärare kan uppnå i så fall. Ska det ske 
genom att spela instrument uppnås det däremot inte av alla deltagarna utan endast av en lärare 
med formell musikutbildning och delvis av en lärare som saknar detta, genom rytminstrument
av elever. ”Eleven ska förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart 
i olika uttrycks och gestaltningsformer”(Skolverket 2000 s.1). Resultatet visar att delar av 
detta är syftet med musikundervisning. Den tredje läraren försöker i de tidigare åldrarna 
utforma sin undervisning så att elever på ett roligt sätt får träna sin musikalitet och rytmik. 
Ovanstående mål skulle kunna vara en del i detta.   

Jag håller med Kruger (1998) om att läraren ska vara aktiv och reflekterar tillsammans med 
elever över musik. Detta anser jag att resultatet visar att deltagarna är. En medvetenhet om 
musikens funktioner och varierande uttryck både i dagens och gångna tiders samhälle samt 
reflektion kring detta ska finnas hos elever i år fem (Skolverket 2000). Detta menar jag att 
resultatet visar, samtliga lärare, oavsett utbildning, skapar möjligheter för reflektion i sin 
undervisning. Detta sker bland annat genom de sånger som sjungs, kunskap om tidigare 
musikikoner, inslag av dagsaktuell musik och berättande kring den musik som genomförs. Jag 
kan förstå att lärarna i undersökningen upplever det som svårt att veta om en individ uppnått 
dessa mål. Precis som Sandberg & Heiling (2005) hävdar så anser jag att det inte alltid finns 
en slutprodukt i musik och därför är det ett svårt ämne att mäta elevers kunskap i. Men genom 
att reflektera över sin undervisning kan läraren se om de pedagogiska utgångspunkter som 
denne tänkt vila sin undervisning på stämmer med hur det ser ut i praktiken. Dessa 
pedagogiska utgångspunkter är ett sätt att verkställa läro- och kursplan på. Om läraren i sin 
reflektion finner att teori och praktik stämmer överrens uppfattar jag med stöd av Dewey (i 
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Zeichner & Liston 1996), Corcoran m.fl. (2003) det som att det finns en möjlighet för alla 
elever att nå målen för år fem.  

Sammanfattningsvis kan sägas att jag uppfattar det som att det varierar i hur väl målen för år 
fem kan uppnås genom de tre lärarnas undervisning. Detta är dock inte endast beroende av om 
de har formell musiklärarutbildning eller inte utan även av det engagemang som läggs på 
undervisning i musik. Genom att prioritera reflektion anser jag att de skulle kunna utveckla 
sin undervisning och på så sätt öka elevers chanser att uppnå de mål som finns för år fem i 
musik. Jag anser också att elever kan utvecklas som individer i den undervisning som visar 
sig i resultatet. 

Förslag till vidare undersökning
För att utveckla denna undersökning skulle ett större antal lärare kunna intervjuas. Detta tror 
jag eventuellt skulle kunna ge en bild av musikämnet och dess planering som stämmer mer 
överrens med annan forskning och med de upplevelser som jag själv har av musikämnet.
Elevers uppfattningar om musikundervisning skulle också kunna undersökas för att se bland 
annat om de har så mycket inflytande på undervisningen som det visar i resultatet för denna 
undersökning.

Slutord
Jag uppfattar det som att det finns lärare som saknar utbildning men ser musik som en viktig 
del i undervisningen och planerar detta med omsorg. De utbildade lärarna som deltagit i denna 
undersökning litar mycket till sin erfarenhet och ägnar mindre tid till planering, men alla tre 
vilar sin undervisning på läro- och kursplan, om än olika mycket. Även elevers önskemål och 
åsikter samt material- och kunskapsbegränsningar ligger till grund för undervisning i musik. 
De pedagogiska idéer som finns hos de deltagande lärarna är att musik ska vara roligt, 
eleverna ska få möjlighet att vara aktiva och undervisningen ska vara varierad för att passa 
fler elevers behov. De lärare som inte endast är behöriga att undervisa i musikämnet har en 
mer utvecklad pedagogisk tanke bakom sitt arbete. 

Musik ses som en viktig del i elevers undervisning och lärarna anser också att genom musik 
kan elever utvecklas i övriga skolämnen och som individer. Det är svårt att se enskilda 
individers utveckling i musikundervisningen eftersom mycket sker i grupp. Reflektionen är 
delvis bristfällig hos de deltagande lärarna enligt det som framkommit i undersökningen, trots 
detta finns en strävan att utvärdera och förbättra verksamheten. Jag blev i undersökningen 
glatt överraskad över resultatet. Musik upplevs som sagt av de deltagande lärarna som viktigt 
och betydelsefullt. Att planera undervisningen är nödvändigt för att den ska fungera anser alla 
lärare oavsett utbildning. Min förhoppning är att musikämnet ska genomföras utifrån läro- och 
kursplan på alla skolor i landet eftersom alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. 



30

Litteraturförteckning

Andrén, M. (2008) Det pedagogiska övervägandet. En uppmärksamhetsriktande studie i och 
genom humanvetenskaplig handlingsteori Avhandling Åbo Akademin: Vasa

Bengtsson, J. (1995) ”Självreflektionens möjligheter och gränser i läraryrket” Nordisk 
pedagogik 15,3, s. 205-211

Bladh, S. (2002) Musiklärare- i utbildning och yrke. En longitudinell studie av musiklärare i 
Sverige Avhandling Göteborgs universitet: Göteborg

Cohen, L. Manion, L. & Morrison, K. (2007) Research methods in education Routledge: New 
York 

Corcoran, C.A. & Leahy, R. (2003) Growing Professionally through Reflective Practice
Kappa Delta Pi Record; v40 n1 p30-33 Fall 2003

Egidius, H. (2003) Pedagogik för 2000-talet Bokförlaget Natur och Kultur: Stockholm 

Fagius, J. (2001) Hemisfärernas musik, om musikhantering i hjärnan Bo Ejeby Förlag:
Göteborg

Fontin, L. (1996) I Hähnel, B. Sandberg, R & Ödman P-J (red.) Skola musisk förändring. En 
debattbok om den nya läroplanen Lpo 94 och kursplanen i musik s. 13-34 KMH Förlaget:
Stockholm

Freire, P. (2001) Pedagogy of freedom. Ethics, democracy and civic courage Rowman & 
Littelfield Publishers: Inc Maryland 

Grahn Stenbäck, M. (1995) Sång eller musik? En studie av musikundervisningen i 
årskurserna 2 och 5 utifrån den nationella utvärderingen 1989 Avhandling Linköpnings 
universitet: Linköping

Gustafsson, J. (2000) Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i 
Sverige 1900-1965Avhandling Uppsala universitet: Uppsala

Hugart, A. (1996) Lpo 94- en öppning för förnyelsens undervisning eller en ”traditionell” 
traditionalism? I Hähnel, B. Sandberg, R & Ödman P-J (red.) Skola muisk förändring. En 
debattbok om den nya läroplanen Lpo 94 och kursplanen i musik s. 13-34 KMH Förlaget:
Stockholm

Johansson, B. & Svedner P.O. (2006) Examensarbete i lärarutbildningen. 
Undersökningsmetoder och språklig utformning Kunskapsförlaget i Uppsala AB Läromedel 
& utbildning: Uppsala



31

Kruger, T. (1998) Teacher Practice, Pedagogical Discurses and the Construction of 
Knowledge: Two Case Studies of Teachers at Work Avhandling Högskolan I Bergen: Bergen

Lamb, S.J. & Gregory, A. H. (1993) The relationship between music and reading in 
beginning readers Educational Psychology; 1993, Vol. 13 Issue 1, p19, 9p, 3 charts

Sandberg, R. & Heiling, G. (2005) Utvecklingen av musikundervisningen i grundskolan – en 
framtidsvy i Skolverket (2005) Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 
2003 Nuläge och framåtblickar Fritzes: Stockholm

Schön, D. (1983) The Reflective Practitioner, How professionals think in action (5nd ed.) 
Ashgate Publishing Limited: England   

Skolverket (2000) Grundskolans kursplaner och betygskriterier för musik
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&i
d=3877&extraId=2087 Hämtat 081031

Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer Studentlitteratur: Lund
Utbildningsdepartementet (1994) Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshem

Utbildningsdepartementet (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass
och fritidshem

Utbildningsdepartementet (2000) Skollag (1985:1100)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985
&bet=1985:1100 Hämtat 081031

Vetenskapsrådet (2008)  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning Hämtat 28/10 2008 kl. 18.50 från Vetenskapsrådets hemsida 
http://www.vr.se

Zeichner, K.M & Liston, D.P. (1996) Reflective teaching an introduktion Library of Congress 
Cataloging- in- Publication Data Mahwah: New Jearsy



32

Bilaga 1

Missivbrev

Älvkarleby 2008-10-21

Till
XXX XXXXX

Du är utvald som möjlig informant för mitt examensarbete eftersom du undervisar inom 
ämnet musik inom grundskolan samt har en formell pedagogisk lärarutbildning.  

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad som ligger till grund för några lärares 
musikplanering i år fyra till och med år sex samt om detta skiljer sig åt mellan de som är 
formellt utbildade grundskollärare och musiklärare.

Metoden i undersökningen kommer att vara kvalitativ intervju. I undersökningen följs de 
forskningsetiska principerna, rekommenderade av Vetenskapsrådet. Det betyder att din 
medverkan är frivillig. All information som framkommer i undersökningen kommer att 
behandlas med konfidentialitet, alltså kommer intervjumaterialet förvaras på ett sätt så att 
obehöriga inte kan ta del av det. Du kan när som helst avbryta din medverkan och de 
insamlade uppgifterna kommer endast att användas i denna uppsats. 

Undersökningen genomförs av Ann Faxlin. Jag utbildar mig till svensklärare med 
specialpedagogisk inriktning på Högskolan i Gävle. Undersökningen är mitt examensarbete 
inom ämnet pedagogik. 

Om du vill medverka i undersökningen eller har några frågor kring denna kontakta mig. 

Tack på förhand.

Ann Faxlin
xxxx@xxxxx
xxx/xxxxxxx

Handledare vi Högskolan i Gävle
Lisbeth Claesson
xxx@xxxxx
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Bilaga 2

Intervjufrågor Musikens Pedagogik

l Lärarens musik respektive pedagogiska utbildning och yrkesbakgrund.
 Berätta kort om vad du har för utbildning inom musik och pedagogik?
 Hur länge har du arbetat som lärare?
 Hur länge har du undervisat i ämnet musik?
 Har du en privat relation till musikutövande?
 Vilka åldersgrupper har du undervisat i musik? 
 Vilka åldersgrupper undervisar du i nu?

II Musikundervisningens syfte i grundskolan.
 Vad anser du att musikundervisningen skall syfta till i grundskolan?
 Vill du beskriva hur läroplan och kursplan påverkar din musikundervisning?
 På vilket sätt är musiken en viktig del i elevernas undervisning? Kan du beskriva 

   det ytterligare? 
 Vad får utsagan ”eleven i centrum” för påverkan i din undervisning?

III Lärarens tankar om musikundervisningen.
 Behöver musikundervisningen planeras? 
                Hur kommer det sig att du tycker/inte tycker det?
 Har du några pedagogiska idéer till grund när du planerar musikundervisning?
 Hur utvecklar du din planering av undervisning i musik?
 Hur gör du för att ta del av den musik som eleverna lyssnar på utanför skolan?
 Begränsas du i din planering av tillgång till material? Beskriv. 
 Hur tänker du kring elever som musikanter?

IV Lärarens reflektioner över musikundervisningen med elevgruppen.
 Kan du finna former och utrymme för reflektion över elevernas processer och 

    utveckling i din musikundervisning?
 Hur reflekterar du över din undervisning? (Planering, genomförande, eleverna) 
 Har dina elever möjlighet att utvärdera/reflektera över undervisningen? Om ja, vad 

    leder det till?

V Lärarens genomförande av musik i undervisningen.
 Vad är betydelsefullt för dig som lärare att tänka på i musikundervisningen?
 Följer du ”strikt” din planering under lektionstillfällena?
 Beskriv hur du i undervisningen hanterar uppkomna elevkonflikter? 
 Om en elev är ointresserad och stör undervisningen, berätta hur du då bemöter 

   eleven?
 Vilken betydelse har en tillgång till en musiksal i din undervisning?

IV Musik som påverkan.
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 Hur tror du att musikundervisningen påverkar eleverna?
 Vad skall musiken i skolan påverka eleverna till?
 Tror du att musik kan påverka elever utveckling i övriga ämnen? Varför/varför inte? 

Uppföljningsfrågor:

 Kan du beskriva hur du menar…?

 Kan du berätta mera?

 Om jag har förstått det som du sagt rätt så…?


