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Sammanfattning 
 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka musikämnets status idag utifrån några lärares syn.  
Jag ville genom mitt arbete ta reda på hur musiklärare och ämneslärare upplever musikämnets 
status i skolan idag och hur musiklärarna behandlas. Undersökningen är baserad på 
semikvalitativa intervjuer där jag intervjuat fyra musiklärare, varav tre från grundskolan och 
en från gymnasiet, samt tre lärare i andra ämnen från grundskolan. Resultatet av intervjuerna 
visar att ämnets status är starkt varierande och svårt att ta på. Kollegornas syn på 
musikämnets status är också skiftande, dock finner jag att de är mer negativa. Den negativa 
synen från kollegor tror de intervjuade musiklärarna och även lärarna i andra ämnen beror 
mest på okunskap. Det som möjliggör musiklärarnas arbete är enligt de olika lärarna att 
resurserna för musikämnet är bra och att ledningen oftast är positiv och stöttar. Däremot 
framkommer det att många andra har en verklighet som visar på motsatsen. Det negativa som 
hindrar och försvårar för musiklärarna är det höga antalet undervisningstimmar, övertid, samt 
dåliga scheman, dålig förståelse för ämnet och musiklärarnas arbetssituation. Undersökningen 
visar att musikläraren är särbehandlad ibland. Det finns olika uppfattningar om hur mycket. 
 
 
Nyckelord: intervjuer, kollegor, musiklärare. 
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1. Inledning  
 
 
 
Jag har alltid varit estetiskt verksam, främst inom dans men även inom musik, teater och bild. 
När jag gick på gymnasiet gick jag estetisk linje med inriktning dans, i en blandklass med 
musikelever. När vi läste de så kallade basämnena så gick vi upp till gymnasiets huvudområde 
där de flesta gymnasieelever läste. Jag minns att vi kändes udda, esteter skulle vara oseriösa 
och inte ta andra ämnen än estetämnen på allvar. Det är frågan varifrån det där kom, ifrån oss 
eller från andras förväntningar och fördomar. I vilket fall så stämde det väl på några få, men 
det var ingen större skillnad på esteters engagemang från andra programs elever, enligt mig.  
 
Min första samhällslärare behandlade oss väl, vi satt då och då på hans lektioner och pratade 
om livet och han var en person som pratade till oss esteter som han pratade men andra elever. 
Sen fick vi en ny samhällslärare. En lärare som för alltid har gjort avtryck i mitt liv. På vår 
första lektion med den nya läraren sa han till oss att det fanns minusråttor och plusråttor Han 
ritade upp det på tavlan och sa att vi var minusråttor. Jag minns att han alltid tilltalade oss 
med våra efternamn och att om någon visste med sig att man skulle komma för sent till hans 
lektion så vågade man inte gå in. Det finns fler exempel, men det som var starkast för mig var 
ett påstående: pga. att vi valt estetisk inriktning så skulle vi bli A-lagare allihop. Jag minns att 
vi var förlägna och klagade aldrig på honom för någon rektor. Vi strejkade på ett prov en gång 
och det var vår enda protest. Alla utom två i klassen fick betyget IG i Samhällskunskap A. Det 
var starten till mina funderingar angående det estetiska områdets status. 
 

”…bildning är en gemensam angelägenhet för alla. I bildning skall 
kontrasterna mötas och mångsidigheten blomma, och teoretisk kunskap  
skall vara likvärdig med praktisk. De praktiskt-estetiska har mycket lägre  
status i grundskolan” (Lindqvist, Gunilla. 2002, s.31). 

 
Genom åren har jag stött på fler exempel på denna syn på esteter från lärare, i privata 
diskussioner, i media och i skolan. Jag har även mött helt andra åsikter som visar på 
motsatsen, ibland har jag haft känningar att folk inte berättar exakt det de tycker för att jag 
just är en person som ägnat mig åt de estetiska uttrycken. Funderingarna har ökat om 
musikämnet har en annan status och är den i så fall högre eller lägre, eller går det kanske inte 
att utläsa något tydligt? Hur har musiklärare det? Skulle informanterna svara helt ärligt när en 
musikstuderande (jag) gör en intervju om statusen i musikämnet? Oavsett så vill jag veta mer 
om det här området. Det är väldigt intressant och följderna sträcker sig långt utanför skolans 
väggar. Tänk om man skulle få slippa vara en musikstuderande som intervjuar, om man kunde 
få bli en fluga som kunde ta sig in obemärkt och sitta och lyssna på åsikter i t.ex. lärarrummet 
eller hemma. Det skulle vara något… 



  2 

1.1 Syfte  
 
 
Jag vill belysa mitt område utifrån ett syfte där jag täcker det område jag inriktat mig på. Jag 
har utgått från tre forskningsfrågor som utgångspunkt för arbetet. Syftet har varit grunden för 
de tre forskningsfrågorna.  
 
Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om musikämnets och musiklärares status idag. 
Dessutom vill jag belysa hur musiklärarna behandlas ur deras och andra lärares synvinkel. 
 
 
 
1.2 Forskningsfrågor 
 
 
• Hur upplever musiklärare och andra ämneslärare musikämnets status? 
 
 
• Vad möjliggör/hindrar arbetet för musiklärare i skolan? 
 
 
• Är musikläraren särbehandlad? 
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2. Litteraturgenomgång 
 
 
 
2.1 Styrdokumenten  
 
Kursplaner och läroplaner är en viktig grund för undervisningen i skolan. Där finns 
riktpunkterna och vägledningen för lärarnas undervisning. Jag tar här nedan upp det som har 
anknytning till musikens vikt i skolan och kunskapssynen i styrdokumenten. 
 
För att skolan ska kunna främja elevers harmoniska utveckling ska en varierad och balanserad 
sammansättning av innehåll och arbetsformer utformas. Förmåga till eget skapande är en 
annan viktig sak som eleverna ska få tillägna sig (Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklasser och fritidshem, Lpo 94, 2000). I kursplanen för musik ur 
Skolverket (2000) tas det upp att både den enskilda prestationen och elevens förmåga till 
samspel och interaktion med andra i musicerandet ska bedömas. Lärare ska i skolarbetet 
uppmärksamma de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna. 
Vidare står det att lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 
kunskaper i alla dess olika former.   
 
Varje individ påverkas samtidigt på flera olika medvetna nivåer av musik och den utgör ett 
viktigt redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna intryck. 
Musik är även ett viktigt redskap för gestaltning och förmedling av idéer och tankar 
(Skolverket, 2000). Den har betydelse för personlighetsutveckling och lärande, en 
gränsöverskridande karaktär, vilket kan ge eleverna möjligheter att samverka i gemensamt 
musicerande oberoende av etnisk och kulturell bakgrund. Vilket gör ämnet till ett socialt 
viktigt instrument i skolan. Vidare så kan man läsa att musiken är djupt förankrad i människan 
och musiken genomsyrar genom rika och varierande former alla kulturer. Musik förenar 
människor och engagerar både tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt (Skolverket, 
2000).  
 
”Skollagen säger att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas” (Skolverket, 2000, 1 kap. 2 §). Reglerna för likvärdigheten anges genom 
de nationella målen. Den likvärdiga utbildningen innebär inte att man överallt ska har en 
likadan utbildning eller att resurserna ska delas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Olika vägar ska tas för att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar 
för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå utbildningens mål. Därför kan 
undervisningen aldrig se lika ut för alla för att det ska fungera (Lpo 94, 2000). 
 
Lpo 94 (2000) lyfter fram kunskapssynen. Kunskap uttrycks i olika former, såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. De olika delarna förutsätter och samspelar även med 
varandra. Skolans arbete måste enligt Lpo 94 ge utrymme för olika kunskapsformer och att 
eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. Att skapa ett lärande där alla former 
balanseras till en stor helhet är skolans ansvar att se till. En utveckling av eleven ska strävas 
efter att åstadkomma och det ska nås genom en variationsrik och bra balanserad 
sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar 
och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.  

I läroplanerna finns det inga skäl att betrakta ämnet som avvikande. Snarare visar skrivelserna 
att ämnet är lika mycket värt som andra. 
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2.2 Musikämnets värde och status   
 
I Bertil Hähnel, Ralf Sandberg och Per-Johan Ödman (1996) kommer aspekten upp att 
musikämnet måste säljas av musiklärarna. En uppmaning om att sälja ämnet i ord istället för 
ton förs fram. Goethe och Pestalozzi var två talesmän för en musisk fostran av människan. 
Bägge förespråkar sång och musik som viktigt! Musik både för människans vidare utveckling 
av sin karaktär och musik som stimulans i skolämnena. Goethe hävdar att musik framkallar 
glädje (Jon-Roar Bjorkvold, 1991). Fredrik Österling (2002) menar att det tycks som om 
musikämnet i skolan har tilldelats en roll som skiljer sig från andra ämnen. Österling lyfter 
vidare fram att det anses mycket viktigare i musikämnet än i andra ämnen att man utgår från 
elevers förkunskaper. Att ta det vidare till att jämföra med t.ex. matematik är intressant; 
”skulle det vara tänkbart att elevernas favoritekvationer skulle styra innehållet i 
matematikundervisningen”? (Österling, 2002, s.2)  
 
Facktänkandet är det som dominerar i vår samhällssyn på kunskap, många pedagoger försöker 
sortera och bedöma sina klasser. Detta gör pedagogerna ofta utifrån kunskapstester. På det 
sättet tar de bort helhetssynen och tror sig kunna stoppa in lite av varje av ämnena och i värsta 
fall lite musik som små uppdelade lådor i våra hjärnor. Kunskap kan ses som ett resultat av 
nyfikenhet, men istället söker många i böcker efter sanningar. Den synen har bra sidor men 
skapar halva människor som ska åtgärdas eller sopas undan (Mats Uddholm, 1993). Lite över 
var tionde musiklärare i högstadiet säger i enkätsvar att ”det finns negativa attityder till ämnet 
och att musiken har en relativt låg status i skolarbetet” (Ralf Sandberg, 1996, s.175). Vidare 
tar han upp att musikämnet är ett lågstatusämne i vissa skolor. En klasslärare som har 
musikämnet säger i en intervju att det är alldeles för tungt med att ha helklass i musik. 
Klassläraren tar upp att akustiken i salarna ofta är olämplig och att den hjälper till att höja 
ljudnivån. Lite över var tionde musiklärare upplever att de har större arbetsbörda med 
lektionsförberedelser, egen övning samt en ständig jakt på låtar och främst aktuella låtar 
(Sandberg, 1996).  
 
Mats Uddholm (1993) är orolig för att musikämnet på grundskolan och pedagogikutbildningar 
bara kommer att vara ett obligatoriskt ämne ett kort tag till! Vidare menar Uddholm att 
musikundervisningen inte är prioriterad i Sverige. En annan aspekt på musikämnets status är 
att musikämnets ställning i skolan kan försvagas. Det skulle ske på grund av musikämnets 
särställning gentemot andra mer strukturerade ämnen (Skolverket, 2003, Nationella utv. av 
grundskolan, s.179). I två olika intervjuer med musiklärare framkommer det att musiken är 
oerhört eftersatt på skolan. Helklasser, antal timmar och att ämnet anses ha relativt låg status 
är det negativa med att undervisa i musik. Kraven på att ordna alla firartillfällen (såsom FN-
dagen och lucia etc.) är likaså negativt och musiken är oerhört eftersatt på skolan (Sandberg, 
1996).  
 
I intervjuer som redovisas av Karin Ek (1989) tar en musiklärare upp att han genom hårt 
arbete t.ex. anordnat uppvisningar som har hjälpt honom att få musikämnets status att höjas, 
vilket har lett till enklare arbetsvillkor och större möjligheter. Det framkommer att eleverna 
har ett starkt intresse för musik. Trots det känner läraren att ämnet musik inte värderas lika 
mycket som andra ämnen. Vidare säger en lärare att denne får kämpa mycket för att få önskat 
material till musiken. Enligt Skolverket (2003), så uttrycker musiklärare ofta olika 
uppfattningar om hur de får komma till tals. Detta gäller i skolarbetets vardag, likaså i lärarlag 
och lokala arbetsplaner. Vid konferenser och lärarutbildningen så kommer det även där upp 
delade uppfattningar.  
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Bjorkvold (1991) vill visa på en särskild aspekt i det här området, att musikens främsta nytta 
aldrig ska få förbises. Att ämnet är en av människosläktets djupaste källor till glädje och 
upplevelse. Musik tycker Bjorkvold ska finnas som en grundläggande resurs för ett rikare, 
helare och mera skapande liv. Vidare menar han att vem som helst skulle ha svårigheter att 
kunna säga det ämne som skulle kunna göra mer fundamental och viktig nytta än musik. 
Musikämnet är ämnet som han tycker skapar en grogrund för mer livskraftiga, mer 
glädjefyllda och därmed mer livsdugliga människor. I Christer Stensmo (2002) lyfts frågan 
om hur musiklärare får komma till tals upp och han menar att fungerande arbetslag i skolan 
där man uppmärksammar lärares olikheter kan vara ett oerhört bra redskap. Skolverket (2003) 
uppmärksammar en viktig sak att fundera över; enligt skolverket är det många musiklärare 
som tycker att de har hög status, men de måste ändå hävda sitt ämne i förhållande till 
kollegernas när det gäller arbetsuppgifter, arbetstid och klasstorlek. Skolverket ställer sig 
frågan vad statusen består av.  
 
 
2.3 Kollegor om musiklärare och musikämnet 
 
I en enkätundersökning om kollegors syn på musiklärare, framhåller en musiklärare att 
kollegorna i andra ämnen visar god förståelse (Ek, 1989). I en intervju redovisad av Sandberg 
(1996) lyfter en musiklärare i Åk 9 fram att vissa kollegor behandlar musikläraren som 
mindre vetande och lägre i rang för att denne har ett estetiskt ämne. Fortsättningsvis säger han 
att man får vara väldigt tydlig när man diskuterar målen med kollegor, t.ex. bör man förklara 
vad det är som eleverna ska lära sig för att få godkänt ( Monica Lindgren och Göran 
Folkestad, 2003; Sandberg, 1996).   
 
En viktig aspekt som kommer fram i Skolverket (2003) är att många musiklärare upplever sig 
vara ensamrepresentanter. Ibland upplever de att de har svårt att involveras i samarbetet med 
andra ämnen och i lärarnas arbetslag. Det sägs där att del musiklärare anser att vaksamheten 
bland kollegiet är större än tidigare. När det gäller musikämnets ställning i jämförelse med 
andra teoretiska ämnen, kan situationen med arbetet i lärarlagen och diskussionerna kring den 
lokala arbetsplanen innebära olika konkurrensförhållanden. Det kan även innebära kamper om 
spelrummet mellan olika ämnen. Det skulle ske i ett redan snålt tilltaget utrymme i läroplan 
och timplan. Storleken på de olika intressegrupperna skulle innebära att striderna skulle bli 
väldigt ojämna (Nationella utv. av grundskolan, 2003).  
 
Enligt Ek (1989) så tas inte musikämnet på allvar och den uppfattningen är djupt förankrad 
bland lärare. I Bjorkvold (1991) lyfts det fram ett uttalande från en gymnasielärare vilket visar 
på ett exempel hur en kollega kan förhålla sig till musikämnet. Kollegan sa till eleverna att det 
inte fanns tid för ”kreativt tjafs” (estetiska ämnen) i skolan, att eleverna var där för att lära sig 
och sådant där fick de syssla med på fritiden, tyckte han. Uttalandet speglar på många sätt en 
ingrodd fördom emot musiska skapande ämnen, enligt Bjorkvold (1991). En sådan 
uppfattning strider mot intentionerna i läroplanen. En hållning som överensstämmer med 
läroplanen finns i Dysthe. ”Skolans stora utmaning är att bidra till att utveckla det kreativa 
intellektet, inte kväva det.” (Olga Dysthe, 2003, s.139) 
 
 
2.4 Kunskapssyn  
 
Musikämnet är ett ämne som funnits i skolan länge. I olika skrifter tar man upp frågan om 
musikämnets värde idag är detsamma som för de andra ämnena. Eva Gannerud (2001) menar 
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att man ofta tillskriver ett högre värde till de ämnen som är ”manliga”, t.ex. matematik och 
naturorienterade ämnen. En annan synpunkt inom detta område är frågan varför musikämnet 
inte ses som ett kunskapsämne (Skolverket, 2003). Några musiklärare tar i enkätsvaren upp 
musikämnets låga status och att musiken inte ses som ett riktigt ämne (Sandberg, 1996). 
Undersökningar visar att vissa kollegor till musiklärare tror att det eleverna gör på musiken är 
att sjunga lite, en annan musiklärare säger att det finns en nedlåtande inställning från kollegor 
(Lindgren och Folkestad, 2003; Sandberg, 1996). Teoretiska kunskaper är bra, men de kan 
absolut inte på något sätt ersätta praktiska aktiviteter. I de praktiska uttrycken får vi tillägna 
oss metoder att bruka oss själva, det är väldigt viktigt. Det måste finnas kopplingar mellan 
forskning, teorier och verkliga metoder (Uddholm, 1993).  
 
På Nationellt centrum för flexibelt lärandes hemsida (Lena Nordung, 2005) kan man läsa om 
Howard Gardner, en betydande person för en ny syn inom pedagogiken. Han ifrågasätter den 
enligt honom klassiska synen på intelligens som finns i facklitteratur och som är förankrad 
hos allmänheten (Gardner, 1994). Han är kritisk till att vissa förmågor kallas för intelligenser 
medan andra blir benämnda som talanger. Inget fel på orden i sig, men han menar att det inte 
ska vara någon rangskillnad utan att alla ska antingen kallas för talanger eller intelligenser 
(Gardner, 2001). Om vi kan vidga synen på det mänskliga intellektet ordentligt kan det leda 
till att vi kan se på det mer rättvist och få en mer heltäckande undervisning (Gardner, 1994). 
”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan hur du är intelligent” (Nordung, 2005, s.1). 
Diskussionen om talanger och intelligenser visar på en åtskillnad mellan teori (intelligens) 
och praktik (talang).  
 
Gardner introducerade 1999 flera olika infallsvinklar/ingångar till lärandet, för att 
tillgängliggöra lärandet för så många elever som möjligt genom att de har olika 
inlärningsprofiler. De studerande skulle då enligt honom bli mer motiverade för att gå in i 
materialet och fördjupa sig i det med ett större engagemang. Hans idé omfattade sju olika 
infallsvinklar, han föreslog (Nordung, 2005): 
 

• den narrativa, där man följer ett berättande spår eller skapar ett drama 
 

• den logiska, där man följer ett logiskt spår och debatterar logiska frågor 
 

• den numeriska 
 

• den filosofiska, där man följer ett filosofiskt spår och diskuterar  
                                  existentiella frågor 
 

• den estetiska 
 
• den personorienterade, där man följer personer, fiktiva eller verkliga,  

                                  en berättelse med interaktion, sociala relationer, personliga  
                                  levnadshistorier etc. 

 
• den experimentella, där man utför biologiska eller sociopsykologiska  
        experiment eller bearbetar relationer mellan sociala klasser eller  
        relationer (Nordung, 2005) 

  
Skolans så kallade praktiskt-estetiska ämnens företrädare har under lång tid känt sig 
undertryckta i den traditionella skolkulturens betoning av det ur deras synvinkel intellektuella. 
Därför blev intresset stort från deras sida när Gardner tog upp vikten av musikalisk och 
kroppslig begåvning (Gardner, 2001). Han myntade uttrycket ”multipla intelligenser” och han 
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menade att den västerländska skolan har missat att ta fram intelligenserna och låta dem 
komma till sin rätt. Han har definierat nio olika intelligenser som han anser att var och en av 
oss har, men det finns skillnad i till vilken utsträckning man har dem. De enda två 
intelligenser som har uppmuntrats mer har varit verbal och logisk/matematisk intelligens. 
Naturintelligens, samt kinestetisk, musikalisk, intrapersonell, interpersonell, spatial och 
existentiell intelligens har fått stå tillbaka i skymundan (Nordung, 2005).      
 
         
 

 
Bild 1: (Nordung L. 2005. http://larstilar.cfl.se) 

 
 
Om människor skulle få använda sig av sin bästa intelligens, sin kreativitet, sina talanger, sina 
intressen och sin personlighet i lärandet, menar Gardner att motivationen och engagemanget 
skulle öka. Elisabet Jernström och Siw Lindberg (1995) skriver att när det gäller skolan så 
finns det stöd för helhetssynen i läroplanen, däremot i det konkreta arbetet prioriteras för det 
mesta de teoretiska kunskaperna i alla fall. Vidare tar de upp att det blir en överbelastning av 
den vänstra hjärnhalvan, vilket i sin tur kan leda till uttråkning och att eleverna får en sämre 
inställning till skolan. Karin Wallin (2001) tar upp vikten av att se till barnens alla sidor. Där 
lyfter de fram problematiken med att skolan och kulturen skiljer huvudet ifrån kroppen. 
 
Loris Malaguzzi brann för att prioritera det praktiska före det teoretiska. Det borde man enligt 
honom. Proffesor Loris Malaguzzi var eldsjälen och grundaren av en ny syn inom förskolan, 
Reggio Emilia. Grunderna i Reggio Emilias pedagogiska syn är dialoger, reflektion och att 
sätta stort värde i olikheten. Själva processen är centralt, själva resan i sig. Pedagogik är en 
förmedling av kunskap i deras syn och man bör inte lära barn saker de kan lära sig själva. 
Möten och konfrontationer mellan människor föder kunskap. Teorin och praktiken måste 
hänga ihop för att det ska ha relevans (Wallin, 2001).  
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”I Reggio ser man miljön som en pedagog. Man vill alltså att miljön skall  
stimulera och inspirera barnen” (Wallin, 2001, s.22). Hjärnforskare av idag 
 vet att en rik barndomsmiljö som uppmuntrar till problemlösande, vägval  
och hundra språk påverkar våra hjärncellers kopplingsmöjligheter, mängd  
och mångfald. En hjärna utvecklas om den får brukas” (Wallin, 2001, s.93). 
 

Den pedagogiska miljön är i fokus och bör främja kreativitet och lärande. Om pedagogiken 
inte ses i samband med det, arbetstider och rutiner, betyder det att man rent praktiskt inte ser 
barnet som en helhet (Wallin, 2001). Enligt (Bjorkvold, 1991) anser många talesmän för 
musiken att musikämnet i skolan måste motiveras för egenvärdet i sig. Detta istället för att 
musikämnet ska vara ett hjälp- och stödämne för andra, mer centrala ämnen som 
naturorienterade ämnen och matematik. Vidare menar han att debatten om musikens 
berättigande plats i skolan är viktig. Kristendomen banade förut vägen för att musikämnet 
skulle få en central plats. Tyngdpunkten har på senare tid lagts på ämnets nyttoaspekter. 
Genom att vikten har hamnat där så har musiken i sig möjligen fått mindre betydelse. 
 
 
2.5 Resurser - ledning 
 
När det gäller prioriteringen av musikämnet i skolan så lyfter Uddholm (1993) fram att musik 
är mycket lågt prioriterat i de flesta pedagogiska verksamheter. Musikämnets antal timmar har 
krympt genom åren och svårigheterna att finna tid för en fodrande konstform i skolan, som 
musik, blir därför uppenbara (Österling, 2002). Musiklärare får oftast ingen tid och inga 
resurser för att kunna lyckas ge musikämnet ett meningsfullt innehåll. Många kämpar och 
kämpar, men risken att timantalet minskar ännu mer är stor på grund av att musikämnet inte är 
ansett som ett viktigt ämne (Uddholm, 1993). Enligt Sandberg (1996), så säger en intervjuad 
musiklärare att musiken är oerhört eftersatt på skolan.  
 
Angående resurser så tar Uddholm (1993) upp att musik, drama och bild i 
pedagogikutbildningar får ytterst lite resurser. Han skriver att det leder till att den lilla 
erbjudna undervisning som finns då sänker självförtroendet hos blivande pedagoger, istället 
för att höja det. Enligt Uddholm (1993) så ställs det inte ofta krav på musikläraren, så länge 
som lektionerna inte går över till att bli urartade. 
 
Stora grupper och klasser har väldigt olika betydelse för olika ämnen. I Lindgren och 
Folkestad (2003), lyfter de fram problematiken med att ha musik med stora grupper. Det har 
visat sig verka begränsande på innehållet i undervisningen i musik, enligt dem. De lyfter 
vidare fram att möjligheterna för elever att utvecklas i musikämnet är oerhört mycket större 
med mindre grupper. En ytterligare förutsättning som är viktig är tillgången till bra lokal och 
utrustning. Sen tar de upp att musiklärare ser en stor brist i att skolan endast har en musiklokal 
som alla skolans elever ska dela på.  
 
Stensmo anser att individualisering av verksamheter i skola, klassrum eller andra miljöer för 
undervisning och lärande är ett centralt begrepp i de nya lärarrollerna. Det bryter mot det 
klassiska mönstret en lärare en klass. Istället förväntas läraren ha en en-till-en relation till sina 
elever. Många lärare anser att situationen är ouppnåelig eftersom skolan fortfarande är 
organiserad efter det traditionella en lärare och en skolklass med cirka 30 elever som ska 
samsas i ett rum. De pedagogiska styrdokumenten pläderar för att individualisering av 
undervisning och lärande. Det krävs en stor omorganisation för att det ska bli möjligt 
(Stensmo, 2002).  
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Enligt Lindgren och Folkestad (2003), poängterar en av rektorerna på en skola att man bör 
anställa tvåämneslärare. Med motivet att om samma lärare också finns med som lärare med i 
andra ämnen, så kanske de praktisk-estetiska ämnenas status kan höjas. I ett enkätsvar från en 
musiklärare redovisat av Ek (1989) framgår att skolledningen lägger sig i detaljer som 
storleken på kören och val av sånger osv. I Sandberg (1996) lyfts problematiken med bristen 
av resurser fram, att musiklärarna upplever att de har större arbetsbörda med 
lektionsförberedelser. Problem i samband med musikundervisningens genomförande rör 
främst utbildnings och kompetensfrågor, materiella och tidsrelaterade resurser, situationen i 
lärarnas arbete, samt musikämnets position och status i skolarbetet. Ett annat problem är att 
förverkliga målen som sätts upp. Det kan vara stora skillnader mellan kursplaner och 
genomförandet av planerna. 

 
”Inom grundskolan finns det långa vackra målformuleringar och  
beskrivningar om vad ämnet musik ska innehålla, men det är en ren  
papperskonstruktion. I verkligheten är musikämnet ett ämne som kan  
utformas lite hur som helst”. (Uddholm, 1993 s.20)  

 
 
2.6 Lärarkompetens och få representanter  
 
Lite över var tionde musiklärare i högstadiet tar upp att musikämnet är dåligt representerat i 
arbetslaget och dessutom i den lokala arbetsplanen. Därtill framkommer det att det finns 
nedlåtande inställning. Det sker från såväl elever, föräldrar som kollegor (Sandberg, 1996).  
Enligt Lindgren och Folkestad (2003), indikerar tidigare forskning på att svårigheter för en 
musiklärare i sitt ämne hänger ihop med ämnets status, få musiklärare, samt rektorns bristande 
kunskap om ämnets innehåll. Det är en problematik i sig eftersom det indirekt är rektorn som 
avgör hur skolans musikaliska verksamhet utformas.  
 
Problem i samband med musikundervisningens genomförande rör främst utbildnings och 
kompetensfrågor. Dessutom har musiken ett stort behov av materiella och tidsrelaterade 
resurser. Situationen i musiklärarnas arbete är väldigt tung och musikämnets position och 
status i skolarbetet är låg, vilket medför problem (Sandberg, 1996). Ek (1989) lyfter fram 
problematiken med att trots att musiklärarna har lika lång utbildning, de undervisar på samma 
stadier och de har ett såväl psykiskt som fysiskt mer ansträngande undervisningsämne, så 
visar det tydligt att de får en lön som understiger adjunkternas.  
 
 
2.7 Sammanfattning 
 
I styrdokumenten fokuseras det på att musik förenar människor och engagerar både tanke och 
känsla på ett omedelbart sätt. Musiken har betydelse för personlighetsutvecklingen och 
lärande, en gränsöverskridande karaktär. Dessutom påverkas varje individ samtidigt på flera 
olika medvetna nivåer av musik och den utgör ett viktigt redskap för lärande, rekreation, 
bearbetning av medvetna och omedvetna intryck. Förmågan till eget skapande är en annan 
viktigt sak som eleverna ska få tillägna sig. Skolans arbete måste ge utrymme för olika 
kunskapsformer och att eleverna skall få uppleva olika uttryck för lärandet. (Skolverket, 2000; 
Lpo 94).  
 
En enkätundersökning om kollegors syn på musiklärare visar på att kollegorna i andra ämnen 
visar god förståelse, enligt en musiklärare. Musikens främsta nytta som en av 
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människosläktets djupaste källor till glädje och upplevelse förs fram och att det hela gör en 
fundamental nytta. Musiken är dessutom central både för människans vidare utveckling av sin 
karaktär och för musik som stimulans i skolämnena. En positiv aspekt som kommer fram är 
att eleverna har ett starkt intresse för musik. (Ek, 1989; Bjorkvold, 1991). 
 
Angående musikämnets värde och betydelse för elever och skola fann jag vid 
litteraturgenomgången flera exempel där ämnets låga status beskrevs. Flera författare 
uppmärksammar musikämnets status som något problematiskt. En oro för att musikämnet på 
grundskolan och lärarutbildningar bara kommer att vara ett obligatoriskt ämne ett kort tag till 
förs fram. Situationen i musiklärarnas arbete är väldigt tung och musikämnets position och 
status i skolarbetet är låg. Vidare tar de upp problematiken med att musikämnet är ett 
lågstatusämne i vissa skolor. I enkätsvar säger lite över var tionde musiklärare att det är 
allmänt negativa attityder till ämnet och att musiken har låg status. Problem med statusen för 
musikämnet i jämförelse med andra ämnen tar flera författare upp. Ofta tillskrivs det ett högre 
värde till de ämnen som är ”manliga”, t.ex. matematik och naturorienterade ämnen och vissa 
lärare anser att ämnet musik inte värderas lika mycket som andra ämnen. En annan synpunkt 
inom detta område är frågan varför musikämnet inte ses som ett kunskapsämne. (Uddholm, 
1993; Sandberg, 1996; Gannerud, 2001; Skolverket, 2003). 
 
Vidare skriver flera författare om vikten av att se till barnens alla sidor. Facktänkandet är det 
som dominerar i vår samhällssyn på kunskap, många pedagoger försöker sortera och bedöma 
sina klasser. Kunskap kan ses som ett resultat av nyfikenhet, men istället söker många i 
böcker efter sanningar. Problematiken med att skolan och kulturen skiljer huvudet ifrån 
kroppen kan göra att motivationen sänks. Istället skulle de studerande bli mer motiverade 
genom flera olika infallsvinklar och ingångar för att tillgängliggöra lärandet för så många 
elever som möjligt genom olika inlärningsprofiler. Där finns en kritik mot att vissa förmågor 
ofta kallas för intelligenser medan andra blir benämnda som talanger. (Wallin, 2001; 
Uddholm, 1993; Gardner, 2001). 
 
Vissa kollegor behandlar musikläraren som mindre vetande och lägre i rang för att denne har 
ett estetiskt ämne. Flera författare tar upp musiklärarens ställning och där framkommer det att 
många musiklärare upplever sig vara ensamrepresentanter och ibland upplever de att de har 
svårt att involveras i samarbetet med andra ämnen och i lärarnas arbetslag. Arbetslag där man 
uppmärksammar lärares olikheter förs fram som ett oerhört bra redskap. (Sandberg 1996; 
Skolverket, 2003; Stensmo, 2002). 
 
Vidare beskrivs musiklärares svårigheter, att de hänger ihop med ämnets status, få 
musiklärare, samt rektorns bristande kunskap om ämnets innehåll. Stora grupper har visat sig 
verka begränsande på innehållet i undervisningen i musik. Vidare framkommer det att lite 
över var tionde musiklärare upplever att de har större arbetsbörda med lektionsförberedelser, 
egen övning samt en ständig jakt på låtar och främst aktuella låtar. Behovet av materiella och 
tidsrelaterade resurser är mycket stort. Om ledningen på skolor, så ser man i ett enkätsvar från 
en musiklärare att skolledningen lägger sig i detaljer som storleken på kören och val av sånger 
osv. (Lindgren och Folkestad, 2003; Sandberg, 1996; Ek, 1989). 
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3. Metod 
 
 
 
3.1 Insamling av empiri 
 
Jag kom fram till att göra intervjuer som jag hoppades skulle vara den metoden som skulle ge 
mitt ämne en bra och genomgående bild. Semikvalitativa intervjuer med tilläggsfrågor föll 
valet på, för att informanterna skulle kunna berätta så uttömmande som möjligt vilket var 
centralt för mig. Jag sökte efter en mer personlig prägel på intervjuerna så att inte mina 
styrningar skulle bli för strama och därmed hindra ytterligare information om ämnet. Valet av 
det semikvalitativa intervjusättet skulle ge större bredd och djup. 
     

”den information som gör det möjligt att förstå lärares syn på undervisning,  
förhållningssätt, målsättningar och planering”(Johansson och Svedner, 2004, 
 s.24). Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så 
 uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar” (Johansson och  
Svedner, 2004, s.25). 

 
De problemställningar som benämns som forskningsfrågor valde jag att belysa genom 
intervjuer av musiklärare och lärare i andra ämnen. Mina frågeområden berör betydelsen av 
musikämnet i skolan och om det kan jämställas med andra ämnen. Informanternas upplevelser 
av musikämnets status utifrån deras och andras perspektiv behandlas, likaså om musiklärare 
behandlas likvärdigt.  
 
 
3.2 Urval  
 
Jag utgick från de skolor som fanns i staden jag befann mig i. I intervjuerna ville jag att 
hälften skulle vara musiklärare och hälften lärare i andra ämnen, för att få en bra inblick 
genom olika synvinklar. Musiklärare var de jag tyckte var de väsentligaste att intervjua. Detta 
i och med mitt fokus och eftersom de och deras ämne är centralt i frågorna. Eftersom jag 
också ville se hur andra lärare såg på ämnet, var kollegorna de som jag tyckte hade närmaste 
insynen och kunskapen i området. Därför valde jag även att intervjua kollegor till 
musiklärarna. 
 
Jag valde fyra musiklärare, de var alla musiklärare jag mer eller mindre kände. De man 
känner har sen tidigare tillit till mig och kan vara uppriktigare. Svedner menar att ”…den 
intervjuade skall ge sin personliga syn och presentera sina personliga ställningstaganden. För 
att intervjupersonen skall vara beredd till detta krävs att denne känner förtroende för 
intervjuaren och respekterar syftet med intervjun” (Bo Johansson ; Per-Olov Svedner, 2001, 
s.26). Dessutom tyckte jag att mina kontakter, musiklärarna var representativa i och med olika 
bakgrunder och kön. De arbetar på gymnasiet, högstadiet och en har högstadiet samt 
årskurserna 4, 5 och 6. Flera hade arbetat på olika skolor. De jag frågade valde alla att ställa 
upp och det blev därför inget bortfall. Jag strävade efter att få till en bra könsfördelning.  
 
Lärarna som undervisade i andra ämnen än musik nådde jag via kontakter genom vänner och 
bekanta. De tre lärarna jag intervjuade arbetar på grundskolan. En av lärarna arbetar på 
lågstadiet och har där musikundervisning i mindre omfattning. Några frågade när de hörde 
vad jag skulle göra att om jag behövde deras hjälp så skulle de gärna ställa upp. Jag tyckte de 
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passade in bra i och med att de också hade olika bakgrunder i form av olika skolor och att det 
fanns lärare som även arbetat i andra städer. De jag frågade ställde upp allihop och det blev 
inget bortfall.  
 
Jag valde att avgränsa intervjuerna till lärare i andra ämnen än musik och musiklärare för jag 
tänkte att de hade störst insikt i mitt område. Pga. tidsomfattningen valde jag att avgränsa mig 
till lärarna och uteslöt elever, ledning och föräldrar. Eleverna tror jag skulle ha svårare att ge 
så mycket information på grund av ett inte behöver tänka på lärarnas situation och ämnena på 
samma sätt. Ledningen fanns det enligt mig inte underlag för att ta med för de rektorer som 
arbetade i den staden jag var i basade över flera skolor och därmed var de för få, det fanns inte 
tillräckligt med rektorer.  
 
De fyra musiklärarna nämns i resultatdelen som Laila, Lennart, Linus och Lisa. De andra 
lärarna har pseudonymerna Emmy, Emanuel och Ellinor. Jag valde fiktiva namn för att få en 
personligare prägel på texten. Dessa namn ansåg jag vara neutrala namn som är vanliga. Jag 
önskade klargöra åtskillnaden mellan de två lärarkategorierna genom begynnelsebokstaven 
och i och med namnvalen redovisar jag kön.   
 
 
3.3 Procedur 
 
För att få bättre förståelse och ökad kunskap om området har jag valt att söka teoretisk 
förståelse för mitt område bland litteratur, artiklar, avhandlingar och styrdokument. Efter att 
ha samlat material och skrivit om det jag funnit så började jag sökandet efter personer att 
intervjua. Jag kontaktade informanterna via mail, telefon eller muntligt och förberedde sen 
frågorna. Intervjuerna skedde på deras arbetsplatser eller i lärarnas hem. En intervju skedde 
delvis även över telefon då det inte gick att ordna personligt möte pga. schemamässiga 
svårigheter och långa avstånd. Vi kunde börja intervjun på skolan, men avslutade den på 
telefon.  
 
Vid intervjutillfällena hade jag grundfrågorna som jag utgick ifrån nedskrivna, med plats för 
att anteckna svaren på frågorna under. Mina grundintervjufrågor finns med i arbetet som 
bilaga; intervjufrågor. Intervjuerna tog i genomsnitt cirka tio minuter, medan den längsta tog 
17 minuter. Jag antecknade själv i fyra av sju intervjuer. De andra genomfördes senare i tiden 
och då använde jag mig av min mobils bandspelarfunktion. Intervjuerna genomfördes 
alltigenom som individuella intervjuer. I efterhand tog två av lärarna kontakt med mig för att 
de ville tillföra mer information som de kommit på i efterhand.  
 
 
3.4 Forskningsetik 
 
Jag informerade om villkoren för deltagandet och att de när som helst fick avbryta 
deltagandet, både under intervjun och senare under arbetet. Vidare upplyste jag dem att de 
skulle förbli anonyma och inte benämnas eller beskrivas så att de gick att känna igen. 
 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
 om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras  
deltagande. De ska därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om 
 att de har rätt att avbryta sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2007, s.7).  
”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och  
avrapporteras på sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av  
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utomstående. I synnerlighet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara  
etiskt känsliga” (Vetenskapsrådet, 2007, s.12). 

 
Informationen kring forskningsetiken var jag tydlig med och inledde intervjuerna med detta, 
det var något alla informanter tog del av noggrant och alla valde att medverka. 
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4. Resultat          
 
 
Jag har valt att i resultatdelen utgå från mina tre problemställningar under syftet och har dem 
som de tre huvudsakliga underrubrikerna. Jag har sen valt att lägga analyser i 
diskussionsdelen. Jag vill påminna om att jag i resultatdelen benämner musiklärarna som 
Laila, Lennart, Linus och Lisa. De andra lärarna har pseudonymerna Emmy, Emanuel och 
Ellinor.  
 
 
 

4.1 Hur upplever musiklärare och andra ämneslärare musikämnets status? 
 
 
4.1.1 Musikämnets status 
 
Här tar jag upp musikämnets status såsom musiklärarna och lärarna upplever det. Om de 
tycker att musikämnet kan jämställas med andra ämnen eller inte är centralt. 
 
Musikens status är enligt Ellinor inte så hög, av någon anledning som hon inte kommer på. 
Lennart tycker den är helt okej, det är skillnad mot förr då ämnet hade lägre status, medan 
Linus tycker att statusen är mycket ojämn. Han upplever att musikämnet är dualistiskt. Emmy 
och Emanuel säger att musikens status har ökat. Emanuel tror som Linus att den stora 
fokuseringen i samhället på musik, genom TV kan ha påverkat statusen positivt. Linus tar upp 
den stora betydelsen musikämnet har för de flesta elever genom media och inom näringslivet 
har upplevelsesektorn utvecklats till att bli den största, både vad det gäller antalet anställda 
och i omsättning. Främmande språk är en annan faktor som är stor och eleverna möter dagliga 
kommentarer kring samhällsproblem i texter på låtar, inte minst på engelska. Däremot tycker 
inte han att musikämnet kan jämställas med andra ämnen i skolan i och med att han inte 
tänker utifrån vad han anser utan hur han upplever att andra tycker och tänker. 
 
Emanuel tycker att musikämnet är lika betydelsefullt och jämställt som andra ämnen, utan 
någon skillnad. Emmy tycker att musikämnet inte kunde jämställas lika bra förut, men det 
tycker hon nu. Det kan enligt henne ha en orsak i att ämnet nu är tydligare för att det finns 
målbeskrivning. Eftersom det är ett annorlunda, skapande ämne så behövs det tydlighet för att 
man ska kunna jämföra. Både Laila och Lennart tycker att musikämnet kan jämställas med 
andra ämnen i skolan. De tar båda upp vikten av att forskningen har hjälpt musikens status, 
genom att visa på de positiva effekterna med att musicera och att det har positiva effekter på 
andra ämnen. Detta tycker de har hjälpt till att höja musikens status. Musikämnet har enligt 
Lennart ”rätt stor” betydelse och många elever frågar konstant om de får spela på rasterna 
vilket han tycker är väldigt roligt och det är något han i hög grad stöttar trots att det är lite 
krångligt. Ellinor tycker att musikämnet är viktigt, t.ex. som kulturbärare. Vidare tar hon upp 
att många av hennes kollegor som inte är musiklärare men ska undervisa i ämnet, tycker att 
det är svårt. I och med det har det varit lättare att välja bort det än andra ämnen. Ämnet musik 
kan enligt Lisa jämställas med andra ämnen i skolan. Däremot har hon upplevt att det finns en 
negativ syn bland andra kollegor och ledning. 
 

Ja, alltså det här är ett ämne som är kul! De e det som är så roligt! Ja, så det  
är inte allvar. Och det är lite konstigt också att det som är så kul inte är på  
allvar. Om jag inte pratar om ES(estetiska programmet), utan pratar utifrån  
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grundskolan, där har musikämnet en ringa betydelse. På grundskolan så  
skärs det bort. På gymnasiet, på ES, här är det ju jättebra! På resten av  
gymnasiet är det urdåligt! (Lisa) 

 
Det finns en problematik kring kunskapssynen i skolan. Lisa berättar om den och utrycker sitt 
missnöje med att musikämnet kan framställas som ett ämne som inte är på allvar för att det 
kan vara roligare än andra ämnen. Hon arbetar på estetiska programmet och där har hon 
positiva erfarenheter, däremot upplever hon synen på ämnet, utanför programmet på resten av 
gymnasiet, som negativ.  
 
 
4.1.2 Kollegor om musikämnet 
 
Både lärarna och musiklärarnas syn på vad kollegor tycker om musikämnet redovisas här, 
även det som framkommit om varför de tror det. 
 
Vissa kollegor tycker inte att musikämnet är jämställbart i status med de andra ämnena, enligt 
Emanuel. Det är olika tycker Lennart. Det beror på inställningen enligt honom. Emmy tror att 
kollegorna ser på musikämnet som en trivselfaktor och att det är ett viktigt ämne för barnen 
och Ellinor tar upp att lärarna tycker att det är skönt och bra när musiklärarna håller i ämnet 
istället för lärarna i andra ämnen. Hur lärare ser på musikämnets status tycker Lisa är svårt för 
att det är hennes känslor och går inte att ta på, tycker hon. Men hon tycker att det är skillnad 
om hon pratar i grupp med andra lärare än om hon pratar enskilt med en lärare. När hon pratar 
med andra lärargrupper är statusen låg. Där upplever hon att de utbyter negativa blickar, 
nickar och säger ”ja, ja, ja” när hon och andra musiklärare pratar.  
 
Lisa tycker att det är intressant att en kurs hon har i kör (där både lärare och elever är med) 
har gjort att statusen gått upp enormt. Hon tror att de som tycker musikämnets status är låg 
har den åsikten pga. okunskap, rädsla och sina egna erfarenheter av musik. Där finns det en 
hel del lärare som har haft erfarenheter av en lärare som man ska sjunga upp för och så fick 
dom betyg efter det. Den kunskapssynen betydde att vissa kan och vissa kan inte, enligt 
henne. Där har hon förståelse för att de lärarna inte tycker att musikens status är hög eftersom 
man inte gjort så i matematik eller andra ämnen. Lisa tillägger att det bland allmänheten finns 
åsikter om att undervisning i musik inte är ”något riktigt” till skillnad från undervisningen i 
teoretiska ämnen. 
 
Laila tycker att lärare ser väldigt olika på musikämnets status och att det beror på kunskaperna 
om ämnet. Lennart tycker att om musikämnet behandlas annorlunda så handlar det i sådana 
fall om dålig kännedom om effekten av jämställdhet. Några kollegor tycker att musikämnet 
handlar om ”klapp- och klangverksamhet”. Andra ser ämnet som både konstnärligt, 
kommunikativt och även som ett hjälpmedel vid språkinlärning, enligt Linus. 
 
 
4.1.3 Musikämnet i relation till andra ämnen 
 
Det finns många uppdelningar av ämnen. Ett av det vanligaste är att skilja på teoretiska och 
praktiska ämnen. Vissa undrar varför det ska finnas någon åtskiljning av de olika ämnena och 
andra tycker det är självklarhet. Här får vi ta del av de olika lärarnas upplevelser om 
musikämnet i jämförelse med andra ämnen. 
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Emmy tycker att musikämnet är viktigt för det är ”fritt skapande och viktig kontrast till 
hårdplugg”. 40 min tycker hon är lite som undervisningstid och hon har upplevt att eleverna 
ser musiken som rekreation. I timplanen gentemot ämnen, svenska, matematik, engelska och 
So/No så tycker Emanuel att ämnet behandlas annorlunda och inte är jämställt. Däremot så är 
det jämställt med bild, enligt honom. Ellinor tycker att musikämnet har större chans än andra 
ämnen i konkurrensen med ”läsa, skriva och räkna” (svenska och matematik) i de första åren.  
 

Mitt mål med all undervisning är att man ska lära sig att få så mycket mod  
att man otvunget kan framföra saker och ting i större grupp, så småningom.  
Där tycker jag musik är en bra väg att lära sig såna saker. Jag arbetar  
mycket med att alla ska våga sjunga, dansa osv. (Ellinor). 

 
Musikämnet tycker Linus är mycket speciellt. Han tror inte något annat ämne behöver lika 
stor teoretisk underbyggnad i grundskolan. Han framhåller även vikten av musik när det gäller 
fin- och grovmotorik, där tycker han musik ger den största praktiska utmaningen inom 
motoriken. Lisa vill framhålla musik som det ämnet där eleverna lär sig social kompetens, de 
lär sig stå för sig själv, de lär sig stå inför andra. Hon tycker att de får lära sig våga göra saker 
som man kanske inte gör i andra ämnen, som de hon nämnt. Även Laila tycker att det är ett 
ämne där eleverna får tillgång till att stärka sitt självförtroende mer än i andra ämnen. Lennart 
anser att musiklektioner innebär ett annat engagemang från läraren att lära ut materialet, 
samtidigt som han ska se att alla kan det och hjälpa elever medan han fortsätter leda hela 
klassen. Det är inte som i t.ex. matematik då man kan ta sak för sak. 
 
 
 
4.2 Vad möjliggör/hindrar arbetet för musiklärare i skolan? 
 
 
4.2.1 Ledning 
 
Schema och tid är något som ständigt är väldigt närvarande för lärare. Här ger de olika lärarna 
sin syn på hur ledningen ser på musikämnets och musiklärares tid och hur ledningen ser på 
musikämnets och musiklärares status. 
 
Linus berättar om en situation då han hade en blind elev. När den eleven skulle ha musik 
använde man lektionstiden som konferenstid för hans assistent. Linus menar att det förutsätts 
att elevassistenter inte behövs på musiken och att det här exemplet motiverades med att 
eleven hade ett stort musikintresse som skulle göra att det gick bra att vara utan assistent. På 
30 år säger Linus att han aldrig haft ett riktigt bra schema mer än ett år. Lisa tar upp 
undervisningstimmarna. De som undervisar i musik och estetiska ämnen har enligt Lisa högre 
antal arbetstimmar per år jämförelsevis med dem som undervisar i andra ämnen, nästan 100 
timmar mer i och med konserter och enskilda lektioner osv. Hon tycker det är ganska mycket 
och hon säger att de har samma lön. Lisa tycker att problematiken kring tiderna har blivit 
sämre. Hon tyckte det var bättre förut när hon hade undervisningsskyldighet. Då gjorde hon 
ett antal timmar i veckan och då lade sig inte någon i det. Nu har hon arbetstid, och ska göra 
45 timmar i veckan och 35 timmar ska vara på arbetsplats.  
 

Under dessa år har jag haft två riktiga ämnes-studiedagar. Det säger väl allt!  
En kommentar jag fått vad det gäller schemat var: Du kan kanske ta lång- 
lunch på fredagen och gå hem ett par timmar? Då kan vi räkna bort den  
tiden! (Linus) 
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Linus börjar 8.00 och slutar 15.15 i stort sett varje dag. Det blir mer än 35,5 timmar, vilket är 
de antal timmar han ska ha. Musikämnets behandlades annorlunda förut angående 
undervisningsskyldigheten enligt Laila, musiklärare hade högre undervisningsskyldighet än 
andra ämnen. När Laila pratar med ledningen tycker hon att förståelsen känns bra, men sen 
när det ska till handling så blir det låg förståelse, enligt Laila. Ellinor tar upp att musikämnet 
inte har så stor schemaplats i skolan, enligt henne. Både Emmy och Emanuel anser att 
ledningen tycker att musikämnets status är hög och att ledningen är positiv när det gäller 
musik.   
 

Hur jag än hade kompat så hade jag 20-30 timmar som jag inte hade tagit  
ut. Å då e det bara timme för timme, inte kvällstid. Då stressade jag mig  
så oerhört så när det tredje året skulle börja sa jag att jag inte tänkte skriva  
upp något mer.  Jag mår skitdåligt, jag mår skitdåligt som lärare när jag  
känner att jag måste skriva varenda minut och när jag gör det så spelar  
det ändå ingen roll. Dom har inget förtroende tycker jag och det är tråkigt.  
Det beror nog på statusen. Så det är nackdelen. Att ska man jobba med  
det här så får man ta det. Så jag tror att en rörmokare skulle bli lite  
stressad, tror jag. Men, det tror jag de flesta förstår, att man aldrig kan få  
igen tiden. (Lisa) 

 
Lennart tycker att till ytan är det en bra inställning från ledningen, men han undrar om det 
verkligen är så. Han tycker att det är svårt att säga, men han har känt en negativ skillnad 
ibland. Han berättar att han en gång skulle på kurs. Då funderade ledningen på om det 
behövdes vikarie för musiken. Det tror han inte skulle aldrig ha hänt i något annat ämne. Lisa 
tror att ledningen tycker att statusen är hög och att musiklärare har ganska bra status. 
Problemet tycker hon är att man måste arbeta på fritiden, lägga repetitioner och konserter där. 
Då menar hon att ledningen inte alltid ser att, att om de ska få kvalitetsundervisning så måste 
de göra en konsert eller redovisning. Där tror Lisa att statusen är låg. Hon jämför med en 
rörmokare där hon säger att man inte skulle be rörmokaren att inte ta betalt och rörmokarna 
slutar klockan fyra och då går dom hem, oavsett om badrummet är klart eller inte. 
 
 
4.2.2 Ramfaktorer 
 
Resurser är en stor fråga på skolorna idag. Hur mycket ska varje ämne ha att röra sig med och 
kan man tänka långsiktigt eller kommer det att ändra sig? Här hamnar ledningen i fokus i och 
med att de bestämmer det mesta kring resurser och ramfaktorer. 
 
Pengar till musiken är inte något problem alls på Emmy och Ellinors skolor. De tycker 
ledningen ställer upp för musiken. Ellinor tycker att fortbildningen i musik för ”vanliga 
lärare” inte är så bra, hon tycker de skulle behöva fortbildning på piano t.ex. Däremot vet hon 
att de får hjälp från ledningen om de behöver t.ex. specialutbildad musiklärare till barn med 
koordinationssvårigheter. Alla lärare tycker att det är positivt och spännande i och med den 
hjälpen. I spartider hamnar musiken lågt, enligt Laila.  
 
Lisa tycker inte ledningen visar förståelse när det gäller övertid. Att hon inte vill ställa in 
lektioner utan ta bort arbetstid istället. Däremot om hela gymnasiet gör någonting så 
kompenseras det ut rejält! Då berättar Lisa att det blir en hel dag för alla för att det har varit 
övertid. Det har aldrig hänt när det gäller musiklärare, enligt henne. Hon kommer på att hon 
inte tänkt på att förberedelsetid aldrig heller räknats. Linus och Lisa framhåller att de båda har 
det bra när det gäller ramfaktorer som med salar och material. De vet musiklärare som är 
förtvivlade, som saknar sal, bra material och instrument. Musiklärare som hamnar i en liten 
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källarlokal och så träffar de inte de andra lärarna. Lisa tycker att den biten är lika viktig, den 
sociala som där försvinner.  
 
 
 
4.3 Är musikläraren särbehandlad? 
 
 
4.3.1 Musikläraren  
 
Här sätts fokus på hur musiklärare och lärare i andra ämnen upplever att musiklärarna 
behandlas.  
 
Musiklärare behöver inte vara med på föräldrasamtal, men på konferenser, säger Emmy. Det 
vet hon kan ses som orättvist. Både av de lärare hon pratat med och hon själv tycker att det 
ses som orättvist. Likaså att musiklärarna inte behöver ge så utformliga omdömen, det gör att 
det är mer arbete för de andra lärarna, enligt Emmy. Lennart tycker att musiklärarna 
behandlas annorlunda angående sysslor, inte annars. Laila tycker inte att musiklärarna 
behandlas annorlunda. Ellinor kan inte heller komma på något tillfälle då det skulle vara 
någon skillnad. På Ellinors skola är dom väldigt angelägna att få hjälp med musik i alla 
former, enligt henne. Hon berättar att musiklärare privat har sagt till henne att man inte är lika 
välkomna på alla ställen.  
 
Varje terminsstart, i stort sett varje konferens tycker Linus att han som musiklärare 
särbehandlas. Han säger att han måste glida mellan olika arbetslag. När det inte fungerar pga. 
brister i information så behandlas han nedlåtande. Emmy och Emanuel berättar båda att 
musikläraren är jätteviktig och uppskattad vid kringaktiviteter som lucia och avslutningar! Det 
känner Lennart av att han då är extra viktig, men han menar att det finns problematik kring att 
det är så många uppträdanden per år utan ersättning. Att ha musiklärare som spelar och leder 
danserna tillsammans med oss är mycket lättare och trevligare än när vi gjorde det själva med 
bandspelarens hjälp, berättar Ellinor. Hon menar att de aldrig skulle klara sig utan 
musiklärare.  
 
 
4.3.2 Lärarkompetens 
 
Musiklärarna och lärarna i andra ämnen tar upp deras syn på yrkesutövningen och 
kompetensen i musikämnet. 
 
Ellinor tycker att det blir lite väl varierande nivå på musikundervisningen i och med att hon 
själv måste hålla i den ibland. I engelskaundervisningen har musiken kommit att få en större 
roll för att det är enklare att sjunga fram orden enligt Ellinor. Linus berättar att när han skulle 
ha en lektion lades det en konferens så hans elever arbetade själva. Det tyckte ledningen gick 
bra eftersom det var musikämnet och eleverna skulle då lättare klara sig utan musikläraren än 
i andra ämnen där läraren ansågs viktigare. 
 

Musik är ett rörigt ämne, tycker jag. Det är lite mindre ordning och inte lika  
styrt. När vi andra lärare varit där blir vi irriterade och vi tycker inte om den  
där oordningen. Det är många av oss som inte skulle vilja jobba så. Jag vet  
inte om det beror på läraren eller ämnet…kan förstås bero på läraren. (Emmy) 
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Som musiklärare måste du räkna med undervisning i en mot en situationer stora delar av 
lektionerna och samtidigt ha lektion i helklass, enligt Linus. Det krävs dessutom att 
musiklärare ska arbeta ideellt, inte minst som extra vaktmästare, enligt honom. Lisa anser att 
det är låg status, när det gäller yrkesutövningen. Men när lärare och ledning går på teatern då 
är det en helt annan sak, säger Lisa. Hon anser att det är annorlunda för att det ses som 
finkultur och någonting man ska tycka någonting om. Lisa upplever att hennes arbete anses 
som en sysselsättning som hon ska vara glad att hon får betalt för. Emmy tar upp att 
musikämnets vikt har ökat med åren för att det finns en musiklärare, och det krävs 
musiklärare nu. Hon kommer ihåg att man förr hade en bandspelare man sjöng efter med 
klassläraren. 
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5. Diskussion          
  
 
Diskussionen är uppdelad i metoddiskussion och resultatdiskussion där jag sammanfattar och 
resonerar hur jag valt att göra min uppsats, samt vad jag kommit fram till.  
   
  
5.1. Metoddiskussion  
 
Metoden jag valde blev intervjuer. Jag använde mig av kvalitativ intervjumetod för att jag var 
ute efter personliga åsikter. Jag avgränsade mig till att intervjua musiklärare och lärare i andra 
ämnen. Detta eftersom musiklärares ämne och deras egen status var i fokus och deras kollegor 
ansåg jag var de som stod dem närmast och därigenom hade en bra insyn i det jag ville 
undersöka. Mina informanter var spridda från några olika skolor och stadier, samt av olika 
kön för att bredda urvalet. Alla lärare var några jag mer eller mindre kände, genom vänner 
och bekanta, vilket gjorde det lättare att få informanter som ställde upp på en intervjustudie i 
en stressig del av terminen (innan jul). Så var fallet för alla utom två som jag intervjuade 
senare. Intervjuerna kan ha påverkats av att jag kände informanterna på ett eller annat sätt. Jag 
kände att de ville öppna sig mycket för att ställa upp för mig. Om lärarna i andra ämnen hade 
negativa åsikter om musikämnet eller musikläraryrket kanske de valde att hålla igen för att det 
var jag som intervjuade.  
  
Under de första intervjuerna antecknade jag själv vilket gav ett varierande resultat. Vid 
snabba och långa svar, märkte jag att jag hade svårare att hänga med och det kan ha påverkat 
mängden av information utifrån svaren. Detta i motsats till när svaren var kortare, 
fundersamma och långsamma. Då hade jag inte några problem att anteckna och all 
information kom med. I och med de två sista intervjuerna så använde jag mig av min mobil 
som bandspelare för att förbättra möjligheterna att hinna med. Intervjutekniken förbättrades i 
och med att jag lärde mig av erfarenheterna från intervjutillfällena, vilket påverkade 
intervjuerna till det bättre. Det var även tur att jag hade bandspelare de sista intervjuerna, för 
en av lärarna pratade mycket välvilligt och den andra ännu välvilligare och hade nog funderat 
mycket angående ämnet. Den information som då tillkom hade jag haft svårt att anteckna 
precist för hand. Hade jag haft den erfarenheten idag, hade jag valt att ha bandspelare under 
alla intervjuer.  
 
Några av informanterna tyckte att ämnet var svårt ”att ta på” och de kom inte ihåg några, eller 
kunde bara dra sig till minnes få tillfällen då de funderat på, eller pratat om detta området. 
Vissa verkade besvärade eller tyckte att det var ett svårt ämne. Det gjorde att det blev en stor 
skillnad i intervjulängderna och svaren jag fick. Intervjufrågorna tyckte jag täckte mitt syfte 
bra, men en fråga känner jag blev lite väl lik den andra, det var fråga 5 som kom för nära 
fråga 1 (se bilaga; intervjufrågor). Även om den var annorlunda så hade vi oftast kommit in på 
det tidigare och det gjorde att de hade svårt att tillägga något ytterligare. Musikintresset för 
lärarna i andra ämnen i musik kan ha påverkat resultatet, tyvärr vet jag inte hur deras intresse 
till ämnet var. I sökandet inför litteraturgenomgången har jag lagt stor vikt i att söka reda på 
både det positiva och negativa jag hittat, trots det så hittade jag lite av positivt material 
angående musikämnets och musiklärares status. Jag har under hela arbetet strävat efter att 
vara helt opartisk och öppen för information av alla dess slag.     
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5.2. Resultatdiskussion  
 
Jag upplever att mitt resultat har visat på musikämnets status utifrån några lärares syn hur de 
upplever musikämnets och musiklärares status. Jag har fått fram att de flesta lärarna oavsett 
ämne tycker att musikämnet är jämställt med de andra ämnena, vilket syftar på deras 
personliga åsikt. Statusen på ämnet anses av informanterna vara någonstans mellan bra och 
dålig, eller att den kan skifta och vara ojämn. Musikämnet har en högre status än förr pga. 
tydligare målbeskrivning och genom medias fokus på musik har fått statusen att höjas och 
musikämnet. Ämnet har dessutom stor betydelse för eleverna, vilket bekräftas i 
litteraturgenomgången av Ek (1989). Vidare framkommer det i mitt resultat att musikämnet 
inte ses som att det är på allvar, vilket gör att statusen på ämnet framgår som lägre. I 
litteraturgenomgången framkommer det en liknande syn att det finns negativa attityder till 
ämnet och att musiken har relativt låg status i skolarbetet och inte är ansett som ett viktigt och 
även riktigt ämne (Sandberg, 1996; Ek, 1989; Uddholm 1993). En annan syn från lärarna har, 
är att statusen har höjts genom åren och blivit bättre i och med forskningen av musikens 
betydelse.  
 
Angående kollegornas syn på musikämnets status visar resultatet att lärarna anser att 
kollegorna har olika uppfattningar om ämnet i jämförelse med litteraturen där musikämnet 
inte tas på allvar av kollegorna, vilket anses vara en djupt förankrad syn (Ek 1989; Sandberg, 
1996). Mitt resultat visar att kollegorna ser musik som alltifrån ”klapp och klangverksamhet” 
till konstnärligt, kommunikativt och hjälp till andra ämnen. Några av lärarna tror att den 
negativa synen på musikämnets status från kollegor beror på okunskap, rädsla och egna 
negativa erfarenheter. Det centrala i vad lärarna i andra ämnen berättar, är att musiken är 
viktig p.g.a. att det är en bra kontrast och ett skapande ämne. De tar även upp musiken som en 
bra väg att stärka självförtroendet, social kompetens och att bli modigare. 
 
Jag menar att det som möjliggör och hindrar arbetet för musiklärarna i skolan har framkommit 
i mitt resultat. Musiklärarna berättar om mycket högre antal undervisningstimmar, dåliga 
scheman, brist på förståelse från ledningen i och med att lärarna inte får betalt för deras 
övertid och betalt eller kompledigt för deras engagemang vid festligheter på och utanför 
skolan. Förståelsen brister i att elevassistenter även behövs på musiken och att förståelsen 
först kan kännas bra, men när det ska komma till handling blir den låg. Vidare har lärarna haft 
svårt att veta vad ledningen tycker, men en negativ skillnad har känts av, medan andra tycker 
att ledningen anser att musiken har hög status. I resultatet ser jag även att musiklärarna har det 
bra i överlag när det gäller resurser och kringfaktorer, men i spartider hamnar musiken lågt.  
 
De intervjuade musiklärarna berättar om flera musiklärare som är förtvivlade över sin 
situation med det mesta i resursväg, musiklärare som inte integreras på samma sätt med andra 
lärarna och hamnar utanför i den sociala biten på arbetet. Detta överstämmer med 
litteraturgenomgången som visar på musiklärare som oftast inte får tid och resurser för att 
kunna lyckas ge musikämnet ett meningsfullt innehåll (Uddholm, 1993; Sandberg 1996). Sen 
ser jag att lärarna i andra ämnen anser att ledningen anser att musikens status är hög och att 
den är positiv och stöttar ämnet t.ex. genom resurser, Två av lärarna i andra ämnen framhåller 
att musiken har bra budget på deras skola. Man kan undra om de är så insatta i frågan. Det 
framkommer även att musikämnet har för lite schemaplats i skolan och att fortbildningen i 
musik för klasslärare som inte är musiklärare men som ska undervisa i ämnet är dålig. Vad det 
gäller det som möjliggör och hindrar arbetet för musiklärare i skolan så har jag tagit upp 
huvudområdena resurser och ledningen. Resultatet visar enligt mig på att resurserna för 
musikämnet är bra och ledningen är positiv och stöttar, vilket gör att det möjliggör ett bra 
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arbete för musiklärarna. Däremot framkommer det att många andra har en verklighet som 
visar på motsatsen. Det negativa som hindrar och försvårar för musiklärarna är enligt 
informanterna det höga antalet undervisningstimmar, övertid, samt dåliga scheman och dålig 
förståelse. 
 
Vad det gäller om musikläraren är särbehandlad eller inte har jag fått fram att lärarna i andra 
ämnen tycker att skillnaden i behandling av musiklärarna ligger i att de framhävs mycket mer 
vid kringaktiviteter som avslutningar och att många lärare tycker att det är orättvist att inte 
musiklärarna behöver ge så utförliga omdömen och behöver vara med på föräldrasamtal. En 
annan aspekt är att musiklärarna har fått högre status eftersom man inte skulle ha en 
klasslärare som sjunger till en bandspelare längre.  
 
Sen ser jag att musiklärarna känner att de är särbehandlade i och med att de ska arrangera och 
ställa upp på så många uppträdanden utan ersättning av något slag och att vissa måste glida 
mellan olika arbetslag, en del har behandlats annorlunda och nedlåtande. Vidare framkommer 
det att det är låg status för musikläraryrket i och med att det kan ses som en sysselsättning 
man ska vara glad att man får betalt för. Denna syn som visar på olika syn på om musiklärare 
är särbehandlad eller inte, stämmer inte helt överens med litteraturgenomgången där synen är 
negativare. Det framkommer att vissa har behandlat musikläraren som lägre i rang för att 
denne har ett estetiskt ämne och att musiklärare känner sig som ensamrepresentanter och att 
det kan vara svårt att involveras med andra ämnen och i arbetslag (Skolverket, 2003; 
Sandberg 1996). Ideellt arbete även som vaktmästare (bära instrument och dyligt) och att 
arbeta en mot en samtidigt som läraren arbetar i helklass tas upp som särbehandling av 
musiklärare.  
 
I litteraturgenomgången lyfts problematiken med att ha stora grupper vilket begränsar 
musikens innehåll (Lindgren och Folkestad, 2003). Den enskilda prestationen och elevernas 
förmåga till samspel ska bedömas enligt kursplanens mål i musik. Det kan vara en stor 
problematik för en musiklärare, tror jag. Ett exempel är just under en undervisningssituation 
då en låt ska läras ut i helklass. Det är ett stort projekt då musikläraren kanske befinner sig i 
en situation då denne skall räkna till musiken, visa på ackord och sjunga samtidigt. Jag tänker 
på att förutom det ska då läraren hinna med och kontrollera hur det går för alla i klassen för att 
sen kunna bedöma det, både deras förmåga att spela i grupp, interagera och deras enskilda 
prestationer. Det tycker jag kan ses som ett svårt mål att nå. Jag anser att resultatet visar att 
musikläraren är särbehandlad i vissa fall och i vissa fall inte. Det är olika uppfattningar om 
hur mycket det sker och musiklärare och lärare i andra ämnen ser på det på olika sätt. Låg 
status när det gäller yrkesutövningen kom fram, men inte vid officiella uppträdanden då det är 
annorlunda och finkultur. 
 
 
5.3 Slutord 
 
Resultatet har påverkats av att musikens och musiklärares status är något som är svårt att ta 
på, vilket jag tyckt och även informanter tagit upp. Det är delvis därför jag har varit så 
intresserad av ämnet, för att jag undrat om jag kunde få fram något nytt eftersom att jag 
upplever att det svårt för att ämnet sällan lyfts upp till diskussion och analyseras. Jag tycker 
att jag uppnått mitt mål och min önskan om att få mer information och fler synpunkter på 
mina funderingar. Det kommer att hjälpa mig i mitt kommande arbete som musiklärare i och 
med att jag har fått ett vidgat perspektiv på ämnet och fått se det med andra ögon, vilket jag 
tycker är extremt nyttigt att ha med i bagaget. Jag kommer då att ha bättre förståelse för mina 
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kollegor och då kunna samarbeta bättre, samt vara mer medveten om olika situationer som 
kan uppstå i och med att jag tagit del av mitt resultat. Eftersom jag har arbetat som 
musiklärare hundra procent ett år och gått lärarutbildningen så har det påverkat min 
utgångspunkt för arbetet. Mitt resultat har påverkats av att jag har avbrutit arbetet pga. 
sjukdom och sen tagit upp det igen. Det gjorde att jag fick ett helt annat förhållningssätt när 
jag tog upp arbetet igen och det gjorde att jag såg mina brister i intervjutekniken med 
följdfrågor tydligare, vilket förbättrade mina kvarstående intervjuer. 
 
Om jag skulle göra en ny uppsats skulle jag arbeta ihop med någon pga. min brist på disciplin 
som medfört att jag varit tvungen att arbeta väldigt intensivt när jag väl suttit och skrivit. Det 
har säkert medfört att jag inte varit lika observant som om jag fått bättre kontinuitet, vilket 
kanske har försämrat arbetets kvalitet. Jag har funderat på att eleverna verkar tycka att 
musikämnet är ett ämne med hög status för dem och jag undrar hur det kommer sig att det 
verkar som att det skiljer sig på deras och lärares syn. Dessutom undrar jag om de blir 
påverkade av lärares syn på musikens status. I vidare forskning skulle jag vara nyfiken på att 
intervjua eleverna. Jag skulle vilja veta hur de tror att lärare ser på musiken och musiklärarna 
och om eleverna kommer på tillfällen då musikämnet eller musikläraren behandlats 
annorlunda. Om de tycker musik kan jämställas med andra ämnen och vilken betydelse musik 
har i skolan. Det skulle vara intressant. 
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7. Bilaga. Intervjufrågor 
 
 
 
- Tycker du att musikämnet kan jämställas med de andra ämnena i skolan? 
 
 
- Kommer du på något/några tillfälle/tillfällen då musikämnet behandlats annorlunda 
gentemot andra ämnen? 
 
 
- Kommer du på något/några tillfälle/tillfällen då musikläraren behandlats annorlunda 
gentemot andra lärare? 
 
 
- Hur stor betydelse anser du musikämnet har i skolan idag? 
 
 
- Hur ser du på musikämnets status? 
 
 
- Hur ser lärare på musikämnets status, enligt dig? 
 
 
- Hur ser ledningen på musikämnets status, enligt dig? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


