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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att få insikt hur musiklärare för grundskolans senare år planerar, 

genomför och organiserar “Musikens sammanhang och funktioner”, en del av musikämnets 

centrala innehåll. Det centrala innehållet är obligatoriskt och ska ingå i undervisningen. 

Musikens sammanhang och funktioner innebär att eleverna ska utveckla sin förmåga att 

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

sammanhang. Avsikten med detta examensarbete är att få kunskap om frågeställningar 

angående musiklärares förhållningssätt till att undervisa inom detta specifika område. Den 

metoden som valdes är den kvalitativa intervjun. De som deltog i dessa intervjuer var fyra 

musiklärare, två män och två kvinnor, med lång erfarenhet av musikundervisning riktad mot 

elever i grundskolans senare år. Resultaten visar på att det finns ett samband mellan 

informanternas utbildning, musikaliska bakgrund och hur de planerar, genomför och 

organiserar musikundervisningen. Resultaten pekar även på att undervisningen inom 

Musikens sammanhang och funktioner mest är inriktad på momentet musikhistoria och då i 

synnerhet pop- och rockmusik. Resultaten visar också att Musikens sammanhang och 

funktioner inte får något större utrymme av den totala undervisningstiden. 

Nyckelord: Centralt innehåll, didaktik, musik, musiklärare, musikundervisning 
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Inledning 
Jag ska börja med att redovisa grunderna för mitt val av examensarbete. Jag 

arbetar sedan 2001 som musiklärare i en norrländsk kommun och har undervisat 

på gymnasium i nio år. och på grundskola i tre år. I min undervisning har jag alltid 

lagt fokus på ensemblespel, sång och skapande som jag anser utgör musikämnets 

stomme. På gymnasiet undervisade jag framförallt i kursen Estetisk verksamhet, 

ett kärnämne för alla program fram tills Läroplan för de frivilliga skolformerna, 

Lpf 94, gick i graven. 

Estetisk verksamhet var en kurs som många undervisande lärare uppfattade att 

man kunde förhålla sig fritt till, även jag. I samband med kursstarter diskuterade 

jag tillsammans med eleverna vad de ville lära sig (läs: vad de ville göra) på 

lektionerna och de svarade alltid: ”vi vill spela och sjunga”. När jag ser tillbaka på 

mina år vid gymnasiet vill jag påstå att vi säkert lade åttio till nittio procent av all 

tid på ensemblespel, sång, skapande och redovisningar. Mina 

undervisningsgrupper bestod genom åren av elever från alla program, alltifrån 

skoltrötta elever på fordonsprogrammet till studiemotiverade elever på 

naturvetenskapliga programmet. När jag lämnade ut enkäter i samband med 

kursavslutning svarade eleverna i väldigt stor utsträckning att de var mycket nöjda 

med undervisningen och med mina insatser som lärare, inte undra på det, de fick 

ju göra det de själva ville göra! 

Med denna bakgrund vill jag också passa på att berätta om mitt musikaliska 

förflutna. Är uppväxt med pop och rockmusik och började spela gitarr i årskurs 

nio. Under mina gymnasieår började jag spela i band och fastnade så småningom i 

”musikens garn” för gott. Har sedan studerat musik på folkhögskolor och 

”arrangering och komposition” på musikhögskola, har även försörjt mig som 

teatermusiker under flera år. Så med min historia, mycket ensemblespel, 

musikskapande och framträdanden så är det självklart att detta även återspeglas i 

min undervisning.  

Sedan några år tillbaks arbetar jag på en grundskola och undervisar elever från 

årskurs tre till årskurs nio. Jag insåg ganska snabbt att det inte går att lägga så 

mycket tid på de verksamheter som jag gjorde under mina gymnasieår. I och med 

införandet av Läroplanen för grundskolan, (Lgr 11), har det stramats upp 

betydligt genom det centrala innehållet som tydligt pekar på vilka moment som 

ska ingå i undervisningen. Det nya betygssystemet och de rådande 

kunskapskraven ställer andra krav på undervisningen än tidigare. Nu ska alla 
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kunskapskraven uppfyllas innan ett betygssteg kan uppnås. Även om det 

uttryckligen står att musicera, lyssna och skapa musik utgör musikämnets kärna 

(Skolverket, 2011a:6), är jag som lärare skyldig att undervisa alla delar i det 

centrala innehållet.  

Jag ser svårigheter med att undervisa inom området Musikens sammanhang och 

funktioner, som innebär att eleverna ska utveckla sin förmåga att analysera och 

samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang. Anledningen till detta är en begränsad timplan, stora grupper, 

avsaknad av kolleger, bristfällig utrustning och på toppen av allt, en skolledningen 

med bristande kunskaper inom musikämnets specifika diskurs. Det är enkelt att 

skylla på orsaker som man själv inte kan styra över, det kan ju faktiskt vara så att 

mina svårigheter istället beror på en bristande förmåga att planera samt bristfälliga 

kunskaper i musikhistoria, musiksociolgi och didaktik. 

Att undervisa inom området Musicerande och musikskapande, ett annat av det 

centrala innehållets delar, är för mig med min musikaliska historia ett område där 

jag känner mig trygg och hemtam i. Musikens sammanhang och funktioner ställer 

andra krav på hur ska jag planera, genomföra och organisera det området? Hur ser 

det ut för andra musiklärare? Var lägger de sitt fokus i undervisningen? 

Frågorna tenderar att hopa sig men för att sammanfatta bakgrunden vill jag 

uttrycka mig på följande vis: mitt val av examensarbete beror på en kombination 

av nyfikenhet och en strävan av att utvecklas som pedagog. 

Musikens sammanhang och funktioner 
Kunskapsområdet “musikens sammanhang och funktioner” skrivs genomgående i 

denna studie Musikens sammanhang och funktioner. 
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Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att få kunskap om hur musiklärare på 

högstadiet planerar, genomför och organiserar “Musikens sammanhang och 

funktioner”, en av det centrala innehållets delar för ämnet musik. 

Forskningsfrågor 
Följande frågor är särskilt intressanta för denna undersökning: 

● Var lägger musiklärare tyngdpunkten i sin undervisning? 

● Hur planerar, genomför och organiserar musiklärare Musikens 

sammanhang och funktioner? 

● Vad anser musiklärarna om kunskapskraven inom Musikens 

sammanhang och funktioner och hur tolkar de dessa? 

● Vilken betydelse har ramfaktorer för musiklärare i deras 

undervisning inom Musikens sammanhang och funktioner? 
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
Här följer ett avsnitt som betonar forskning om kurs- och läroplaner i ett historiskt 

perspektiv som kan synliggöra förändringar av momenten musikhistoria och 

musik och samhälle samt de kategoriseringar som som beskrivs där, områden som 

anknyter till Musikens sammanhang och funktioner. 

Varde ljud 
Tommy Strandberg (2007) visar i sin avhandling Varde ljud, att musiklärare på ett 

betydande sätt skurit ned på undervisningtiden för musikhistoria till förmån för 

musicerandet, där det praktiska handhavandet fokuseras. Diskussioner kring 

musikens funktioner i samhället förekommer heller inte i någon större omfattning 

i undervisningen. Handledning om passande repertoar och metoder för 

musikhistoria saknades helt i den för avhandlingen aktuella läroplanen, Lpo 94. 

De lärarhandledningar som förekommer visar mer på musicerandet än på musik 

från olika epoker och kulturer. Strandberg befarar genom sina klassrumsstudier att 

elevernas förmåga att kritiskt granska och värdera musik riskerar att reduceras till 

populärmusikens område. Detta resulterar till att musik från andra kulturer och 

andra tidsperioder helt eller delvis kan komma att utelämnas i undervisningen 

(Strandberg, 2007:355f.). 

Strandberg refererar även till att utbildningen för musiklärare är förändrad, och att 

kunskaper inom musikhistoria efter 70-talet är marginaliserad. Tidigare var 

jazzmusik, folkmusik och popolärmusik eftersatta områdena. Nu är det istället den 

klassiska musiken som är åsidosatt till fördel för den afroamerikanska musiken. 

Innehållet i undervisningen har alltså delvis ändrats och musicerandet har fått en 

större betydelse (Strandberg, 2007:356.). 

Tidigare läroplaner 
Här följer en kortfattad beskrivning av de tidigare läroplanerna och hur 

tyngdpunkten i utbildningen för musiklärare förskjutits.  

Sången utgör i de flesta av läromedlen fortfarande långt in på 60-talet det 

huvudsakliga innehållet, tillsammans med musikteori och musikorienterande studier. 

Traditionerna inom undervisningsområdet framstår som starka (Strandberg, 2007: 

350f.). 

Läroplan för grundskolan, Lgr 62 och Läroplan för grundskolan, Lgr 69 kom att 

bli de styrdokument som utgjorde grunden för klassundervisning i musik fram till 

nästa läroplan, Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (Stålhammar, 1995:80). 
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Redovisningen nedan är baserad på Stålhammars beskrivning av de olika 

kursplanerna. 

Musikämnet i Lgr 62 var att betrakta som en estetisk fostran som utgick från den 

västerländska konstmusiken. Notläsning, stämsång samt kunskaper om de stora 

perioderna i musikhistoria utgjorde tyngdpunkt för mål och innehåll. Fritidsmusik 

och skolmusik var helt skilda från varandra.  

Under sextiotalet formligen exploderade utbudet av pop- och rockmusiken, och 

genom att Lgr 69 infördes så togs också de första kliven bort från den 

traditionsbundna musikundervisningen, undervisningen började nu närma sig 

ungdomarnas egen musik. Även improvisation och ljudskapande baserad på 

avantgardistik konstmusik fick utrymme i klassrummet. Elevinflytande började 

uppmuntras och en förändring från skolmusik mot ungdomars musik började så 

smått etableras. 

Under 70- talet kom musiklärarutbildningen att utvecklas mot en mer 

ungdomsinriktad metodik och mot en mer mångsidig repertoar. I samband med att  

Lgr 80 infördes fick ungdomsmusiken ett allt större utrymme i Sveriges 

musiksalar. Skolan skulle verka i samtiden och i samklang med samhället. 

Kunskaper om olika länders kulturer och kunskaper om musikens funktioner fick 

större utrymme. Ett annat av målen blev att lära eleverna att kritiskt granska 

musikens ställning och de krafter som kontrollerar musikutbudet. 

Målstyrning infördes i samband med Lpo 94 och nu öppnades nya möjligheter för 

lärare och elever att själva utforma lokala arbetsplaner och metoder utifrån egna 

intressen, huvudsaken var att kursmålen uppfylldes. En förtydligande av 

musikämnets fokus, musicerande och musikskapande, kom till stånd i och med 

revideringen av Lpo 94 år 2000. Det gemensamma musicerandet var 

utgångspunkten för musikupplevelse och inlärning (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007:13ff.). 

Teorier om läroplansimplementering 
Johansen (2003) visar i sin forskning om norska läroplaners implementering i den 

norska skolan att lärare använder läroplaner efter de behov de menar att de har 

och gör förändringar som till och med kan utesluta centrala begrepp ur 

undervisningen. Johansen menar att kursplaner kanske inte har så stor betydelse 

eftersom styrdokumenten tenderar att faställa en redan vedertagen praxis. Att de 

officiella normtexterna, styrdokumenten, för praxis utvecklas i efterhand. 
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Undersökningen visar också att lärarna refererar mer till sig själva, den egna 

erfarenheter och den rådande praxisen än till styrdokumenten. Detta i sin ambition 

att försöka förenkla komplexiteten som finns i både äldre och nyare kursplaner. 

Didaktik 

”Pedagogisk forskning visar att yrkesskickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn 

när det gäller elevers lärande i skolan” (Lindström & Pennlert, 2009:9). 

För att lyckas som lärare måste man förutom att ha adekvat ämneskunskap, social 

förmåga även besitta didaktisk skicklighet (Lindström & Pennlert, 2009:39). Här 

följer ett urval av didaktiska- och ämneskompetenser i punktform, som Lindström 

och Pennlert tagit fram tillsammans med lärarstudenter vid Umeå universitet.  

● Läraren kan tolka styrdokument och formulera preciserade mål för undervisningen. 

● Läraren har egna relevanta kunskaper i ämnet och kan transformera sina egna 

kunskaper till innehåll i undervisningen. 

● Läraren har kunskaper om ämnet, t.ex. om hur ämnet är uppbyggt och har 

utvecklats. 

● Läraren kan se kopplingar mellan olika ämnesområden och integrera dessa i 

undervisnings och lärandeprocesser (Lindström & Pennlert, 2009:39.f). 

Didaktik är undervisningens och inlärningens teori i både teori och praktik. 

Didaktiken ger bland annat svar på följande frågor: varför (motivet för lärandet), 

vad (målet med lärandet) och vem (vem ska lära) (Uljens, 1997:17). Michael 

Uljens formulerar för oss i en sats didaktikens väsen: 

I pedagogisk verksamhet är det alltid: 

någon (vem?) 

som någon gång (när?) 

någonstans (var?) 

av någon anledning (varför?) 

och på något sätt undervisar (hur?) 

någon (vem?) 

i något (vad?) 

mot något mål (vilket?) 

som överenskommits (av vem?) 

för att denne (den lärande, studerande, eleven) genom någon typ av verksamhet 

(vilken?) 
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skulle nå någon form av kompetens (vilken?) 

för att bättre kunna förverkliga sina intressen nu och i framtiden, (Uljens, 1997:168.f). 

I lektionsplanering är syftet med planeringen att begrunda hur undervisningen och 

lärandet innan själva genomförandet av lektionen. Nedan ser vi ett förslag på hur 

en tågordning kan se ut, didaktisk analys I, när lärare planerar inför sin 

undervisning. Förslaget bygger på en större mängd frågeställningar och några av 

de som är relevanta för denna studie redovisas.  

● Hur påverkas undervisningen av ramfaktorerna? 

● Hur är uppdraget formulerat i styrdokumenten? 

● Vad ska eleverna lära sig, vad är mål, syfte och innehåll för verksamheten?  

● Vilka metoder ska tillämpas och varför? 

● Hur ska eleverna redovisa sitt arbete? (Lindström & Pennlert, 2009:48). 

Efter genomförd undervisning tar den diktaktiska analysen II över. Den innebär 

reflektioner över de tidigare nämnda frågeställningar och vilka resultat som 

uppnåddes (Lindström & Pennlert, 2009:49). 

Det är enligt Jank och Meyer (1997) mycket viktigt att reflektera och analysera 

över sin egen undervisning, och de egna undervisningsrepertoarerna, förutom över 

vad och hur har eleverna lärt sig? Undervisningsrepertoarer är det som läraren gör 

i klassrummet, har vana med, känner sig trygg med och vet att det fungerar. 

Teorikunskapens styrka ligger just i det att man kan ifrågasätta och reflektera över 

handlingsrutinerna i undervisningen, inte så mycket i att man ges möjlighet att 

utveckla ny och bättre praktik (Uljens, 1997:24). 

Sammanfattning 
Forskning visar att musiklärare på ett betydande sätt skurit ned på 

undervisningtiden för musikhistoria till förmån för musicerandet. Diskussioner 

kring musikens funktioner i samhället förekommer inte heller i någon större 

omfattning.  

Det har skett stora förändringar från och med att Lgr 62 togs i bruk till dags dato. 

Musikundervisningen har gått från en mer estetisk skolning, med utgångspunkt 

från västerländsk konstmusik, mot ett gemensamt musicerande, som framför allt 

bygger på populärmusik, där själva musikupplevelsen bidrar till 

inlärningsprocessen. Forskning visar att lärare använder läroplaner efter de behov 

de menar att de har och gör förändringar som till och med kan utesluta centrala 

begrepp ur undervisningen. 
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Undervisningens och inlärningens teori i både teori och praktik kallas för didaktik. 

För att att nå framgång i sin undervisning bör en lärare förutom att ha goda 

ämnes- och didaktiska kunskaper även ha stor social förmåga.  

Detta avsnitt tillsammans med bakgrund och nuvarande läroplan bildar 

utgångspunkt för mina frågeställningar och mitt syfte att kartlägga hur 

musiklärare på högstadiet planerar, genomför och organiserar Musikens 

sammanhang och funktioner. 
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Bakgrund och nuvarande läroplan 
Här följer en presentation av litteratur som är utgångspunkten för mitt 

examensarbete. Först följer en redogörelse av musikundervisningen utifrån Lgr 

11, och då i synnerhet området Musikens sammanhang och funktioner. Resultat 

från utvärderingsforskning som Den nationella utvärderingen, Nationella 

utvärderingen av grundskolan, NU-03 (NU -03) och Skolinspektionens rapport 

2011:5, utgör också underlag för min studie. Sist i detta kapitel följer en 

genomgång av didaktiska teorier. Didaktisk teori är ett forskningsområde som 

vetenskapligt behandlar undervisning och hur lärare tolkar, förstår och planerar 

sin undervisning i ämnet vilket är centralt för denna studie. 

Lgr 11 
Alla kursplaner för de olika skolämnena i Lgr 11 är uppbyggda på samma sätt, de 

är uppdelade i syfte och centralt innehåll med ett tillägg angående 

kunskapskraven. Musikämnets kärna är “att mucisera, lyssna till och skapa 

musik” (Skolverket, 2011a:6). Resultatet av skolverkets utvärdering av 

musikundervisningen 2003, blev att utrymmet för lärarna att tolka den tidigare 

kursplanen, Läroplanen för den obligatoriska grundskolan, Lpo 94, var för stort. 

Utvärderingen visade även att musiklärarnas egna musikaliska bakgrund och 

intressen riskerade att styra innehållet i undervisningen för mycket (Skolverket, 

2004:114). Även om en revidering av kursplanen skedde år 2000 så visade det sig 

att vissa moment, musicerande och skapande, inte hade fått den plats som 

kursplanen angav (Skolverket, 2004:92).. Tanken med Lgr 11 är att det 

obligatoriska innehållet i kursplanen nu ska vara tydligt i och med att det centrala 

innehållet införts (Skolverket, 2011a:6). 

Lgr 11 betonar vikten av en interaktion mellan de praktiska momenten och de 

teoretiska, reflekterande och analyserande. Detta förhållningsätt i klassrummet är 

korsbefruktande och utvecklande för de förmågor som slutligen ska bedömas och 

betygsättas. Hur formuleras då Musikens sammanhang och funktioner i det 

centrala innehållet för årskurs 7-9? 

● Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. 

Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med 

fokus på etnicitet och kön.  

● Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. 

● Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en 

symfoniorkester eller i ett rockband.  

● Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika 
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genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk (Skolverket, 

2011b:103). 

Det centrala innehållet är obligatoriskt och ska ingå i undervisningen men hur stor 

var och en av delarna är avgör undervisande lärare. Låt oss betrakta syftet med 

Musikens sammanhang och funktioner och hur det uttrycks i kursplanen.  

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över 

musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras 

musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna 

utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna 

som andras (Skolverket, 2011b:100). 

En viktig aspekt är att förstå motiven varför Musikens sammanhang och 

funktioner ingår i kursplanen. Till varje ämne har Skolverket utgett 

kommentarmaterial, så även för musik, där syftet tydligörs med området på ett 

mer utförligt sätt. Till exempel ska eleverna fördjupa sina insikter om andra 

musikaliska stilar än populärmusikens. Genom ökad insikt inför andra 

musikkulturer kommer även behållningen som uppstår i mötet med andra 

människor att öka. Detta stärker i sin tur möjligheterna för barn och ungdomar att 

i framtiden kunna medverka i ett större antal musikaliska sammanhang 

(Skolverket, 2011a:9f). 

Syftet med undervisningen avslutas med de långsiktiga målen som formuleras på 

följande vis: 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

● spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 

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

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

sammanhang (Skolverket, 2011b:100). 

Det är dessa förmågor som utgör underlaget för kunskapskraven (Skolverket, 

2011a:4). Den sista av de tre punkterna, att analysera och samtala, är formulerad 

direkt i relation till Musikens sammanhang och funktioner.  

Ramfaktorer / Är du med på noterna rektorn? 
Med begreppet ramfaktorer menas hur givna förutsättningar som till exempel 

storlek på undervisningsgrupp och ekonomiska resurser påverkar utbildning och 

lärande. Dahllöf (1967) var den som först beskrev hur ramfaktorer påverkar 

lärares och elevers arbete. Ramfaktorsterorin kom senare att utvecklas och 

verifieras empiriskt avUlf P. Lundgren (1972).  
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Kvalitetsgranskningen av musikundervisningen på grundskolan som 

Skolinspektionen utförde och sammanställde 2011, är min utgångspunkt i detta 

avsnitt. Rapporten visar att musik är ett omtyckt ämne bland både barn och 

ungdomar men skolinspektionen ser också att det råder stora skillnader på 

kvaliteten av musikundervisningen både inom och mellan skolor. 

Det är många faktorer som påverkar kvaliteten på undervisningen, t.ex. timplanen, 

musikämnet är ett av de ämnen som har det lägsta antalet anslagna timmar i 

garanterad undervisningstid, 230 timmar jämfört med t.ex. svenskämnet som har 

1490 timmar (Skolinspektionen, 2011:19). Andra faktorer som är avgörande är 

musiklärarnas utbildning och hur undervisningssalarna och dess utrustning ser ut. 

En viktig aspekt av kvaliteten som skolinspektionen för fram är vikten av att det 

finns 1–9–perspektiv i undervisningen. (Skolinspektionen, 2011:18). 

Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning råder det motsättningar i synen på 

musikämnet mellan olika skolor. Är musik ett kunskapsämne eller ett ämne för 

nöje och avkoppling? Rektorerna besöker inte musiklektionerna i någon större 

omfattning och deras bild av musikundervisningen verkar grundas från olika 

uppträdanden i samband med olika högtider (Skolinspektionen, 2011:25). 

Kvalitetsgranskningen visar på otillräcklig organisation, planering och samverkan 

av musikundervisningen. Detta i sin tur leder till att eleverna får sämre 

förutsättningar av att klara målen i ämnet musik. En observation som 

Skolinspektionen gör i samband med kvalitetsgranskningen är att de elever som 

behöver särskilt stöd för att nå målen i musik undantagsvis får detta. Oftare verkar 

kraven för att klara kursmålen istället då att sänkas (Skolinspektionen, 2011:24). 

Musikläraren är ofta ensam i sitt skrå på skolan, musikämnet diskuteras sällan i 

kollegiala situationer, bedömningsfrågan är eftersatt och önskan om 

kompetensutveckling stor.  

Sammanfattning 
Genom införandet av Lgr 11 har eleverna idag ett större inflytande på 

undervisningplaneringen, och förmågan att diskutera, reflektera och analysera är 

nu förmågor som premieras. Musikens sammanhang och funktioner har fått 

mindre utrymme av den totala undervisningstiden till förmån för musicerande. 

Musikhistoria är i dagens skola mer inriktad mot populärmusik än mot klassisk 

musik. 

Musiklärarutbildningen har också förändrats genom åren och är nu mer riktad mot 

ungdomar och deras musik. Musiklärarens egna musikaliska intressen och 

kunskaper riskerar att få för stort utrymme på var tyngdpunkten i ämnet hamnar. 
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Ramfaktorernas betydelse för kvaliteten på musikundervisningen är stora visar 

Skolinspektionens senaste granskning. För att förmå att ge eleverna en kvalitativt 

högre undervisning måste rektorerna ta ett större ansvar än vad de gör nu. 

Detta avsnitt tillsammans med teoretiska utgångspunkter och begrepp bildar 

utgångspunkt för mina frågeställningar och mitt syfte att kartlägga hur 

musiklärare på högstadiet planerar, genomför och organiserar Musikens 

sammanhang och funktioner. 
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Metod 
I detta kapitel redogör jag för val av forskningsmetod och hur undersökningen 

genomförts. Mitt val av forskningsmetod föll på den kvalitativa 

forskningintervjun. I denna intervjumodell produceras kunskap i en växelverkan 

mellan utfrågaren och personen som utfrågas, informanten. Metoden utgår från 

strukturerade frågeområden medan följdfrågorna skiftar efter hur de olika 

intervjusituationerna utvecklas (Kvale & Brinkmann, 2009: 98).Vid denna form är 

det vanligt att inspelning sker, eftersom de pauser och betoningar som uppstår är 

viktiga för förståelsen. Efter att intervjuerna är avklarade transkiberas de 

ordagrant i sin helhet eller i bitar. Avsikten med de kvalitativa intervjuerna är att 

få informanterna att ge så utförliga svar som möjligt (Johansson & Svedner, 

2006:42ff). 

Efter att tagit del av forskning inom området genomförde jag kvalitativa intervjuer 

med erfarna musiklärare på grundskolan. Med dessa intervjuer hade jag som syfte 

att skapa klarhet i hur musiklärare resonerar kring Musikens sammanhang och 

funktioner, och hur de utformar sin undervisning. Andra frågor jag hoppades få 

svar på är hur informanterna tolkar de rådande kunskapskraven för detta. 

Urval 
Mitt mål var att intervjua musiklärare, en i taget, och de valdes utifrån att de hade 

lång erfarenhet, minst fem år, av musikundervisning för elever i grundskolans 

senare år. Genom kommunens nätverk för musiklärare som jag ingår i fick jag 

kontakt med lämpliga lärare. Med tanke på arbets tidsramar och krav på 

omfattning beslöt jag mig för att fyra lärare var ett lämpligt antal att intervjua. 

Även om det inte var en stor grupp som intervjuades var det viktigt att få en jämn 

fördelning av båda könen. De informanter som valdes blev då följdaktligen två 

kvinnor och två män. En närmare presentation av informanterna, deras utbildning 

och musikaliska bakgrund görs i resultatdelen.  

Datainsamlingsmetoder 
Under själva tillfället för de olika intervjuerna hade jag som avsikt att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika att försöka styra informanternas svar. Målet 

med undersökningen var att skaffa så uttömmande svar som möjligt, och därför 

valde jag att följdfrågorna fick se olika ut beroende på hur samtalen förlöpte. 

(Johansson & Svedner, 2006:44). Samtliga huvudfrågor redovisas (Se bilaga 2).  
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Forskningetik 
Informanterna fick en försäkran om att inget av vad som sades under intervjun 

kommer att spridas på något sätt, annat än i form av vad som behövs som 

underlag för mitt arbete. En intygan om att god forskningsetik om 

konfidentialitetskravet gavs som innebär att jag så långt som möjligt döljer 

identitet, skolor och orter, samt att underlaget lagras oåtkomligt för andra tills dess 

jag beslutar mig för att förstöra det. I transkriptionerna av intervjuerna används 

kodnycklar för namn, skolor och orter. De fick också upplysning om, att de när 

som helst under vårt möte, kunde avbryta intervjun (Johansson & Svedner, 

2006:44). 

De fick i god tid, via mail, skritfligt underlag angående de etiska reglerna som jag 

formulerade utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002). Se bilaga 3. Rektorerna erhöll samma information som pedagogerna.  

Genomförande och procedur 
Lärarna kontaktades via mail, där de fick frågan om de ville intervjuas. I samband 

med detta, fick de också reda på syftet med intervjun. De fick frågan om de gav 

tillstånd till att intervjuerna spelas in med hjälp av inspelningsfunktionen på min 

iPhone. Vi kom överens om tid och plats för intervjun och för att underlätta för 

informanterna förlade vi våra möten på deras respektives arbetsplats. De fick 

besked om att intervjun skulle ta maximalt en timme i anspråk samt frågan om de 

kunde undvara den tiden (Johansson & Svedner, 2006:44). 

De inspelade intervjuerna sammanställdes sedan och analyserades genom att jag 

skrev ut och behandlade dem i datorns ordbehandlingsprogram. Eftersom en av de 

kvinnliga informanterna är bosatt i en annan del av landet, och att det inte fanns 

någon möjlighet att uppsöka henne kom intervjun att göras per telefon. Även 

denna intervju spelades in och transkiberades. 

För att illustrera hur mycket tidrymd informanterna lägger på de olika delarna av 

det centrala innehållet, fick de i en cirkel rita hur stor varje del får av den totala 

undervisningstiden. Se bilaga 1. Denna metod finns beskriven av Scheid & 

Strandberg, (2012:237-255). 

Kategorier 
De kategorier jag studerade närmare var följande: 

● informanternas utbildning och bakgrund 

● ramfaktorer 
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● undervisning inom Musiken sammanhang och funktioner 

● i den bästa av världar 

Under kategorin ”i den bästa av världar”, kom jag att betrakta informanternas syn 

på hur de vill att undervisningen ska bedrivas inom Musikens sammanhang och 

funktioner. Jag tolkade deras information, sammanställde och satte den i relation 

till styrdokumenten och Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. 
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Resultat och analys 
I det här kapitlet redovisas resultaten från intervjuerna i form av fyra 

underrubriker. Lärarna har jag valt att kalla Peter, Sven, Kia och Lisa. För att göra 

det överskådligt presenteras informanternas svar i så stor utsträckning som möjligt 

samma ordning, Peter, Sven, Kia och Lisa. Vid vissa tillfällen paras olika 

informanter ihop eftersom de ger likartade svar. En del av informanternas svar 

finns inte representerade, se vidare under rubriken Metodreflektion. Först kommer 

en presentation av informanternas utbildning och bakgrund. följer en beskrivning 

av hur deras arbetssituation ser ut, deras ramfaktorer. Under den tredje rubriken 

besvarar informanterna på frågor kring undervisningen inom Musikens 

sammanhang och funktioner. 

I den fjärde delen får informanterna utrymme att berätta om hur de vill att 

undervisningen, i sin helhet och utifrån Musikens sammanhang och funktioners 

perspektiv, ska bedrivas, i den bästa av världar. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av informanternas svar. 

Vid citat markeras paus med (....). 

Utbildning och bakgrund 
Samtliga av informanterna har undervisat i musik på grundskola i cirka femton år. 

Åldersmässigt befinner sig gruppen någonstans mellan 40 - 45 år. Peter är 

tvåämneslärare, musik och svenska, och har framförallt arbetat med 

högstadieelever. Sven är utbildad musikhandledare i grunden och har kompletterat 

med en skräddarsydd högskoleutbildning i skapande pedagogik för 

musikhandledare, dramapedagoger och pedagoger som arbetar med 

levandeverkstad. Sven har även undervisat i idrott under stor del av sin sin 

lärargärning. Kia har studerat på Kulturvetarlinjen, 180 hp, musik- litteratur, 

konsthistoria och etnologi 90 hp. Har även 30 hp i informationsvetenskap och 

tagit diverse kurser i improvisation, sång, körarrangering, körpedagogik på olika 

musikhögskolor. I skrivande stund håller Kia på med att slutföra sina studier för 

lärarexamen. Lisa har en fyraårig musiklärarutbildning med inriktning mot rytmik 

och ensembleledning.  

Den musikaliska bakgrunden för Peter ser ut på följande vis. Det startade inom 

frikyrkan och han började tidigt att spela i band, från tio års ålder. Under åren på 

musikhögskolan arbetade han mycket som frilandsmusiker i samband med 

inspelningar och på turnéer, både i Sverige och utomlands. Om denna bakgrund 

uttrycker sig Peter på följande vis: 
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Alla moment som har med ensemblespel att göra det är jag otroligt trygg med. Jag vet 

att mina erfarenheter är guld värda. Just med handhavandet, med spelandet, hur man 

ska tänka i samspel, men sen så när det gäller musikstilar blir man snabbt mossig, 

(Peter). 

Den musikaliska bakgrunden för Sven bygger på ensemblespel och körsång. Han 

har även bedrivit firma i femton år där han bland annat arbetat mot företag, där de 

anställda under några timmar tränat in en låt och spelat in den. Sven berättar att 

det framförallt är dessa kunskaper som kommer mest till nytta i det dagliga arbetet 

som musiklärare. Både Sven och Peter betonar att den viktigaste aspekten när det 

gäller musicerande är den att eleverna lär sig samspel, att lyssna på varandra. Kia 

är rock och bluessångerska i botten och har spelat i band från gymnasietiden, har 

även arbetat som showartist via researrangörer.  

Min bakgrund i show och sceniska projekt, jobbade med på gymnasiet i flera år; 

musik och kommunikation plus sceniskt projekt, gör att mitt nuvarande jobb är rikt på 

sceniska presentationer för mina elever, där vi jobbar med helheten: dans, sång, 

instrumentspel, teater och så vidare, (Kia). 

Lisa beskriver att hon började med musiken som ett uttrycksmedel i tonåren med 

sång och gitarrspel. 

Anders: dina musikaliska erfarenheter i övrigt? 

Lisa: (….) där känner jag en brist, jag är inte så aktiv utanför jobbet och jag känner att 

jag borde ha mer aktivitet utanför för min egen skull, och jag tror att det skulle gynna 

mig i yrket men (….) jag orkar inte 

Anders: har din musikaliska bakgrund någon betydelse i ditt sätt att jobba? 

Lisa: näää, inte mina känslor kring musiken (….) men mina kunskaper rent 

musikaliskt på instrumenten, att jag behärskar instrumenten, har ju betydelse, de måste 

jag ju kunna (….) min profil är ju rytmik egentligen, och det kan jag utnyttja rätt lite, 

men det är ju rytmik och ensemblespel som var inriktningen på utbildningen (….) men 

sen har jag inte spelat mycket i nått eget band så (….) mer på hobbynivå när jag gick 

utbildningen 

På frågan om Musikens sammanhang och funktioner ingick i deras utbildningar 

svarar både Peter och Sven nej: 

Anders: i din musikutbildning ingick det kunskaper i Musikens sammanhang och 

funktioner? 

Peter: inte vad jag minns 

Sven svarar på följande vis: 

Anders: i dina utbildningar har du, har du fått kunskaper inom området Musiken 

sammanhang och funktioner? 
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Sven: nej, ingenting (….) 

Anders: på vilket vis har du skaffat dig kunskaper inom området? 

Sven: det blir ju att man är så illa tvungen 

Anders: ligga steget före eleverna? 

Sven: nja, man behöver inte alltid ligga steget före eleverna (….).det tror jag inte, fast 

det blir ju så att varje gång man jobbar med det här så lär man sig ju mer och mer 

(….).för jag är ju ganska ointresserad av det här själv (….).vissa saker 

Kia har en bred utbildning med kunskaper i musik- litteratur, konsthistoria och 

etnologi, och skolan hon arbetar på är ämnesintegrerad med ett pedagogiskt 

upplägg där eleverna, enligt henne, diskuterar både mycket och ofta. För Lisas del 

ingick obligatoriska och valbara kurser i musikhistoria. På frågan om Lisa anser 

sig ha nytta av de kunskaperna säger hon: 

Det känns ju som en (….) grund men det känns inte (….) jag kanske skulle kunna 

klara mig lika bra utan (….) då är det ju anpassat för vuxna världen (….) och det är ju 

i och för sig bra med vissa insikter som man fick med sig, men nu fick man ju 

uppfinna verktyget för den här åldern (….) så tycker jag att det är, (Lisa). 

Ramfaktorer 
På Peters skola är det helklassundervisning för högstadiet utan undantag. Med hot 

om att säga upp sig lyckades Sven från och med innevarande läsår, 2012/2013, att 

driva igenom ett krav om halvklassundervisning. 

Jag har ju halvklass, det ställde jag som krav inför det här året, annars kommer jag inte 

att jobba kvar, för det går inte att bedriva det som jag vill bedriva, eller det som vi 

musiklärare ska bedriva i helklass, (Sven). 

Kias undervisar både i hel-och halvklass. Hon har till exempel halvklass i årskurs 

nio medan undervisningen sker i helklass i år sju och åtta. På Kias skola är 

däremot klasserna i dessa årskurser aldrig fler än tjugo elever. På Lisas skola sker 

undervisningen i helklass 

Musiksalarna och tillhörande grupprum är bra utrustade på samtliga skolor. På 

Peters skola har det på grund av besparingar medfört helklassundervisning och 

detta har i sin tur lett till att den nya musiksalen, som är anpassad för grupper upp 

till femton elever, blivit alldeles för liten. Detta innebär att Peter och hans kollega 

måste utlokalisera elever till andra rum på skolan och resultatet har blivit betydligt 

stökigare lektioner. 

Hur ser då ledningen på musikämnet, är rektorerna med på noterna? Om det inte 

var helklassundervisning skulle Peter vara tillfreds, stora grupper innebär både 
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större slitage och kräver mer utrustning. Rektorn på Peters skola har inte 

hörsammat argumenten för halvklassundervisning och drivit fram ett beslut för 

helklass. Inför nästa läsår har rektorn lovat att se över verksamheten för musiken 

men ännu är inga beslut tagna. Sven är nöjd med den tilldelade summan pengar 

för verksamheten och Sven upplever att han i grunden har bra stöd av sin rektor 

och uttrycker det på följande vis: 

Anders: vad har ni för ledning? hur ser dom på musiken? 

Sven: dom förstår vikten av den (….) nu har vi ju en ny ledning här, om man säger, 

rektorn, och han ser ju, det positiva, men han förstår det ju egentligen inte, det han ser 

är ju det som man ser utåt, att det syns i nån’ tidning och sånt där, och tycker det är bra 

Anders: att det blir uppmärksammat (….) konserterna blir uppskattade, inte? 

Sven: han förstår inte den här processen som händer med barn och i skolan egentligen, 

det får man påkalla hela tiden 

Anders: är han på vanliga lektioner då?  

Sven: ja, han kan vara och kolla, men han förstår ändå inte vad musiken egentligen 

betyder 

Anders: är det en ganska ny rektor?  

Sven: ja, här har han varit två tre år, sen var han ju tio år på en annan skola (….) men 

han är bra (….) man kan inte kräva att man ska förstå allting så då, skratt 

Anders: men du känner att du har stöttning?  

Sven: ja, det tycker jag (….) absolut 

Kia upplever att hon har ett bra stöd av sin skolledningen medan Lisas rektor inte 

ger henne möjlighet att undervisa i halvklass trots otaliga påtryckningar. 

A: men du har visat det här, styrdokumenten för rektorn? 

Lisa: jag har, ja, kanske inte detaljerna så, men jag har skrivit att det inte går ihop, 

både till facket på skolan, jag skickade ett argt mejl här, (skratt) till rektorerna, men 

man måste göra några områden bra, sen får hela Lgr 11, det når man ju inte 

Timplanen ser olika ut för de olika skolorna och på Peters skola ligger 

undervisningen på 80 minuter i veckan men bara under en termin. På Svens skola 

har eleverna 40 minuter musik i veckan under hela läsåret. Eleverna på Svens 

skola har däremot ingen musikundervisning i årskurs åtta. På Kias skola som är 

ämnesintegrerad, har eleverna på högstadiet musikundervisning 60 minuter i 

veckan under hela läsåret medan Lisas elever har 90 minuter i veckan under en 

termin.  
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På Svens skola förekommer även ett samarbete med kulturskolan, detta medför att 

eleverna har möjlighet att välja kör, orkester eller ensemble som tillval. Denna 

verksamhet utmynnar i stora konserter i samband med terminsavslutningar.  

Undervisning inom Musikens sammanhang och funktioner 
Under denna rubrik är ordningen på informanternas svar inte strukturerad på 

samma sätt som under de tidigare rubrikerna. Informanterna gavs papper och 

penna för att i en cirkel teckna hur stor bit av den totala undervisningstiden varje 

del ur det centrala innehållet fick. Tillvägagångsättet beskrivs även i metodelen. 

Det visade sig att området Musicerande och musikskapande hamnade på 70-80 

procent av den totala undervisningstiden. Musikens sammanhang och funktioner 

på någonstans mellan tio till femton procent. Den delen av det centrala innehållet 

som omfattar Musikens verktyg är överhuvudtaget inte med i Peters undervisning 

medan den för de andra lärarna uppskattade det till någonstans mellan tio till 

femton procent. Samtliga lärare poängterade att de olika bitarna av det centrala 

innehållet går in och ur varandra, speciellt märkbart är det inom Musicerande och 

musikskapande. 

Anders: berätta hur du planera det här området (Musikens sammanhang och 

funktioner) 

Peter: där har jag gjort på många olika sätt (….) tidigare var det väl slentrian (….) 

även i den gamla läroplanen (….) jag tror ju att om man ska få eleverna intresserade så 

måste jag utgå från dom (….) jag menar inte att vi bara måste prata hiphop och rap 

(….) att utgå från vad dom lyssnar på idag och vad kommer det ifrån (….) även om de 

klassiska kompositörerna och finkulturen, den är ju betydelsefull, men den är en 

subkultur idag (….) jag har ju tidigare lagt allt krut på pop och rockhistoria, hur det 

kommer sig att det låter som det låter idag, varför lyssnar ni inte på folkmusik, det 

vore ju det mest naturliga (….) om vi inte hade fått några influenser utifrån, och jag 

tycker att det är lättare att utifrån det hitta till elevernas intresse, va, har hiphopen med 

de svarta slavarnas (….) då blir det mer intresserade av tänket 

Anders: om jag sammanfattar, du utgår hur eleverna tänker och hur de vill jobba inom 

området?  

Peter: ja, det försöker jag så gott det går men ibland känner jag att jag inte hinner, att 

jag är dåligt förberedd då är det lättare att gör nått som man alltid har gjort, då får jag 

rannsaka mig själv, då kör jag på samma sätt för det har alltid funkat bra, då blir det att 

det är bara jag som berättar att så här är det 

Anders: men det är inriktat mot populärmusiken  

Peter: ja, det gör jag, absolut, det jag skulle vilja göra mer än vad jag gör det är ju att 

titta på folkmusik, eller worldmusic, det skulle man också absolut även kunna göra, att 

försöka utgå från vad som snurrar i deras huvuden 
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Många av frågorna kretsar kring Musikens sammanhang och funktioner och när 

Sven får frågan om hur mycket tid han lägger på den delen av undervisningen 

svarar han följande: 

Anders: beskriv och ge något exempel på hur du planerar området Musikens 

sammanhang och funktioner 

Sven: mmm (….) jag skulle behöva plocka ut och titta, för mig är det (….) dom här 

orden är ju jättefina (….) vad har vi där då?  

Anders: du får ju gärna låna, jag har ju det uppslaget här och (visar pärmen med 

Lgr11) 

Sven: där, ja, (….) (läser) (….) vi gjorde så här i 

Anders: nu har jag fokus på högstadiet måste jag ju tillägga 

Sven: ja, det har jag också, för jag gör inget planerat efter det här, på det sättet, jag har 

ju vänt ut och in på mig själv för att försöka göra dom här grejerna, dom här teoretiska 

bitarna så roliga som möjligt (….) och det kämpar jag ju fortfarande med, för nu ska vi 

gå igenom konstmusik och det här nu på våren, och nu vill jag hitta en form så att de 

tycker att det är kul, och det håller jag på att jobba på nu, det kommer och bli ett par 

lektioner där dom ska få nån (….) upplevelse, nån kick av nått slag, att man föreläser 

lite grann om nånting inom det här då och sen så ska dom få göra ett arbete hemma 

(….) om det (….) och plocka ut (….) jag är lite (….) ja, jag kan ta det sen (….) nej, 

jag går in på det nu (….) fast jag är i utvecklingsstadiet (….) för frågar man i en 

grupp, eller en klass, att nu ska vi jobba med konstmusik, eller klassisk musik då blir 

dom så här (….) dipp (….) så jag tänkte ha nån sån här brainstorming först med 

klassen liksom, först lyssnar vi kanske på lite musik och tittar på nåra grejer sådär så, 

och sen ska dom få (….) brainstorma (….) alla ska säga ett x-antal negativa saker om 

det här (….) så skriver vi på tavlan (….) sen ska alla få säga lika många positiva saker 

(….) då törs alla (….) det var bra grej som vi fick nere på xxxx av xxxxx som han sa, 

för att få alla delaktiga i klassrummet, alla törs säga vad dom tycker 

Samtliga lärarare anser att Musikens sammanhang och funktioner är ett viktigt 

område och att det egentligen borde få ett större utrymme i undervisningen. 

Förståelsen för syftet med Musikens sammanhang och funktioner är stor för 

gruppen informanter. Detsamma gäller också för de bakomliggande motiven, 

varför området ingår i det centrala hållet. 

Kia: Jag brinner för den här första delen, musikens känslomässiga påverkan på 

människan, att reflektera över såna saker och hur vi använder musik som 

grupptillhörighet, tänk vilka diskussioner man kan få igång, när man pratar om 

värdegrund t.ex. (….) jag tycker det är jätteviktigt att det här området finns i musiken 

(….) vi hade en diskussion, om man gillar sån där musik, då är man ju en emo, (skratt) 

och tänk då vilken diskussion, vad är en emo? 
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Peter uttrycker att det är lätt att Musikens sammanhang och funktioner blir en 

utryckt kurs utan samband. Önskemålet för Peter är att Musikens sammanhang 

och funktioner skulle finnas som en röd tråd genom hela musikundervisningen. 

Både Peter och Sven nämner att de utgår från elevernas lust och de har en likartad 

inställning till sin undervisning, det ska vara kul för eleverna på musiklektionerna. 

Anders: du försöker att utgå från barnens egen lust, kan man säga så? 

Sven: ja, så försöker jag jobba hela tiden, att möta dom, jag tycker ju inte alltid om det 

som dom lyssnar på, det dom står för, och dom tycker ju inte alltid om vad vi står för, 

för dom vet inte vad det är, men om man möter dom, där dom är, så drar man dom 

långsamt dit man vill ha dom (….).så brukar det bli bra 

Samtliga informanter lägger mycket fokus på pop och rockhistoria. Peter och 

Sven har prövat olika upplägg men är inte riktigt nöjda med resultatet. Däremot är 

Kia och Lisa mer nöjda med hur undervisning fungerar, de upplever att eleverna 

tycker att det är intressant och roligt att fördjupa sig olika musikgenrer. Både Kia 

och Lisa har delat upp de olika musikepokerna så att de dyker upp under olika 

årskurser på högstadiet som en fördjupning, och i årskurs sex ger de eleverna ett 

brett utbud av olika musikstilar. 

Här följer exempel på hur Kia beskriver en del av Musikens sammanhang och 

funktioner: 

Anders: om du beskriver och ger några exempel på hur du planerar och genomför 

området Musikens sammanhang och funktioner och då syftar jag hela tiden mot 

högstadiet 

Kia: oj (    ) jag jobbar ju på en ämnesintegrerad skola så att det hänger mycket på 

vilka kunskapsområden vi jobbar med, hur man lägger upp det här, för tillfället håller 

jag på med pop- och rockhistoria, en teoretisk del där jag tillsammans med eleverna 

jobbar med pop och rock från femtiotalet och framåt, (    ) varje elev får välja varsin 

artist, jag jobbar utifrån ett material jag tagit fram, som presenterar årtionden och 

strömningar, vad som händer i världen under den tiden, hur det politiska läget är 

Anders: du har ett skriftligt material? 

Kia: ja, jag har ett skriftligt material och en massa länkar jag plockat fram, youtube 

filmer, på olika artister, till exempel när man pratar om medborgarrättsrörelsen Martin 

Luther Kings tal, ”i have a dream”, det här politiska, idag arbetade niorna med 

femtiotalet, och vad som hänt efter kriget, och där har de ju redan en hel del kunskaper 

för dom har jobbat med andra världskriget 

A: då jobbar du mot so-läraren? 

Kia: ja, vi jobbar ju ihop om de här delarna  
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Anders: musiken kommer in i ett historiskt sammanhang hela tiden? är det nån 

utgångspunkt? 

Kia: ja, det kan man säga (….) de här niorna kan man säga jag har spelat med dom 

hela årskurs åtta, så nu håller jag på att knyta ihop säcken, jag har hållt på väldigt 

mycket med verktygen, musikteori, och så har vi hållt på mycket med sammanhang 

och funktioner, de har fått recensera olika musikupplevelser, musikfilmer också 

Anders: du tar upp en av punkterna, musik och media och diskuterar? 

Kia: ja, hur man påverkas av musik och hur man upplever (….) och vilken betydelse 

den har (….) i eleverna (….) fast de ska ju nånstans dra paralleller hur musiken 

påverkar och vilken funktion det har för människan (….) de är ju mogna att göra det i 

nian, dom har börjat få mer kött på bena, vad dom tycker 

Kia ger också ett exempel som hon tycker är väldigt lyckat för att få igång 

eleverna att diskutera, samtala och reflektera kring musikens påverkan på 

individen. Det exemplet är att hon låter varje elev i årskurs nio bidra med en låt 

till en Spotifylista som hela klassen har tillgång till. 

Anders: hur organiserar du en sån här diskussion? (musikens påverkan på individen) 

Kia: på skolan jobbar vi väldigt mycket med samtal och reflektioner, vi jobbar mycket 

med ringsamtal, med alla klasser på våran skola, varenda dag sitter vi i ring och pratar 

om olika saker, dom här eleverna är vana med att alla ska säga nånting,  

Anders: har dom förmågan att lyssna?  

Kia: ja, alla ska säga nått och de ska lyssna, det är en sån här träningsak 

Anders: det behövs ingen handuppräckning? det funkar? 

Kia: i vissa grupper så kan det behövas (….) ibland när vi har fått igång en bra 

diskussion så får jag ju ställa frågor, ibland får dom sitta några styckna, i bikupor, och 

berätta vad dom kom fram till i den stora gruppen (….) allting i den här läroplanen 

handlar ju om att reflektera och samtala, och dom behöver ju det, för att få ett betyg 

också 

Ingen av informanterna använder sig av färdiga läromedel, de använder sig 

uteslutande av material från internet, cd, dvd och egna kompendium. 

Arbetsuppgifterna kan ske både individuellt eller i grupp. Redovisningsformerna 

är skriftliga, muntliga eller en kombination av dessa. Ingen av lärarna använder 

sig av skriftliga prov medan lyssningprov förekommer. Sven uttrycker att han är 

motståndare mot skriftliga prov.  

Anders: ska dom redovisa det här, eller ska du få det här? eller ska dom redovisa inför 

klassen, eller?  
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Sven: det är lite olika (….).det första, rockens historia är väl, där bli ju redovisningen 

på trädet, man sätter dit den artisten där den ska vara, på den grenen, och så visar man 

väldigt enkelt bildligt, man behöver inte läsa upp nånting man har skrivit, utan man 

bara visar att man har förstått, den här utvecklingen, i historien, det tycker jag är rätt 

schysst 

Kia begagnar sig av tankekartor som eleverna ska lämna som en skriftligt 

underlag i samband med att de redovisar. Hon menar att eleverna har alldeles för 

mycket skrivarbete i de andra ämnena så hon lägger tyngdpunkten på det muntliga 

och praktiska delarna i undervisningen istället. Kia filmar också elevernas 

redovisningar men även den dagliga undervisningen. Filmerna sparas och bildar 

då underlag för bedömning i slutet av varje termin.  

Kia: jag använder det bara i bedömning, det är så att jag knallar med den där telefonen 

och filmar varenda unge som spelar 

Anders: dom är vana att du går omkring där och filmar? 

Kia: ja, dom är vana med det nu (skratt) sen får de ju filma sig själva också, så där när 

dom jobbar i grupper, och övar, så får de filma jobbet och klippa ihop det i en liten 

treminuters film till mig, för vi håller på med en del självbedömning också 

Anders: är det nånting som används i annan undervisning på skolan?  

Kia: ja, det är nog många som jobbar med det (….) nu så filmar jag nu och då så efter 

varje lektion så dumpar jag ner, vi har ju macdatorer, så gör jag det bara i mappar, så 

har jag dom klassvis, och jag säger då det, när jag satte betyg i höstas, vad enkelt, jag 

hade ju flera filmklipp på varje elev (….) jag har gjort det nu i två terminer och det är 

helt fantastiskt 

Samtliga av de fyra lärarna är överens om att den nya kursplanen, Lgr11, är 

tydligare i sitt upplägg, och att de har hjälp av det centrala innehållet men 

upplever ändå att det finns stor valfrihet att forma undervisningen. 

Anders: är den tydligare nu? (Lgr11) 

Lisa: om jag tänker överlag och inte tänker bara sammanhang så tycker jag, att det är 

större fokus på att de här processerna som handlar om att lyssna aktivt och att kunna 

bedöma varandra i musik, att eleverna ska kunna reflektera över hur är mitt spel, eller 

hur låter det här, man ska kunna resonera kring musik, är starkare nu, om att jag ska ha 

en tanke om det jag hör, det tycker jag är mer (….) uttalat i den här, läroplanen, Lgr 11 

Sven fick följande fråga kring kursplanen: 

Anders: det är ju mycket på det här centrala innehållet, jobbar du med den här delen, 

(pekar) Musikens funktioner för att markera identitet och grupptillhörighet? 
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Sven: ja, (….) jobbar lite grann med det (….) och det kommer säkert bli mer med det 

(….) vi får se hur mycket (….) vi har en kille här som är väldigt, väldigt intresserad av 

det här av kulturskolelärarna, som bara pratar om det där hela tiden, då blir det för 

mycket, då blir det åt andra hållet, (skratt) vi pratade om det här inför shower och sånt 

här, att man, tjejerna ska kanske inte alltid objektifiera sig, ska vara som det är på 

musikvideosarna, när dom dansar, och killarna med elgitarren, vi pratar om det, men 

det är ju inte så lätt, dom är ju här, vi kan ju inte bara slita ner allt och ta bort all lust, 

och sätta dom dit vi vill, tycker jag 

Lisa uttrycker att det är större fokus på processerna kring att lyssna aktivt, att 

kunna bedöma varandra och att reflektera över hur är sitt eget musicerande. Hon 

nämner också att beskrivningen för att resonera kring musik är starkare än i den 

förra kursplanen. 

Peter beskriver hur han lagt upp undervisningen med en av sina klasser. Först 

presenterar han vilka förmågor som ska tränas för Musiken sammanhang och 

funktioner, sedan ställer han frågor till eleverna angående vad det centrala 

innehållet säger om området och hur de skulle vilja närma sig det. Eleverna får 

efter det skriva ner sina tankar som han sammanställer. Efter sammanställningen 

presenterar Peter de fokusområden som har utkristalliserats. Detta är en metod 

som han använder i sin svenskundervisning och som han tycker är väldigt lyckad 

eftersom det gör eleverna mer delaktiga i besluten och i planeringen. Sven har ett 

likartat förhållningssätt i sin planering: 

Musiklärarna anser inte att kunskapskraven för betygssteget E är för högt ställda 

men när de får frågan om timplanen står i paritet med kunskapskraven svarar de 

samtliga nej förutom Kia. Kia svarar att hon nu är förtrogen med Lgr 11 och detta 

medför att hon upplever att timplanen också är tillräcklig. 

Anders: vad tycker du om kunskapskraven inom detta området? är dom rimliga? 

Kia: ja, men det är dom väl (….) men sen håller man på att lär sig det här (….) först 

tycke jag det var jättesvårt, men nu känner jag att det är en process på gång, det blir ju 

tydligare för mig också, vad som faktiskt menas, från början målar man upp det, från 

början tyckte man att det var så himla svårt att få ett A, men som jag ser det nu så 

tycker jag det inte nu 

Lisa ger följande svar: 

Anders: är kunskapskraven inom detta område rimliga? 

Lisa: det beror ju på vilket bedömningsmedel man använder (….) jag tycker att man 

kan välja, (skratt) det är tolkningsbart, jag tycker att det inte är någon tydlig 

bedömningsmall, i läroplanen,   
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Anders: pratar du generellt? 

Lisa: ja, generellt, jag tror jag är lite dåligt inläst, (bläddrar i lgr11), den är ju ganska 

ny så man har ju valt ut delar och hoppar på och har jobbar mer med det, till vis del 

tycker jag att jag jobbar med det här, men jag tror att det saknas delar också, som jag 

inte hinner med, i undervisningen 

Anders: till exempel om det är om musik i olika medier (läser ur lgr11), får dom hålla 

på med det? 

Lisa: den är ju under (….) jättesvårt (….) att få in 

Anders: instrument och deras funktion? 

Lisa: ja, den är ju berörd, i det här arbetet, ja det har vi jobbat mycket med,  

Anders: identitet och?  

Lisa: ja, det kommer ju in lite om det här med grupptillhörighet och identitet i det här, 

men det kan ju absolut göras (….) men speciellt det här med medier, och hur det 

påverkar oss, det har jag inte gått in så mycket på 

Anders: tyngdpunkten ligger på (….) musikhistoria? 

Lisa: genrerna, ja, musikhistoria 

I den bästa av världar 
När de beskriver hur de vill att musikundervisningen ska bedrivas på grundskolan 

så menar informanterna att den viktigaste faktorn är gruppstorleken, halvklass 

eller maximalt fjorton, femton elever per grupp. Peter och Lisa föreslår att de kan 

tänka sig att undervisa vissa moment i helklass. Undervisningen behövs i varje 

årskurs för att få kontinuitet. Att ingå i ett sammanhang, att ha kolleger och att 

även utnyttja möjligheten till ämnesövergripande samarbeten finns med på 

önskelistan. Peter anser att musikundervisningen ska få ta mycket större plats, i 

timplanen, än vad den får, och att det är ett viktigare ämne än vad det ges 

utrymme för. Eleverna behöver helt enkelt mer tid för att öva sina färdigheter, att 

träna det musikaliska hantverket. 

För då är det här och nu, när man kommer innanför dörren, det är då det ska ske, det är 

då vi ska träna, det är då det ska bedömas, det är då man ska ge feedback, det är då 

man ska skicka vidare till nästa lektion, om en vecka, och sen där emellan är det (….) 

tomt (….) man kan ju inte göra så mycket hemma för att förbereda sig inför nästa 

lektion, utan det är här och nu (….) upplever jag det, eller så är jag, gammaldags i mitt 

sätt att tänka, (Peter). 

På frågan om det förekommer samarbeten mellan andra ämnen svarade Sven 

följande: 
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Nej, ingenting i stort (….) och det skulle jag vilja, för dom har alldeles för mycket att 

göra, men gör jag ett arbete om rockens historia, där jag ändå kräver källhänvisningar, 

jag kräver en diskussion, jag kräver vissa saker, när dom väl har gjort det där arbetet, 

då har dom gjort en uppsats som kan rättas utav svenskaläraren också, så har dom ett 

arbete mindre, bara det liksom, man kanske gör det på engelskan, bara så där enkelt, 

det behöver inte vara nått svårt, (Sven). 

Kia är i det stora hela nöjd med hur undervisningen är upplagd och beskriver det 

på följande vis: 

Jag, tycker att det funkar, det första året så bara förmörkades allt, hur ska jag hinna 

med allt, men nu inser jag, jag behöver inte jobba med allt på en termin, det är ju bara 

i slutet av nian som de ska ha jobbat med alla delar (….) den sista terminen ska ju allt 

sammanfattas och då känner jag för jag har börjat tänka så (….) vi har haft väldigt 

mycket kontakter med skolverket och så där men jag är glad för att jag har kontinuitet, 

jag har alla elever en gång i veckan, för jag tror inte att jag skulle fixa att jobba i 

perioder och så, då skulle jag komma av mig fullständigt, (Kia). 

Här följer en kortfattad bild av hur Lisa vill bedriva musikundervisningen: 

Lisa: då skulle jag vilja ha (….) 70 % halvklass, och 30 % helklass, för jag tycker att 

vissa saker funkar i helklass (….) och så skulle jag vilja ha (….) femton datorer, så att 

man kan jobba med musikskapande, digitala verktyg 

Anders: skulle timplanen se annorlunda ut? 

Lisa: skulle man få halvklass så skulle det kanske funka (….) bättre (….) för då får 

man ju mer tid till varje elev (….) men så som det är nu med helklass så skulle man 

vilja utöka (….) men, med halvklass så kanske det skulle funka 

Analys 
Här följer en analys av informanternas utbildning, musikaliska bakgrund, 

ramfaktor och undervisningen inom Musiken sammanhang och funktioner. 

Slutligen summerar jag hur informanterna vill att musikundervisningen på bästa 

sätt ska bedrivas. 

Alla informanterna har lång erfarenhet av att undervisa. Peter är behörig 

tvåämneslärare i musik och svenska. Sven är utbildad musikhandledare men 

saknar lärarexamen. Kia studerar på distans sista terminen för sin lärarexamen. 

Lisa är behörig musiklärare med inriktning mot rytmik. Både Peter och Sven 

saknar utbildning inom Musikens sammanhang och funktioner. För Kia och Lisas 

utbildningar ingick området i form av musikhistoria. De har alla och envar ett 

stort musikintresse i botten och denna bakgrund har en stor inverkan på 

undervisningen, i form av såväl trygghet som kunskap. 
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Timplan och gruppstorlek skiljer sig mellan de olika skolorna. De upplever stödet 

från skolledningen på olika vis. Sven och Kia är i stora drag nöjda med sina 

rektorers insatser. Peter och Lisa anser däremot att deras rektorer inte hörsammar 

deras önskemål om bland annat halvklassundervisning. Under förutsättning att 

inte gruppstorleken är för stor, är samtliga lärare i stor utsträckning tillfreds med 

musiksalarnas utformning och utrustning.  

Att Musikens sammanhang och funktioner är ett viktigt område som borde få ett 

större utrymme är något alla i gruppen konstaterar, och det upptar mellan tio till 

femton procent av undervisningstiden. Förståelsen för syftet med kunskapsorådet 

är stor för gruppen informanter. Detsamma gäller också för de bakomliggande 

motiven, varför området ingår i det centrala hållet. 

Både Peter och Sven har provat olika metoder för sin undervisning men är inte 

riktigt nöjda med hur undervisningen fungerar. Kia och Lisa upplever att eleverna 

tycker området är intressant och roligt, speciellt eleverna i årskurs nio. I 

varierande utsträckning har eleverna olika möjligheter att påverka undervisningen. 

Elevernas lust är utgångspunkt för undervisningen för de manliga musiklärarna. 

Ingen av lärarna använder sig i någon större utsträckning av skriftliga prov utan 

förespråkar muntliga och praktiska redovisningsformer.  

De fyra informanterna anser att Lgr 11 är tydligare i sin utformning än tidigare 

läroplaner, och att kunskapskraven för Musikens sammanhang och funktioner är 

rimliga. Lisa tillägger dock att hon saknar en tydlig bedömningsmatris för 

området. När de får frågan om kunskapskraven är i nivå med timplanen svarar 

samtliga utom Kia nej.  

Även om det finns bitar som fungerar i helklass, är den mest betydelsefulla 

beståndsdelen för bra undervisning beroende av storleken på gruppen. 

Musikundervisning kräver ett bra stöd från skolledningen där kontinuitet är 

viktigt.  
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Diskussion 
Här kommer jag att diskutera resultatet med utgångspunkt utifrån studiens syfte. 

Diskussionen omfattar även hur metoden har inverkat på resultatet, vilka studiens 

begränsningar är och hur det relaterar till bakgrunden.  

● Resultatet antyder att det finns samband mellan informanternas utbildning, 

musikaliska bakgrund och hur de planerar, genomför och organiserar Musikens 

sammanhang och funktioner. 

● Resultatet visar att informanterna anser att kunskapskraven för Musikens 

sammanhang och funktioner är rimliga. 

● Resultaten indikerar att undervisningen inom Musikens sammanhang och 

funktioner mest är inriktat på momentet musikhistoria och då i synnerhet pop- och 

rockmusik. 

● Resultatet pekar på att ramfaktorerna påverkar undervisningen inom Musikens 

sammanhang och funktioner negativt eftersom bland annat Musicerandet och 

musikskapandet ges ett stort utrymme av den totala undervisningstiden.  

Tyngdpunkten i undervisningen för informantern ligger på Musicerande och 

musikskapande, det är inget som förvånar mig och det ligger helt i linje med vad 

som enligt kursplanen ska utgöra ämnets kärna. Att lära sig det musikaliska 

hantverket, att spela, tar tid i anspråk, och ett av svaren till varför Musikens 

sammanhang och funktioner får så lite utrymme finns kanske i den begränsade 

timplanen. Teorier som finns beskrivna i denna studie angående ramfaktorernas 

inverkan på utbildning och lärande bekräftar delvis detta resultat.  

I avsnittet om didaktik menar Jank och Meyer (1997) att det är viktigt att 

reflektera och analysera över sin egen undervisning och de egna 

undervisningsrepertoarerna. Undervisningsrepertoarer är det som läraren gör i 

klassrummet, har vana med, känner sig trygg med och vet att det fungerar. 

Informanternas musikaliska bakgrund påverkar troligtvis också resultatet, de är 

trygga i ensemblespel, behärskar intrumentalspel och är vana med egna 

framträdanden. Detta sammantaget bidrar sannolikt också till att musicerandet i 

undervisningen får det spelrum det får. Undervisningen sker huvudsakligen i det 

område där informanterna har sin största kompetens. En liknande aspekt framkom 

även i NU-03.  

När jag ställer frågor kring hur informanterna planerar, genomför och organiserar 

Musikens sammanhang och funktioner så är de svar jag får mest inriktade på hur 
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de undervisar momentet musikhistoria, och då i synnerhet pop- och rockmusik. 

Min bedömning av varför det ser ut så stämmer väl med vad Strandberg kom fram 

till i den tidigare nämnda avhandlingen “Varde ljud”. Kunskaper i musikhistoria 

är sedan 70-talet åsidosatt på musiklärarutbildningen, klassisk musik och musik 

från andra kulturer är nu marginaliserad till fördel för den afroamerikanska 

musiken och musicerandet. Johansens (2003) teorier kring 

läroplansimplementering, att lärare använder läroplaner efter de behov de menar 

att de har och gör förändringar som till och med kan utesluta centrala begrepp 

stödjer även delvis detta resultat. 

Den enda av de fyra lärarna som beskriver och ger exempel för samtliga 

punkterna ur det centrala innehållet för Musikens sammanhang och funktioner är 

Kia. Hon är den lärare som möjligen lyckas bäst med att uppfylla uppdraget inom 

Musikens sammanhang och funktioner. Min tolkning av det grundar jag på att hon 

är den av informanterna som har den bredaste utbildningen. Att hon också arbetar 

på en ämnesintregerad skola där eleverna är vana vid diskussioner bidrar 

säkerligen till en framgångrik undervisning.  

I vilken omfattning har informanterna didaktiska kunskaper? Min metod ger inte 

svar på den frågan men jag ser några tendenser i studien angående utbildning. 

Både Peter och Sven som saknar utbildning inom Musikens sammanhang och 

funktioner berättar att de har problem att väcka elevernas intresse för 

kunskapsområdet. Sven, som är obehörig lärare, ger till och med uttryck för att 

han inte är intresserad av Musikens sammanhang och funktioner. Han visar även 

att han inte är påläst inom kursplanen i det aktuella området. Om det beror på 

bristande didaktiska kunskaper må vara osagt, men ett samband mellan utbildning 

går inte att blunda för.  

Hur har urvalet inverkat på resultaten? Mitt urval av informanter utgick från att 

jag ville möta rutinerade musiklärare av båda könen med erfarenhet från tidigare 

kursplaner. Det vore intressant att ta del av hur nyexaminerade musiklärare 

förhåller sig till Musikens sammanhang och funktioner. Hur ser deras utbildning 

ut och hur lyckas de med sitt uppdrag? Även om Lisa också ger uttryck för att hon 

dåligt påläst på kursplanen inom Musikens sammanhang och funktioner visar 

studien ändå att det är hon tillsammans med Kia, som beskriver att de upplever att 

eleverna tycker det är roligt att fördjupa i andra musikområden än 

populärmusikens. Detta resultat väcker en följande fråga: På vilket vis påverkas 

musikundervisningen av den undervisande lärarens kön och musikaliska 

bakgrund? 
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Resultaten pekar på att Musikens sammanhang och funktioner är ett eftersatt 

område i musikundervisningen. Hur relaterar detta examensarbete till andra 

studier? NU-03 och Är du med på noterna rektorn? är riktad mot musikämnet 

som helhet medan Varde ljus mot musikskapandet i synnerhet. Men som det 

beskrivs tidigare så visar resultaten i denna studie ändå på ett flertal samband med 

vad dessa arbeten kom fram till. Teorierna angående ramfaktorernas inverkan på 

utbildning och lärande samt Johansens (2003) teorier kring 

läroplansimplementering stödjer även delvis för hur kunskapsområdet behandlas i 

skolpraktiken: Lärare använder läroplaner efter de behov de menar att de har och 

gör förändringar som till och med kan utesluta centrala begrepp.  

Det vore intressant med ett mer djupgående arbete riktad mot detta i 

musikundervisningen försummade område. 

Metodreflektion 
Hur har metoden inverkat på resultaten? Jag ser brister i min roll som intervjuare, 

med större erfarenhet hade jag använt mig av mer releventa frågor angående 

Musikens sammanhang och funktioner samt didaktik. Det finns en tendens till att 

intervjuerna stundtals kom att handla om musicerande och ramfaktorer istället för 

det valda området. Men samtidigt kan det bero på att informanterna genom att 

berätta om annat lyckades dölja sina brister i att undervisa inom Musikens 

sammanhang och funktioner. En av informanterna, Lisa, är inte lika mycket 

representerad som de övriga. En anledning är kanske att hon var den första som 

intervjuades och att jag ännu inte hade blivit varm i kläderna vid intervjutillfället. 

Med de insikter jag har nu borde jag kanske ha kompletterat intervjuerna med ett 

skriftligt frågeformulär som skickats ut i förväg. Där skulle informanterna 

kortfattat få  beskriva hur de planerar, genomför och organiserar Musikens 

sammanhang och funktioner. Detta skulle sedan bilda underlag för intervjuerna. 

Slutsats 
Min slutsats av resultatet är att majoriteten av informanterna saknar relevant 

utbildning inom Musikens sammanhang och funktioner och det kan möjligtvis ha 

en negativ påverkan på undervisningen. Även om ramfaktorena har stor betydelse 

för kvaliten på musikundervisningen så pekar studien på att musicerandet får så 

stor del av den totala tiden att undervisningen kring Musikens sammanhang och 

funktioner blir lidande. Som avslutning till mitt examensarbete vill jag lyfta 

följande fråga: Får musiklärare tillräckligt med didaktiska kunskaper i sin 

utbildning?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledning 
1. Vad har du för utbildning? 

2. Vilka årskurser undervisar du? 

3. Hur länge har du arbetat som musiklärare? 

4. Hur ser dina musikaliska erfarenheter ut i övrigt? 

Det praktiska arbetet 
5. Beskriv genom att rita i en cirkel hur mycket tid du lägger på de olika delarna av det 

centrala innehållet för ämnet musik i undervisningen, musicerande och musikskapande, 

musikens verktyg och musikens sammanhang och funktioner. 

6. Beskriv och ge något exempel på hur du planerar musikens sammanhang och funktioner. 

7. Beskriv och ge något exempel på hur du organiserar musikens sammanhang och funktioner. 

8. Beskriv och ge något exempel på hur du genomför musikens sammanhang och funktioner. 

9. Vad anser du om kunskapskraven för musikens sammanhang och funktioner? 

10. Vilka är motiven för att musikens sammanhang och funktioner är en del av 

musikundervisningens kunskapsområden? 

11. Hur görs musikens sammanhang och funktioner intressant för eleverna? 

12. Ingick musikens musikens sammanhang och funktioner i din utbildning? 

13. Vad tror du är orsaken till att det ser ut som det gör när det gäller musikens sammanhang 

och funktioner? Jämför gärna med MU04. 

Verkligheten 
14. Berätta om ramfaktorerna på din arbetsplats. 

I den bästa av världar 
15. Teckna en bild av hur du vill att musikundervisningen på grundskolan ska bedrivas. 
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Skriftligt underlag för forskningsetiska principer 

Som avslutning för min lärarexamen, VAL –vidareutbildning för lärare, vid Umeå universitet 

kommer jag under vårterminen 2013 att skriva ett examensarbete. Syftet med detta 

examensarbete är att kartlägga hur några musiklärare på grundskolan planerar, organiserar, 

genomför och bedömer elevers prestationer inom området musikens sammanhang och 

funktioner, ett av det centrala innehållets delar för ämnet musik. 

Forskningsmetoden jag valt är den kvalitativa intervjun, en form som utgår från fasta 

frågeområden medan de frågor som följer kan skifta efter hur intervjusituationen utvecklas. 

Under intervjun med dig har jag som avsikt att i så stor utsträckning som möjligt undvika att 

försöka styra dina svar. Intervjun beräknas ta maximalt en timme och den kommer att ske på 

din arbetsplats. 

Intervjuerna spelas in med hjälp av inspelningsfunktionen på min iPhone. Jag försäkrar att 

inget av materialet kommer att spridas på något sätt annat än i form av vad som behövs som 

underlag för mitt arbete. Jag intygar om att god forskningsed om konfidentialitetskravet 

kommer att följas vilket innebär att jag så långt som möjligt döljer identitet, skolor och orter, 

samt att underlaget lagras oåtkomligt för andra tills dess jag beslutar mig för att förstöra det. I 

transkriptionerna av intervjuerna används kodnycklar för namn, skolor och orter. 

Ditt deltagande är helt och hållet frivilligt och de uppgifter som samlas in kommer inte att 

användas för något annat syfte än för forskning. Du har själv rätt att bestämma över din 

medverkan och kan när som helst under vårt möte avbryta din medverkan utan att några 

negativa följder uppstår. 

Examensarbetet ligger i linje med de rådande forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och är publicerad av Vetenskapsrådet. Genom ditt deltagande 

bidrar du till att ny kunskap utvecklas.  

Anders Rapp, student 

Tommy Strandberg, handledare 

 


