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Abstract 
 

 

Syftet för detta examensarbete är att ta reda på om musikundervisningen i 

grundskolan har förutsättningar för att vara individanpassad efter den enskilde 

elevens förutsättningar och behov. Forskningsfrågorna är att ta reda på vilka 

faktorer som kan påverka möjligheterna att bedriva musikundervisning i enlighet 

med Lgr11, med intervjuade musiklärares uppfattningar. Samt vilka 

förutsättningar som beskrivs som centrala för att läraren ska kunna tillgodose 

varje enskild elevs behov, förkunskaper och förutsättningar samt göra rättssäkra 

individuella bedömningar. Utgångspunkten i studien är en kvalitativ undersökning 

baserad på kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer och litteraturstudier. De fem 

musiklärarna som är med i undersökningen arbetar på 12 skolor i fyra kommuner i 

årskurs 2-9. Resultatet visar att musikundervisningens förutsättningar varierar 

mellan de olika skolorna och eleverna på dessa skolor får således inte en likvärdig 

utbildning i musik. Resultatet visar också att individanpassad undervisning och 

individuell bedömning är problematiskt med de stora undervisningsgrupper som 

dessa skolor har. Analysen av resultatet visar på sex ramfaktorer som mer eller 

mindre påverkar musikundervisningens förutsättningar. De ramfaktorer som 

påverkar musikundervisningen i de tolv skolor, som är med i undersökningen, är 

gruppstorlek, tid, utrustning, arbetsmiljö, bedömning samt ekonomi.   

Nyckelord: Centralt innehåll, gruppstorlek, individanpassad undervisning, 

individuell bedömning, Lgr11. 
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Inledning 
 

Lärarnas uppdrag är att individanpassa undervisningen, ta hänsyn till varje individs behov, 

förutsättningar och förkunskaper samt göra rättssäkra individuella bedömningar. ”Att utforma 

en individuell anpassad undervisning när elevgruppen är stor och antalet lärare per elev är litet 

är kanske en av de största utmaningarna skolan står inför idag” skriver Gunn Imsen i boken 

Elevens värld.
 1

 Detta skrev Imsen för flera år sedan, innan kraven skärptes ytterligare, och 

den nya läroplanen kom, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

Lgr11. Gunn Imsen är professor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i 

Trondheim. I boken Elevens värld - Introduktion till pedagogisk psykologi fokuserar Imsen på 

de fyra teoritraditionerna – behavioristisk-, kognitiv-, konstruktivistisk- och sociokulturell 

teori och deras relevans för skolans arbete.   

Skolinspektionens granskning av musikundervisningen i 35 skolor visar att kvalitén på 

musikundervisningen varierar och att åtskilliga elever inte får den musikundervisning de har 

rätt till.
2
 ”I årskurserna 1-5 är det vanligt att eleverna får musikundervisning i sina klassrum 

utan tillgång till instrument”.
3
 I och med inträdandet av Lgr11 i grundskolan så har 

kunskapskraven ökat och ett centralt innehåll som är obligatoriskt definierats. I syftet för 

musikämnet står det att:  

 

 Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform 

och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska 

begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
4
  

  

På uppdrag av skolverket så gjordes en utvärdering av hela grundskolan 2003, NU-03.
5
 

Ämnesrapporten för musik är framtagen vid Centrum för musikpedagogisk forskning (MCP) 

vid Kungl. musikhögskolan i Stockholm.  

 

                                                           
1 Gunn Imsen, Elevens värld - en introduktion till pedagogisk psykologi, (Lund: 2006), 25. 
2 Skolinspektionens rapport 2011:5 Är du med på noterna rektorn? (Stockholm: 2011), 6. 
3 Ibid., 7. 

4 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm: 2011), 100. 
5 Skolverket. Nationella Utvärderingen av grundskolan 2003, NU-03 Musik. Rapport 253 (Stockholm 2005). 
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Rapporten Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 visar bland annat att:  

Det råder stor frustration bland lärarna på grund av stor arbetsbelastning, stora grupper i 

musikundervisning (helklass), lång förberedelsetid och framför allt för litet utrymme i 

skolans timplan, i synnerhet om de ambitiösa målen i den nationella kursplanen ska nås.
6
   

Vidare står det i rapporten att musiklärarna upplever sin skolvardag som arbetsfylld och 

betungande.  

Framför allt föreligger stora svårigheter som en följd av minskade resurser och 

övergången till att arbeta med helklass i musik som skedde från och med 1991. Dessa 

förändringar har föranletts av olika besparingskrav och ofta skett utan att musiklärarna 

kunnat påverka sin situation nämnvärt.
7
  

Detta var alltså år 2003. Nu tio år senare har det inte hänt mycket för att komma till rätta med 

problemen. Det är fortfarande stora undervisningsgrupper och Musiklärarnas Riksförening 

gick ut med ett upprop för mindre undervisningsgrupper i musik år 2011, 2012 och nu 2013.
8
 

I skrivelsen med medföljande namninsamling som är överlämnades den 6 oktober 2011 till 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting står det bland annat följande:  

 

Musikundervisningen i den svenska grundskolan befinner sig i en akut kris. Mer än en 

tredjedel av landets musiklärare är obehöriga, lokaler och inventarier är undermåliga och 

motsvarar inte ambitionen i läroplanen. Stora grupper i musikundervisningen leder till en 

stressig arbetsmiljö för elever och lärare, rättsosäkerhet vid betygssättning samt allvarliga 

hälsorisker i form av ljudmiljöproblem.
9
 

 

Som krav på åtgärder vill vi att SKL: 

 Anger riktlinjer för hur en god ljudmiljö för musiklärare och elever sa 

utformas och säkras. 

 Anger riktlinjer för hur ändamålsenliga lokaler och utrustning för 

musikundervisning bör se ut. 

 Utformar nationella riktlinjer för musikundervisningen i grundskolan som ska 

innehålla formuleringen ”För musikundervisning i grundskolan skall avdelas 

resurser så att undervisningen kan bedrivas i grupp om högst 15 elever”. 

 SKL:s ordförande undertecknar denna skrivelse ”för kännedom”.
10

 

                                                           
6 Ibid., 153. 
7 Ibid., 175. 
8 Musiklärarnas Riksförening. ”Förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna för musikundervisningen i svensk skola!” Musikläraren nr. 3 

(2012), s 4-6. 

9 Ibid., 4. 
10 Ibid., 6. 
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I den nya nationella kursplanen Lgr11 har kunskapsmålen blivit mer ambitiösa än i tidigare 

kursplaner och kunskapskraven i musik har skärpts. Timplanen är dock oförändrad och ligger 

fortfarande på 230 timmar för hela grundskoletiden.   

 

Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande från 1999: 

Den stora utmaningen är – utbildningspolitiskt och verksamhetsmässigt – hur förskolans 

och skolans personal skall hantera det faktum att elever har olika förutsättningar, 

erfarenheter, kunskaper och behov. Hur skall elevers olikheter framstå som resurser och 

utgöra styrande förutsättningar i skolans pedagogiska arbete i en för alla elever gynnsam 

riktning?
11

 

Detta kom lärarutbildningskommittén fram till och ställde samtidigt frågan om hur skolans 

personal ska hantera elevers olika förutsättningar. Lärarna har fortfarande samma uppdrag, i 

Lgr11 står det bland annat att ”läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar och tänkande”.
12

 Läraren ska ta ansvar för att kursplanen följs och att alla 

elever får samma förutsättningar till likvärdig kvalitet på musikundervisningen, anpassa 

undervisningen och göra rättssäkra individuella bedömningar på varje elevs kunskaper.   

 
Jag har valt musikundervisningens villkor i en skola för alla som ämne för mitt examensarbete 

därför att det berör och engagerar mig. Under mina 15 år som musiklärare har jag inte varit 

med om att det skrivits ett åtgärdsprogram när en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven 

i ämnet musik. I skolinspektionens rapport Är du med på noterna rektorn? gjordes 

iakttagelsen att elever som är i behov av särskilt stöd för att nå kunskapskraven i musikämnet 

sällan får det utan istället så sänks kraven.
13

 

Hur ser det ut i andra skolor? Vad finns det för förutsättningar för musikundervisningen? 

 
 

                                                           
11 SOU 1999:63,192. 
12 Skolverket. Lgr11, 14. 
13 Är du med på noterna rektorn?, 24. 
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Syfte och forskningsfrågor 
Mitt syfte är att ta reda på om musikundervisningen i grundskolan har förutsättningar för att 

vara individanpassad efter den enskilde elevens förutsättningar och behov. Utifrån syftet har 

jag formulerat följade frågor: 

 Vilka faktorer kan påverka möjligheterna att bedriva musikundervisning i enlighet 

med Lgr11, enligt intervjuade musiklärares uppfattningar? 

 Vilka förutsättningar beskrivs som centrala för att läraren ska kunna tillgodose varje 

enskild elevs behov, förkunskaper och förutsättningar och göra rättssäkra individuella 

bedömningar? 

Bakgrund 
I och med Lgr11 och den nya skollagen kom det obligatoriska centrala innehållet för 

musikämnet. Kunskapskraven preciserades och ökade i omfattning och skollagen kräver att 

undervisningen ska vara individanpassad efter den enskilde elevens förutsättningar och 

behov.
14

 ”Förutsättningar för musikaliskt lärande är starkt relaterat till undervisning i mindre 

grupper och tid för kontinuerlig träning i hantverket.”
15

 Skolinspektionens granskning 2011:5 

Är du med på noterna rektorn? visar att många skolor inte har de förutsättningar som krävs, 

vad gäller instrument, lokaler, gruppstorlekar, datorer och tid, för att kunna uppfylla alla 

obligatoriska moment som finns i det centrala innehållet. I rapporten framkommer det att 

åtskilliga elever inte får den musikundervisning de har rätt till: 

Kvaliteten i musikundervisningen påverkas av en rad samverkande faktorer, till exempel 

musiklärarnas utbildning, hur tiden disponeras, tillgången på instrument och vilka lokaler 

som finns. En viktig faktor är om det finns ett 1 – 9-perspektiv i undervisningen.
16

  

I de 12 skolorna som ingår i undersökningen så är det ingen skola som har en musiklärare 

som ansvarar för musikundervisningen i årskurs 1 och bara två skolor som har musiklärare i 

årskurs 2. I de skolor där klassläraren i de lägre årskurserna har behörighet att undervisa i 

musik, i bästa fall, sker undervisningen i klassrummet med liten eller ingen tillgång till 

musikinstrument. Det visar också rapporten Är du med på noterna rektorn?
17

  

 

                                                           
14 Ibid. (se även bilaga 8.) 
15 Skolverket.  NU-03 Musik, 146. 
16 Är du med på noterna rektorn?,6. 
17 Ibid., 21. 
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Genom att redan i de lägsta årskurserna börja musicera tillsammans med andra utvecklar 

eleverna lyhördhet för såväl delar som helhet. Att tidigt börja musicera tillsammans på 

olika instrument förhindrar också att onödiga kopplingar mellan kön och instrument blir 

befästa.
18

 

 

Timplanen för ämnet musik i grundskolan är nu liksom före Lgr 11, 230 timmar. Timplanen 

har inte ökat trots att kunskapskraven har blivit högre. Arbetsmiljön och ljudnivån är inte bra 

enligt arbetsmiljöverkets rapport om musik och höga ljudnivåer.
19

 I en alldeles färsk 

undersökning gjord av Lärarförbundet framkommer det även där att arbetsmiljön sliter på 

estetlärare.
20

    

Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis har skrivit boken Vad alla bör veta om läs- och 

skrivsvårigheter.
21

 Lundgren leder ett av Förbundet FMLS projekt om skriftspråkets 

tillgänglighet.
22

 Karin Ohlis är speciallärare och initiativtagare till Resurscentrum Läs och 

Skriv, ReLS, hon har i över tjugo år arbetat med vuxna som har läs- och skrivsvårigheter. 

Författarna förespråkar ett invidbaserat förhållningssätt till kunskapsinlärning, skrivning och 

läsning vilket ligger i linje med Sveriges utbildningspolitiska mål. I följande citat nämner de 

faktorer som påverkar inlärning.  

 

 Miljön är viktig för all undervisning och erfarenheten talar för att god miljö är extra viktig 

för elever med inlärningssvårigheter. Perceptionssvårigheter är inte ovanligt hos dessa 

elever. Det kan innebära att man är extra känslig för störande biljud. En fläkt, spring i 

korridoren, oljud från skolgården, flimrande lysrör, eller prat i omgivningen, gör att man 

inte kan koncentrera sig. Det går att lösa genom att eleven får en annan placering i 

klassrummet, eller att de störande momenten åtgärdas.
23

 

 

Gruppstorleken har stor betydelse för undervisningens innehåll och för hur mycket tid som 

kan ägnas åt den enskilde eleven, speciellt för elever i behov av särskilt stöd.   

 

                                                           
18 Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i musik, 13. 

19 Arbetsmiljöverkets rapport 2009:1, 88. 
20 Maria Lannvik Duregård, ”Arbetsmiljön sliter på estetlärare”, Uttryck nr. 2, (2013) s.6-7. 

21 Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis. Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter (Stockholm: Förbundet FMLS, 2003) 
22 FMLS, Förbundet Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter. 
23 Lundgren, Ohlis, 44. 
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Inger Assarson är författare till boken Utmaningar i en skola för alla – några filosofiska 

trådar.
24

 Assarson är fil.dr. i pedagogik och arbetar som lektor vid Stockholms universitet.   

Hon skriver om de pedagogiska och filosofiska dilemman som uppstår när specialpedagoger 

och lärare ska planera och genomföra undervisning så att det passar alla elever. I boken 

skriver Assarson att ”Tiden blir en särskiljande faktor mellan de elever som hinner med vad 

som krävs och de som behöver lång omställningstid och tid på sig för att smälta och ta till sig 

kunskapen”.
25

 Så vad finns det för förutsättningar nu att bedriva musikundervisningen i 

enlighet med Lgr11.  I den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 i ämnet musik 

framkom det att ”Det som framför allt begränsar möjligheterna att undervisa i enlighet med 

kursplanens mål är undervisningsgruppens storlek och ämnets utrymme i timplanen. Dessa 

två faktorer låg i topp även 1992”.
26

  

Under 2012 har Musiklärarnas Riksförening i olika sammanhang och på olika sätt påvisat 

att möjligheten att sätta betyg ”omöjliggörs” av faktorer som för stora elevgrupper, 

undermålig utrustning och bristfällig kontinuitet i musikundervisningen.
27  

Nu, över tjugo år senare, vill musiklärare fortfarande ha bättre förutsättningar för 

musikundervisningen i grundskolan och belyser samma faktorer som de gjorde 1992, 2003, 

2011 och nu 2013.
28

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                           
24 Assarsson, Inger. Utmaningar i en skola för alla – några filosofiska trådar (Stockholm: Liber AB, 2006). 

25 Ibid., 127. 
26 Skolverket. NU-03 Musik, 71. 
27 Musiklärarnas Riksförening, ”Streckvarning”, Musikläraren nr 1 (2013), s.4-6. 

28 Musiklärarnas Riksförening. ”Förbättra förutsättningarna och arbetsmiljön för musikundervisningen i svensk skola!” Musikläraren nr 3 
(2013). S.4-6 
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Teori 

Hermeneutik 

Efter att ha studerat olika teoretiska perspektiv så valde jag att göra min studie enligt 

hermeneutisk teori.
29

 ”Hermeneutiken är läran om hur man når förståelse för människors 

livsvärld genom tolkning”,
30

 enligt Hartman.   

En hermeneutisk teori skall uttrycka en individs eller en grupp individers livsvärld. Detta 

gör den genom att innehålla termer som beskriver hur individen eller individerna i 

gruppen uppfattar sin situation. Dessa termer står i relation till varandra, för att på så sätt 

uttrycka på vilket sätt de olika uppfattningarna är relaterade till varandra.
31

 

Eftersom jag själv har arbetat som musiklärare i dryga 15 år i både grund- och 

gymnasieskolan, så har jag en förförståelse för lärarnas och elevernas upplevelser av deras 

dagliga tillvaro och musikundervisningen.  

Ramfaktorteori 

Ett didaktiskt perspektiv finns också med i studien. I min bearbetning och analys av 

textmassan har jag även använt mig av ramfaktorteorin som ett didaktiskt perspektiv. 

”Ramfaktorteorin söker därvid förklara hur yttre strukturella villkor för skolan samspelar med 

den inre pedagogiska verksamheten, hur skilda traditioner inom arbetsmiljön växer fram och 

hur undervisningens faktiska utformning påverkas av olika direkta och indirekta faktorer.
32

 

Ulf P Lundgren beskriver ramfaktorteorin i nedanstående citat från artikeln Ramfaktorteori 

och praktisk utbildningsplanering i Pedagogisk forskning nr1 1999. ”Ramfaktorteorin bygger 

på tankegången att ramar ger ett utrymme för en process. Ramarna ger eller ger inte 

möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. Om däremot ett mål tydligt finns för en 

process måste ramarna anpassas för att göra den processen möjlig”.
33

 

Kvalitativa intervjuer  

En kvalitativ intervju kan vara strukturerad, halvstrukturerad eller öppen. De kvalitativa 

intervjuernas syfte är att belysa ett ämne ur ett visst perspektiv, vilket jag tycker passar mina 

frågeställningar bra.  

                                                           
29 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande - Från kunskapsteori till metodteori (Lund: Studentlitteratur 1998, 2004), 187. 

30 Ibid., 193. 
31 Ibid., 188. 

32 Ralf Sandberg. Musikundervisningens yttre villkor och inre liv – några variationer över ett läroplansteoretiskt tema (Stockholm: HLS 

Förlag 1996), 192. 
33 Ulf P lundgren, ”Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering” Pedagogisk Forskning i Sverige 1, (1999): 36. 
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Intervjuerna är halvstrukturerade och gjorda personligen med hjälp av en 

intervjuguide/intervjufrågor som jag efter intervjuerna gjorde en sammanställning av. 

Intervjuguiden är baserad till stor del på ”trattekniken”. ”(…) vilket innebär att man inleder 

med att diskutera ämnet allmänt, för att sedan göra frågorna mer och mer precisa”.
34

  

Informanterna, personerna som är intervjuade, har blivit informerade enligt forskningsetiska 

principer om individskyddskravet som är grundad på fyra stycken allmänna huvudkrav, vilka 

är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
35

 

Urval av representativa informanter 

I mitt urval av personer att intervjua, informanter, ville jag att så många skolor som möjligt 

skulle vara representerade utan att behöva intervjua så många personer. Valet föll på fem 

musiklärare som tillsammans arbetar på tolv grundskolor, i fyra kommuner, i årskurs 2-9. 10 

av de 12 skolorna är kommunala skolor. De fem musiklärarna har lång arbetslivserfarenhet 

som musiklärare i olika årskurser i grundskolan och på gymnasiet. Musiklärarna är fyra 

kvinnor och en man i åldrarna 34-56 år.  

Lärare A; en kvinna på 45 år som arbetar på fem 3-6 skolor i två kommuner. Hon har arbetat 

som musiklärare i 12 år. Lärare B; Kvinna 34 år, arbetat som musiklärare i nio år. Arbetar på 

två skolor där hon på ena skolan undervisar i årskurs 4-6, och på den andra skolan i årskurs 7-

9. Lärare C, en kvinna 52 år. Har undervisat i musik i femton år, arbetar på en F-6 skola, 

musikundervisningen har hon i årskurserna 3-6. Lärare D; kvinna 56 år, arbetat som 

musiklärare i tjugofem år. Hon undervisar på två skolor, i den ena skolan i årskurs 2-9 och på 

den ena skolan i årskurserna 4-9. Lärare E, en man, 53 år, har undervisat i fem år, arbetar på 

två skolor i årskurs 2-6 respektive 4-9. Alla lärare är intervjuade på deras respektive 

arbetsplatser och intervjuerna är inspelade. 

Intervjuguide och dokumentation 

I intervjuguiden/intervjufrågorna formulerade jag en hel del frågor som gällde olika 

förutsättningar, men samtalen/intervjuerna var öppna. Jag spelade in intervjuerna som var 

halvstrukturerade och skrev sedan ner dem ordagrant, därefter skrev jag en sammanställning 

av intervjuerna. 

                                                           
34 Hartman, 281. 
35 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (Vällingby: Elanders Gotab 1990)  



Cariola Rosdotter Eriksson 

Vt 2013 

Examensarbete, 15 hp 
VAL, Vidareutbildning av lärare 60 hp 

 

9 
 

Analys av kvalitativa data 

Vid en analytisk induktion väntar man med att analysera tills att all data är insamlad för att 

datainsamlandet ska vara så teorineutralt som möjligt.
36

 Datamaterialet kodades av mig vilket 

innebar en reducering, organisering och kategorisering av textmassan.  

Jag letade efter begrepp som kunde vara av intresse för analysen och till min hjälp för att 

tolka och förstå delade jag in begreppen i kategorier. Kategorierna som jag kom fram till blev 

de faktorer som oftast nämndes i intervjuerna. Utifrån min frågeställning kom jag fram till sex 

kategorier. Kategorierna är underrubriker i resultatdelen, förutom den första underrubriken 

som behandlar undervisningens villkor i stort. De återkommer också i analysdelen. ”För att 

bilda en analytisk-induktiv teori sätts därför de olika kategorierna i relation till varandra”.
37

  

Alla sex kategorier kan sättas i relation till varandra utifrån min frågeställning.  

Metod 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

I Jan Hartmans bok Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori definierar han 

skillnaden mellan en kvalitativ metod och en kvantitativ metod med att i kvantitativa 

undersökningar så tar man reda på hur mycket eller hur många det är av något.  

I kvalitativa undersökningar så vill man ”nå en förståelse för livsvärlden hos en individ eller 

en grupp individer”.
38

 

Kvalitativ metod 

Jag har valt en kvalitativ undersökningsmetod, en analytisk induktion som innebär att man 

undviker att teoretisera under tiden som man samlar in data.
39

 Metoden karakteriseras av ett 

linjärt arbetssätt. De tre faserna som undersökningen består av är planeringsfasen, 

insamlingsfasen och analysfasen. Planeringsfasen innebär att man formulerar en fråga som 

man vill att undersökningen skall ge svar på med hjälp av generella teorier. I det andra 

momentet i planeringsfasen utformas undersökningen.  

 

                                                           
36 Hartman, 287. 

37 Ibid., 288. 

38 Ibid., 273. 
39 Ibid., 277. 
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I insamlingsfasen ingår att samla in data och i analysfasen att analysera textmassan som är 

insamlad. Det vill säga, jag har planerat intervjuerna med en intervjuguide, samlat in data, 

dvs. svaren på intervjuerna, och analyserat svaren.
40

Analysen består av två moment: Det 

första är att reducera och organisera textmassan och leta efter begrepp som är av intresse. Det 

andra är att kategorisera 
se analys av kvalitativa data

 och tolka textmassan som är insamlad.
41

  

Definition av begrepp 
Uttrycket ”En skola för alla” – en skola där alla elever oavsett tillkortakommanden eller 

funktionsnedsättningar ska undervisas gemensamt.
42

 

”Centralt innehåll” är den del i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 som är obligatoriskt. 

Resultat 

Undervisningens villkor  

Musiklärarna anser att deras undervisningsvillkor är undermåliga. På några av skolorna är det 

så lite med tid mellan lektionerna att läraren har svårt att hinna med dokumentation. 

Förutsättningarna att bedriva en musikundervisning i enlighet med det centrala innehållet i 

Lgr11 anser lärare A, som arbetar på fem skolor, är mycket bristfälliga. På en del skolor finns 

det ingen musiksal, undermåligt med instrument och det är stora undervisningsgrupper. På en 

del skolor finns inte alla instrument som är obligatoriska för kunskapskraven. Det finns heller 

inte tillgång till datorer vilket innebär att det centrala innehållet inte kan följas helt.  

Endast en av skolorna har en fullt utrustad musiksal bortsett från att det bara finns tillgång till 

en dator. Däremot så menar lärare A att kunskapskraven blivit tydligare vilket underlättar en 

hel del.  

Lärare B tycker att det är ”både bra och dåliga förutsättningar”, det är tydliga mål men för 

”tight” med tid anser hon. Lärare B anser sig ha väldigt goda förutsättningar, hon har bra 

gruppstorlekar och har fullt utrustat med instrument. När det gäller de äldre eleverna så är det 

för stora grupper, men hon har instrument till alla. Däremot så hinner hon inte ”se” dem. Med 

det menar lärare B att det är svårt med individuell bedömning. De hinner heller inte med alla 

moment, så fokus ligger på att de ska få musicera.  

                                                           
40 Ibid., 281.  

41 Ibid., 287. 
42 Assarson, 12. 
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Lärare B anser att det finns ett långsiktigt ”tänkande” på övergripande nivå för att utveckla 

musikämnet från förskoleklass till nian, med att utveckla IUP (Individuell Utvecklings Plan) 

Lärare C menar att ”i stort så är det väl ganska okej” eftersom hon har förmånen att få ha 

ganska så små grupper. Men ”Tiden krymper”, anser hon och hon tycker att hon behöver ha 

mer utrustning. Lärare C är inte helt nöjd med musiksalen som inte är byggd för att vara 

musiksal utan är ett mindre klassrum utan grupprum. Musiken har en liten budget. Hon får 

planera för flera år framåt hur hon ska köpa instrument och när hon ska köpa dem. ”Det 

hindrar en, annars så får man göra så gott man kan”, säger hon. Lärare C anser också att de 

skulle behöva ha lite mer resurser i form av annan lokalitet och mera lektionstid för barnen 

eftersom de ska skapa och spela så pass mycket.  

Lärare D anser att förutsättningarna är ”både bra och dåliga”. Hon värderar högt att de kan 

arbeta självständigt och menar att intresset då också kommer igång och eleven blir själv 

drivande i sin inlärning. Därför så anser hon att det är väldigt viktigt med övningsrum, 

grupprum. På ena skolan är det ”jättebra”, där kan hon bedriva en ”vettig” undervisning. På 

den andra skolan känner hon att hon helt kommer till korta där de bara har ett övningsrum 

utan dörr. På en av skolorna har hon fyra trumset och på den andra skolan tre. Hon tror också 

att eleverna smittas av förutsättningarna, om det finns förutsättningar då blir de mer 

intresserade, de ser ju då att de blir servade på ett annat sätt. Lärare D anser att det är för lite 

tid för varje elev att ha ämnet med tanke på de kravnivåer som finns nu. Hon menar att de 

oftast är för lite utrymme rent rumsligt, eftersom det är ett ”ljudligt ämne så måste man ha 

plats och utrymme runt omkring”. Men hon anser sig vara lyckligt lottad som har mycket 

instrument. Lärare D säger sig ha trott att det skulle finnas ett 1-9 perspektiv på 

musikundervisningen men att det tyvärr inte finns det. ”Man kör på bara”, säger hon. 

Lärare E anser sig ha mycket bra lokaler att arbeta i, dock saknas grupprum. Lärare E har en 

känsla av att man från rektorshåll ser positivt på det arbete denne gör med att bygga upp en ny 

musikundervisning som följer Lgr11. Problemet är dock ekonomin. Lärare E anser att det 

saknas utrustning och att grupperna är alldeles för stora. Han säger också att om han bara 

klarar av att uppnå sina egna mål med detta arbete så ser han fram emot de femton år han har 

kvar i yrket. 
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Rektorerna har bara aktivt besökt musiklektionerna på två av skolorna. Föräldrar har någon 

gång kommit på besök, och då tyckt att det varit trevligt. Någon förälder har reagerat på 

ljudnivån.  

En av lärarna, lärare B, anser sig inte alls ha stöd från sin rektor, medan de andra får förståelse 

men att det inte händer något mer. Att det inte händer mer beror mycket på ekonomiska skäl, 

tror de. De anser inte heller att rektorn tar ansvar för musikundervisningen eftersom det ser ut 

som det gör med grupper och lokaler.  

På två av skolorna har rektor endast gjort ett kort besök på ett år, rektorn säger sig dock förstå 

problemen som finns och ställer sig bakom musiklärarens önskemål och krav men säger 

samtidigt att han ”inget kan göra på grund av att det inte finns några pengar”.  

 

Stora grupper, undermåligt med utrustning och kort om tid 

Förutsättningar som behövs för att följa kursplanen i musik i Lgr11, är att det finns tillgång 

till instrument, datorer/digital utrustning, tid, grupprum och att undervisning sker i grupper 

om max. 15 elever/grupp. Även att det finns tid för planering, underhåll av instrument och 

utrustning, utvärdering, dokumentation och bedömning, anser lärare A är förutsättningar som 

behövs.  

Lärare B menar att förutsättningar som behövs är mindre undervisningsgrupper, och längre 

lektionstid. ”Fast tiden skulle kunna räcka till om det är mindre undervisningsgrupper” anser 

hon.  

Lärare C säger att ”det i första hand ska det vara mer lektionstid i varje årskurs, i andra hand 

utrustning, större budget, och sen så behövs det mer grupprum”. IT utrustning är också en 

förutsättning anser lärare C.  

Lärare D anser att det måste finnas instrument för alla och att det är ”bra att det står skrivet i 

det centrala innehållet ackordsinstrument, basinstrument, rytminstrument, melodiinstrument, 

och slagverksinstrument”.  
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Lärare E anser att det behövs instrument så att alla elever ”faktiskt kan få chansen att lära sig 

det som står betygskraven”. Eleverna behöver också få tid till detta, vilket han anser att de 

idag inte har. Grupperna måste också vara hanterbara, max femton elever per grupp, menar 

lärare E. 

På en skola, där lärare A arbetar, finns det musiksal med tillhörande grupprum. Det finns bra 

med instrument men tyvärr bara en dator, så eleverna kan inte jobba med musik och digitala 

verktyg exempelvis. På andra skolor som hon arbetar på finns det ett klassrum som används 

som musiksal och där finns inte så många instrument. På en skola finns det knappt några 

instrument alls och så länge det är så kan aldrig eleverna uppfylla kunskapskraven, anser hon. 

Datorer saknas också som eleverna kan arbeta vid.  

Lärare B har instrumentdelen fullt utrustad, men däremot har de inga läroböcker utan det får 

de hitta på själva. Datorer finns inte i musiksalen utan bara i datasalen som de måste boka för 

att kunna använda.  

Lärare C säger sig inte ha fullgott med material, utrustning och lokaler. Hon har ett klassrum 

som från början inte är gjord för att vara musiksal, det finns inga grupprum och hon saknar 

mer plats för förvaring av instrument. De har ingen tillgång till datorer.  

Utrustning är lärare D nöjd med. Bara på den ena skolan har eleverna tillgång till datorer och 

det är en stor skillnad anser hon. Hon menar att det just nu är problematiskt för skolorna att 

uppfylla kraven för Lgr11. 

Lokalerna är bra anser lärare E men det finns ”mycket dåligt med utrustning och mycket 

material hämtas från webben”. Eleverna har inte tillgång till någon dator på någon av de två 

skolorna han arbetar på. På en av skolorna finns det femton akustiska gitarrer, en elgitarr, en 

elbas, en förstärkare och en fungerande keyboard. Ett el-piano har han som han fraktar mellan 

skolorna. På den andra skolan som lärare E arbetar på finns ett analogt trumset, en 

sånganläggning med ett mixerbord och tre fungerande mikrofoner, allt detta i grupper på 20-

25 elever. Lärare E vill också tillägga att det överhuvudtaget var mycket undermåligt med 

instrument när han kom till den skolan han arbetar på nu.  

Digitala verktyg att arbeta med musik fanns överhuvudtaget inte alls. Lärare E ser inte detta 

som en enbart nackdel utan som en utmaning att få skapa en fungerande musikutbildning i 

enlighet med Lgr11.  
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Endast två klasser av de 12 skolorna har halvklassundervisning, resterande klasser har 

helklassundervisning men antalet elever i varje klass varierar med allt ifrån 13 – 29 elever. 

Lektionstiderna varierar också från 30-60 min/vecka. Alla fem lärare anser att lektionstiden är 

för kort i förhållande till de stora grupperna.  

Skulle det däremot vara mindre grupper så kanske tiden skulle räcka till. Lärare D tycker 

också att tretton elever var lite, ”det var svårt att sätt ihop ensemblegrupper” menar hon. 

Lärare E säger att de flesta grupperna ligger runt 25 elever per lektion. Lite beroende på ålder 

och mognad hos eleven kan han ibland dela klassen på eget bevåg, men måste oftast ”trolla 

med knäna” för att de ska kunna få chansen att t.ex. träna spelandet. Han anser att lektionstid 

på 30 min i veckan på högstadiet med de krav som Lgr11 ställer på dem är alldeles för lite.  

Dokumentation och individuell bedömning 

På de flesta skolor finns dataprogram för dokumentation, men tiden räcker inte till. Det 

behövs tid efter varje lektion för att kunna dokumentera bra anser de.  

Med stora undervisningsgrupper är det problematiskt att hinna ”se alla” under en lektion, 

anser lärarna. När det gäller sång så är det svårt att urskilja rösterna i grupp om 30 elever 

menar både lärare A och lärare D. Lärare D ansåg också att det var en fördel om man kan 

följa eleverna flera år, ”då lär man känna dem bättre”. Eleverna får på några skolor värdera 

sig själva, de lär sig då mer vad som krävs för de olika kunskapskraven.  

Lärare B filmar elevernas redovisningar men hon uppskattar också att hon arbetar ungefär 55 

tim per vecka.”Jag har en nia som är så många som 27 stycken. När jag började i höstas, sa de 

själva – Hur ska du hinna? Hur ska du hinna se oss alla? Hur ska du hinna hjälpa oss alla? 

Och de drog och slet i mig, för att alla ville kunna, och alla ville ju göra vad de skulle.” 

Berättar lärare B. Har man dessutom teoretiska prov så krävs det tid för rättning säger lärare 

B. Bara en av de fem lärarna, lärare B, tycker att hon får tillräckligt med tid i sin tjänst för 

omdömen, dokumentation, planering och underhåll av instrument. De övriga anser att de får 

för lite tid till det. De vill ha tid både före och efter varje lektion, vilket kan vara svårt att få 

till schematekniskt. Vad det gäller planering och utvärdering tillsammans med eleverna så 

anser lärarna att det också är problematiskt med stora grupper. Planering sker oftast i början 

på terminen och före varje arbetsmoment där eleverna får ”tycka till”.  



Cariola Rosdotter Eriksson 

Vt 2013 

Examensarbete, 15 hp 
VAL, Vidareutbildning av lärare 60 hp 

 

15 
 

Utvärdering önskar flera av lärarna att det fanns tid till efter varje lektion, eller i alla fall 

oftare än nu. Efter ett arbetsområdes slut har två av lärarna utvärderingsfrågor. De träffar 

eleverna bara en gång i veckan och det är mycket som ska hinnas med anser de. 

Individanpassad undervisning och individuell bedömning är problematiskt i stora grupper 

menar alla fem lärare. Det blir individanpassning med enkla medel som val av svårare och 

lättare låtar eller mer avancerade kompsätt när det gäller instrumentspel exempelvis. De 

försöker alla så gott det går att individanpassa undervisningen, men förutsättningarna vad 

gäller instrument och grupprum varierar.  

Likaså vad det gäller individuell bedömning, det behövs tid både före och efter varje lektion 

och mindre grupper för att hinna se och höra alla, menar lärarna. Ingen av lärarna anser att 

skolans organisation och tidsanvändning i musikämnet skapar goda förutsättningar för att nå 

det högsta betyget. Det är bland annat för stora grupper, bristfälligt med utrustning och för lite 

tid. För att kunna nå det högsta betyget så krävs det att eleven spelar och sjunger på sin fritid, 

eller är väldigt begåvad anser de. 

Ljudexponering och annan arbetsmiljö 

Om ljudnivån i klassrummet säger lärarna lite olika beroende på vilken gruppstorlek de har 

och på om de har tillgång till grupprum. De är överens om att stora grupper ger en högre 

ljudnivå och att många elever är ljudkänsliga, men de har liten möjlighet att påverka ljudnivån 

om det inte finns grupprum och eller mindre grupper. De menar att elever kan uppleva att det 

är hög ljudnivå även fast de inte spelar instrument. 

Lärare A berättar att flera av eleverna tycker att ljudnivån är för hög och de klagar på ont i 

öronen och huvudvärk. Hon säger att i de lägena känner hon sig rätt hjälplös ”för jag kan ju 

inte be att de ska sluta spela, och om de skulle turas om att spela då får de så lite tid”. Hon 

berättare vidare att hon snittade dryga 80 dB på en lektion med hjälp av sin Iphone.  

”När det är helklass är det rätt hög ljudnivå och det tycker eleverna också” berättar lärare B. 

Hon påtalar att ljudnivån är väldigt hög när grupperna är stora. 

”Eleverna tycker nog många gånger att det blir alldeles för stökigt och högljutt”, berättar 

lärare C och det anser hon själv med. ”Det är alldeles för stora grupper för att man ska hinna 

med varje elev och se varje elev” anser hon. 
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På en skola, där lärare D arbetar, har det gått ut information till föräldrarna om att barnen bör 

ha med sig hörselskydd, det resulterade i att flera av eleverna har egna hörselskydd som de 

har i skolan, men det är bara de yngre eleverna som har det. Lärare D har en hörselskada men 

säger också att det ”känns dumt att använda hörselskydd när inte eleverna har det”.  

Lärare E har mätt ljudnivån i klassrummet och har konstaterat att ljudnivån är alldeles för hög 

och ligger på en skadlig nivå på grund av gruppstorlekar och instrument. Den läraren har ställt 

krav på mindre grupper och digitala instrument. 

Fyra av fem lärare har någon gång varit sjukskriven på grund av arbetsrelaterade problem. Det 

har varit på grund av stress, heshet och öronvärk. Lärare B har varit sjukskriven på halvtid 

sedan två år tillbaka. Lärare D har varit sjukskriven för att kunna klara av att skriva skriftliga 

omdömen i tid, ”det borde lyftas det också”, säger hon. 

 

Analys 
För att återknyta till mitt syfte och mina forskningsfrågor så var mitt syfte att ta reda på om 

musikundervisningen har förutsättningar för att vara individanpassad efter den enskilde 

elevens förutsättningar och behov. Oavsett om eleven har behov av extra stöd eller om eleven 

är en mycket duktig musiker så ville jag veta om musikundervisningen hade förutsättningar 

för att vara anpassad för alla elever.  

Mina forskningsfrågor var: 

 Vilka faktorer kan påverka möjligheterna att bedriva musikundervisning i enlighet 

med Lgr11, enligt intervjuade musiklärares uppfattningar? 

 Vilka förutsättningar beskrivs som centrala för att läraren ska kunna tillgodose varje 

enskild elevs behov, förkunskaper och förutsättningar och göra rättssäkra individuella 

bedömningar?  

Efter att ha kategoriserat svaren kom jag fram till sex kategorier:   

 Gruppstorlek 

 Tid 

 Utrustning 

 Arbetsmiljö 

 Bedömning 

 Ekonomi 

 



Cariola Rosdotter Eriksson 

Vt 2013 

Examensarbete, 15 hp 
VAL, Vidareutbildning av lärare 60 hp 

 

17 
 

Dessa är, som tidigare nämnts, de faktorer som på olika sätt och mer eller mindre påverkar 

hela undervisningen. Alla kategorierna kan sättas i relation till varandra utifrån min 

frågeställning. De faktorer som oftast nämndes blev de sex kategorierna i min analys. Jag 

valde gruppstorlek som huvudkategori i resultatdelen eftersom den faktorn återkom oftast i 

intervjuerna. 

Gruppstorlek 

Enligt den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 så har gruppstorleken en stor 

betydelse för genomförande av undervisning och bedömning. ”Förutsättningarna för 

musikaliskt lärande är starkt relaterade till undervisning i mindre grupper och tid för 

kontinuerlig träning i hantverket”.
43

  

Även Lindström och Pennlert i boken Undervisning i teori och praktik – en introduktion i 

didaktik kommenterar gruppstorleken: ”Storleken på gruppen har betydelse för hur mycket tid 

läraren kan ägna åt den enskilde eleven. Gruppstorleken kan ha betydelse för vilka metoder 

läraren väljer för arbetet”.
44

 Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert har akademisk 

utbildning i didaktik och pedagogik. De arbetar vid lärarutbildningen vid Umeå universitet 

och undervisar inom allmänt utbildningsområde och i de samhällsorienterande ämnenas 

didaktik. Författarna medverkar i handledarutbildning samt i handledning och examination 

under verksamhetsförlagd utbildning. Båda har arbetat som lärare i grundskolan många år.  

Lärarna i undersökningen berättar att de inte hinner med att hjälpa alla elever och att de heller 

inte hinner se alla elever för att grupperna är för stora. I resultatet skrev jag att endast två 

klasser på totalt tolv skolor har halvklassundervisning, som mest är det 29 elever i en klass. 

Endast på fem av tolv skolor finns det grupprum, vilket innebär att musikundervisningen 

genomförs i helklass i ett rum.  I dessa klasser finns också barn som har behov av särskilt stöd 

som utan en assistents hjälp ska inkluderas i undervisningen.  

Läraren är i det här fallet helt ensam om att ansvara för den individanpassade undervisningen 

utan möjlighet att dela in klassen i mindre grupper. En av förutsättningarna för 

individanpassad undervisning är mindre grupper.
45

  

                                                           
43 NU03–Musik, 146. 

44 Gunnar, Lindström & Lars Åke Pennlert, Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik (2006), 44. 
45 Skolinspektionens rapport 2011, 17. 
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Enligt två av mina informanter är det inte enbart en nackdel med att ha stora grupper. En 

avigsida som framkom med att ha små grupper framförde lärare D:  

Sen kan jag också tycka att tretton elever var lite, det var svårt att sätta ihop 

ensemblegrupper, det vart grupper med tre stycken, och var någon elev som var borta där 

då så var de bara två stycken som skulle göra någonting. 

Lärare D upplevde det som ett problem med en mindre grupp i ensemblespel. Stora grupper 

ger en större möjlighet till en bättre gruppindelning, förutsatt att det finns tillgång till 

grupprum och tillräckligt med instrument. Positivt med stora grupper är just när det gäller 

sång, men att svårigheten fortfarande ligger i att bedöma den enskilde elevens röst, anser både 

lärare A och lärare D.  

 

Tid 

Att lära sig något tar tid. Alla lärare kan vittna om att tid är en begränsad resurs i 

undervisningssammanhang och att den ibland inte vill räcka till. När nya skolreformer 

och läraravtal ska genomföras läggs ofta fler arbetsuppgifter på lärarna. Det kan innebära 

att tid för planering, tid med eleverna och tid för reflektion minskar.
46

 

Tid är en faktor som påverkar undervisningen, det återkom informanterna ofta till. Brist på tid 

i undervisningen, brist på tid för den enskilde eleven, för planering, för dokumentation, för 

skriftliga omdömen och för underhåll av instrument. Brist på tid före och efter lektioner, både 

för dokumentation och för iordningställande av lokalen och för reflektion.  Lärarna i 

undersökningen har ofta endast fem minuter mellan lektionerna, vilket helt utesluter 

dokumentation och reflektion direkt efter lektionerna. Lektionerna varierar med allt ifrån 30-

60 minuter i veckan, vilket också visar på elevernas olika förutsättningar att nå målen 

beroende på i vilken skola de får sin undervisning i. Skolinspektionens rapport 2011 kommer 

fram till att tid och organisation är två ramfaktorer som påverkar innehåll, arbetsmetoder och 

mål för musikundervisningen. Disponeringen av tid är en viktig faktor för att eleverna ska 

kunna nå målen. 

 

 

                                                           
46 Lindström, Pennlert, 43. 
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Musikämnet förutsätter att eleverna ska få utveckla musikaliska färdigheter och träna sig 

att lyssna, vilket kräver tid. Mot bakgrund av de få timmar som ämnet har är det 

synnerligen viktigt att tiden används effektivt och att skolorna har en tydlig bild av hur 

tiden ska disponeras genom alla årskurser så att elevernas kunskapsutveckling gynnas på 

bästa sätt.
47

 

Elevernas olika förutsättningar gör att ”Tiden blir en särskiljande faktor mellan de elever som 

hinner med vad som krävs och de som behöver lång omställningstid och tid på sig för att 

smälta och ta till sig kunskapen”.
48

 Fördelningen av tid är en viktig aspekt. 

Tingelv visar i sin forskning hur skolans tidsanvändning kan förorsaka att elever får 

svårigheter och hamnar i utanförskap. Elever som behöver mer tid, som arbetar och 

strukturerar sitt lärande långsammare än de andra, får inte tillräckligt utrymme inom 

ramarna av timdelning i schemat.
49  

Längre lektionstid, speciellt i de högre årskurserna, ser lärarna som en av förutsättningarna för 

att eleverna ska klara av kunskapskraven. 

Utrustning 

På flera av skolorna var det brist på instrument, även på de instrument som enligt Lgr11 är 

obligatoriska. Detta innebär att eleverna på dessa skolor egentligen inte kan få betyg i ämnet 

musik. Det högsta pedagogiska ansvaret har rektor som enligt min studie inte nämnvärt tar 

ansvar för att eleverna får en musikundervisning enligt Lgr11 eftersom musikinstrument 

saknas. Av 12 skolor var det endast två klasser som hade rimliga förutsättningar för att 

bedriva undervisningen i enlighet med Lgr11 vilket bland annat innebär att de är indelade i 

halvklass, har tillgång till instrument, grupprum och datorer. På flera av skolorna fanns det 

bara tillgång till ett trumset och en bas, det kan sättas i relation till antalet elever. ”Tillgången 

till ändamålsenliga lokaler varierar för möjligheterna att kunna bedriva gruppverksamhet, 

repetitioner och mer enskilda instruktioner i elevarbetet”.
50

  Detta kom den nationella 

utvärderingen av grundskolan -03 fram till. Nu när Lgr11 inträtt ser situationen för 

musikundervisningens villkor inte så annorlunda ut, trots att kunskapskraven skärpts och ett 

centralt innehåll blivit obligatoriskt. Skolinspektionens granskning kommer även fram till att: 

                                                           
47 Skolinspektionens rapport 2011:5, 19. 

48 Assarsson, 127. 

49 Ibid., 120, 121. (Tingelv i Assarson) 
50 Nu03- Musik, 175. 
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Det finns stora skillnader mellan olika skolor avseende utrustning, lokaler och instrument. 

Vid en del av de granskade skolorna har eleverna inte tillgång till instrument eller lokaler 

som är anpassade för musikundervisning.
51

  

Lärarna i min undersökning återkom ofta till bristen på instrument. En stor brist är också 

datorer, vilket gör det svårt att klara av kunskapskravet om digitala verktyg.  

Arbetsmiljö 

I projektrapporten från arbetsmiljöverket om Musik och höga ljudnivåer från 2009 står det att 

musiklärare ofta exponeras för så höga ljudnivåer i samband med musiklektioner att risken för 

hörselskador finns.
52

 Rapportens råd på organisatoriska åtgärder är bland annat att inte spela 

med många klasser i rad under samma dag, att klasserna bör delas och inte ha mer än 15 

elever samtidigt i samma lokal.
53

 

Stora grupper innebär också mer ljud och mer buller. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport så 

utsätts musiklärare för höga ljudnivåer.
54

 ”Den höga ljudnivån i musikundervisningen med 

många elever i samma rum är ett vanligt problem som lärarna påtalar”.
55

  

Alla lärarna påtalade att ljudnivån är mycket hög när det är stora grupper. De berättade även 

att många elever är ljudkänsliga och att eleverna anser att ljudnivån är för hög. ”Många 

spelsugna elever, många viljor och många instrument innebär att miljön fort blir ganska 

högljudd.”
56

  

Skolinspektionens rapport visar att utrustning och ändamålsenliga lokaler är bristfälligt på 

många skolor. På fyra av skolorna i min undersökning hölls musikundervisningen i vanliga 

klassrum. På en skola skedde musikundervisningen i en slöjdsal och på en annan skola i ett 

rum där även fritidsverksamheten höll till. Musikundervisningen på dessa skolor uppfyller 

definitivt inte kraven på ändamålsenliga lokaler. ”Den fysiska skolmiljön påverkar lärarens 

didaktiska val. Arbetsmiljön har betydelse för hälsa och elevers uppmärksamhet (…) 

Lärandemiljöns utformning är viktig för att stimulera elevers lust att lära”.
57

  Det skriver 

Linström och Pennlert i boken Undervisning i teori och praktik.  

                                                           
51 Skolinspektionens rapport 2011:5, 21. 

52 Arbetsmiljöverkets rapport 2009:1. Musik och höga ljudnivåer– praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen, 88. 
53 Ibid. 93. 
54 Arbetsmiljöverkets rapport 2009:1, 88 

55 NU03-Musik, 175. 

56 Skolinspektionens rapport 2011:5, 14. 
57 Lindström, Pennlert, 44. 
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Om Bedömning  

Förutsättningarna för att göra individuella bedömningar på både sång och instrumentspel är 

svåra när grupperna är så stora. Det upplever flera av lärarna i min undersökning. Lärare A 

och lärare D påtalade bland annat svårigheten med individuell bedömning när det gäller sång i 

stora grupper då det är svårt att urskilja enskilda röster i en stor grupp. Har läraren möjlighet 

att följa eleven under flera år så underlättar det bedömningen för att läraren hinner lära känna 

eleven bättre, menade lärare D. 

I betygskravet för betyget A i instrumentspel krävs att ”Eleven kan även spela enkla melodier, 

bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med 

passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.”
58

  

Att spela instrument är ett hantverk som man måste öva sig i om man ska bli duktig och få 

högre än E i slutbetyg. ”Ett gediget hantverkskunnande förutsätter kontinuerlig träning”
59

 

menar Claes Ericsson fil dr i musikpedagogik och lektor i utbildningsvetenskap och Monica 

Lindgren, fil dr i musikpedagogik och lektor i utbildningsvetenskap, i sin bok En start på 

tänket en bit på väg. Författarna menar att boken kan användas inom lärarutbildningar där 

fokus på teori och praktik svarar mot den målsättning som uttrycks i styrdokumenten.  

Det räcker inte bara med tillgången till instrument hemma utan eleven behöver både vara 

intresserad och ha talang menar Joar Bjørkvold, professor i musikvetenskap vid universitetet i 

Oslo. Bjørkvold argumenterar för en helhetssyn, där den kognitiva utvecklingen ses i ett 

sammanhang, med känslor och sinnesintryck som omistliga delar.  

Han skriver i sin bok Den musiska människan: ”För att kunna musicera på en fiol måste man 

ha skaffat en fiol, övat upp tekniken och fått talangen att spela utvecklat – gärna med hjälp av 

läraren med talang”.
60

  

Tidigare forskning inom det estetiska fältet har visat att avgörande för undervisningens 

kvalitet är lärarens ämnesspecifika kunskaper. Dessa kunskaper innefattas av såväl eget 

hantverkskunnande som en förmåga att kunna analysera, verbalisera och kommunicera 

estetisk kunskap.
61

 

                                                           
58 Lgr11, 106. 

59 Claes Ericsson, Monica Lindgren. En start på tänket en bit på väg (Region Värmland, Karlstad:2007), 177. 

60 Jon-Roar Bjørkvold. Den musiska människan (Runa förlag: 2005), 221. 
61 Ericsson, Lindgren, (Bendroth, Karlsson, 1996) 179. 
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Här kommer även aspekten och perspektivet in på årskurs 1 – 9 in i musikundervisningen. Det 

är viktigt att det finns musiklärare med goda ämneskunskaper även i de lägre årskurserna med 

tanke på kunskapskraven i slutet av årskurs 6 och det centrala innehållet i årskurs 1-3.
62 

Elever och musiklärare beskriver återkommande att undervisningen många gånger i första 

hand måste inriktas på att repetera moment för att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

kunskap och färdigheter. Detta kan kopplas till en problematik som handlar om att 

eleverna inte haft reella möjligheter att uppnå färdigheter i tidigare årskurser.
63

 

Lärarna i min undersökning anser inte att eleverna får goda förutsättningar för att kunna nå 

det högsta betyget i musik. De menar på att det är för lite tid för eleverna.  

Ett högt betyg i musik förutsätter att eleven musicerar på fritiden.”Elever som inte har 

tillräckliga förkunskaper i instrumentspel får svårt att lära sig och delta i musicerandet om de 

inte får mycket hjälp”.
64

  

De flesta elever gör i stor utsträckning samma sak oberoende av tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Det resulterar i att undervisningen inte blir tillräckligt utmanande för elever 

med goda kunskaper och för svår för elever med lite förkunskaper. Ett återkommande 

svar från elever som redan kan spela är att skolmusiken sällan lär dem något nytt.
65

 

Bengt Selghed, filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i 

Kristianstad skriver bland annat om betygens innebörd och om rättssäker, rättvis och likvärdig 

bedömning är möjlig. I sin bok Betygen i skolan menar Selghed att: 

Det är näst intill omöjligt att skaffa sig en bild av all den kunskap som är aktuell vid 

bedömningen. Bedömningar bygger alltid på ett urval av kunskap. Det innehåll som väljs 

ut för bedömning är endast ett utsnitt av den kunskap eleven kan tänkas behärska inom 

ämnet eller kursen.
66

 

Det konstateras även i skolinspektionens rapport att fördelningen av tid påverkar 

förutsättningarna för betygssättning.
67

 Förutsättningarna som finns just nu för att kunna göra 

rättssäkra och rättvisande bedömningar är dåliga enligt lärarna i undersökningen.  

                                                           
62 Se bilaga 4 och 6. 

63 Skolinspektionens rapport 2011:5, 18. 
64 Ibid., 16. 

65 Ibid. 

66 Bengt Selghed, Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och läropraxis (Stockholm: Liber AB 2011), 191. 
67 Skolinspektionens rapport 2011:5, 23. 
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Med stora klasser, en lektion på max 60 min i veckan, fem minuters mellanrum mellan 

lektonerna och dessutom inkluderade elever i behov av extra stöd gör den individuella 

formativa bedömningen näst intill omöjlig. Skolan behöver ge musikundervisningen 

förutsättningar som fungerar, först då kan undervisning och bedömning bli optimal, menar de.  

 

Men i och med att de förmågor och kunskaper som en elev har inte alltid är direkt 

iakttagbara, måste läraren få tillgång till betygsunderlag i tillräcklig omfattning för att 

utifrån dessa kunna dra säkra slutsatser om en elevs verkliga förmågor och kunskaper 
68

 

 

Citatet kommer från boken Betygssättning – en handbok av A. Gustavsson, P. Måhl och B. 

Sundblad. Anders Gustavsson, professor i pedagogik och vicerektor för Stockholms 

Universitet. Boken handlar om vad lärare är skyldiga att göra och vad lärarna behöver göra 

för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga. Per Måhl är sakkunnig på betygssättning och 

bedömning. Han har arbetat som lärare i svenska, religionskunskap och filosofi och har skrivit 

ett flertal böcker och artiklar om betygssättning och bedömning. Bo Sundblad, 

universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet.  

Sundblad har arbetat med kvalitativ bedömning sedan 1979 och med prov och betyg sedan 

1985. Detta skriver de om rättssäkra betyg: 

Av anvisningarna för betyg framgår att det är vad eleven kan vid betygstillfället som 

avgör betyget, inte vad läraren trodde att eleven kunde efter ett enstaka 

bedömningstillfälle några månader tidigare. Det vill säga, den lärare som inte fortlöpande 

säkerställer sina kunskapsomdömen i nya bedömningar och i löpande arbete kan inte följa 

anvisningarna för betygssättning. Betygen blir inte rättssäkra.
69

 

Ekonomi  

Fyra av fem lärare uttryckte att ekonomin är avgörande, både för inköp av utrustning och för 

halvklassundervisning men även för anpassning av lokaler. Enligt tidigare undersökningar så 

är ekonomin är en stor orsak till begränsningarna i undervisningen. Organisatoriska och 

administrativa faktorer påverkar som sagt undervisningen, och då inte bara indirekt.
70

 På två 

av skolorna fanns det, som jag skrev tidigare, rimliga, om än inte optimala, förutsättningar för 

att bedriva undervisningen i enlighet med Lgr11.  

                                                           
68 Anders Gustavsson, Per Måhl och Bo Sundblad. Betygssättning – en handbok (Stockholm: Liber AB, 2012), 61. 

69 Ibid., 137. 
70 Selghed, 154. 
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Rimliga förutsättningar fanns bara i två klasser, en klass i varje skola. Det var dessa klasser 

som hade halvklass i musikundervisning och därmed instrument till alla. Lindström och 

Pennlert menar att: ”Kommunens och skolans ekonomi har betydelse för möjligheter att 

anställa personal, köpa läromedel och utrustning. Detta påverkar direkt och indirekt 

undervisningen och lärandet”.
71

  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så har musiklärarna inte förutsättningar för att bedriva en 

musikundervisning i en skola som ska vara till för alla och i enlighet med Lgr11. Ekonomin 

verkar vara en stor orsak till att det inte finns sådana förutsättningar, både vad gäller tid, 

utrustning och halvklassundervisning. Förutsättningarna för att tillgodose varje enskild elevs 

behov är närmast en utopi när gruppstorlekarna är så stora utan möjlighet att göra mindre 

grupper i brist på grupprum.  

Att göra rättssäkra individuella bedömningar är mycket svårt med så stora grupper. Även om 

det skulle finnas tekniska möjligheter att exempelvis filma eleverna så räcker inte tiden till för 

att gå igenom materialet.  

Den inkluderande undervisningen har ökat, dvs. det finns fler elever med behov av särskilt 

stöd i nästan varje klass. I samma klass går det också högpresterande elever som 

undervisningen ska individanpassas för. Vid betygssättning i musik för årskurs 6-9 utgör 

enskilda prestationer i musicerande på olika instrument en stor del av bedömningsunderlaget. 

Olika granskningsresultat och forskningsresultat visar att mindre undervisningsgrupper och 

tillgång till instrument är en förutsättning för hög kvalité på musikundervisningen. Ändå så 

visar bland annat skolinspektionens granskning att det fortfarande råder brist på instrument 

och digitala verktyg. Min undersökning visar att det fortfarande är stora undervisningsgrupper 

och att det i bästa fall är 60 minuters undervisningstid i veckan på många skolor. Eleverna på 

de olika skolorna får inte en likvärdig musikundervisning. Att tillgodose varje enskild elevs 

behov verkar vara en omöjlighet när undervisningsgrupperna är så stora. Lgr11 blir således en 

vision när förutsättningarna för att bedriva grundskolans musikundervisning i enlighet med 

Lgr11 inte finns. 

 

                                                           
71 Lindström, Pennlert., 44. 
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Diskussion  
De fem musiklärarna anser att deras undervisningsvillkor är mer eller mindre undermåliga. 

Där det finns goda förutsättningar för att bedriva en undervisning av hög kvalité är snarare ett 

undantag än en regel. Det visar i alla fall min undersökning av tolv skolor. Även om vi 

pedagoger innehar kunskaper som skulle kunna tillgodose varje elevs behov så finns det litet 

och inget utrymme för det.  

Med klasstorlekar upp till 28-30 elever och med en lektionstid på max 60 minuter en gång i 

veckan, så ser jag det som den svåraste utmaningen att tillgodose varje elevs behov och 

dessutom göra rättssäkra individuella bedömningar.  

Att hinna se varje individ i en grupp på 28-30 elever och få tillräckligt underlag för att kunna 

göra en rättsäker individuell bedömning är näst intill en omöjlighet med de dåliga 

förutsättningar som finns på många skolor idag. Läraren ska fortlöpande säkerställa sina 

kunskapsomdömen i nya bedömningar. Vilket försvåras av bristen på tid mellan lektioner och 

alldeles för stora grupper. I rapporten Är du med på noterna rektorn? kommer det även fram 

att eleverna tycker det är svårt att hinna visa vad de kan och de är osäkra på om musikläraren 

egentligen vet vad eleverna kan. Många musiklärare känner sig otillräckliga.
72

  

 

Bengt Selghed skriver om bedömning att: 

 

Den viktigaste förutsättningen för att bedömningen ska bli rätt och rättvis i de mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet är lärarnas erfarenhet och yrkeskunnande. 

Det är också viktigt att lärare är väl införstådda med vad som ska bedömas och hur det 

ska bedömas.
73

 

 

När ramfaktorer såsom gruppstorlek, tid och ekonomi får styra så får lärarens kompetens en 

mindre betydelse i sammanhanget. Även om läraren vet vad som ska bedömas och hur det ska 

bedömas så finns det bristfälliga praktiska förutsättningar för eleverna som inte hinner få visa 

vad de kan.  

För att visa på ett exempel: Musikundervisningen sker i helklass med 29 elever under 60 

minuter en gång i veckan. Kunskapskravet för betyget E i instrumentspel är att eleven bland 

annat ska kunna spela ett trumkomp med viss tajming.  

                                                           
72 Skolinspektionens rapport 2011:5, 16. 
73 Selghed, 91. 
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Till förfogande finns det bara ett (1) trumset. Det finns ingen tillgång till grupprum, så andra 

elever kan inte gå iväg och öva på andra instrument samtidigt. Vi kan konstatera att det 

behövs övning för att eleven ska kunna spela ett trumkomp med viss tajming, frågan är bara 

hur det är praktiskt möjligt för eleverna att hinna spela mer än två minuter åt gången för att 

alla elever ska få chansen att spela. ”Svårigheterna att anpassa musikundervisningen efter 

elevernas olika behov och erfarenheter leder lätt till att alla elever gör samma sak oavsett 

kunskaper”.
74

 Framför allt så är tillgången till grupprum och instrument avgörande för att 

läraren ska kunna anpassa undervisningen för varje enskild elev, i alla fall när det gäller 

musicerande.  

Det som mest påverkar musiklärarnas möjligheter att bedriva undervisningen i enlighet med 

Lgr11 är gruppstorlekar och tillgång till instrument. Det som påverkar gruppstorlek och 

tillgång till instrument till stor del verkar vara ekonomin enligt informanterna. 

Förutsättningarna för att läraren ska kunna tillgodose varje enskild elevs behov, förkunskaper 

och förutsättningar och göra rättsäkra individuella bedömningar beror på gruppstorlek men 

också på tid. Om det skulle vara mindre grupper så blir det mer tid för varje enskild elev.  

Med mindre grupper så blir det lättare för läraren att anpassa undervisningen och hinna med 

att både hjälpa och se alla elever.  

 

Med mindre grupper så blir det också en bättre arbetsmiljö ljudmässigt, för både lärare och 

elever. ”Utan öppenhet inför okonventionella möjligheter att organisera skola och lärande 

finns det risk för att fler elever slås ut”
75

  

Ska vi klara av att ge en musikundervisning i en skola för alla där vi kan tillgodose varje elevs 

behov, individanpassa undervisningen och göra rättssäkra individuella bedömningar så måste 

det till politiska beslut om att avskaffa timplanen i grundskolan och ge skolan bättre 

ekonomiska förutsättningar. Avslutningsvis så konstaterar jag åter igen att Lgr11 än så länge 

är en vision när förutsättningarna för att bedriva grundskolans musikundervisning i enlighet 

med Lgr11 inte finns. 

 

 

 
 

                                                           
74 Skolinspektionens rapport 2011:5, 17. 
75 Assarson, 134. 
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Reflektion 
För vidare forskning och framtida examensarbeten så hade det varit intressant att göra en 

djupare undersökning om villkoren för musikundervisningen i en skola för alla där även 

elever, rektorer och politiker får komma till tals.  

Aktuell forskning för mitt examensarbete fann jag inte mycket utav. De flesta avhandlingarna 

jag hittade var gjorda före Lgr11.  

Mitt examensarbete har gett mig djupare insikter i det vetenskapliga förhållningssättet och 

även gjort mig mer medveten om mina egna förutsättningar för att bedriva en 

musikundervisning som ska vara individanpassad för alla elever. Det har gett mig mer 

underlag för att kunna ställa krav och argumentera för en bättre arbetsmiljö och bättre 

förutsättningar för musikundervisningen.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor. 
 

 Vad anser du om dina undervisningsvillkor i stort? 

 

 Vad har du för/har du förutsättningar för att bedriva en musikundervisning i enlighet med det 

centrala innehållet i Lgr11?  

 

 Vilka förutsättningar behövs för att följa kursplanen i musik i Lgr11? 

 

 Material, utrustning och lokaler 

  

 Hur skapar skolans organisation och tidsanvändning i musikämnet goda förutsättningar för att 

nå det högsta betyget? 

 

 Gruppstorlek, lektionstid? 

 

 Hur genomför du individanpassad undervisning, individuell bedömning? 

 

 Hur dokumenterar, bedömer och utvärderar du varje elevs kunskapsutveckling? 

 

 Hur mycket tid får och använder du för dokumentation, skriftliga omdömen, planering och 

underhåll av instrument och utrustning? 

 

 Hur skapar du arbetsformer som möjliggör att du tillsammans med eleverna planerar och 

utvärderar undervisningen? 

 

 Musikämnets koppling till andra ämnen? Arbetar ni ämnesövergripande? 

 

 Har rektorn eller andra besökt dina lektioner, reaktioner? 

 

 Hur tycker du att rektorn tar ansvar för att undervisningen är av god kvalitet? 

 

 Hur ställer sig rektor till dina eventuella problem? 

 

 Vad anser du om ljudnivån i klassrummet? 

 

 Finns det ett långsiktigt tänkande på övergripande nivå för att utveckla musikämnet? 

 

 Har du varit sjukskriven på grund av arbetsrelaterade problem? 

 

 Något övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Riktlinjer för lärare, Lgr11. 
 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.  

I Lgr11 sidan 14. 

 

Läraren ska 

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven  

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 

sin förmåga,  

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,  

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,  

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,  

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och  

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 
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Bilaga 3. Musikundervisningens syfte Lgr11. 
 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det 

möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att 

lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som 

uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 

att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska 

begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i 

samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska 

ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett 

intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. 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. 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. 
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Bilaga 4. Centralt innehåll Lgr11, Musik årskurs 1 – 3. 

 

Musicerande och musikskapande 

• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. 

• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. 

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. 

Musikens verktyg 

• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. 

• Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och 

dynamik. 

• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera 

musik. 

• Musiksymboler, bilder och tecken. 

Musikens sammanhang och funktioner 

• Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. 

• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. 

Hur instrumenten låter och ser ut. 

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland 

nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och 

Nordisk barnvisetradition. 
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Bilaga 5. Centralt innehåll Lgr11, musik årskurs 4-6. 
Musicerande och musikskapande 

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. 

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder 

och kompmodeller. 

• Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner. 

• Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel 

ackordföljder och basgångar. 

• Musikframföranden. 

Musikens verktyg 

• Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar. 

• Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd. 

• Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap. 

• Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för 

ackompanjemang. 

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att 

komponera musik i olika genrer.  

• Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.  

• Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.  

Musikens sammanhang och funktioner  

• Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika 

sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.  

• Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck 

samt upplevelser av musik.  

• Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.  

• Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.  

• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag. 
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Bilaga 6. Kunskapskrav musik i slutet av årskurs 6. 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av 

en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument 

med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument 

eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en 

fungerande komposition.  

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt 

sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom 

kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och 

kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.  

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6  

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

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela 

övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett 

ackordinstrument och byter då några ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något 

instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär. 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala 

verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i 

vissa delar fungerande komposition.  

Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett 

utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. 

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika 

genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.  

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6  

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

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela en enkel 

anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord 

med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande 

karaktär.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala 

verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i 

stora delar fungerande komposition. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras 

musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och 

ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge 

exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på 

instrument från olika instrumentgrupper. 



Cariola Rosdotter Eriksson 

Vt 2013 

Examensarbete, 15 hp 
VAL, Vidareutbildning av lärare 60 hp 

 

 

Bilaga 7. Centralt innehåll Lgr11, musik årskurs 7-9.  
 

Det centrala innehållet är obligatoriska moment som ska ingå i undervisningen, det är dock 

inte preciserat hur mycket tid som ska tillägnas varje moment. För årskurs 7 – 9 skall följande 

moment ingå i undervisningen: 

 

Musicerande och musikskapande 

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska 

uttryck.  

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.  

• Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med 

röst och instrument.  

• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.  

• Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.  

 

Musikens verktyg  

• Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till 

hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.  

• Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.  

• Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.  

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som 

byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 

instrumentation. 

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.  

• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.  

 

Musikens sammanhang och funktioner  

• 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 genrer 

samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. 
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Bilaga 8. Kunskapskrav musik i slutet av årskurs 9. 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven 

kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt 

ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i 

viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som 

sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre 

med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att 

bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av 

röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska 

byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom 

kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån 

samspelar.  

Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag 

som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och 

historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning 

urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt 

med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras 

funktion i olika sammanhang.  

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9  

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

uppfyllda.  

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. 

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming 

samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven 

anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad 

uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något 

instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven 

kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.  
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Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 

instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska 

byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form 

och karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så 

att de olika uttrycken relativt väl samspelar.  

Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag 

som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan 

föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och 

vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan 

eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika 

genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och 

instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9  

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

uppfyllda.  

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven 

kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt 

ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med 

gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad 

uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något 

instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då 

bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 

instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska 

byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. 

Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl 

samspelar.  

Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag 

som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och 

historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning 

urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt 

med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras 

funktion i olika sammanhang. 
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Bilaga 9. Arbetsmiljöverkets råd avseende organisatoriska åtgärder.  
 

Rapport 2009:1 Musik och höga ljudnivåer – Praktiska riktlinjer för musik- och 

underhållningsbranschen.  

 

”Den enskilde lärarens arbetsschema behöver läggas upp med tanke på hörselskaderisken. 

Helst bör man göra mätning av typiska ekvivalenta ljudnivåer i samband med lärarens olika 

aktiviteter så att exponeringen för planerade lektioner och konserter kan beräknas. Från det 

underlaget kan man sedan utarbeta individuella scheman”. 
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Några råd avseende organisatoriska åtgärder:
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• Ta regelbundna och väl tilltagna raster eller uppehåll i musikträningen för att ge hörselvila. 

• Spela inte med många klasser i rad under samma dag. 

• Dela på klasserna. Undvik att ha fler än 15 elever vid ett och samma tillfälle och i samma 

lokal. 

• Växla mellan inslag som ger högre och lägre ljudnivåer. 

• Undervisa även i annat ämne där man inte utsätts för höga ljudnivåer. 

• Anpassa spelplaner så att exponeringen begränsas. Begränsa ljudnivån när ny repertoar 

instuderas och vid teknikövning. 

• Använd eventuellt ljudnivåmätare eller nivåindikator i spellokalen. 

• Samarbeta med andra lärare, till exempel slöjd- och idrottslärare som också har intresse av 

att skapa en bättre ljudmiljö. 

• Lär eleverna varför det är viktigt att vara försiktig med sin hörsel och hur man kan jobba på 

ett ur hörselsynpunkt varsamt sätt. Se också till att eleverna vid behov använder hörselskydd. 

                                                           
76 Arbetsmiljöverkets rapport 2009:1, 93. 
77 Ibid., 93. 


