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I 

Sammanfattning 

Undersökningen syftade till att få inblick i hur musiklärare tolkar kursplanen för 
musik, vilka metoder de använder sig av och vilka ramfaktorer som 
påverkar instrumentalundervisningen. Genom tre semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer har studien kunnat lyfta fram några faktorer som mest påverkar 
att lyckas i instrumentalundervisningen i grundskolans mellanstadium. Speciellt 
gruppstorleken har visat sig vara en faktor som i hög grad påverkar hur 
undervisningen utformas. En stor elevgrupp minskar musikundervisningens 
kvalitet och möjlighet till individuell kontakt med eleverna och därför är 
mindre undervisningsgrupper i grundskolans mellanstadium att föredra då det 
gäller instrumentalundervisningen. Tillgången till instrument och övningsrum är 
också viktiga komponenter för hur musikundervisningen kan genomföras. Det har 
även framkommit att strukturen på och innehållet i undervisningen i musik skapas 
fritt av läraren. I svenska skolan finns det ingen allmänt använd lärobok för 
musikämnets instrumentalundervisning varför det är läraren som själv väljer 
repertoar och metod enligt egna referensramar.  
 
Nyckelord: musik, instrumentalundervisning, grundskola, mellanstadium, metod 

 
Summary  
 
The aim of the study was to gain insight into the ways music teachers interpret the 
curriculum for musical education, which methods they employ, and the boundary 
conditions that influence the instrumental education. Through three semi 
structured qualitative interviews, this study has been able to identify the most 
important conditions that influence the possibilities of success in middle school 
instrumental education. Group size in particular was found to be a variable with 
profound effect on how the education is structured. Large student groups decrease 
the quality of the education and diminish the possibilities for individual contact 
with the students, and for this reason smaller groups are preferred in instrumental 
education. The availability of instruments and of practice rooms are also 
important determinants for how the education can be implemented. It was also 
found that the structure and content of the musical education is created 
independently by the teacher. Swedish schools do not have a universally used text 
book for instrumental education, rather the teacher herself chooses the repertoire 
and the teaching method according to her own frames of reference.  
 
Keywords: music, instrumental education, elementary school, middle school 

 



II 

Förord 
Mina pedagogikstudier på Kungl. Musikhögskolan blev för mig som 
kyrkomusiker ett hälsosamt avbrott i yrkeslivet. Det visade sig vara en brokig 
grupp av musiker som av olika orsaker dragits till att studera till musikläraryrket. 
När studierna nu närmar sig sitt slut ser jag vilken nytta jag haft av att komma 
igång med att uttrycka mig i skrift. Förutom att ha utvecklat mitt eget skriftspråk 
är jag mycket tacksam att ha fått bekanta mig med det imponerande arbetet 
musiklärarna gör i många skolor i Stockholm. Framförallt har mina praktikplatser 
Adolf Fredriks musikklasser och Södra Latins musikgymnasium gett mig mycket 
inspiration till arbetet som musiklärare. Jag vill rikta mitt tack till mina 
uppmuntrande praktikhandledare Natalia Edvall och Lotta Gullberg, utan dem 
hade jag kanske gett upp med studierna.  
 
Inför slutskedet med den här uppsatsen har jag verkligen uppskattat 
diskussionerna och hjälpen jag fått av min goda väninna Annalena Sund Aillet. 
Min far Folke Forsman, har indirekt påverkat valet av ämnet för den här studien 
genom att han var den som introducerade Antonio Vivaldis fantastiska musik åt 
mig redan under barndomstiden. Min egen dotter Kristina Kiviniemi, har också 
varit med på ett hörn, genom att hon har hjälp mig att uppskatta dagens 
populärmusik genom vårt gemensamma musicerande. Sedan vill jag också rikta 
ett varmt tack till min handledare Peter Falthin som uppmuntrat och gett goda 
råd. 
 

                         

Det har alltid fascinerat mig att Antonio Vivaldi för närmare 300 år 

sedan undervisade de föräldralösa eleverna i Ospedale della Pietà att 

spela violin, flöjt, orgel, cello och fagott, så skickligt att de 

kunde framföra hans avancerade kompositioner 
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1. Inledning 

Föreliggande undersökning handlar om hur instrumentalundervisningen 
fungerar i praktiken i en svensk skolklass. Utifrån min nyfikenhet för ämnet 
samt min bakgrund och min erfarenhet från den finlandssvenska skolan, 
(egen skolgång, musikläravänner och egna barns skolgång) blev arbetet i 
den svenska skolan en överraskning som jag genast blev intresserad av att 
utforska.  I mitt arbete som musiklärare i en svensk grundskola med 
musikprofil har jag upplevt särskilt instrumentalundervisningen som en 
utmaning värd att studera närmare. Antonio Vivaldi har också varit en 
inspirationskälla för mitt val av ämne. Vivaldi undervisade främst 
föräldralösa flickor på en internatskola i att spela olika instrument och skrev 
rätt avancerade kompositioner som eleverna framförde. Vilka metoder och 
hurudana möjligheter hade han som gjorde att han hade sådan framgång i 
instrumentalundervisningen?  
 
Läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr 11) ställer höga kunskapskrav på 
eleverna redan i mellanstadiet gällande förmågan att spela melodier och 
ackord. Jag är intresserad av hur andra musiklärare undervisar i 
instrumentalspel och vilka metoder de använder för att uppnå 
kunskapskraven. Skolverkets styrdokument anser jag att går att tolka på 
flera sätt angående kraven på kunskaper i instrumentalspel och är jag 
intresserad av hur musiklärare tänker om dessa.   
 
Lgr 11 förutsätter att elever ska lära sig att hantera instrument och delta i 
ensemblespel samt ackompanjera sång. Eleverna har olika förutsättningar 
och intresse för att lära sig spela instrument. Enligt kunskapskraven för 
betyget E (godkänt) i Lgr 11 för mellanstadiet ska man kunna ackordföljder, 
basgångar och melodispel. "Eleven kan även spela delar av en enkel 
anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till 
ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord." (Lgr 11, s. 
154, [fet stil i original])  
 
Skolverket har i sina kunskapskrav för att nå högre betyg än E i musik, 
dessutom angett flera olika färdigheter som ställer högre krav på elevens 
förmåga att hantera instrument. Det nämns att spelandet ska ha god tajming, 
man ska kunna ackompanjera med passande karaktär samt byta ackord med 
gott flyt (Skolverket, 2011, s. 155).  Enligt Skolverkets egen nationella 
ämnesutvärdering av årskurs 6 och 9 har läroplanens kunskapskrav fått en 
större betydelse för musiklärarnas upplägg av musikundervisningen än 
tidigare, alltså innan Lgr 11 trädde i kraft (Skolverket, 2015. s. 39).  
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I Lgr 11 nämns undervisningsämnenas syfte, centrala innehåll samt 
kunskapskrav och under rubriken "centrala innehåll” för 
musikundervisningen i årskurserna 4-6 sägs det om instrumentalspel 
"Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till 
exempel ackordföljder och basgångar.” samt ”Ackord och 
melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för 
ackompanjemang." (Lgr 11, s. 153) Enligt detta ska musikundervisningen 
ge möjligheter för eleverna att lära sig både att spela melodier, basgångar 
och ackord. Det krävs förutom motorik även förmåga att lyssna och anpassa 
sina rörelser till musikens puls samt ett intresse att öva. Man kan ställa sig 
frågan om musikundervisningen verkligen kan ge elever färdigheter att 
utöva musik med en lektion per vecka eller om musikundervisningen i 
skolan enbart är en språngbräda för vissa mer intresserade elever till ett 
musikutövande utanför skoltid. Musikutövande på högre nivå, som i en 
musikhögskola, vill att musicerandet ska vara njutbart för en publik. Man 
strävar efter att dela med sig av sina kunskaper inom musik och då måste 
kvaliteten på det man utövar vara av den nivån att andra vill ta del av det. 
Den här principen kan man inte påstå att existerar i grundskolan där 
grundförutsättningen är att musikutövningen på musiklektionen ska vara 
inkluderande där alla får vara med oberoende hur det låter.    
   
Det finns vissa faktorer utanför skolvärlden som påverkar elevers 
framgångar i ämnet musik. Sådana är bland annat om elever har eget 
instrument att tillgå utanför skoltid och om eleven har föräldrar som kan 
hjälpa till med studierna. De här aspekterna har jag uteslutit i denna studie 
och har i stället fokuserat på vad som sker i klassrummet, hur musiklärarna 
undervisar och hur de tolkar Lgr 11 samt hur de får undervisningen att 
fungera för att nå upp till de kunskapskrav som finns för mellanstadiets 
musikundervisning. Enligt nuvarande läroplan är musicerande och 
musikskapande inte musikundervisningens enda centrala verksamhet. Att 
traktera instrument är en förmåga som lyfts fram som en av totalt tre viktiga 
förmågor i ämnets centrala innehåll. I musikundervisningen ska även tid 
avsättas för "musikens verktyg" samt "musikens sammanhang och 
funktioner". Dessa ämnesområden utgör mer teoretiska inslag i 
musikundervisningen (Skolverket, 2015, s. 154).  Men även detta faller 
utanför den här uppsatsen.  
 
Musikundervisningen är mycket beroende av de resurser som skolan kan 
bistå med. De faktorer som är viktiga då det specifikt gäller 
instrumentalundervisning, men som lärarna inte direkt kan påverka, är 
tillgång till utrustning i klassrummet, undervisningsgruppens storlek samt 
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den lektionstid som är given för undervisningen. Lindström och Pennlert 
(2009) kallar sådana dessa för ramfaktorer och nämner förutom tid, 
personal, lokal samt gruppstorlek även faktorer som ekonomi och samhälle. 
Dessutom formas naturligtvis undervisningen av det regelverk som 
Skolverket sätter upp för undervisningen. Lärarna är dock individer och 
tolkar regler på olika sätt. De har olika förutsättningar att anpassa sig till de 
resurser som står till förfogande. Läromedel är också en påverkande faktor, 
vilket för musikundervisningens del är en intressant aspekt då det inte finns 
ett läromedel som musiklärarna allmänt använder. Det finns didaktiska 
läromedel för instrumentalundervisning, men ingen av den här studiens 
informanterna har lyft fram eller hänvisat till att de använder läromedel i 
musikämnet. Däremot har det kommit fram att de själva har sökt och hittat 
repertoar från den snabbt växlande populärmusiken. Lärarna förutsätts 
själva välja vilket läromedel och vilka didaktiska metoder de använder sig 
av för att förverkliga instrumentalundervisningen. Lärare undervisar och 
betonar också innehållet i sin undervisning på olika sätt (Moberg, 2012).   
 
I skolan ska alla elever ha möjlighet att lära sig spela instrument och 
musicera tillsammans. Jag har själv upplevt kursplanens för 
musikundervisningen på den här punkten utmanande och rentav svåra att 
uppnå. Många elever i stora grupper kan ha svårt att koncentrera sig och har 
olika förutsättningar att lära sig spela instrument. Enligt min egen erfarenhet 
bör undervisningen läggas upp så att alla elever kan utveckla sina förmågor 
utifrån sin egen nivå, detta kräver dock att man som lärare borde hinna möta 
varje elev enskilt under en grupplektion. Mitt intresse för frågan hur elever 
ska hinna lära sig spela instrument i skolan utgår också från min egen 
erfarenhet av att lära mig spela instrument. Det är ett tidskrävande jobb att 
lära sig ett instrument både motoriskt och musikaliskt med behärskning av 
rytmer och fraseringar. Jag har frågat mig om kursplanen satt upp för höga 
krav på musikundervisningen. I den här uppsatsen vill jag därför lyfta fram 
några musiklärares sätt att förverkliga instrumentalundervisningen samt 
undersöka hur gruppstorlek och tillgång till resurser i skolan kan påverka 
undervisningen.   

2. Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att studera hur musiklärare i 
grundskolan förverkligar musikämnets instrumentalundervisning på 
mellanstadiet. Detta utforskar jag med hjälp av tre musiklärares tolkningar 
av de kunskapskrav som grundskolans kursplan i musik (Lgr 11) ställer på 
den instrumentala undervisningen och vilka metoder de använder samt hur 
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ramfaktorer, främst då gruppstorlek och tillgång till instrument i klassen 
påverkar undervisningen.   
 

2.1 Frågeställningar för undersökningen   
• Hur tolkar musiklärare kursplanens kunskapskrav för instrumental-

undervisningen?   
• Vilka metoder använder musiklärare för att lära elever ackordspel?  
• Vilka förutsättningar har lärare att förverkliga 

instrumentalundervisningen?  

3. Teoretiska överväganden 

Undersökningen utgår från ramfaktorteorin som påvisar att 
undervisningsprocessen styrs utifrån vissa ramar.  Det betyder att 
undervisningen formas beroende på vilka resurser den tilldelas och vilka 
regler som ställs för undervisningen (Lundgren, 1999). Sandberg (1996) 
påvisar att ramfaktorer som påverkar skolans musikundervisning är 
undervisningsgruppernas storlek, tillgång till utrustning och hur mycket tid 
som anges i timplanen för undervisningen. Andra ramar som formar 
undervisningen är styrdokumenten (t ex läroplanen) och hur musiklärarna 
förhåller sig till dessa. Sandberg (1996) lägger till ett aktörsperspektiv till 
ramfaktorteorin. Han menar att läraren rör sig mellan restriktioner och 
möjligheter och att när läraren kan se förbi ramfaktorerna är det möjligt att 
gå över till aktörsperspektivet. Ramfaktorteorin utgår från både resurser och 
restriktioner. ”Ramfaktorteorins grundläggande utgångspunkt är att studera 
vad som hindrar och begränsar förverkligandet av läroplanens intentioner” 
(Houmann 2010, s. 31).  

4. Tidigare forskning 

Forskning om enbart mellanstadiets instrumentalundervisning som utgår 
från Lgr 11 har jag inte hittat. Däremot finns det forskning om förhållanden 
och undervisningssituationer för grundskolans musiklärare. Houmann 
(2010) har studerat olika möjligheter och begränsningar som påverkar 
musiklärares handlingsutrymme. Houmann (2010) lyfter fram att traditioner 
och föreställningar påverkar musiklärares sätt att undervisa. Föreställningar 
utifrån olika erfarenheter påverkar lärarens sätt att förstå skeenden i 
klassrummet. "Varje musiklärare för med sig till undervisningssituationen 
ett antal föreställningar om vad som är möjligt att göra. Dessa 
föreställningar – eller ramar – kan ses som mönster genom vilka musiklärare 
förhåller sig till det som sker, och som ger en förståelse av livsvärlden" 
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(Huomann 2010, s. 122). Det kan bli en konflikt mellan den tradition som 
läraren är en del av och den verklighet som eleverna lever i och av den 
konflikten kan lärare uppleva ett personligt tillkortakommande. Det upplevs 
också som både problematiskt och möjliggörande att populärmusiken införts 
i musikundervisningen (Houmann, 2010).   
 
Alanen Mäkinen och Lindvall (2014) har gjort en undersökning om 
"Musikämnets undervisningsförutsättningar – en komparativ studie om 
ramfaktorers och artefakters påverkan på musikundervisningen". Utifrån 
intervjuer med lärare i grundskolan som undervisar i ämnet musik lyfter 
forskarna fram vilka ramfaktorer lärarna anser påverka 
musikundervisningen. I undersökningen framgår det speciellt att 
gruppstorlek är en faktor som har stor påverkan på musikundervisningens 
kvalitet.   
 
Förutom gruppstorleken som en viktig ramfaktor tar Sandbergs (1996) 
doktorsavhandling (Musikundervisningens yttre villkor och inre liv) också 
fram aktörsperspektivet vilket påverkar musikundervisningen i allra högsta 
grad.  Det som intresserar mig i den här undersökningen är dels hur lärare 
utvecklat sin undervisning utifrån läroplanens mål och utifrån de ramar och 
villkor, på den skola som lärarna verkar. Dessutom är jag nyfiken på hur 
lärarnas aktörsperspektiv framkommer i deras tankar om 
musikundervisningen.  

5. Metod 

Som undersökningsmetod valdes att göra kvalitativa intervjuer med ett urval 
utbildade och verksamma musiklärare i grundskolans mellanstadium. Den 
kvalitativa forskningsintervjun beskrivs som ett samtal mellan två personer 
där kunskap konstrueras kring ett delat intresse (Kvale & Brinkman, 2009). 
I kvalitativa intervjuer finns en möjlighet till diskussion utöver de färdigt 
formulerade frågorna, vilket ger en större förståelse för informantens 
tankegångar. För presentationen av intervjumaterialet har använts en 
narrativ metod. Informanternas och min diskussion har jag berättat så nära 
som möjligt med fokus på relevansen i innehållet. Utöver de egentliga 
intervjufrågorna noterade jag även lärarens utbildning och bakgrund som en 
slags inledning på intervjusituationerna, som tidsmässigt tog cirka en halv 
timme var. För de förberedda frågorna utgick jag från två meningar i 
läroplanen:  
 

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till 
exempel ackordföljder och basgångar.   
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Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel 
eller för ackompanjemang. (Lgr 11, s. 152-153). 

I intervjufrågorna fokuserades på vilka ramfaktorer som begränsar eller 
stöder undervisningen för varje lärare. Viktigt var också att få svar på 
hurudana resultat lärarna anser att de når med undervisningen.  

5.1 Kvalitativ metod 
En kvalitativ ansats valdes för undersökningens syfte, eftersom det i mötet 
med den intervjuade finns flera aspekter som kan beaktas utöver de på 
förhand upplagda intervjufrågorna. Jag har också fått en uppfattning om 
vilken arbetsmiljö informanten undervisar i. Dessutom har jag fått se 
människan bakom orden och med vilken entusiasm läraren berättar om sitt 
arbete. Intervjun har också gett möjlighet att följa informantens tankar och 
reflektioner kring frågorna, vilket ofta har lett till att vissa frågor redan blivit 
besvarade i ett tidigare skede under intervjun. Jag har alltså inte alltid exakt 
följt frågornas på förhand uppgjorda ordning. Det har varit viktigt för mig 
att inse att jag fått höra människans upplevda erfarenheter. 
Intervjusituationerna har också lett till att vissa spontana frågor dykt upp. 
Det finns en risk att man som intervjuare, om det uppstår spontana frågor, 
ställer så kallade ledande frågor. Detta kan dock även förekomma i enkäter, 
där man inte har det mänskliga mötet (Kvale, 1997). Intervjuerna 
genomfördes på lärarnas arbetsplatser och spelades in på min telefon, 
varefter jag transkriberade intervjuerna. Det här intervjumaterialet ligger 
sedan som grund för undersökningen.  
 
Efter att ha läst igenom de nedskrivna intervjuerna har jag sammanställt 
dessa som kortare berättelser eller narrativ. I den processen har jag delat in 
informanternas utsagor enligt intervjufrågornas teman. Jag gör därvid inga 
tolkningar av betydelser i intervjuerna, utan försöker att hålla mig till det 
direkta innehållet och återger relativ ordagrant vad informanterna säger.   
De narrativ jag konstruerar byggs upp av utsagor från informanternas 
erfarenheter av sin instrumentalundervisning. Intervjuerna avspeglar de tre 
intervjuade lärarnas subjektiva upplevelser av undervisningen. Resultaten är 
därför inte generaliserbara. Jag försöker ge en realistisk och empirinära bild 
av de faktorer som i huvudsak verkar påverka och styra undervisnings-
situationerna och anser att därmed har säkerställt mitt intervjumaterial på 
ett tillförlitligt sätt.  
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5.2 Urval  
För att få en uppfattning om hur kunskapskraven för instrumental-
undervisningen i Lgr 11 tolkas i den vanliga musikundervisningen har jag 
valt att intervjua aktiva musiklärare i grundskolans mellanstadium. Tanken 
var att utforska klassundervisning i musik och därför har jag inte kontaktat 
profilskolor eller musikklasser.  Anledningen till detta urval är att jag ville 
undersöka skolor som har elever som inte gallrats via något antagningsprov. 
Jag hade också i åtanke att få en viss geografisk spridning på skolorna, dock 
inom Stockholms läns område. Av de som ställde upp för intervju i den här 
undersökningen, arbetade den ena läraren i en kommunal skola i Nacka, den 
andra i kommunal skola i södra delen av Stockholm och den tredje i en 
friskola i norra delen av Stockholm.  

5.3 Informanterna  
Här presenteras informanterna var för sig och att skydda deras identitet har 
jag fingerat deras namn och undviker att nämna i vilken skola de jobbar.   
 
Kalle  
 
Kalle är legitimerad musiklärare i en friskola och har en hel del erfarenhet 
som utövande musiker och har jobbat inom PR och reklam. Han är mycket 
insatt i IT och har jobbat inom skolans värld med att utveckla användningen 
av IT. Nu är han verksam i en skola som har internationell prägel genom att 
många barn har föräldrar med engelska som modersmål eller hemspråk. 
Eleverna har generellt sett mycket högt utbildade föräldrar. 
 
Kajsa  
 
Kajsa blev klar som lärare i engelska och musik år 2000. Senare utbildade 
hon även till församlingsmusiker. Hon har jobbat både i kyrka och i skola. 
Efter en längre tid i kyrkan har hon nu återgått till att arbeta som 
musiklärare i kommunal skola. Eleverna i hennes klasser har sällan någon 
musikalisk utbildning sedan tidigare. 
 
Joakim    
 
Joakim har gått en musikutbildning på musikestetisk linje i tre år och senare 
studerat gitarr på Kulturama. Han gjorde som tonåring tidig debut som 
krogmusiker och har därför stor erfarenhet av att uppträda. I ett skede 
jobbade han som fritidslärare och blev då erbjuden att undervisa musik på 
skolan. För att få behörighet som musiklärare studerade han pedagogik på 
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universitetet. Joakim är nu behörig musiklärare för åk 1-6. Han jobbar i en 
kommunal skola i södra Stockholm. 

6. Resultat 

Resultatdelen är strukturerad efter varje intervjufråga, men först beskriver 
informanternas klassrum och klassrummens utrustning. I slutet av varje 
frågeområde har jag gjort en analytisk sammanfattning men inte dragit 
några slutsatser i det skedet. Av möten med musiklärarna i deras egen miljö 
har jag själv lärt mig mycket och fått inspiration till mitt eget arbete. 
Informanterna har också varit intresserade av att senare få ta del av 
uppsatsen.    

6.1 Intervjusituationen   
De tre lärarna som jag intervjuade för undersökningen hade alla olika 
förutsättningar för musikundervisningen, vilket är det första jag ser i 
intervjusituationen. Kalle träffar jag i skolans klassrum för musik. Det 
rymliga rummet har stora fönster med mycket ljusinsläpp. Gitarrer hänger 
både på väggarna och i en klädställning. Kalle håller på med att byta 
strängar på gitarrerna när jag kommer in i rummet. I rummet finns också ett 
antal keyboards. Kalle undervisar mellanstadiet i helklass vilket betyder att 
eleverna vanligtvis sitter på stolar i halvcirkel men i 3-4 rader för att 
rymmas. Det finns en projektor i klassrummet som Kalle använder för 
sångtexter och annan information.  
  
Kajsa träffar jag på en lunchrast mitt under skoldagen i klassrummet för 
musik. Rummet ligger i källarplan med mindre fönster strax under taket. 
Klassrummet är inte särskilt stort, men i anslutning till rummet finns det två 
mindre övningsrum. Dessa övningsrum har glasväggar så att det är möjligt att 
se eleverna när de övar. Kajsa har en klassuppsättning av gitarrer, ukuleler 
och 10 keyboards.   
 
Joakims klassrum är ganska stort och det är högt i tak men det finns inga extra 
rum så att man skulle kunna fördela eleverna i mindre grupper. Skolans aula 
kan ibland användas för musikundervisningen. Joakim har i klassrummet 
cirka 10 keyboards och 20 gitarrer.  
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6.2 Undervisningsgruppernas storlek 
Gruppstorleken visar sig vara en sak som varierar mycket i de olika 
skolorna. Kalle som undervisar helklass med stora grupper på 25-27 elever 
berättar följande: "Det viktiga i stora klasser är att aktivera dem mycket och 
inte bara prata, jag håller ett ganska snabbt tempo i undervisningen. Jag har 
vanligtvis tre moment under en lektion och växlar fort mellan momenten."   
I Kajsas skola har de tre parallellklasser per årskurs. Dessa klasser är 
uppdelade i fyra undervisningsgrupper i de estetisk-praktiska ämnena. 
Sexorna är de enda som har musikundervisningen i sin egen klass. Kajsa 
anser att uppdelningen av klasserna påverkar eleverna mera positivt än 
negativt. Kajsas största grupp som hon undervisar i musik är helklass med 
22 barn och den minsta gruppen halvklass med 14 elever. Eleverna har 80 
minuters lektioner en gång i veckan.  Kajsa tycker att det är en svårighet 
med stora grupper och säger: "Jag tycker att man borde vara max 10 stycken 
i en grupp, för eleverna behöver mycket personlig feedback." Kajsas elever 
har långa lektioner (80 minuter/vecka). Trots det anser hon att det svårt för 
eleverna att hinna lära sig behärska instrumentalspel. "Eleverna behöver 
lärarens närvaro", säger Kajsa, vilket är lättare att förverkliga i små 
undervisningsgrupper.  
 
Joakim anser också att det blir mycket bättre kvalitet på undervisningen då 
han kan ha halvklass och han nämner att Skolverket rekommenderar 15 
elever som maximal gruppstorlek. Han har årskurs 4 och 5 i helklass vilket 
betyder 27-28 elever per grupp och i årskurs 6 har han halvklass med 14-15 
elever i en undervisningsgrupp. De yngre eleverna har 40 minuter lektion 
per vecka och årskurs 6 har 50 minuter per vecka. Han påpekar att det inte 
blir många minuter per elev i en klass med 27 elever och 40 minuters 
lektion i veckan. I en annan skola där han jobbade tidigare hade han 
halvklass redan från åk 4 och anser att kvaliteten på den undervisningen var 
mycket bättre på det sättet.  Nu blir det istället så att eleverna får jobba mera 
självständigt under lektionen och de förutsätts kunna hjälpa varandra.  
 
Problematiken med gruppstorlek lyfts fram av samtliga intervjuade lärare. 
Kajsa och Joakim påpekar tydligt att idealet är mindre grupper då det gäller 
instrumentalundervisningen. Kalle som har stora grupper har anpassat sig 
och tagit till metoder som fångar elevernas uppmärksamhet även i större 
grupper. Kalle pratar bland annat om att ha högt tempo i undervisningen i 
stora grupper, så att eleverna inte hinner tappa fokus under lektionen. 
Lektionstiden varierar mycket i de tre skolorna. Den svenska grundskolans 
läroplan ger riktlinjer så att varje elev ska ges möjlighet att lära sig det som 
Lgr 11 satt som kunskapskrav.  Att skolorna kan fördela timresurserna så 
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pass olika ger den uppfattningen att eleverna i de olika skolorna inte får 
samma möjligheter till lärande. Skollagen menar dock inte att 
undervisningen ska utformas på samma sätt överallt.  
 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 
fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. 
Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 
utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla (Skolverket 2011, s 3)   

 
Av intervjuerna framgår att det kan råda stora skillnader i den tid läraren har 
för varje enskild elev. I en undervisningsgrupp finns det 27 elever som får 
40 minuters lektion per vecka medan i en annan skola där 14-22 elever får 
80 minuters undervisning per vecka. Detta kan jämföras med min egen 
skola där jag har en grupp med 8 elever och 60 minuter lektion per vecka.    

6.3 Metoder i instrumentalundervisningen  
Kalle, Kajsa och Joakim har alla lite olika metoder hur de undervisar 
ackordspel, men alla utgår från att musicerandet tillsammans är viktigt. Det 
betyder att de ganska tidigt introducerar någon sång som eleverna kan öva 
ackorden till. Kalle är den som mest poängterar rytmövningar. Kalle berättar 
hur han börjar med instrumentalundervisningen i klass:  
 

Jag utgår oftast från rytmer och rytmövningar. Jag anser att det är jätteviktigt 
med rytmövningar för att få bättre kroppsuppfattning och jag ser ganska 
snabbt vem som har läs- och skrivsvårigheter.  De har ofta svårare med 
rytmerna. Vi sjunger och klappar rytmer, ibland visar jag rytmiska figurer på 
väggen. Det är viktigt att musiken känns i kroppen och att man inte 
analyserar så mycket.   

 

Kalles eget huvudinstrument är gitarr så han har en stor insikt i gitarrspel. 
Angående ackordspel anser han att det mycket handlar om att öva, eller 
"nöta" som han säger. Han berättar hur eleverna ska läsa grepptabell för 
gitarr och förbereder dem på att det kommer att göra ont i fingrarna och 
uppmanar dem att "tugga i" och uppmuntrar dem med att "det blir bättre 
ganska snabbt". Många poplåtar bygger på bara tre ackord så Kalle 
introducerar ganska snabbt någon låt och sjunger själv med så de får en 



11 

känsla av musiken och glömma bort att de övar.  Han kan också spela någon 
bluesslinga till vilken eleverna får sätta ackord.   
 
På keyboard sätter han två elever per instrument med hörlurar och använder 
färgkoder på tangenterna. Kalle jobbar på två sätt för att få eleverna att spela 
ackord på keyboard. Han har bilder med färgkodade tangenter som han visar 
via projektorn och han har icke permanenta tuschpennor i olika färger som 
de kan märka keyboarden med för några ackord. Ackorden spelar eleverna i 
grundläge eller med bara två toner om eleven har svårt att få ner tre toner i 
ett ackord.   
 
Kalle övar noter med barnen så att de får ett papper från vilket de ska söka 
noternas motsvarande tangenter på pianot. Han anser att barnen måste få 
känna resultat rätt snabbt. De får spela melodier från barnvisor till att börja 
med och då de sitter två vid samma piano får de spela samma melodi i 
oktaver. I slutet av lektionen vill de ofta spela upp vad de lärt sig för 
varandra.  
 
Kajsa har en annan metod som grundar sig på att få eleverna att förstå 
ackordens uppbyggnad. Så här förklarar Kajsa hur hon undervisar 
ackordspel:   
 

Jag är noga med att visa på tavlan först, så att de ser grundstrukturen av ett 
ackord med fyra halvtonsteg och tre halvtonsteg.  De vet redan från tidigare 
vad tangenterna heter. Sen då de avancerar i sexan så kan man göra olika 
ackordläggningar för att göra det bekvämare och hitta närmaste väg till nästa 
ackord.    

Kajsa ser till att alla börjar med att spela ackorden i grundläge. Utifrån 
hennes erfarenhet frågar eleverna ofta själva och tar initiativ till hur man 
kan göra mera av ackorden. Kajsa säger att de hela tiden använder hörlurar 
vid keyboarden och ofta jobbar två elever vid varje keyboard.  Oftast delar 
de upp sig så att hälften av eleverna spelar gitarr medan den andra hälften 
keyboard. "Alla går framåt lite i olika takt med instrumenten" säger Kajsa. 
Hon anser att om man bara övar ackordföljder blir det mera som en statisk 
etyd och därför utgår hon oftast från någon sång de lärt sig.    
 
Joakim utgår också från sånger för att få eleverna att lära sig ackordspel. 
Joakim väljer några enkla låtar som eleverna får söka ackorden till på 
antingen piano eller gitarr. Han har en bild av pianotangenterna med 
instruktioner hur man räknar ut dur- och mollackorden. Enligt 
instruktionerna skall eleverna kunna räkna tangenterna och veta vilken ton 
som är ackordets grundton. Från grundtoner räknar man fyra tangenter och 
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sedan tre för att få ett durackord. Eleverna lär sig på det sättet att räkna ut 
dur- och mollackord.  Joakim har inplastade instruktioner för alla keyboards 
klassen.   
 
Figur 1) Joakims inplastade instruktioner 

  

 
För att spela gitarrackord får Joakims elever grepptabeller som de lär sig 
tyda. Eleverna ska lära sig strängarnas namn och banden på gitarren samt 
tecknen för fingrarna. För Kajsa var det viktigt att elever har med sig 
kunskaper om hur ett ackord är uppbyggt så att de i framtiden om intresse 
skulle födas har en grund att bygga på. Joakim hade också ett system enligt 
vilket eleverna skulle lära sig att räkna ut ackorden.   
 
Metoderna för att lära ut ackordspel på piano varierar lite mellan lärarna, 
men på gitarr utgår alla från att eleverna skall lära sig läsa ackordtabeller för 
att hitta ackorden. På keyboard eller piano använder sig Kalle av 
färgkodning medan Kajsa och Joakim lär eleverna hur ackordet är uppbyggt. 
Kalle har stora grupper hela tiden och det påverkar tydligt valet av metod. 
Färgkodningsmetoden kan sägas vara enklare att förstå och den gör det 
möjligt för eleverna att arbeta mera självständigt. Speciellt Joakim och 
Kajsa betonar vikten av att ha mindre grupper för att eleverna ska hinna få 
personlig guidning i instrumentspel. Joakims ackordinstruktioner låg 
framlagda på varje keyboard så att eleverna kan studera dem själva. Här kan 
man också se att läraren format sin undervisning för att den ska fungera 
bättre i stor grupp. Kajsa är den enda som hade två separata övningsrum och 
möjlighet att dela på klassen inför övningspassen.   
 
Alla intervjuade lärare kopplar ihop den instrumentala undervisningen med 
musikstycken, sånger eller "låtar" som eleverna ska spela. Lärarna 
introducerar sången för hela gruppen och sedan är målet att lära sig spela 
ackompanjemang till den sången. Att hitta passande repertoar verkar vara en 
viktig del av förberedelserna av undervisningen. Både Kalle och Kajsa 
berättar om hur de själva musicerar med eleverna medan Joakim låter 
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eleverna i grupp framföra låtar för varandra. Användningen av hörlurar och 
att två elever använder samma keyboard samtidigt effektiverar 
undervisningen i klass och ansågs inte vara något problem. Mycket av 
undervisningstiden går åt till att öva vid klassens keyboards och gitarrer.   
 
Hur lärarna lär ut ackorden varierar. Både Kajsa och Joakim har som 
motivation att eleverna ska veta lite hur ett ackord år uppbyggt så att de har 
en kunskap att ta med sig ut i livet. Till skillnad från Kajsa och Joakim 
använder sig Kalle av tuschmarkeringar på keyboarden för att eleverna ska 
hitta vilka tangenter de ska spela på. I större undervisningsgrupper kan det 
vara till hjälp att ha tangenterna markerade genom att det systemet är en 
aning enklare att ta till sig och ger eventuellt snabbare resultat. Då man 
utgår från att få ett resultat så att alla elever uppnår kunskapskraven är ett 
sådant enklare system att föredra. Om man däremot utgår från att elever 
skall lära sig förstå uppbyggnaden av ackord och kunna detta även utan att 
markera vilka tangenter som skall tryckas ner så krävs mera instruktioner 
som eleven skall lära sig. Enligt min uppfattning är det eventuellt en mera 
krävande metod som tar längre tid att lära sig, men ger möjlighet att jobba 
vidare om eleven vill göra mera än vad som krävs i undervisningen eller 
fortsätta sina musikstudier.   
 
Informanterna har alla olika restriktioner och möjligheter i undervisningen 
men också olika förmågor att se förbi ramfaktorerna. Vilka metoder som 
valts för instrumentalundervisningen har med lärarnas egna referensramar 
och förmågor att göra. Ingen av informanterna använder sig av någon 
lärobok i musikämnet utan skapar själv sitt material för 
musikundervisningen.   

6.4 Instrumenthantering  
Kalle betonar vikten av att undervisa hur man hanterar en gitarr och i början 
övar han därför eleverna att hänga upp gitarren på väggen och ta ner den 
därifrån. Sedan visar han hur eleverna bör sitta med gitarr, hur man kan dra 
plektrumet upp och ner. Kajsa ser till att de som spelar keyboard måste 
använda hörlurar och de får inte flytta runt instrumenten. Kajsa är mån om 
att eleverna använder hörselskydd vid trumspel, men ofta tar hon bort 
cymbalerna som kan ge störst skada på hörseln. För att inge eleverna respekt 
för instrumenten så har Joakim en regel om att ingen får spela på något 
instrument om man inte frågar läraren först. Alla tre lärarna har regler om 
hur instrumenten ska hanteras så de inte går sönder.    
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6.5 Kursplanens kunskapskrav  
För att nå kunskapsmålen anser Kalle att elever i årskurs 6 ska kunna 
åtminstone tre ackord på gitarr och keyboard, de ska också kunna 
ackompanjera i grupp med ett visst flyt. Dessutom ska de kunna noterna i 
ettstrukna oktaven och spela en melodi på piano.  
 
I Kajsas klasser ska eleven spela upp för läraren och då räcker det med att 
eleven kan spela två ackord i puls. Kajsa tycker att det bland spelas väldigt 
långsamt. Hon spelar ofta tillsammans med eleverna. Målet för 
musikundervisningen är enligt henne att kunna spela tillsammans med andra 
och bidra till musicerandet på sin egen nivå. Det viktiga är att kunna vara 
med i en ensemble. Kajsa säger att eleverna efter att ha prövat både gitarr 
och keyboard själva får välja vilket instrument de satsar mera på.   
 
Joakim tolkar kursplanens kunskapskrav så att eleverna bör kunna några 
ackord och det som avgör betygen är med vilket flyt eleverna kan byta 
ackord. Eleverna förväntas också kunna spela en enkel basgång och någon 
melodi samt utföra en enkel rytm.  Joakim anser att eleverna för att nå 
betyget E, bör kunna bidra till ett ackompanjemang med några ackord men 
om man vill nå betyget A krävs det att man kan spela en hel låt med bra 
flyt.   
 
Joakim filmar sina elever då de har redovisning och spelar tillsammans. 
Tabellerna och Joakims koncept att få eleverna att spela tycks fungera bra; 
han visar en kort videofilm från en lektion med redovisning i helklass. 
Största delen av klassen sitter och lyssnar då sex stycken elever spelar en 
låt. En elev sitter vid en keyboard, en har basgitarr, en sitter vid trummorna, 
en har elgitarr, en elev sjunger och en pekar i rätt puls på tavlan vilka ackord 
som ska spelas.   
 
Kursplanens kunskapskrav i ackordspel för mellanstadiet tolkas av Kajsa, 
Kalle och Joakim som att elever bör kunna åtminstone två eller tre ackord 
som kan spelas i puls.  Alla tre lärare ser det gemensamma musicerandet 
som musikämnets viktigaste mål samt mest motiverande för eleverna för att 
nå kunskapskraven. Kalle är den enda som berättar att han jobbar mycket 
med rytmövningar, men alla tre lärare anser att ackordbyten ska ske med 
flyt och eleverna bör kunna spela i den puls som krävs för sången de 
ackompanjerar. Att lära sig bara ackord separat utan koppling till något 
musicerande ansågs av alla informanter som omotiverande för eleverna. 
Kajsa tar också upp att valet av repertoar är centralt i undervisningen. Hon 
upplever det som en av de största utmaningarna att hitta rätt repertoar som 
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både tilltalar eleverna och är pedagogiskt tillämpbar. Alla intervjuade lärare 
utgår från sånger som eleverna kan sjunga till ackompanjemanget. Det är 
musicerandet som blir drivkraften till att öva ackorden. Kajsa och Kalle 
nämner att de spelar tillsammans med eleverna, för att eleverna lättare ska få 
tag på pulsen i musicerandet.   
 
Att nå en sådan nivå på instrumentalspelet att ett visst musicerande är 
möjligt att förverkliga är viktigt för alla tre lärarna.  Minimikrav för detta 
musicerande är att eleverna lär sig två till tre ackord. Dessa krav kan man 
tydligt se i läroplanens kunskapskrav "bidra till ackompanjemang på ett 
ackordinstrument med några ackord" (Lgr 11, s. 154). Elevernas främsta 
utmaning är att arbeta med motoriken så att ackordbyten kan göras smidigt i 
den puls musiken kräver. Övningen sker på lektionstid då ingen av lärarna 
nämner att de ger eleverna övningsläxor. Förutsättningarna för att öva 
utanför lektionstid är att eleverna har tillgång till ett instrument. Skolan kan 
inte förse eleverna med instrument som de kan ta hem, men under raster och 
efter skolan kan eleverna öva på skolans instrument. Lärarna kräver inte 
heller att eleverna skaffar sig egna instrument. Musikundervisningens 
möjligheter i grundskolan är till största del begränsad till lektionstiden och 
då är både längden av lektionstid, gruppstorlek och tillgång till 
övningsinstrument i klassrummet avgörande för framgångsrik 
undervisning.   
 
Av musikundervisningen i klassrummet kan man inte förvänta sig att 
eleverna kan lära sig spela ett instrument på en mer avancerad nivå. Att 
kunna bli delaktig i ett ackompanjemang med 2-3 ackord och att få en 
känsla av musicerandet tillsammans är däremot fullt möjligt att uppnå 
genom undervisningen. Instrumentalundervisningen i grundskolan kan alltså 
ses som en introduktion till musicerandet. Från detta kan eleverna utanför 
skolan, om eget intresse väcks, gå vidare och lära sig att behärska ett 
instrument.  
 
Alla informanter kunde bekräfta att elever som utanför skolan lärt sig spela 
något instrument ges möjlighet att i klassrummet arbeta vidare utifrån sin 
nivå. Elever med egna instrument hemma och som går på musiklektioner på 
sin fritid fick större utmaningar där de kan utveckla sitt spelande. Men dessa 
elever fick också i uppgift att prova på ett annat instrument som de inte är 
bekanta med från förr.  

6.6 Instrumentval  
I Joakims klasser väljer eleverna först i årskurs 6 vilket instrument de vill 
fördjupa sig i för att nå kunskapskraven. I årskurs 4-5 får de prova på både 
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gitarr och piano. Kajsa anser att alla elever i årskurs 4-6 ska få prova på 
både gitarr och keyboard. Eleverna får testa några veckor per instrument. 
Sedan väljer de vilket ackordinstrument de vill jobba mera med. En del 
elever avancerar i att spela ackord på keyboard så att de kan spela med båda 
händerna. Då spelar de bastonen med vänstra och resten av ackordet med 
högra handen. Den enklaste formen är att spela med bara ett ackord enligt 
pulsslagen. Eleverna ska spela även trummor och basgång i Kajsas klasser. 
Melodispel övas redan i årskurs 2 så eleverna blir vana att spela melodier. 
Instrumentövningarna utgår från sånger de lärt sig att sjunga. Eleverna i 
Joakims klasser får också jobba med många instrument. Förutom gitarr, bas, 
trummor och keyboard har alla elever redan i årskurs 3 fått spela blockflöjt. 
Alla tre lärare anser att eleverna bör ha möjlighet att prova på både gitarr 
och keyboard som ackordinstrument men också ha tid att fördjupa sig lite på 
ett instrument.  Enligt informanterna ger mellanstadiets instrumental-
undervisning möjlighet för eleverna att kunna musicera i ensemble och en 
grund för vidare studier.    

6.7 Hjälpmedel i musikundervisningen  
Kalle använder mycket IT i undervisningen. Det finns många instruktions-
videoklipp på Youtube som han ger eleverna att titta på i hemläxa. Kalle tar 
fram faktorer som är utanför klassrummet och säger:   
 

Alla har ju inte instrument hemma så det är svårare att ge läxa åt eleverna att 
öva på. En stor del kan inte öva hemma då de inte äger ett instrument. Men 
det viktiga är att lära ut en strategi så att de kan ta ut ackord.   

 
Kalle är lite tveksam till att använda olika smartphoneappar för att lära ut 
igenkänning av ackord. Han anser att det är så pass långt från den riktiga 
musiken, att han fortfarande tvekar och funderar på möjligheten. Han 
använder sig dock av IT i gitarr-undervisningen på det sättet att varje gitarr 
har en kod och eleven får ladda ner en app via koden och där finns en 
ackordlista för gitarr.  Då kan de öva individuellt på gitarr under 
lektionerna.   
 
De intervjuade lärarna har inga problem med att fylla läroplanens 
kunskapskrav för elever som inte har några förkunskaper i instrumentspel, 
inte heller för elever med motoriska svårigheter. De tre lärarna hade alla lite 
olika lösningar på hur man kan få elever med motoriska svårigheter att delta 
i musicerandet. Kajsa jobbar förutom i grundskolan också i en särskola och 
har där elever med stora motoriska svårigheter. En del elever har assistent 
som kan hjälpa till. För dessa elever kan det räcka med att själv ta två toner. 
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Gitarr är ett svårt instrument ergonomiskt sett och kräver längre tid och 
tålamod än keyboard. Enligt Kajsas erfarenhet är det ändå få som inte klarar 
av att lära sig något ackord på gitarr.   
 
Kalle har på ett tidigare jobb arbetat på särskola och med barn som har 
speciella utmaningar. Då har han till exempel stämt gitarren i öppen d-
mollstämning så att barnen bara behöver dra i rytm på gitarren och han har 
sedan sjungit till deras spel. På piano har han lärt barnen tvåtonsackord 
istället för tre toner och färgkodat tangenterna.  
 
Joakim jobbar med iPads, speciellt med elever som inte rent fysiskt kan ta 
ett ackord. Sådana elever får spela ackord på iPads där det räcker med att 
dra fingret över skärmen i rätt tajming. Han nämner också användning av 
bygelgitarren, med vilken man med hjälp av en kloss spela några 
ackord.  Olika förenklingar och redskap används för att dessa eleverna ska 
kunna uppnå kunskapskraven att spela ackordinstrument. Man ger avkall på 
antalet ackord och tillämpar tvåtonsackord istället för tretonsackord eller 
rentav avstår från själva instrumentet och arbetar med iPads. 
Kunskapskraven individanpassas för en del elever. Två av lärarna hade 
erfarenheter från grundsärskolan och har använt sig av dessa erfarenheter i 
undervisningen.  
 
Av informanterna använder sig Kalle och Joakim ibland av appar och iPads 
i instrumentalundervisningen. Ingen av informanterna nämner något om att 
använda sångböcker eller annan typ av läromedel i bokform.   

6.8 Resultat av undervisningen  
Kajsa säger att de flesta elever i hennes skola inte har några förkunskaper i 
instrumentspel. Av hennes elever finns det många som via musikunder-
visningen lärt sig att ackompanjera sånger redan innan de gått ut 
mellanstadiet. Kalle har också haft flera elever som inte har erfarenhet av att 
spela gitarr och ändå klarat av att vara med och ackompanjera sång vid 
utgången av mellanstadiet. Det är övningen och koncentrationsnivån det 
hänger på, säger Kalle.  
 
Det finns elever som före undervisningen i skolan har nått så pass avancerad 
nivå på ett instrument att kunskapskraven kan ses som uppfyllda angående 
det instrumentet. Kalle tycker att alla elever, oberoende av förkunskaper, 
ska lära sig lite keyboard och lite gitarr.  De elever som redan kommit långt 
i att spela ett instrument får av Kalle extra uppgifter som att vara med och 
ackompanjera då de andra eleverna sjunger. De får på det sättet öva 
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ensemblespel och nya ackord och rytmer som de kanske inte har kunnat 
förut. Kajsa menar att om det finns elever som redan behärskar ett 
instrument, då utmanar hon dem med att ge större ansvar med att leda 
ensemblen. En elev som redan kan mycket på ett instrument får prova ett 
annat. Kajsa anser att det alltid finns saker att jobba vidare med även om 
eleverna skulle vara mycket duktiga på ett instrument. Elever som redan 
uppfyllt läroplanens kunskapskrav, utmanar Kajsa att lära sig olika 
kompfigurer och modeller. Hon anser att det alltid finns någon man kan lära 
sig mera av. När Joakim gör sin bedömning vill han ge eleverna med stora 
förkunskaper möjlighet att visa hur duktiga de är på sitt instrument. Han 
försöker också se till att dessa elever har "något att bita i".  
 
Kalle anser att tekniken har revolutionerat musikundervisningen. Under sin 
fritid lyssnar barnen på musik hela tiden och det blir en dialog kring 
musiken mellan elever och lärare. Han anser att man kan möta dem på deras 
nivå med den repertoar som man väljer som lärare och han tycker att 
poplåtar är rätt enkla och bra att arbeta med för att lära sig grunderna i 
ackordspel och hur en sång är uppbyggd. Enligt honom är lärarens uppgift 
att ge eleverna struktur till deras musik.   
 
Joakim upplever också att det viktigaste resultatet i musikundervisningen är 
att eleverna kan få en känsla av att spela låtar tillsammans. För Kajsa är det 
också viktigt att elever har med sig kunskaper om hur ett ackord är 
uppbyggt så att de i framtiden om intresse skulle födas har en grund att 
bygga på.  Informanterna verkade alla nöjda med vilket resultat de når med 
eleverna i instrumentalundervisningen.    

7. Tolkning och slutsatser 

Undersökningen lyfter fram att de intervjuade lärarna tolkar läroplanens 
kunskapskrav för instrumentalundervisningen på ett mycket liknande sätt.  
För instrumentalundervisningen i mellanstadiet anses det gemensamma 
musicerandet, alltså musikskapandet, vara av största vikt. För att kunna 
musicera krävs att eleverna behärskar byte av minst två till tre ackord på 
något instrument samt att spela någon basgång och någon melodi. Tiden på 
lektionerna går mest åt att öva ackordbyte.  Eleverna blir mera motiverade 
att öva ackord och ackordbyten då de får se fram emot att musicera. Valet 
av en repertoar som tilltalar eleverna och samtidigt är pedagogiskt på rätt 
nivå är därför en av musiklärarens större utmaningar. Dialogen mellan 
elever och lärare är viktig inom musikundervisningens 
instrumentalundervisning eftersom eleverna på fritiden ofta är stora 
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musikkonsumenter. Utifrån egen erfarenhet anser jag att användandet av 
den populärmusik som de flesta elever känner till kan stöda elevernas 
motivation att lära sig spela instrument. Den negativa sidan av att använda 
för eleverna redan bekant musik är att eleverna ofta har en färdig 
uppfattning om hur musiken ska låta, vilket kan försvåra för läraren att 
förverkliga vissa pedagogiska aspekter som ett passande tonartsval samt 
tempoval.   
 
Metoderna hur man lär ut ackord varierar och verkar inte vara avgörande för 
huruvida elever uppnår läroplanens kunskapskrav.  Alla informanter hade 
utvecklat egna metoder för att undervisa instrumentalspel i grupp. Att helt 
konkret visa eleverna i grupp hur man spelar och lära eleverna tolka tabeller 
för hur man ska hitta ackorden verkar vara en självklarhet för lärarna. 
Instrumentalundervisningen kräver dock en stor del av självständigt arbete 
av eleverna och att lärarna går omkring i klassen från elever till elev och 
hjälper till. Av informanternas svar blev jag själv inspirerad att utveckla 
inplastade informationsblad för pianoackord, gitarrackord och basgitarr. 
Avgörande är förstås att eleverna förstår vad som menas med 
informationsbladen. Informanterna förklarade inte ackorden för eleverna på 
ett sådant sätt som kräver mera kunskap i musikteori som att förstå vilka 
intervall ett ackord består av. Att hitta ackord på pianot självständigt kräver 
att eleverna kan räkna tangenterna och kunna orientera sig på tangentbordet. 
Det betyder att eleven ska hitta grundtonen och därefter räkna fyra tangenter 
till den stora tersen och sedan tre tangenter för att hitta kvinten i ett 
durackord. För mollackord blir det att räkna tvärtom från grundtonen, först 
tre tangenter för den lilla tersen och fyra för att hitta kvinten. Det här kan 
uppfattas som ett tydligt och enkelt system utan undantag, men då det ska 
förverkligas i praktiken finns det elever som behöver mera guidning och 
kanske kan ha nytta av att märka tangenterna med färger för att snabbare 
kunna byta ackord. Färgmärkningen av tangenterna ser jag själv som en 
nödlösning, genom att den ger resultat enbart för stunden men ger inte en 
kunskap att bygga vidare på. Det finns även många YouTube-klipp som 
visar hur man ska spela ett visst musikstycke, men användning av dessa har 
inte kommit fram i undersökningen. Informanterna har inte hänvisat till 
något specifikt läromedel då de berättat i intervjuerna om hur de undervisar 
instrumentalspel. Läromedel finns både i bokform och på internet samt som 
appar.  

Undervisningsgruppernas storlek och den tid som är satt för 
musikundervisningen varierar mycket i skolorna. Detta är ramfaktorer som 
påverkar undervisningens kvalitet och på vilket sätt undervisningen 
sker.  Det är en större utmaning att ha helklass då man förverkligar 
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instrumentalundervisningen, speciellt om det inte finns tillräckligt med 
instrument att tillgå. Metoderna måste effektiveras då man har knappt om 
tid och stora klasser. Är det brist på utrymme måste eleverna öva på 
instrument i samma klassrum. Ljudnivån kan då bli rätt hög och försämra 
koncentrationen. Med keyboard kan man använda hörlurar men inte med 
gitarr.  Vid brist på tillräckligt med instrument blir eleverna tvungna att 
spela på samma instrument samtidigt.  Läraren instruerar eleverna att arbeta 
självständigt och den individuella tiden för varje elev blir minimal.   
 
I intervjuerna kom det fram att valet av repertoar är ett tidskrävande arbete 
för musiklärarna och avgörande för undervisningen. Att inte använda sig av 
en lärobok i ämnet musik kan ses som en brist eller avsaknad av en 
ramfaktor som kunde stöda undervisningen. "På grund av avsaknaden av 
läromedel tenderar musikundervisningen att få ett väldigt varierat innehåll 
beroende på musiklärarens egna intressen, ålder och utbildning." (Moberg, 
2012, s. 33). I andra skolämnen är läromedel en viktig ramfaktor för 
undervisningen. För den finlandssvenska skolans musikundervisning finns 
ett urval av läroböcker på svenska vilka ger möjlighet att alla elever kan få 
den undervisning som den finländska läroplanen kräver. Lindholm och 
Sundqvist (2013) har ett eget avsnitt med sånger som kan undervisas i 
samband med instrumentalspel. Avsnittet innehåller också information om 
de olika instrumenten som eleverna ska lära sig och grepptabell för 
ackorden som skall användas i sångerna. En lärobok är tänkt att innehålla 
material och metoder som behövs för att elever ska kunna uppfylla 
läroplanens kunskapskrav på olika nivåerna i grundskolan. Användning av 
läromedel i musik kunde ge en större möjlighet till jämlikt lärande i den 
svenska skolan. Att inte använda sig av läromedel kan däremot också ses 
som en frihet för läraren att själv forma undervisningen så att den passar 
både läraren och eleverna. Det ger en möjlighet till repertoarval som följer 
de snabba växlingarna inom populärmusiken.  Avsaknaden av ett enhetligt 
läromedel i musik som utgår från läroplanens kunskapskrav skapar också en 
större möjlighet till tolkningar av vad kunskapskraven betyder och hur de 
ska översättas i den praktiska undervisningen.    

8. Diskussion  

Syftet för den här undersökningen var att granska hur lärare i musik på 
grundskolan förverkligar musikämnets instrumentalundervisning i 
mellanstadiet. Resultatet visar att musiklärare har en relativt enhetlig 
tolkning av läroplanens kunskapskrav och att valet av metoder påverkas till 
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en del av undervisningens ramfaktorer men också till stor del av lärarnas 
egna preferenser.  

Av undersökningen kan man se att lärarnas förutsättningar är olika och att 
det inte finns ett enhetligt innehåll i musikämnet för 
instrumentalundervisning. Lärarna väljer och skapar själv sitt material dels i 
dialog med eleverna. Repertoarvalet för instrumentalundervisningen skapar 
en favorisering av den aktuella populärmusiken och åsidosätter äldre 
vistradition, världsmusik och klassisk musik. Det upplevdes inte av 
informanterna som problematiskt att populärmusiken har införts i 
musikundervisningen vilket Houmanns studie påvisar (Houmann 2010).  

Som en sidoprodukt av undersökningen kom det fram att det bland 
informanterna inte används något läromedel i instrumentalundervisningen 
utan utvecklar själva metoder för undervisningen. Avsaknaden av given 
lärobok i musikämnet gör även metoderna för instrumentalspel 
varierande.  I valet av metod hänvisas lärarna till sina egna erfarenheter och 
insikter i ämnet. I min start av undervisning i instrumentalspel skulle jag 
verkligen ha uppskattat att jag haft en lärobok att utgå från vilket kunde 
garantera att eleverna får den undervisning som Skolverket satt som mål. 
"Musiklärarna bör även få läromedel i musik, främst för att garantera att 
elever runt om i landet får likartad musikundervisning men även för att 
underlätta för lärarna i deras arbete." (Moberg, 2012, s. 35). I dagens läge 
utgår man från att läraren själv skapar det material som skall undervisas och 
väljer vilka metoder som används. Lärares egna kvaliteter, kunskaper och 
möjligheter att skapa kreativ undervisning är andra faktorer som påverkar 
undervisningen (Sandberg 1996). 
 
Gruppstorlekarnas inverkan på undervisningen är något som kommit fram i 
tidigare forskning om undervisningens kvalitet (Alanen Mäkinen och 
Lindvall, 2014). Klassrummets storlek och tillgång till övningsutrymmen 
och instrument är varierande i informanternas skolor. Dessa fysiska faktorer 
formar undervisningen. I praktiken kan lärare ha situationer där flera 
instrument inte för tillfället fungerar eller inte utrymme för eleverna att 
kunna öva.  Informanterna gav uttryck för upplevelsen att inte räcka till för 
alla elever. Känslan av otillräcklighet i klassituationen där många elever 
behöver handgriplig ledsagning är något jag själv känner igen i mitt arbete 
som musiklärare. Det kräver mycket koncentration av eleverna att kunna 
arbeta självständigt med ett instrument och en situation med flera elever 
som inte klarar av att fortsätta med sitt övande skapar lätt en orolig stämning 
i klassen.  



22 

I undersökningen deltog endast tre musiklärare Stockholmstrakten. Urvalet 
var alltså litet och kunde i större omfattning ha fått fram mera regionala 
skillnader i Sverige. I intervjuerna kunde även en större diskussion kommit 
fram angående läromedel i musik. Det kunde ha funnits en intervjufråga om 
vilka läromedel informanterna använder. Informanternas uppfattning 
förmedlade en självklar inställning om att musikläraren själv formar sitt 
undervisningsmaterial från sångböcker, internet eller appar. Sandbergs 
(1996) studie lyfter även fram aktörsperspektivet som en faktor som 
påverkar musikundervisningen. Detta ställer stora krav på men också 
friheter för musiklärare i deras undervisning. 
 
Informanterna uttryckte i intervjuerna att repertoarvalet är ett av de viktiga 
förberedande arbeten som de gör inför undervisningen. I undersökningen 
kom också fram att repertoaren mest tas ur populärmusiken som är bekant 
för eleverna från sin vardag. Det betyder också att musiklärarna skall vara 
införstådda i den för eleverna aktuella musiken, följa med dess snabba 
växlingar och omvandla musiken till pedagogiskt användbart material. Vilka 
föreställningar som lärare har av vilken sorts musik som kan och bör 
undervisas påverkas också av den del av musiktradition som läraren själv 
under sitt liv tagit del av. Lärarna är också en del av den pedagogiska 
tradition som förekommer inom den utbildning som de genomgått. Enligt 
forskning fokuserar äldre lärare på en mer resultatinriktad undervisning och 
sång än yngre lärare gör (Moberg, 2015, s. 33). Vad som avgör lärarnas 
föreställningar om vad eleverna kan lära sig och vill lära sig är mycket upp 
till den tradition som lärarna lever i själva (Houmann, 2010). Av 
informanternas bakgrund kom det fram att de alla hade någon personlig 
kontakt till populärmusiken vilket gjorde dem bekvämare i sin lärarroll när 
det gällde att undervisa den genren. Så någon direkt konflikt mellan lärarens 
tradition och elevernas förväntningar på undervisningen lyftes inte fram 
under intervjuerna. För att få fram deras förhållande till hur de hanterar 
olika skeenden i klassrummet skulle undersökningen ha krävt en studie av 
själva undervisningssituationerna.   

9. Fortsatt forskning  

Lgr 11 har lyft fram det instrumentala musicerandet som en viktig del av 
musikundervisningen och utgår från att elever skall lära sig ackord, 
melodispel, basgångar och ackompanjemang. Att lära sig några ackord som 
man kan byta med så kallat "flyt" talar för att musicerandet i grundskolan 
främst håller sig till den populärmusik och viskultur som bygger på några få 
ackord. Att undervisa notläsning och möjligheten för elever att kunna 
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framföra klassisk musik finns inte med som ett kunskapskrav. Den klassiska 
genren kräver mera motorisk övning än ackordspel vilket gör det till en 
större, om inte omöjlig, utmaning att lära ut klassiskt instrumentalspel i 
klassrummet där eleverna enbart har lektionstiden till att öva. Det vore 
intressant om den klassiska musiken kunde få en större del i grundskolans 
musikundervisning, inte enbart med information och lyssnande utan också 
som en start till utövning på samma sätt som instrumentalspelet i dagens 
musikundervisning gör det möjligt för eleverna att bli inspirerade till ett 
utövande av populärkulturens musikrepertoar.  Musikundervisningens 
repertoarval gör att den klassiska musiken åsidosätt och man kan med all 
rätt påstå att den inte understöder uppväxandet av nya musiker inom den 
klassiska genren. Så frågan väcks för mig hur man kunde utforma 
läroplanens kunskapskrav och därmed musikundervisningen i grundskolan 
så att även den klassiska musikens tradition skulle understödas i 
framtiden.    
 
Läromedelsfrågan som uppstod under underökningens gång blev för mig en 
inspiration till att kunna utveckla ett läromedel som kombinerar både den 
moderna populärmusiken, traditioner inom viskulturen, folkmusik och den 
klassiska musiken på ett sådant sätt att undervisningen kunde bli bredare, 
jämlikare och mindre beroende av den enskilde lärarens egna 
preferensramar. 
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Bilaga – Intervjufrågor 

1. Vilka olika gruppstorlekar har du då du undervisar musik i mellanstadiet?  
2. Läroplanen nämner musikskapande för eleverna enligt följande:   

"Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till 
exempel ackordföljder och basgångar.  

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller 
för ackompanjemang."  

Hur tolkar du de här två meningarna ur Lgr11 och hur visar det sig i den 
musikundervisning du utövar?  
3. Vilka mål sätter du för musikundervisningen utgående från ovanstående 
meningar i Lgr11?  
4. Vilka metoder använder du för att elever ska lära sig ackordspel?   
5. På vilka sätt undervisar du elever att hantera musikinstrument i klass?   
6. Har du haft elever utan erfarenhet av instrumentalspel, vilka kunnat 
ackompanjera sånger med ackordspel efter att gått ut mellanstadiet?   
7. Hur arbetar du med elever som har motoriska svårigheter att förverkliga 
ackordsspel på piano eller gitarr?   
8. Vilka instrument anser du att eleverna ska lära sig hantera enligt Lgr11? 
Får eleven själv välja vilket instrument det hanterar?  
9. Hur arbetar du med elever som redan kan hantera ett instrument till den 
nivå som du anser tillräcklig för att få betyget A i musik.  

 

 

 
 





 

 

 


