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Sammanfattning 
 
Jag har under min utbildningstid till musiklärare stött på negativa åsikter om hur det är 
att arbeta som musiklärare. Tillexempel att det är besvärligt men de stora klasserna och 
att det tillsammans med den höga ljudnivån i klassrummet leder till att musiklärare blir 
trötta på sitt yrke. Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad jag kan göra för att 
orka arbeta som musiklärare fram till min pension och undvika att bli utbränd, hur håller 
jag i 30 år? Jag har valt att intervjua tre musiklärare och Musiklärarnas riksförenings 
ordförande för att få deras åsikter om vad man som musiklärare behöver för 
kompetenser och förutsättningar för att få en värdefull musikundervisning både för 
lärare och för elev. Resultatet visar att det finns flera olika kompetenser för 
musikläraren att besitta både pedagogiska och musikaliska. Samt att förutsättningarna 
för att musikundervisningen ska fungera i ett längre perspektiv är beroende av struktur, 
rutiner, regler, planering och relationer till eleverna.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Musiklärare, Musikundervisning  
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1. Bakgrund 
 
Jag har sjungit och spelat i hela mitt liv och kände tidigt att jag skulle vilja lära och 
inspirera andra till att musicera. Vid sidan av musiken har det alltid funnits en kärlek till 
barn, och redan i början av högstadiet hjälpte jag till i en barnkör. Under de år som gått 
har jag har varit ledare för olika musikgrupper och spelat och sjungit i olika körer och 
band. Jag har ett brinnande intresse för musik och människor i största allmänhet, och 
tycker att det är det roligaste som finns när jag får kombinera dessa två faktorer genom 
att lära någon annan det jag kan och föra vidare den glädje jag finner i musiken. Denna 
passion ledde till att jag efter musikgymnasium valde att gå ett år på Glimåkra 
Folkhögskola i Skåne och sjunga gospel. Det var där jag bestämde mig för att på heltid 
arbeta med min passion. Min hobby skulle bli mitt jobb. Därför sökte jag till 
Musikhögskolan i Stockholms musiklärarutbildning i Grundskola och Gymnasium, och 
där går jag nu mitt sista år och är snart klar musiklärare. Jag har haft en otroligt givande 
tid på skolan. Ibland har jag dock mött svårigheter i form av och utmaningar som jag 
trott att jag inte skulle klara av. Ett sådant exempel är att skriva ett examensarbete. Jag 
ser fram emot att börja arbeta efter fyra år på skolan, och vill testa mina kunskaper och 
stå på egna ben. Det är bara en sak som har gjort mig lite tveksam och något dämpat 
min entusiasm inför arbetet som musiklärare. 
 
Under min utbildningstid har jag stött på en del uppfattningar och attityder gentemot 
musikläraryrket och vad det innebär att jobba i grundskolan. Jag har fått känslan att det 
finns en grundskoleångest, en rädsla för och en uppfattning om att det är på gränsen till 
omöjligt att bedriva en god undervisning i grundskolan. Denna uppfattning har jag mött 
både hos lärare på musikhögskolan, musiklärare på fältet och hos klasskamrater. Jag 
kommer ihåg att på en av mina gehörslektioner då vi samtalade om hur man kunde 
använda gehörsövningarna i skolan min lärare utbrast: ”Jag kan inte förstå hur någon 
kan välja att jobba i grundskolan”Jag blev lite ställd av hennes kommentar men lät det 
passera för tillfället med tanken att hon faktiskt inte är grundskolelärare utan undervisar 
i den högsta utbildningen för musik i Sverige. Hon kan inte förväntas anse att 
musiklärarjobbet bland barn är särskilt roligt och utmanande. Vid ett annat tillfälle 
började en lärare på på metodiklektionen sitt anförande inför klassen med att säga ”när 
ni kommer ut i den hemska verkligheten så” Det kändes inte som en speciellt 
inspirerande kommentar. Ibland hör jag också åsikter från aktiva musiklärare som 
menar att det är jobbigt att undervisa i stora grupper, och läser i tidningar artiklar som 
varnar om de höga ljudvolymerna och den bullriga ljudmiljön i klassrummet  
 
Dessa är några av de uppfattningar jag har mött de senaste åren. Detta gör mig 
upprorisk och upprörd, det var ju inte alls så jag tänkte mig musikläraryrket när jag 
började min utbildning och det är inte så jag tänker mig min framtid. Jag vill inte att 
min önskan att få undervisa ska dränkas i all denna negativism från olika håll. Därför 
har jag valt att i min uppsats undersöka om det som jag hört stämmer. Går det att 
bedriva god undervisning i musik i grundskolan som den ser ut i dag? Vad är det som är 
så krävande och svårt och vad beror det i så fall på? Är det lärarens kompetens eller 
ramfaktorer, alltså omständigheterna runtomkring undervisningen, som är anledningen 
till att så många musiklärare är stressade och trötta? Hur kan vi förbättra situationen? 
Hur gör vi för att det ska fungera? Jag har varit på ett flertal praktikplatser under min 
utbildning och har då mött stora klasser med 20 till 30 barn i gruppen. Mina 
erfarenheter av dessa praktiktillfällen är goda. Visst har det funnits tillfällen då 
lektionerna har gått mer eller mindre bra, dels på grund av mig och mitt material, dels 
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på grund av klassens, eller någon enskild individs humör. Men i de klasser jag har 
undervisat har jag inte upplevt att det har varit så stora problem med storleken på 
grupperna eller tråkiga attityder, att jag inte har kunnat bedriva en god undervisning. 
Hur kommer det sig att så många musiklärare och även andra människor i allmänhet 
upplever musikläraryrket som ett så tungt och tufft yrke? 
 
 
 
2. Syfte  
 
Jag vill med denna uppsats ta reda på vad jag kan göra för att kunna arbeta som 
musiklärare i 30 år framåt och undvika att bli utbränd eller bitter i mitt yrke. Vilka 
omständigheter och faktorer kan underlätta för mig att må bra i det jag gör? 
 
Jag har valt att intervjua tre musiklärare som arbetar i grundskolan, samt Musiklärarnas 
Riksförenings ordförande för att se om de kan komma med några tips. Vad tycker de är 
viktigt för att undervisningen ska fungera och vara meningsfull under en längre period? 
 
 
 
3. Litteraturgenomgång 
 
Här presenterar jag den litteratur som jag har läst och i slutet av kapitlet gör jag en 
litteratursammanfattning samt en problemställning utifrån min bakgrund och 
litteraturen.  
Flertalet av böckerna är allmänna för läraryrket i och med att jag anser att det ofta är 
samma kompetenser som krävs oberoende av vilket ämne man undervisar i. I 
undersökningen senare fokuserar jag på musiklärare. 
 
 
3.1. Lärarkompetenser 
 
Jag har läst böcker om pedagogik och samspel mellan lärare och elev för att reda ut vad 
det är en lärare behöver för kompetenser för att kunna bedriva god undervisning. Jag har 
här valt att först presentera olika författare som alla skriver om sin syn på vad en lärare 
bör tänka på.  
 
Karin Ek skriver i sin avhandling, Musikens Livsrum, från 1989 med anledning av 70- 
talets stora brist på utbildade musiklärare i Sverige en situation som hon beskriver som 
krisartad, då det i vissa delar av landet där det inte fanns en enda utbildad musiklärare. 
Hon skriver om hur musiklärarutbildningen förändrades genom Omusreformen = 
Organisationskommittén för högre musikutbildning. För att musiklärarna skulle få en 
utbildning som var mer anpassad för klassverksamhet fick Omus i uppdrag att: ”Dra upp 
riktlinjer för en musikutbildningsreform med utgångspunkt i den nya kulturpolitiken och musiklivets 
totala situation /…/  Formulera målen för musikutbildningen i stort och ange ansvarsområden och 
principiella riktlinjer för dess verksamhet” (s.29) 
 
Ek går igenom musikämnets situation från 1940 till 80- talet och dess skillnader vad 
gäller undervisningssituationer, kursplaner, läroplaner, projekt och hur förändringarna i 
samhället i övrigt påverkat musikundervisningen och eleverna. Hon skriver att lärarens 
roll har kommit i skymundan i allt tal om de yttre omständigheterna, de styrande, 
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hindrande och reglerande faktorerna som till exempel antalet lektionstimmar för 
musikundervisningen, hur stora klasserna är, utrustning i lokalerna och miljön i 
klassrummet. Hon menar att det är lika betydelsefullt att läraren är förberedd för att 
handskas med undervisningssituationen som alla dessa yttre faktorer. För ett par 
decennier sedan skylldes alla problem på läraren och att allt som gick fel berodde på 
lärarens misslyckanden och inkompetens. Senare blev det så att just omständigheterna 
omkring undervisningen fick skulden när musikundervisningen inte fungerade. Hon 
menar att det istället är så att läraren har lika stort ansvar för att det blir bra 
undervisning som skolan har för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och ett rimligt 
antal elever i klasserna. Hon skriver om två kvaliteter som hon anser vara nödvändiga 
för en lärare. Det ena är att man ska ha kunskaper och bredd i sitt eget ämne, både 
pedagogiskt och musikaliskt tidsenliga. Det andra är att musikläraren, beroende på inom 
vilket område och vilka slags elever man undervisar, skall kunna anpassa materialet till 
elevernas förkunskaper och intressen. Hennes sammanfattning är att man bör ha stor 
respekt för musiklärarens vilja att hjälpa alla elever att bli intresserade av musikämnet. 
Jag citerar Karin Ek: ”Ett nytänkande är nödvändigt” (s.95). 
 
 
3.2. Relationskompetens 
 
I boken Relationskompetens, från 2003 av Jesper Juul och Helle Jensen talas det om 
vikten för en lärare att ha relationskompetens. Så här skriver de i sin inledning: 
 
 Det är vår klara ståndpunkt och erfarenhet att de pedagogiska institutionernas mål bäst och mest 
konstruktivt för alla parter uppnås, när pedagogernas omsorg om relationerna utgör grunden för och 
integreras i all annan aktivitet (s.14) 
 
Med relationskompetens menas ett samspel eller förhållningssätt mellan den 
professionella läraren och barnet. Det handlar om att se varje enskild elev, dennes behov 
och utveckling samt att värna om dess integritet. Att försöka möta barnet på den nivå 
som barnet befinner sig på utan att tappa ledar- eller lärarrollen. Det viktigaste för att 
uppnå en god undervisning är att bygga på relationerna till klassen och till individen. 
Författarna talar om vikten av respekt, omsorg och lyhördhet i klassrummet, så att 
eleven kan ta del av en konstruktiv arbetsgemenskap. De ser genom detta sätt att 
undervisa en väg att komma bort från den lydnadskultur där vi i alla tider både i 
samhället och i skolan har använt regler, disciplin och förmaningar för att skapa den 
ordning vi vill ha i klassrum och i samhälle. De menar att vi är i ett pedagogiskt 
paradigmskifte där inre ansvarstagande får ersätta lydnaden, och att olydnaden är 
barnets första steg mot just integritet och ett inre ansvarstagande. Olydnad är också ett 
steg i en personlig och social mognadsprocess och det handlar om hur vi vuxna möter 
denna olydnad.  Läraren bör hantera situationen utifrån barnets synpunkt och 
erfarenheter istället för utifrån vad vi för tillfället tycker verkar rätt ur politisk, religiös, 
moralisk eller laglig synpunkt. Om läraren hanterar situationen fel kommer barnet 
istället att söka sig till en annan gemenskap som kanske inte är speciellt bra för barnet 
och som kan leda till ett destruktivt beteende.  Det är livsviktigt att barnet blir sett, hört 
och taget på allvar i sitt uppror. 
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3.3. Det muntliga framförandet 
 
Staffan Stukàt skriver i boken Når du dina elever?, från 1995 om kompetensen att nå 
sina elever och väcka och bibehålla deras uppmärksamhet och intresse under lektionen, 
genom den muntliga kommunikationen och framförandet inför klassen. Han skriver om 
vad han tycker är viktigt att man som lärare har tänkt på före, under och efter lektionen. 
Han börjar med att tala om vikten av att planera undervisningen och ha klara mål så att 
man vet vart man vill leda lektionen och eleverna. En bra planering ger en trygghet och 
en grund att utgå ifrån, och ger läraren möjlighet till flexibilitet och improvisation utan 
att förlora den ursprungliga tanken för lektionen. I planeringen är det viktigt att ha tänkt 
igenom följande. Vad vill jag ha för resultat, vad vill jag ha sagt? Stämmer mina mål för 
lektionen med målen i läroplanen för musik?  Vad har jag för förutsättningar? Vilket 
klassrum ska lektionen vara i, vilka hjälpmedel som till exempel overheadapparat eller 
instrument finns till mitt förfogande? Hur lång ska lektionen vara och hur ska jag 
planera den tidsmässigt? Man bör också tänka igenom vilka elever man skall möta, är 
gruppen stökig eller lugn och vilken ålder har barnen? Vilket arbetssätt är bäst för just 
denna grupp, och hur gör jag vid lektionstillfället?  
 
Under lektionen är kontakten med eleverna särskilt viktig. För att ingen elev ska känna 
sig obetydlig eller förbisedd är det bra att under lektionen söka ögonkontakt med 
eleverna. Det är också betydelsefullt att försöka lära sig varje elevs namn. Stukàt skriver 
att det lätt för en lärare som har en eller ett par klasser varje vecka men kan vara svårare 
för de lärare som kanske möter alla skolans elever under veckan. Det är dock värt att 
anstränga sig att lära sig elevernas namn för att skapa en relation till eleverna. Ett annat 
sätt att fördjupa relationen till eleverna är att berätta om och bjuda på sig själv, visa att 
man är en person som kan göra fel och inte kan och vet allt. Humor är också en bra 
ingrediens för att sprida en god stämning under lektionen. Han menar att eleverna 
känner av lärarens humör och att det påverkar vilken attityd och stämning som kommer 
att råda i klassen. Det är viktigt att vara en god lyssnare som ställer frågor och som 
sedan lyssnar på svaren och kommunicerar med eleverna. Till sist bör man också tänka 
på det yttre, som kläder och kroppsspråk. Finns det något i klädseln som gör att 
elevernas blickar och tankar styrs mot annat än din undervisning? Vad använder du för 
kroppsspråk och gester? Stukàt skriver att det är bra att förstärka sina ord med gester för 
att understryka det man säger och att det gör undervisningen mer intressant. Hur 
förhåller du dig till klassrummet, rör du dig eller sitter du mest stilla? Variation är 
stimulerande. 
 
Tänk på att även om det känns tryggt att stå bakom katedern - eller som i vårt fall som 
musiklärare sitta bakom pianot - så skapas en mur mellan dig och eleverna. Du ska 
också tänka på hur du talar, vilket språk du använder, om du upprepar dig och vilket 
röstläge använder du?  En bra metod för att medvetandegöra det för sig själv är att spela 
in och faktiskt lyssna på hur man låter för att få en bild av hur eleverna uppfattar en.  
 
Efter lektionen är det bra att göra en egen utvärdering för att se hur och om planeringen 
har fungerat. Han skriver att den främsta anledningen till misslyckanden är att man inte 
har lyckats få fram sitt budskap. Kanske planeringen och förberedelserna var 
bristfälliga, kanske försvårades undervisningen av nervositet. En stor anledning till ett 
dåligt resultat menar han vara vad som inom psykologin kallas för Förväntanseffekten.  
Om vi förväntar oss ett resultat, dåligt så väl som bra, är det antagligen det resultatet 
som vi kommer att få. Om storebror Niklas var ett ”problembarn” så kommer antagligen 
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lillebror Johan att bli behandlad efter storebrors gärningar. Det är troligt att man 
förväntar sig att de ska vara lika varandra i sitt agerande och att man innan man ens har 
mött Johan har stämplat honom som svår att undervisa. Elever som vi förväntar oss ska 
ha dåliga studieresultat får mindre beröm, hjälp och uppmuntran än de som vi förväntar 
oss ska ha bra resultat. Samma förhållande gäller för lärare; om vi förväntar oss att 
lektionen ska gå dåligt, antingen på grund av elevgruppen, oss själva eller faktorer 
runtomkring undervisningen, så kommer antagligen lektionen att formas av denna 
förväntan. Det kan dock också vändas till något positivt, förväntar vi oss att det ska gå 
bra kan vi nå höga mål.  
 
 
3.4. Förväntanseffekten  
 
Ett bra exempel på förväntanseffekten är Dr. Lorraine Monroe, lärarutbildare och rektor 
på Frederick Douglas Academy i Harlem USA. Skolans elever är i de lägre åldrarna och 
skolan ligger i ett område med drogmissbruk och våld. I juni 1991 tvingades man stänga 
skolan på grund av dess kaotiska tillstånd av våld och synnerligen låga studieresultat 
bland eleverna. I september samma år öppnade Monroe skolan igen med förväntningar 
om att detta skulle bli en skola med hög standard både vad beträffar studieresultat och 
disciplin. Skolan skulle kunna mäta sig med vilken privatskola som helst. Hon kräver en 
hel del av sina elever och väntar sig resultat och får resultat. Det har bl. a har fått till 
effekt att eleverna på denna tidigare problemfyllda skola nu till exempel går 
sommarkurser på högre universitet. I skolan råder sträng disciplin och ordning. Eleverna 
har skoluniform. Att barnen ställs inför höga krav innebär enligt Monroe att de är fullt 
upptagna med att skriva läxor och uppsatser och har inte tid med t ex klotter. Hon 
kräver inte bara resultat av eleverna utan ordnar också olika slags aktiviteter utanför 
skolan som sport, dans, musik och vetenskapsklubbar. Barnen ska sysselsättas och få 
möjligheter att utvecklas. Hon har sagt att om inte vuxna ger våra ungdomar struktur så 
kommer gängen att göra det. Hon menar att unga behöver struktur och regler och om 
man kan ge dem detta och är målmedveten så är ingenting omöjligt. Hon förväntar sig 
att det ska gå bra och det verkar vara ett framgångskoncept. I sin bok Nothing`s 
Impossible från 1997 skriver Monroe att undervisning handlar om att lära barnen skriva, 
läsa, räkna, tala väl, tänka, uppskatta kultur och ha ett bra socialt uppträdande. Om man 
lyckas med det så har barnet fått alla möjligheter för att fungera väl i samhället. Monroe 
är själv uppväxt i Harlem och kommer, liksom många av barnen på skolan, från en 
dysfunktionell familj. Vid ett besök i Stockholm för några år sedan fick Monroe göra 
besök på några gymnasier, bl.a. ett gymnasium där det var, som det beskrevs, lite 
stökigt. Efter besöket tillfrågades Monroe vad hon skulle ha gjort för att förbättra 
situationen i skolan ifråga. Efter att ha informerats om vilka s.k. sanktionsmöjligheter 
mot elever, eller kontraktsmöjligheter med elever som hon skulle ha haft i ett svenskt 
gymnasium, skakade hon uppgivet på huvudet och meddelade, ”it´s an impossible task". 
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3.5. Två viktiga styrdokument 
 
Olika styrdokument är en viktig grund för hur det bör vara på arbetsplatsen skolan, både 
för barn och för elever. Här följer exempel ur olika dokument. 
 
Ur Arbetsmiljölagen  
 
Arbetsmiljölagen beskriver bland annat vilka rättigheter du har som arbetstagare. 

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö.(kap1 § 1)  

 
Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.  
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i 
förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.  Det skall eftersträvas att arbetet ger 
möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda 
arbetsuppgifter.  
 
Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig 
utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar ( kap 2 § 2 )  
 
Enligt kursplanen i musik finns särskilda strävansmål med musikundervisningen. Till 
exempel ska man som lärare se till både det enskilda och det gemensamma 
musicerandet. Eleven ska ges möjlighet att utveckla sitt eget individuella spel. Eleven 
ska kunna sjunga och spela både enskilt och i grupp och bli medveten om ett sätt att på 
egen hand kunna vidareutveckla sin sång och sitt spel. 
 
Musicerande och musikskapande i grupp är ämnets centrala samarbetsform där organisation, ledning och 
bedömning övas. Där utvecklas även kreativitet och förmåga att se och förstå samband mellan detalj och 
helhet.  
 
Individuell kunskap utvecklas på detta sätt i interaktion med andra till nya ämnesspecifika kvaliteter och 
blir till fungerande delar av gemensamt musicerande. I såväl musicerande som skapande ges också 
successivt utrymme för utvecklingen av en mer personlig och estetisk medvetenhet hos eleverna. Det 
metriskt och tonalt korrekta skall, liksom i lyrik, kunna vika för ett friare, mer personligt uttryckssätt. 
(s.43.) 
 
Vid jämförelse mellan arbetsmiljölagen och kursplanen ser jag inte några motsättningar. 
Läraren har möjlighet att själv utforma sin undervisning på det sätt som han eller hon 
anser vara bäst. Arbetsmiljölagen ger restriktioner om vad vi enligt lag har rätt till på 
vår arbetsplats, vi ska sträva mot att förebygga ohälsa som tillexempel stress eller hög 
ljudvolym som kan orsaka hörselproblem. 
 
 
3.6. Litteratursammanfattning 
 
Vilka är nu dessa kompetenser som musiklärare behöver?  Karin Ek talar om vikten av 
att en musiklärare har goda kunskaper både musikaliskt och pedagogiskt, och om att 
vara flexibel och anpassa sitt material beroende på vilka elever och vilken grupp man 
möter. Jesper Juul och Helle Jensen förespråkar kompetensen att utveckla och bygga sin 
undervisning på relationerna till eleverna, att se varje elev, möta dem med respekt, 
lyhördhet och omsorg, och att möta behoven på elevens nivå. Stukàt skriver om det 
muntliga framförandet inför klassen. Vikten av en väl genomtänkt planering och 
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kontakt med eleverna, bl. a. genom att lära sig deras namn och att uppmärksamma dem. 
Han skriver också om vad man bör tänka på när det gäller kroppsspråk, röst och 
språkanvändning.  Dr. Lorraine Monroe menar att det viktigaste för barnen är att vi 
vuxna kan ge struktur, ramar och regler. Allt för att barnen ska ha något att förhålla sig 
till, veta vad som gäller och vad som är tillåtet. Vad vi har för förväntningar inför 
lektionen är av stor vikt, att vi förväntar oss ett bra resultat och att vi har mål som vi vill 
att eleverna ska nå upp till. I kursplanen för musik ska vi se till både gruppens och den 
enskilda individens utveckling och eleven ska ha fått verktyg att fungera både 
självständigt och i grupp. Arbetsmiljölagen berättar om vilka rättigheter vi har som 
arbetstagare, dessa är bra att ha som grund i utformningen av sin arbetssituation.  
 
 
3.7. Problemställning 
 
I litteraturen har det framkommit ett brett spektrum av kompetenser som en lärare bör 
behärska. Utifrån dessa vill jag undersöka från musiklärares synpunkt: 
 
Vilka kan anledningarna vara till att många musiklärare upplever sitt yrke vara icke 
tillfredställande? 
 
Vilka kompetenser och förutsättningar krävs för att bedriva god undervisning i ämnet 
musik fram till sin pensionering? 
 
 
 
4. Metod 
 
Jag har valt intervju som metod för att det finns väldigt många musiklärare och lika 
många åsikter, så det är svårt att få en samlad bild av vad de flesta lärare anser vara 
viktigt för att undervisningen ska vara stimulerande under en längre tid. Istället har jag i 
min uppsats valt att se den lilla verkligheten. Jag har intervjuat tre musiklärare för att 
förstå hur dessa lärare uppfattar sitt yrke. Alla tre är utbildade på Musikhögskolan i 
Stockholms musiklärarutbildning, de arbetar alla i grundskolan och de har arbetat 
alltifrån 1 år till 32 år som musiklärare. Jag har besökt dem i de skolor de arbetar i för 
intervjuer. Jag har också tagit kontakt med Musiklärarnas riksförenings ordförande 
Kristina Stenborg för en intervju. Hon har skrivit en artikel i tidningen Musikläraren nr 
3, 2007 sidan 5, om att musiklärare med fackets hjälp bör kräva grupper på 15 elever för 
att få en acceptabel musikundervisning.  
 
 
4.1. Intervjustudien och genomförande 
 
Till de intervjuade har jag ställt frågor om deras metodik hur de hanterar de olika 
momenten i klassrummet när de spelar, sjunger och undervisar mera teoretiskt. Jag 
hoppades att jag genom svaren skulle få reda på vad de tycker vara svårt respektive lätt 
och viktigt i undervisningssituationen. Jag ville också veta om deras jobb påverkar dem 
fysiskt eller psykiskt och om de har stött på attityder gentemot musikläraryrket. Jag har 
också frågat dem om deras åsikter om Kristina Stenborgs krav på klasser med högst 15 
elever. Stenborg är yrkesverksam musiklärare men hennes intervju behandlas på annat 
sätt och står för sig själv på grund av att hon är facklig representant. Jag intervjuade 
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Kristina via mail och skickade frågor till henne som var formulerade utifrån hennes 
artikel i tidningen musikläraren. Svaren i intervjun är Kristinas egna ord. 
 
Vid intervjuerna förklarade jag hur uppgifterna kommer hanteras i examensarbetet, att 
jag skulle spela in intervjuerna och att dessa kommer att finnas tillgängliga. Jag frågade 
också om det gick bra att jag använde deras namn och faktauppgifter, och detta godtogs 
av samtliga. 
 
 
4.2. Sammanställning av intervjuer  
 
Kapitlet innehåller en sammanställning av de svar jag fått av de intervjuade 
musiklärarna och avslutas med att jag sammanfattar resultaten utifrån min 
problemställning då är även Kristina Stenborgs intervju med . För sammanhangets skull 
har jag här i sammanställningen valt att omformulera frågorna lite ifrån de ursprungliga 
frågorna i intervjun.  
 
När ni spelar finns det klassuppsättning av instrumenten? 
 
Eftersom grunden i Cecilias arbete är spelet så har hon instrument så att alla kan spela. 
Hon säger att målet är att var och en som vill spela ett instrument ska kunna göra det. PJ 
har inte gitarrer så att det räcker till hela gruppen, utan önskar att han hade mindre 
grupper där alla hade kunnat få ett instrument. För tillfället får han dela gruppen och 
hitta på andra uppgifter till de elever som inte kan spela på gitarrerna och detta leder till 
att det blir mycket spring mellan rummen och att han känner sig splittrad i sin 
undervisning. Laban har inte heller gitarrer så att det räcker till hela klassen men löser 
det genom att eleverna får spela två och två på instrumenten. Han tycker att det kan vara 
bra för att då får barnen tid att vila sina fingrar mellan varven också. 
 
Har du några särskilda rutiner vid spel? 
 
Laban har gitarrerna hängande vid väggen och låter eleverna lugnt och försiktigt gå och 
hämta varsin. Vid en tidigare lektion har han berättat för eleverna hur man hanterar 
instrumentet, vad som är känsligt på gitarren och vad man får och inte får göra. Det har 
resulterat i att barnen är mycket försiktiga och att han aldrig har behövt köpa nya 
instrument på grund av att någon elev har haft sönder något. Han tillägger att han inte 
tycker att instrument borde gå sönder i undervisningen om eleverna vet vad som gäller, 
det är bara att lära sig. Cecilia delar upp klassen i två delar vid hämtning och hängande 
av gitarrerna och låter den ena gruppen gå först så att det inte ska blir bullrigt eller att 
gitarrerna ska slå i varandra. För henne är rutinerna jätteviktiga i allt hon gör. När man 
jobbar i så stora klasser som hon gör är det viktigt att eleverna vet vad som ska göras 
och när, så att det kan bli snabba växlingar och så att man kan ta vara på den korta 
lektionstiden. PJ säger att de flesta av hans elever liksom han själv har svårt att hålla i 
ett instrument utan att spela.  Det tycker han är okey för det är viktigt att bevara 
spelglädjen. Han vill dock att eleverna lyssnar när han pratar, och då brukar han låta 
dem vända gitarrerna upp och ner i knät.  Han säger att om det nu låter så låter det i alla 
fall mindre. Det är svårt att ge några generella riktlinjer för hur han gör men säger att ju 
större grupp han har ju hårdare är han på att det måste vara tyst.  Detta går tyvärr ut över 
gruppen, genom att han kanske skriker mera och ger order på grund av den höga 
ljudvolymen. PJ anser att det här är omständigheter som kan förbättras med erfarenhet 
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Hur är det med sångundervisningen?  
 
PJ försöker sjunga så mycket och ofta det går med sina elever. Han upplever att det är 
lättare med de yngre eleverna än med dem som går i åttan eller nian. Han ser en klar 
fördel att möta eleverna vid tidig ålder och följa dem uppåt för att kunna bevara 
sångtraditionen. Även Laban tycker att det är svårt med de äldre eleverna, och menar att 
viljan att sjunga avtar med åldern, och tror att det beror på att när de kommer i tonåren 
så blir de medvetna om hur de låter och det blir plötsligt pinsamt att göra fel. Varken PJ 
eller Laban ser sig som några givna körledare utan tycker det är lättare att få eleverna att 
spela. Cecilia upplever också att sång blir pinsamt i vissa klasser. För att få igång deras 
sjungande måste man vara en stark ledare som får elevernas uppmärksamhet och håller 
ett så pass högt tempo och är så lustfyllt att eleverna glömmer att vara besvärade. Hon 
säger att man får köra lite stå-upp komik för att få dem att koppla av. 
 
Undervisar du i musikhistoria, och hur? 
 
Cecilia undervisar i musikhistoria i nian på hösten, då tycker hon att de är mogna för 
det. Det gäller att hitta ett sätt att undervisa så att det känns meningsfullt för både henne 
och eleverna. Hennes mål är att eleverna ska ha en uppfattning om hur musiken har låtit 
i de olika epokerna och kunna identifiera dem via lyssningsexempel. Hon går inte in på 
årtal, personer och vem som har skrivit vad. PJ undervisar i rockhistoria för det tycker 
han känns relevant, och tycker att det kan räcka med en kortare genomgång av klassisk 
musik. Han tycker att det teoretiska fungerar bättre i den stora gruppen än vad de 
praktiska momenten gör.  För Laban är det viktigast att man gör allting praktiskt och 
hävdar att man kan spela musikhistoria. Han berättar för eleverna om bluesen och sedan 
spelar dom en blues. Han säger att det som är unikt med musiksalen och musikämnet är 
faktiskt är att man ska spela musik och att han aldrig använder lektioner till att bara 
föreläsa. 
 
Musikteori? 
 
Laban fortsätter och berättar att i och med att han försöker göra allting praktiskt så får 
dom också musikteori hela tiden. Redan i trean börjar han med ackordanalys och lär 
dem hur man läser gitarr och pianonycklar så att eleverna kan öva självständigt. Han har 
aldrig lektioner där han enbart talar om musikteori utan använder en blandning av 
praktik och teori där han applicerar teorin direkt i spel. Cecilia undervisar också i teori i 
samband med spelet. Hon vill se en progression i musiken, så i sjuan lär hon eleverna 
grunderna för det som ska komma i åttan och nian. Hon berättar att hon har någonting 
hon kallar för fritt spel, då de får öva självständigt och sen spela upp inför henne två 
gånger i åttan och en gång i nian. På så sätt kan hon se varje elev och veta vad de kan 
och vilket betyg hon ska sätta.  PJ lär eleverna noter, olika nivåer beroende på klass.  
Han tycker att det är svårt att veta på vilken kunskapsnivå de är och planerar att ha ett 
prov snart. När de slutar nian ska de veta vad tonerna heter och hur man läser dem.  
 
Tycker du att ditt jobb har påverkat dig fysiskt eller psykiskt? 
 
PJs första halvår var jättejobbigt. Den mesta tiden gick åt att försöka skapa disciplin i de 
stora grupperna, det blev aldrig musik. Han kände en stress som gjorde att han 
ifrågasatte vad han höll på med. Allteftersom tiden har gått har det känts lättare i och 



 

 14 

med att han har fått en närmare relation till eleverna. Laban tycker att det vore illa om 
det inte påverkade honom något i och med att han tillbringar så mycket tid på sin 
arbetsplats. Men han säger att han absolut inte är en person som är på väg att gå in i 
väggen eller liknande. Har man en dålig dag på jobbet är man sur när man kommer hem 
och har man en bra dag på jobbet så är man glad när man kommer hem. Han tycker att 
det är viktigt att lämna tanken på arbetet när man går därifrån och tycker att han är lärt 
sig att hantera det bra.  Cecilia har haft stora problem med rösten. När man spelar så 
mycket i undervisningen så glömmer man lätt att använda rätt talteknik och kan lätt slita 
ut rösten. Men hon säger också att det beror på att hon inte tog tag i problemet tidigare. 
Sedan hon skaffat ett headset som är en slags mikrofon har hon inte längre några 
problem, utan kan tala så att eleverna hör även när de spelar. Hon menar också att 
läraryrket är ett krävande yrke i och med att det finns många olika viljor i klassen och 
att man undervisar i så stora grupper. Men hon säger att med den struktur som hon har i 
sitt arbete och med de klara mål som hon satt för sin musikundervisning, tycker hon att 
det är ett otroligt stimulerande jobb. ”Jag går med glädje till jobbet varenda dag och 
tycker det är mycket givande”. 
 
Har du stött på attityder gentemot musikläraryrket? 
 
Cecilia har synpunkter på hur musikundervisning bedrivs och hon tror att många 
musiklärare har svårt att hitta en seriositet i sitt sätt att arbeta. Hon säger att det är 
viktigt att veta vart man vill och vilka mål man har med undervisningen.  Själv 
omprövar hon sin undervisning hela tiden för att hitta nya sätt att arbeta som känns 
meningsfulla för både henne och hennes elever. Cecilia menar att om man vill bygga 
upp en bra musikundervisning så tar det tid och att den måste växa fram. Musikämnet 
fungerar sämre i skolor där man ständigt byter musiklärare. PJ säger att de flesta inte 
förstår hur man kan arbeta som musiklärare, på grund av att det är stökigt och högljutt. 
Han tycker att musikläraryrket kan vara ett riktigt ”pissjobb” och att han inte kan tänka 
sig någonting som kan vara sämre. Men han kan inte heller föreställa sig någonting som 
kan vara bättre. För då musikundervisningen fungerar, då han når fram till elever och 
ser ett tydligt resultat, då känns det helt fantastiskt. Laban tror att anledningen till att så 
många musiklärare upplever yrket som svårt är att man har så väldigt många elever. 
Han tror att det skapar en frustration som gör att det är svårt att koncentrera sig på 
musikundervisningen. Man tänjer på gränserna för vad som är acceptabelt, vilket leder 
till att man successivt vänjer sig vid att det blir alltmer stökigt i klassrummet. Så 
småningom blir det mycket svårt att vända situationen och skapa ordning och arbetsro. 
Enligt honom behöver man noga hålla på ordningsreglerna i klassrummet.  I hans 
klassrum kan fyra grupper samtidigt öva på olika instrument utan att störa varandra. 
Trummorna får inte spelas starkare än att eleven hör vad de gör på gitarren fem meter 
bort. Klarar inte eleverna av det så kan han/hon inte delta.  Laban betonar att han tycker 
det är viktigt att skapa en miljö för eleverna där de får arbetsro och har möjlighet att lära 
sig. Alla tre är rörande eniga om att man som musiklärare får otroligt bra respons av 
sina lärarkollegor på skolan för allt man ordnar, som t ex skolavslutningar och 
samlingar av olika slag. Ingen har känt sig utanför eller mindre värd som musiklärare 
utan anser tvärtom att man är delaktig i skolans verksamhet.  
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Vad tycker du om kravet på 15 elever i klassen, skulle det påverka din undervisning? 
 
PJ står gärna bakom det kravet, men tror inte hon menar att det ska vara exakt femton i 
en grupp. Han anser dock att när det är fler ungefär femton elever och man vill spela 
instrument så är det nästan ohållbart. Laban har gärna stor grupp när de ska sjunga men 
tycker också att femton elever skulle vara skönt att ha när de spelar. Han tror inte att 
man måste ha små grupper för att bedriva godundervisning i musik, men tycker att det 
på många sätt skulle underlätta. Cecilia instämmer i att om hon hade lite färre elever i 
en grupp skulle det innebära att de kunde spela lite mera och kanske nå snabbare 
resultat. Men hon säger att man måste se vilket pris man får betala för att få mindre 
grupper. Som hon förstår det är det inte möjligt att få femton i gruppen och ha dem lika 
mycket tid i varje grupp varje vecka som hon har för närvarande. Istället kanske det 
skulle innebära att de bara har musik i sjuan och nian eller en termin musik och en 
termin bild under året. För Cecilia är det ingen bra lösning, hon vill ha dem varje vecka. 
På det sätt som hon arbetar och med den progressionen så är det nödvändigt, annars 
glömmer de vad de lärt sig.   
 
Finns det något du vill tillägga? 
 
PJ tycker inte att hans tid på musikhögskolan var tillräckligt verklighetsanpassad och 
önskar att han nu fick göra om sista året på skolan, nu när han har varit ute i skiten, som 
han beskriver det. Han trodde att det skulle gå bättre än vad som varit fallet, men menar 
att han var så osäker i yrkessituationen. Han tycker att man ska ta bort det rosa skimret 
som han menar finns runt bilden av hur det är att vara musiklärare, och istället fokusera 
på hur man kan göra det bättre och hur man hanterar klasserna. Därigenom ges 
lärarstudenterna rätt förutsättningar när de tar examen. Cecilia tillägger att det är viktigt 
att länka in betygsättningen i undervisningen för att göra det klart för både eleverna och 
sig själv vad det är som gäller. Då har eleverna mål att arbeta mot och det känns tryggt 
och strukturerat. Laban slutar med att säga att han tycker det är tråkigt att den bild man 
får av skolan i radio och tv i allmänhet alltid är så negativ. Man rapporterar om allt som 
är fel och dåligt. Han önskar att fler lärare fick möjlighet att berätta hur bra det är att 
vara lärare. Läraren har tre månader betald semester varje år, hur många har det?  Att 
arbeta som lärare anser han vara det bästa han har gjort. Gör man rätt och har rätt 
ambitionsnivå så behöver det inte vara så betungande. Men om alla bara gnäller så är 
det lätt att man som musiklärare accepterar att det är tungt för att alla andra också tycker 
det. Han avslutar med att säga att det är viktigt att tänka positivt, för det är kul att jobba 
som musiklärare.  
 
 
4.3. Frågor via mail till Kristina Stenborg (ordförande i Musiklärarnas riksförening) 
 
Frågorna är skickade via mail och svaren är Stenborgs egna ord. 
 
1. Vad har du för utbildning? 
 
Jag är utbildad tvåämneslärare i musik och svenska. Sedan har jag bl. a  
kompletterat studierna med litteraturvetenskaplig fördjupning,  
presentationsteknik, sång och SMI:s högskolekurs "Den levande rösten". 
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2. Har du arbetat eller arbetar du som musiklärare och hur länge har du arbetat? 
 
Jag har arbetat som musiklärare på Alströmergymnasiet i Alingsås mellan  
1990-97 och sedan på Kapareskolan i Onsala fr.o.m. -97 t v. Dess förinnan har  
jag haft en del mindre tjänster som t ex instrumentallärare, ensamblelärare  
etc. 
 
3. Vilka åldrar undervisar du och hur stora klasser har du?  
 
För närvarande arbetar jag på en skola som har åk 6-9 där klasserna är på  
ca 26 elever. 
 
4. Vad menar du är svårigheterna med att undervisa i musik i en klass på 20-30 elever?  
 
Svårigheterna med att jobba i helklass beror delvis på att musikämnet är laborativt, 
skapande och dessutom låter! Dels blir det stressande med så mycket ljud - både för 
lärare och elever och det är lätt att man sliter på sina röstresurser. Du ska också praktiskt 
kunna se till att elever får igång alla elektriska prylar, som för övrigt ofta går sönder - 
keyboards, adaptrer, Förstärkare etc., vilket kan vara ett stort stressrelaterat problem. 
Medan du kämpar för att få allt att fungera kan halva lektionstiden gå och du hinner inte 
med eleverna.  Du ska faktiskt hinna lyssna på alla elever! I ett teoretiskt ämne kan du 
efterbearbeta inlämnade arbeten, men det de presterar musikaliskt behöver du höra på 
plats. Det är en omöjlighet att hinna med att hjälpa och lyssna på alla elever så som du 
vill. Många har betydande svårigheter bara att sätta fingrarna rätt på en gitarr, keyboard 
etc. Som musiklärare har du också fler elever (liksom många av de andra praktisk-
estetiska ämnena), eftersom ämnet inte har så mycket tid, vilket gör att du inför 
utvecklingssamtalen har en enorm arbetsbörda med att göra en skriftlig bedömning av 
respektive elev och även få ett individuellt förhållande till varje elev. Jag jämförde med 
en kollega som jobbar lika mycket som jag gör (heltid), men som har ungefär en 
tredjedel så många elever som jag. I musikämnet måste du delvis också slåss med 
elevers och föräldrars inställning till ämnet som mindre viktigt, d v s man ska inte lära 
sig så mycket, bara ha kul, vilket är en allmän inställning. Våra politiker prioriterar inte 
heller ämnet (titta bara på att estetisk verksamhet nu tas bort på gymnasiet), vilket 
kanske delvis grundar sig på att den musikundervisning de själva fick en gång i tiden 
byggde mer på sång och inget instrumentspel. Det är därför viktigt att vi håller fanan så 
högt vi kan i ämnet och verkligen delger eleverna kunskap såväl praktiskt som 
teoretiskt. Musik är en stark exportvara och vi bör säkerställa kvalitén! Ämnet är ju 
också viktigt vad det gäller socialt samspel mellan elever - faktiskt mer uttalat än i 
många andra ämnen, vilket också trycks särskilt på i läroplanen. 
 
5. Vilka blir följderna av dessa svårigheter? 
 
Följden blir för en del elever, som inte har så lätt för ämnet och är utan tidigare 
erfarenheter av instrumentspel, att de tappar motivationen då de får för lite hjälp och 
bekräftelse och ljudbilden stressar även dem, inte bara läraren. De duktiga eleverna i 
ämnet kan ta för sig själva på ett annat sätt, men det är också stor risk att du inte hinner 
stimulera dem tillräckligt heller och att de också får "harva på" med enklare ackord, 
enklare spel etc. Risken är alltså stor att du i många fall inte uppnår måluppfyllelse 
enligt läroplanen - men ändå sätter ett betyg, eftersom du inte har de förutsättningar som 
behövs för att utföra ett fullvärdigt arbete. Ytterligare en biverkning är ju att läraren 
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känner sig otillräcklig, kan drabbas av tinnitus, röstproblem eller stressrelaterade 
problem, vilket inte gynnar någon. Ljudbilden blir jobbigare och jobbigare ju äldre du 
blir dess värre..... 
 
6. Vad anser du skulle bli annorlunda om vi fick grupper på 15 elever?  
 
Jag skulle hinna med respektive elev bättre, kunna behandla dem mer individuellt, få 
färre omdömen och betyg att sätta etc. Jag skulle få betydligt större chans att känna 
tillfredställelse med mitt jobb och framför allt nå större måluppfyllelse med eleverna. 
Allt för många musiklärare slutar före 50 års ålder för att de inte orkar. Det är faktum 
redan idag! 
 
7. Det diskuteras ofta hur svårt det är att bedriva undervisning för musiklärare på grund 
av flera olika orsaker. Har du stött på attityder eller uppfattningar gentemot 
musikläraryrket från musiklärare eller utomstående, positiva eller negativa?  
 
Vad det gäller attityder, så har man nog stött på de flesta, t ex: - Det måste vara jättekul 
att jobba som musiklärare - spela och sjunga, bara hålla på med sitt intresse hela tiden 
(ja visst, förutsatt att alla elever tycker att det är kul och har förutsättningar musikaliskt, 
inga svårigheter och inga prylar som inte fungerar), eller de som minns sin egen 
musikundervisning: - Musikläraren satte bara på en skiva, - Jag minns hur vår 
musiklärare slet, för att alla bara lattjade på de lektionerna, - Jag blev utpekad för att jag 
sjöng falskt - gör du så? - Vi fick se på en massa musikvideos, - Musikläraren, som inte 
hade någon utbildning sa att musikhistoria bara är skit. Så finns det också ett generellt 
ifrågasättande av varför eleverna måste lära sig att spela instrument etc. - men även de 
som tycker det är helt fantastiskt att dagens elever faktiskt får prova på att spela 
instrument; - Oj, det måste vara svårt att spela med så många samtidigt, särskilt om de 
inte kan så mycket (Ja, tack, jag vet!). 
 
 
 
5. Sammanfattning av resultat  
 
Här sammanfattar jag uppfattningar om problemställningen för en lärare i taget. 
 
Vilka kan anledningarna vara till att många musiklärare upplever sitt yrke vara icke 
tillfredställande? 
 
PJ upplever att de flesta inte kan förstå hur man kan välja musikläraryrket och det tror 
han beror på att det är ett stökigt ämne där elever förväntas röra sig och låta.  För vissa 
elever är det svårt att veta när man ska börja och sluta spela. Det i sig leder till en hög 
ljudvolym som gör att lärare måste höja rösten och ge order för att få dem att lugna ner 
sig. Han tycker också att lärare får för dålig träning i utbildningen för att klara av de 
tillfällen då det blir rörigt och svårhanterligt i klassrummet. Han upplever också 
klasserna som för stora för att man ska kunna bedriva god undervisning vid spel. För 
honom var det första året som musiklärare jättetungt och han menar att det är lika för 
alla lärare.  
 
Laban tror att en av anledningarna till att så många lärare upplever sitt arbete som svårt 
är att det är en sådan stor genomströmning av elever att man kan uppleva frustration och 
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stress över att inte hinna lära känna alla elever och möta alla behov. Han tror också att 
den höga ljudvolymen kan vara ett moment många lärare har svårt att hantera, plus att 
det är många lärare som tar med sig problemen i skolan hem och inte kan släppa 
tankarna på arbetet efter arbetsdagen. Han tror att om det enda vi får höra från media är, 
att det är svårt och dåligt i skolans värld, är det lätt för lärare att dras med i de negativa 
tankarna och tro att det är normalt att tycka att man har en dålig situation som lärare. 
Han önskar att fler lärare går ut och berättar vilket fantastiskt jobb de har, så att det kan 
inspirera andra lärare att vilja göra någonting åt sin situation, istället för att bara låta det 
bero och gnälla.  
 
Cecilia hade problem med rösten och det berodde på att hon inte tog tag i problemet på 
en lång tid. När hon väl gjorde det så blev det mycket bättre och det har underlättat i 
undervisningen. Hon tror att många musiklärare har svårt att strukturera både sig och 
eleverna och därmed kan undervisningen blir svårhanterlig.  
 
Kristina Stenborg menar att i och med att musikämnet är både skapande och låter 
mycket, kan det leda till att det blir en hög ljudnivå som kan vara stressande för både 
elev och lärare. Eleverna får ingen arbetsro och även för henne så sliter det på rösten då 
hon behöver höja rösten för att höras ordentligt. Hon tycker det är omöjligt att hinna 
lyssna på och skapa en relation till alla elever på det viset hon skulle önska och det blir 
svårt att sätta ett omdöme eller betyg som är riktigt enligt målen för ämnet. Det är även 
jobbigt att behöva slåss gentemot elevers föräldrars och även politikers syn på 
musikämnet som mindre viktigt.  
 
Vilka kompetenser och förutsättningar krävs för att bedriva värdefull undervisning i 
ämnet musik fram till sin pensionering? 
 
Cecilia talar om vikten av rutiner, struktur och tydlighet i undervisningen. Eleverna ska 
veta vilka regler som gäller och vad som förväntas av dem. Som lärare bör man ha tänkt 
igenom och vara klar över vilka mål man har med undervisningen och detta är något 
man bör göra kontinuerligt. Hon tycker det viktigt att vara en stark ledare som kan 
fånga uppmärksamheten så att eleverna fokuserar på musikundervisningen och inget 
annat. Man bör lägga de olika momenten i undervisningen progressionsmässigt så att 
eleverna är mogna för att ta emot informationen. För Cecilia och hennes sätt att arbeta 
med progression är det viktigt att hon får träffa sina elever varje vecka.  
 
Laban tycker sig själv vara uppfinnigsrik. Om inte instrumenten räcker till så hittar han 
ett sätt att använda andra instrument för att nå samma resultat. Ett exempel är att två 
elever spelar på gitarrerna om det inte finns tillräckligt många. Ett annat är att spela bas 
på gitarren i och med att han inte har klassuppsättning av elbasar. Han är bra på att 
lämna tankarna på skolarbetet när han går hem. Även han tycker att det är viktigt att 
vara mycket noga med ordningsregler för att kunna ge eleverna arbetsro. Han tror inte 
att man måste vara femton i gruppen för att kunna bedriva en god undervisning men att 
det på många sätt skulle underlätta. 
 
PJ önskade att han hade mindre grupper vid spel och tycker att det är ohållbart att vara 
fler än femton elever för att det då blir så högljutt att han tvingas att höja rösten vid 
upprepade tillfällen. Det leder i sin tur till att det kan bli dålig stämning i gruppen. Han 
tycker det är bra att möta eleverna vid tidig ålder så att man kan följa deras utveckling 
och försöka att bevara sångglädjen. PJ hade ett tufft första halvår som lärare men känner 
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att det blir lättare allteftersom han lär känna sina elever bättre och får en närmare 
relation till dem.  
 
Han skulle också önska att man i utbildningen på musikhögskolan ännu mer hade tagit 
upp frågan om hur det är att arbeta som musiklärare och anser inte att den undervisning 
han har fått varit nog verklighetsanpassad. Han hade också behövt veta mer om hur man 
strukturerar arbetet. 
 
Kristina Stenborg menar att det är viktigt för oss lärare att ha tid för varje elev och 
menar därför att det är ohållbart att ha så stora klasser. Mindre klasser skulle leda till att 
det fanns mera tid att se varje elevs unika behov och utveckling och se till att eleven når 
målen. Hon tror att vi lärare skulle känna oss mer tillfredställda i vårt arbete och att fler 
musiklärare skulle stanna kvar i tjänst längre.   
 
 
 
6. Diskussion 
 
I min undersökning har jag genom litteraturen och intervjuer fått reda på en del av de 
anledningar till varför musiklärare upplever sitt yrke som icke tillfredställande och olika 
kompetenser och förutsättningar som behövs för att bedriva god undervisning i musik 
fram till sin pensionering. 
 
Det verkar som att den främsta orsaken till vad musiklärare anser vara problematiskt är 
de stora klasserna och den stora mängd elever som passerar igenom en musiklärares 
klassrum varje dag. Det stora antalet elever i klassrummet gör att det kan bli hög 
ljudvolym vilket många lärare finner både stressande och påfrestande. Denna höga 
ljudvolym gör också att en lärare måste höja rösten, vilket leder till att läraren kan få 
problem med rösten. När läraren höjer rösten är det lätt att denne låter otrevlig eller arg, 
och att instruktionerna som läraren ger låter som skäll eller tillsägningar. Detta får till 
följd att eleverna istället slutar lyssna och det blir ännu stökigare i klassrummet. För att 
få bukt med problemet med den höga ljudvolymen behövs tydliga ordningsregler. Dr. 
Lorraine Monroe menar att det är vi lärare som ska skapa struktur och regler för våra 
unga så att dom vet vad som förväntas av dem. Eleverna ska veta när de ska spela och 
hur starkt de får spela. Det är viktigt att ha klargjort för barnen vilka regler som gäller 
och vad som händer ifall de inte följer dessa, samt att sedan handla efter dessa regler så 
att det inte blir tomma hot.  
 
Både Juul och Jensen och Stukàt talar om relationen och kontakten med sina elever. 
Kursplanen i musik talar om för oss att vi ska se individens utveckling både i grupp och 
enskilt.  Man bör också kunna allas namn. Jag frågar mig hur det ska ske med hänsyn 
till det stora antal elever som kommer till musikrummet varje vecka. Både Cecilia och 
PJ menar att genom att följa eleverna under flera år har man möjlighet att lära sig deras 
namn och ta del av deras utveckling. Arbetar man en längre period på samma skola så 
har man både möjlighet att bygga upp en fungerande musikundervisning och faktiskt 
kunna få en relation till sina elever. Om man arbetar i högstadiet så är det bara de nya 
sjuorna som man behöver lära sig namnen på varje år, resten har man redan lärt sig. 
Erfarenheten och regelbundenheten är viktig i undervisningen. På många skolor byter 
man lärare i musik en gång om året. Då är det inte konstigt att en lärare inte har 
möjlighet att utvärdera eleverna och se deras individuella utveckling. 
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Det finns ett flertal andra förutsättningar och kompetenser för en lärare att bemästra. Att 
ha en god planering så att man är förberedd på vilken klass man ska möta och att ha rätt 
förutsättningar ifrån utbildningen är grundläggande. I musikämnet är det enligt Karin 
Ek viktigt att ha goda kunskaper både pedagogiskt och musikaliskt inom just sitt ämne. 
Man ska vara uppfinningsrik och flexibel, för att kunna hantera situationer och lektioner 
som inte alltid går som man hade tänkt. Cecilia beskrev att man ska vara lite av en 
komiker som kan få uppmärksamhet i undervisningen, så att eleverna finner det 
lustfyllt. Av ovanstående inser jag att det är otroligt många saker och områden som en 
lärare ska vara bra på. Varje lärare har sina kompetenser och det är mycket få lärare som 
uppfyller alla dessa krav. Dock tycker jag att det är vårt ansvar som lärare att sträva mot 
att bli bättre på de områden där man brister.  
 
Arbetsmiljölagen talar om vad vi som musiklärare har laglig rätt till på vår arbetsplats, 
vi har rätt till en lugn arbetsmiljö som inte är stressframkallande eller som får oss att bli 
sjuka, jag undrar om musiklärare vet om detta? Vi har rätt att må bra på våra jobb, och 
lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall och att verka för att vi ska få en 
god arbetsmiljö. Vi har alltså lagen på vår sida när vi kräver att det ska vara en 
acceptabel ljuvnivå i klassrummet och när vi säger till våra elever att bättra på sitt 
beteende. Nu i efterhand så skulle jag velat lägga större vikt vid att undersöka 
medvetenheten om arbetsmiljölagen hos musiklärare 
 
När jag läser arbetsmiljölagen och jämför den med skolans kursplaner kan jag inte se 
några motsättningar. Det verkar som om vi musiklärare har stor möjlighet att styra över 
vår undervisning själva för att få en arbetssituation som möjliggör just detta 
engagemang, denna arbetsglädje och personliga utveckling som det står om i 
arbetsmiljölagen och som jag tänkte på innan jag påbörjade min utbildning. Vem är det 
som styr?  Det är vi musiklärare som styr i vårt klassrum. Vem är det egentligen som 
skruvar upp volymen? Det är vi lärare som sätter nivån för spel och samtalston i 
klassrummet. Vi ska styra situationen och inte bli styrda utav den. Vi kan styra över vårt 
arbete så att vi hittar ett arbetssätt där vi inte stressar ihjäl oss. Är det så fel att arbeta 
oss fram till ett sätt som gör det lättare för oss? Jag menar att vi som lärare måste ta 
ansvar vår egen arbetssituation.  Och att vi genom förutsättningar som struktur, 
ordningsregler och goda förkunskaper från tidigare utbildning faktiskt kan skapa en 
arbetsmiljö som är värdefull för såväl elev som lärare. 
 
 
6.1. Slutord 
 
När jag har skrivit denna uppsats, läst litteraturen och gjort intervjuerna har jag upplevt 
flera olika känslor. Rädsla och glädje för det som lärarna berättat om hur de upplever att 
det är att vara musiklärare. Det har också känts övermäktigt att jag skulle kunna besitta 
alla dessa kunskaper och kompetenser som en lärarroll kräver för att undervisningen ska 
fungera. Jag har fått större respekt för mitt framtida yrke och inser att arbeta med 
människor inte alltid kommer att vara enkelt. Trots allt så känner jag mig bara ännu 
mera taggad och inspirerad att få börja testa alla mina kunskaper i yrkeslivet. Jag tycker 
att det har varit intressant och lärorikt att skriva en uppsats, och vem vet kanske skriver 
jag en dag en bok om metodik och om vad jag efter år av erfarenhet anser vara viktigt 
för att musikundervisningen ska vara meningsfull för både elev och lärare. 
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Bilaga 1 
 
 
Presentation av musiklärarna 
 
 
 
Namn: Per-Johan ”PJ” Fröjelid 
Utbildning: Musiklärarutbildningen på Musikhögskolan i Stockholm 
År som musiklärare: 1 år 
Skola: Mikaelskolan i Sollentuna 
Åldrar: Från fyran till nian 
Storlek på klasser: Olika, minsta gruppen är 7 elever och största 27 elever. 
Hur långa lektioner: 60 minuter 
 
 
 
Namn: Cecilia Ölmedal  
Utbildning: Musiklärarutbildningen på Musikhögskolan i Stockholm 
År som musiklärare: 32 år 
Skola: Fribergaskolan i Mörby 
Åldrar: Från sjuan till nian 
Storlek på klasser: 26 elever  
Hur långa lektioner: 40 minuter 
 
 
 
Namn: Laban Tobiasson  
Utbildning: Tvåämneslärare, Musik vid Musikhögskolan i Stockholm samt Historia vid 
Stockholms universitet. 
År som musiklärare: 8 år 
Skola: Björknässkolan Nacka  
Åldrar: Trean till nian 
Storlek på klasser: Låg och mellanstadiet 25-30, högstadiet 20 elever. 
Hur långa lektioner: 40- 60 minuter beroende på ålder 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor: 
 
Hur länge har du arbetat som musiklärare? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Hur stora klasser har du? 
 
Hur långa är lektionerna? 
 
Vid instrumentspel 

- Har du klassuppsättning av instrument? 
- Har du några rutiner vid instrumenthantering? 
 

Vi sång 
- Sjunger ni i stämmor? 
- Finns viljan att sjunga?  

 
Undervisar du i musikhistoria? 

- Hur ofta? 
- På vilket sätt? 

 
Undervisar du i musikteori? 

- Hur ofta? 
- På vilket sätt? 

 
Tycker du att ditt jobb har påverkat dig psykiskt eller fysiskt? 
 
Har du stött på attityder gentemot musikläraryrket? 
 
Vad tycker du om Kristina Stenborgs krav om 15 elever i gruppen? 
 
Finns det något du vill tillägga? 


