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Sammanfattning  

 
Följande undersökning handlar om hur lärare och blivande lärare ser på ämnet 
musik och estetiska lärprocesser i förhållande till den nya läroplanen Lgr11. 
Fokus för undersökningen ligger på de som undervisar eller ska undervisa i 
kärnämnen det vill säga svenska, engelska eller matematik i grundskolan 
årskurs 3–6. Metoden har varit intervjuer av tre kategorier: lärare, 
lärarstudenter och lärarutbildare. De intervjuades svar har sedan jämförts med 
Lpo94, Lgr11 och den nya lärarutbildningen (2011) för att se hur dessa fyra 
harmonierar med varandra. Bakgrunden till undersökningen är en 
frågeställning hur förutsättningarna för att integrera ämnet musik med andra 
ämnen ser ut i grundskolan, i samband med införandet av den nya läroplanen. 
Kommer det att bli lättare eller svårare att samarbeta över ämnesgränserna? 
Resultatet antyder att den största problematiken ligger i de nya 
styrdokumentens (Lgr11) utformning, vilka ökar den generella arbetsbördan 
för lärarna. Resultatet antyder också att den nya lärarutbildningen motarbetar 
den nya läroplanens syfte i vissa avseenden.  
 
Nyckelord: lärarutbildning, musikämnet, läroplan, musiklärare, Lpo 94, 
kursplan 
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1 Inledning 

Uppsatsen syftar till att undersöka i huvudsak kärnämneslärares1 inställning till 
att använda sig av estetiska processer i sin undervisning och deras inställning till 
ämnet musik i skolan.  

Musikundervisning har funnits i den svenska skolan2  ända sedan Folkskolan på 
1840-talet. Musiken fungerade som förenande men även som fostrande 
fenomen. Syftet med Folkskolan var inte enbart bildning, utan även fostran in i 
samhället och bildandet av en nationalistisk anda eller folksjäl om man så vill. 
Här spelade musiken en viktig roll. Man sjöng förutom psalmer sånger vars 
texter förkunnade uppförande, plikt och moral (Kjellgren, 1984).  

1943 infördes de så kallade Stamsångerna3 (Sohlman, 1979) vilket var en fastställd 
sångrepertoar som alla elever skulle sjunga. Sångerna fanns inskrivna i läroplanen 
i bitvis reviderad form ända fram till 1969. Detta ställde fram till dess höga krav 
på lärarnas musikaliska kompetens. För att ens bli antagen till lärarutbildningen 
krävdes att man kunde sjunga och spela efter noter, för att kunna leda klassen i 
sång från ett piano eller en så kallad skolorgel.4 Sedan dess har mycket hänt i 
skolan, i musikundervisningen och inte minst i musikvärlden. På vissa skolor 
finns traditionen att samla eleverna i gemensam sång vid till exempel 
morgonsamlingar kvar än idag, men i stort vill jag påstå att musiken inte märks 
så mycket mer än vid traditionshögtider och eventuellt vid särskilda uppspel. 
Hur mycket utrymme musiken får och dess funktion ser olika ut från skola till 
skola.  

2 Bakgrund  

Under senare halvan av 1900-talet har forskare både nationellt och 
internationellt på allvar börjat intressera sig för musikens sidoeffekter. Anne 
Bamford (2006) har sammanställt en del av den internationella forskningen i The 
Wow factor. Även inlärning och olika lärstilar är något som uppmärksammats 
under 1900-talet, vilket gjort att flera olika pedagogiska metoder har vuxit fram 
till exempel Montessori, Reggio Emilia och Waldorf med flera. En av de 
metoder som vuxit fram under senare delen av 1900-talet är estetiska 

 
1 Med kärnämnen menar jag svenska, matematik och engelska. En kärnämneslärare i min mening 
ska alltså vara behörig att undervisa i ett eller flera av dessa tre ämnen.   
2 Med den svenska skolan menar jag främst den lagstiftade obligatoriska skolan, från dess 
införande 1842 fram till idag. 
3 Stamsångerna syftade till att nationellt skapa en gemensam sångsamling för att stärka känslan av 
en svensk gemenskap i skuggan av Andra världskriget. Några exempel på dessa sånger är Uti vår 
hage, Vintern rasar, Fjäriln vingad syns på Haga, Vi går över daggstänkta berg, Nu tändas tusen juleljus 
sånger som i allra högsta grad lever kvar än idag både i skolan och i samhället trots att de togs 
bort ur läroplanen för över fyrtio år sedan. 
4 Skolorgel eller tramporgel, mer korrekt kammarorgel. Var en liten portabel orgel som stod i de flesta 
svenska klassrum. De fasades ut under den andra halvan av 1900-talet, förmodligen ungefär 
samtidigt som stamsångerna togs bort ur läroplanen.  
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lärprocesser (ELP), som är sprungen ur forskningen om att människor är olika 
och där med även lär sig på olika sätt. Howard Gardner (1983) talar om att 
människan har ett flertal olika intelligenser eller styrkor, något som rönt ett stort 
internationellt intresse inte minst i den pedagogiska debatten. Individer är olika 
och lär sig därför på olika sätt, bland andra har Torkel Klingberg (2011) forskat 
om kreativ inlärning i Sverige. Trots detta ser mycket av undervisningen i dagens 
svenska skola ut som den gjorde i 1800-talets folkskola, där läraren föreläser eller 
eleverna läser fakta i en bok (eller från en datorskärm i dagens skola) och varpå 
ett skriftligt prov på innehållet följer. Skolminister Jan Björklund (fp), vill 
dessutom att skolan skall förankra detta sätt att undervisa i större utsträckning. I 
offentliga diskussioner benämns ofta detta som ”katederundervisning” (Dagens 
Nyheter, 2011), vilket är en motreaktion på den tidigare rådande skolpolitiken 
där elevens eget lärande och kunskapssökande stod i centrum. Den tidigare 
skolpolitiken benämns som ”flumskola” (Webbkälla: Folkpartiet, 2012) av den 
nuvarande regeringen. Den skolpolitik som skolminister Jan Björklund driver 
syftar till att skapa mätbara studieresultat, vilket även framkommer i 
kommentarmaterialet5 till den nya läroplanen Lgr11. Det är idag inte klarlagt att 
detta synsätt gynnar alla elever och deras unika sätt att lära så som skolministern 
och den nya läroplanen Lgr11 förespråkar.  
 
ELP handlar om att i grupp införliva ett eller flera konstnärliga uttryck som bild, 
drama, dans eller musik i den övriga –oftast teoretiska, undervisningen och på så 
sätt erbjuda flera sätt att lära sig på. I Sverige är Ulla Wiklund, tidigare 
undervisningsråd på Skolverket, en flitig förespråkare av denna metod. Detta 
framgår av de böcker hon författat i ämnet, Wiklund säger till exempel ”Det är 
en kunskapssyn som utgår från att kunskap skapas i människan tillsammans med 
andra människor”(Wiklund, 2009 s.21). Om man tvingas att lösa en uppgift på 
ett nytt kreativt sätt i grupp krävs det att man förstår ämnet på ett djupare plan. 
Detta ger möjlighet till en djupare inlärning och en flerdimensionell reflektion då 
gruppen kollektivt upplever något som de sedan kan diskutera. En metod för att 
göra denna typ av reflektion är att filma till exempel en redovisning, som 
eleverna sedan får ta del av och gemensamt diskutera och utvärdera resultatet 
och det upplevda. Det blir då en upplevelse av både själva redovisningen och av 
det filmade resultatet. En upplevelse av upplevelsen, på samma sätt som om 
man ställer två speglar emot varandra så får man en flerdimensionell bild.  

 
I bilden syns de som redovisar tillsammans med ryggarna på några 
klasskamrater. En flicka sitter nedböjd och skriver eller ritar något när Olle 
börjar redovisningen med att läsa innantill ur 1:a Mosebok. När Olle lägger 
ifrån sig Bibeln och börjar spela gitarr reagerar hon genom att rikta 
uppmärksamheten åt de redovisande. Läraren syftar på att redovisningen bröt 
av mot skolans normala lunk vilket fick klassen att vakna till och bli 
engagerade. (Falthin, 2011, s.86)   

 
5 Kommentarmaterial. Till varje kursplan finns ett kommentarmaterial som riktar sig till lärare 
och rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och 
ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Materialet beskriver också hur det 
centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.” 
(Skolverket 2011) 
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En av fördelarna med att införa ELP i undervisningen kan vara just som läraren 
i texten påpekar, avbrottet från vardagen fick klassen att vakna till. Eleven deltar 
mer aktivt i sin inlärning hellre än att läraren enbart föreläser och överför ren 
fakta till eleven. För oavsett hur viktigt budskapet än är så krävs det att lyssnaren 
är mottaglig för att ett lärande ska kunna uppstå.  

Kunskap är inte bara logiska fakta eller rationell analys, det handlar också om 
känslor, upplevelser och erfarenheter som måste bearbetas och bemötas och det 
är med estetikens hjälp känslor och analys kan hållas samman. (Aulin-Gråhamn 
et.al. 2003, s.13) 

 
Exakt vad ELP är och hur de ska bedrivas är inte nationellt eller internationellt 
fastställt. Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om att införliva en 
eller fler estetiska ämnen i de teoretiska ämnena. ELP har ännu inte fått något 
riktigt fotfäste i den svenska skolan. Jag anser att en anledning till detta kan ha 
varit den skolpolitik som bedrivits av de borgerliga politikerna då dessa har 
förankrat ordet flumskola (Webbkälla: Folkpartiet, 2012) hårt i skoldebatten och 
i det svenskafolkets medvetande. Något som jag anser beklagligt då det 
förminskar alternativa pedagogstilar. Detta fick mig att börja fundera över vilka 
förutsättningar som krävs för att ELP ska bedrivas och hur förutsättningarna ser 
ut idag. Jag ser det som att två grundläggande förutsättningar för att lärarna 
skulle tillämpa ELP i skolan är att:  

 
• det finns stöd och utrymme i styrdokumenten  
• lärarna känner till ELP och har kunskapen och viljan att använda dem.  

Det kan finnas fler bidragande faktorer som till exempel skolledningens 
inställning, tillgång till material, lokaler, schemaläggning och så vidare. De 
tidigare nämnda två punkterna är dock utgångspunkten i min undersökning. Vi 
står just nu mitt i införandet av en ny lärarutbildning och en ny läroplan vilket 
rimligen borde få konsekvenser för hela skolväsendet och därmed även för 
förutsättningarna för ELP. Hur framtiden kommer att bli går inte att svara på, 
men det går att se vilket avtryck den gamla läroplanen (Lpo94) har gjort och 
sedan jämföra med vad som står i den nya (Lgr11). Vad skiljer dem åt och skulle 
dessa skillnader kunna påverka förutsättningarna för ELP? De som borde ha 
bäst insyn i den frågan är lärarna eftersom läroplanen formar deras dagliga 
arbete.  
 
Jag har jämfört Lpo94 och Lgr11s övergripande mål och riktlinjer med varandra 
och jämfört musikämnets kursbeskrivningar med varandra. Samt läst skolverkets 
kommentarmaterial till musikämnets utformning i Lgr11. Jag har också 
undersökt hur den nya lärarutbildningen är utformad för att se om den 
harmonierar med den nya läroplanen. För att bilda mig denna uppfattning har 
jag att intervjuat en ansvarig befattningshavare6 på en av landets 
musikhögskolor. Personen i fråga är väl insatt i processen då denne var med vid 

 
6 Av identitetsskyddande skäl ges inte en närmare beskrivning av dennes befattning.  
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sammanställandet av remissvaret på utbildningsdepartementets betänkande,7 
samt vid arbetet av ansökan av en musikhögskolas examinationsrätt.8 En 
sammanfattning av intervjun presenteras i bilaga 1.  

2.1 Vad skiljer Lpo94 från Lgr11 

Den övergripande tanken med förändringen mellan Lpo94 och Lgr11 är enligt 
kommentarmaterialet att man vill styrka musikens egenvärde och position på 
schemat. Om man tittar på innehållet i de båda läroplanerna så vill man i Lpo94 
framhålla vikten av musikens sidoeffekter till exempel som socialiserande 
fenomen, individstärkande, utforskande, frigörande, lustgivande, reflekterande i 
större utsträckning än i Lgr11. ”Musik påverkar individen samtidigt på flera olika 
medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för lärande.” (Lpo94) Detta är 
något som kritikerna till Lpo94 tagit fasta på, de menar att musikämnet ursäktar 
sin existens tack vare att det kan stärka kunskaper i andra ämnen. Kritikerna 
menar också att ämnesinnehållet och målen varit för otydliga vilket har gjort att 
bland annat bedömningen av elevernas kunskapsnivå varit för godtycklig. Av 
denna anledning har Lgr11 utformats med tydligare direktiv vad gällande 
kursinnehåll och kunskapskrav. Man ska alltså kunna byta skola och ändå känna 
igen sig i ämnets mål och innehåll mer än tidigare. Jag har intervjuat en av 
medförfattarna till Lgr11, det är från denna intervju ovanstående kritik mot 
Lpo94 nämnts, då denne talat om några av utgångspunkterna i arbetet med 
Lgr11. I den nya läroplanen har man också skrivit in digitala verktyg –vilket är 
”kursplanens benämning på digitala instrument och programvaror för ljud, 
komposition, notation och inspelning” (Skolverket, 2011), i det centrala 
innehållet det vill säga moment som måste ingå i undervisningen. Huvudsyftet 
med musikämnet i Lgr11 ska precis som i Lpo94 vara att musicera, lyssna till 
musik och skapa musik.  

2.2 De övergripande målen i Lgr11 

Läroplanen är uppdelad i följande tre delar:  
1. Skolans värdegrund och uppdrag  
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 
3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav 

I skolans värdegrund och uppdrag förkunnas den demokratiska och mänskliga 
syn som ska prägla eller genomsyra skolan och all dess verksamhet. I de 
övergripande målen och riktlinjerna beskrivs, som namnet antyder, hur 
verksamheten ska bedrivas, vilka övergripande mål som ska eftersträvas samt 
vilka ansvar de som är verksamma inom skolan har. I detta stycke går att läsa att 
skolan i stort, det vill säga alla yrkesverksamma, har ansvaret för att eleverna 
inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ. 
 
7 Betänkande. Utredningsbetänkande i detta fall, är en rapport och förslag från en utredning 
tillsatt på uppdrag av regeringen. Utredningen i fråga rörde läroplanen och lärarutbildningen för 
grundskolan och gymnasiet.   
8 Examensrätt är rätten att bedriva en utbildning som leder till lärarexamen. Examensrätten söker 
lärosätet hos Utbildningsdepartementet.  
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Vidare går att läsa om lärarens ansvar under rubriken Kunskaper. Denne ska ta 
hänsyn till varje individs behov, ge utrymme för elevens egen förmåga att själv 
skapa och använda olika uttrycksmedel. Lärarens ska också organisera och 
genomföra arbetet så att eleven får arbeta ämnesövergripande och därigenom 
”får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang” (Lgr11). 
Under rubriken Elevernas ansvar och inflytande står även att läraren ska ”svara för 
att eleverna får prova olika arbetssätt och former” (Lgr11). Märk väl att det inte 
står bör eller kan utan ska. Detta gäller alltså samtliga ämnen och lärare som är 
verksamma i skolan. Hur och vilka ämnen som ska integreras är inte nämnt men 
det finns en tydlig förankring om ämnesövergripande samarbete i 
styrdokumentet. Exempel på ämnens som kan integreras är ”miljö, trafik, 
jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, 
alkohol och andra droger” (Lgr11). Om det finns ett intresse hos läraren finns 
det därmed inget i styrdokumenten som hindrar att denne integrerar även 
estetiska ämnen. För att ämnesintegrering i skolan verkligen ska bli av bör även 
skolledningen vara delaktig. I rektorns ansvar ingår enligt Lgr11 att:  

 
Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 
möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet[..]. samt att [..]i 
undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande 
kunskapsområden. (Lgr11, s.19) 

2.3 Lärarutbildningen 

Om man ser på lärarutbildningen så kan man konstatera att ämnet musik har 
gynnats oerhört mycket i de högre stadierna med mer ämnesstudier vilket borde 
ge lärarstudenterna djupare ämneskunskaper. Men på samma sätt som musiken 
gynnas i de högre åldrarna missgynnas den i de lägre, särskilt i årskurs (åk) 1–3 
där det inte längre går att bli behörig lärare i ämnet musik för en 
grundlärarstudent.9 Går man längre tillbaka i tiden så krävdes goda kunskaper i 
musik för att ens bli antagen till lärarutbildningen. Lärarutbildningen har alltså 
sett olika ut från att musik varit ett obligatoriskt moment till den nuvarande 
utbildningen (t.o.m. höstterminen 2011) som håller på att fasas ut, där man har 
kunnat välja musik som specialisering, vilket gett behörighet att undervisa i 
ämnet. Något som är anmärkningsvärt är att det nu för första gången någonsin 
finns en kursplan med tydliga mål i ämnet musik för åk 3, men ingen möjlighet 
för dessa lärare (grundlärare åk 1–3) att utbilda sig i ämnet. Den tekniska 
lösningen på problemet är att lärare med behörighet i musik åk 4–6 ges 
behörighet att undervisa även åk 1–3 i ämnet. Samt att på vissa högskolor kan 
fritidspedagoger läsa 15 högskolepoäng (hp) musik vilket ger dem behörighet att 
undervisa i musikämnet. Ett exempel på en sådan skola är Södertörns högskola 
men för både grundlärare åk 4–6 och för fritidspedagoger rör det sig om en 
frivillig specialisering. Så det krävs att tillräckligt många studenter väljer denna 
profil för att behovet av behöriga musiklärare skall täckas. Dessutom har de 
musiklärare som påbörjat sin utbildning senast 2011 på någon av landets sex 
musikhögskolor behörighet att undervisa dessa årskurser. Vad som kan tyckas 

 
9 Grundlärare är titeln på lärare utbildade för åk1–3 och åk4–6 i den nya utbildningen (2011). 
Tidigare benämndes dessa som låg- och mellanstadielärare.  
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märkligt är att studenter måste läsa minst 120hp musik för att få undervisa i 
gymnasiet och minst 90hp musik för att undervisa i högstadiet men att det 
räcker med bara 30hp i åk 4–6 respektive 15hp i åk 1–3. Har studenten dåliga 
eller inga förkunskaper är 15hp och 30hp extremt lite sett till hur många olika 
moment du förväntas leda som musiklärare. 30hp motsvarar en termins studier.  
 

2.4 Utbildningen och Styrdokumenten  

Ledordet i Lgr11 är kunskap. Ämneskunskap och ämnesfördjupning spelar väl 
mot den nya utbildningen (Ht 2011) där just ämnesstudierna blivit mer centrala.  
Målen är tydligare och innehållet större med tydliga centrala kunskapskrav. Detta 
spelar särskilt väl mot de högre åldrarna men inte alls väl med utbildningen för 
åk 1–3 där ett gediget centralt kursinnehåll är fastställt men där ämnet saknas i 
utbildningen. Jag väljer att presentera innehållet för att påvisa omfattningen 
snarare än att hänvisa till en referens. 
 
Centralt innehåll Lgr11 årskurs 1–3 
 
Musicerande och musikskapande 
 
• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.  
• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 
• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. 
• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. 
 
Musikens verktyg 
• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. 
•          Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och 

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

musik. 
• Musiksymboler, bilder och tecken. 
 
Musikens sammanhang och funktioner 
•          Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. 
• Olika instrument från grupperna blås, sträng, tangent och slagverksinstrument.  
 
Hur instrumenten låter och ser ut. 
• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland 

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

 
Höga krav ställs på de lärare som ska bedriva undervisningen. Är man inte van 
att musicera så tror jag man kommer få mycket svårt att bedriva en kvalitativ 
musikundervisning med syfte att förstärka elevernas ämneskunskaper med en 
utbildning som endast omfattar 15hp.  
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2.5 Val av fokusområde  

Det jag främst ville undersöka var förutsättningarna för ELP i grundskolans 
kärnämnen. En gymnasieelev har valmöjligheten att byta program eller avsluta 
sina studier i förtid om denne känner att han eller hon inte trivs eller klarar av 
målen i sin utbildning. Detta kan inte en elev i grundskolan göra i samma 
utsträckning, var på en elev i grundskolan påverkas särskilt då till exempel 
kunskapskraven höjs. Denna problematisering lockade mig att undersöka 
grundskolan. Det skulle generera ett för omfattande arbete och ge en för 
svårtolkad bild att undersöka hela grundskolan då arbetssituationen, målen och 
elevernas mognad skiljer sig för mycket. Så därför väljer jag att begränsa mig. 
Mitt val mellan de högre åldrarna (åk 7–9) och lägre åldrarna (åk 1–6) i 
grundskolan föll på de lägre åldrarna, med lite mer fokus på åk 3–6. Anledningen 
till att jag tycker dessa årskurser vore intressanta att undersöka var på grund av 
att musikämnet blivit så lågt prioriterat i den nya utbildningen. I den nya 
utbildningen räcker det med så lite som 15hp (åk 1–3) respektive 30hp (åk 4–6) 
ämnesstudier för att ge behörighet att undervisa och även sätta betyg i berörda 
årskurser, vilket jag finner beklagligt och som ett tecken på att musik är ett lågt 
prioriterat ämne. Detta tror jag kommer påverka ämnet negativt då det signalerar 
att ämnet och målen inte är viktiga i åk 1–3 eftersom det inte ges utrymme i 
utbildningen. I jämförelse med andra ämnen som till exempel matematik, 
svenska eller engelska så har i ämnet musik fastslagits betydligt mindre 
lektionstid, något som jag anser också antyder att ämnet musik inte prioriteras 
lika högt som andra ämnen. Jag ansåg det därför intressant att höra 
kärnämneslärarnas tankar om musikämnet och musik integrerat i deras 
undervisning, till exempel i form av ELP. Syftet med undersökningen var att få 
lärarnas personliga bild och tankar om ett ämne de själva inte undervisar i. Musik 
är dessutom ett ämne med få behöriga lärare, vilket jag ser som ytterligare ett 
tecken på att ämnet är lågt prioriterat. Peter Holfve, ombudsman för estetiska 
ämnen på lärarförbundet, uttalade sig i radioprogrammet Mitt i musiken (Sveriges 
radio, 2009), där han hävdade att 38 procent av musiklärarna saknar någon 
högskolepedagogisk examen. Om musik hade varit ett högt prioriterat ämne tror 
jag att både skolledare och lärosäten jobbat betydligt hårdare för att anställa och 
utbilda behöriga musiklärare. För att få en bredare bild ville jag även undersöka 
vad lärarstudenter och lärarutbildare har för uppfattning och tankar om 
musikämnet och ELP. Undersökningen blir ett litet tvärsnitt av hur det ser ut 
idag i brytpunkten mellan det gamla och det nya.  
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3 Syfte 

Idag står vi i brytpunkten mellan de två läroplanerna Lpo94 och Lgr11 och 
mellan två lärarutbildningar. Jag vill med denna uppsats fokusera musikämnets 
funktion i dagens mellanstadieskola. Detta utifrån två synvinklar: Musiken som 
enskilt ämne –det vill säga musikämnet i grundskolan, och musik som integrerat 
ämne i teoretiska ämnen.  

För att komma fram till detta kommer jag undersöka tre berörda kategorier: 
lärare, lärarstudenter och lärarutbildare för att undersöka deras syn och tankar 
om ämnet. Mitt fokus kommer att vara den personliga åsikten. Frågorna 
kommer därför vara öppna och inbjuda till tolkningar. Deras svar kommer att 
ställas mot varandra, mot de båda styrdokumenten Lpo94 och Lgr11 samt mot 
den nya lärarutbildningen för att se om dessa harmonierar.  

4 Metod 

I valet av metod har enkäter har vissa fördelar bland annat i möjligheten till 
spridning, men också nackdelar då möjligheten till följdfrågor går förlorad. 
Metoden som därför torde tjäna syftet bäst var därför intervjuer. En intervju kan 
ge både djup och detaljer vilket gör att man kan få en tydligare bild av den 
intervjuades synsätt. Syftet var inte att finna absoluta svar eller en enstämmighet, 
utan att återspegla personer i samma situation och deras tankar i vissa frågor. Jag 
har använt mig av intervjuer både enskilt och i grupp, i en så kallad fokusgrupp. 
Syftet med fokusgrupperna var att samtal i grupp i bästa fall kan generera en 
intressant diskussion. För att det skulle bli en gruppkänsla räknade jag med att 
minst fem personer behövdes i varje fokusgrupp. Samt tre personer att intervjua 
individuellt.  
 
För att genomföra min undersökning behövde jag komma i kontakt med lärare, 
studenter och lärarutbildare. Lärargruppen jag ville undersöka var en typ av 
lärare som arbetar som klass- eller ämneslärare med kärnämnena i grundskolan 
åk 1–6, med fokus på åk 3–6. För att komma i kontakt med dessa tog jag hjälp 
av en kontaktperson som jobbar som lärare. Denne hjälpte mig att komma i 
kontakt med lämpliga kandidater, av vilka jag sedan kunde välja ut dem som 
passade bäst in på profilen som eftersöktes. De studenter jag har valt är 
studenter vars utbildning ska motsvara de verksamma lärarnas utbildning, det vill 
säga studenter som läser till lärare i kärnämnen åk 1–6 och har påbörjat sina 
studier före höstterminen (ht) 2011. Studenterna går därmed den gamla 
utbildningen. De bör helst ha läst några terminer för att ha fått en förståelse för 
utbildningen de går och de ämnen de läser. De bör även ha gjort en del av den 
praktik som ingår i en lärarutbildning. För att ha viss förståelse för det 
kommande yrket och mötet med eleverna. Eftersom studenter från den nya 
utbildningen (det vill säga de som påbörjat sina studier från och med ht 2011) 
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befinner sig i ett sådant tidigt stadium av sin utbildning, vore det inte produktivt 
att inkludera dem vid denna tidpunkt. Den främsta anledningen till att exkludera 
studenter från den nya utbildningen är dock att det ännu inte finns några 
verksamma lärare med motsvarande utbildning. Alla studenter jag har intervjuat 
studerar vid samma lärosäte. Jag har kontaktat några av studenterna själv och jag 
har fått hjälp av en annan student som förmedlat kontakter. Utifrån dessa har jag 
sedan gjort ett urval av kandidater som passade in på den profil jag sökte. De 
lärarutbildare jag intervjuat är valda efter sin särskilda kompetens. De jobbar på 
högskola eller universitet, i huvudsak med att utbilda lärarstudenter som främst 
studerar kärnämnen och andra teoretiska10 ämnen i ELP. Denna kategori har 
skilt sig från de två övriga då utbildarna snarare har fungerat som experter. Då 
det var särskilda ämnen som har belysts: musik och ELP, varpå det vore 
oproduktivt att intervjua lärarutbildare för andra ämnen än just dessa. Syftet att 
ta med denna kategori är för att få en fördjupad helhetsbild. 
Intervjuerna spelades in för att i efterhand kunna transkriberas. Jag har använt 
mig av min bärbara dator och ett inspelningsprogram för att spela in 
intervjuerna, samt använt mig av en liten Mp3-spelare med inspelningsfunktion 
som reserv. Jag använde mig av datorns inbyggda mikrofon.  

5 Undersökning och resultat  

5.1 Undersökningens genomförande  

5.1.1 Lärarna 

Profilen var kärnämneslärare verksamma i mellanstadiet åk 3-6. Lärarna är 
utbildade vid olika lärosäten. En har utbildat sig vid Förskoleseminariet och 
sedan fortbildat sig via Särskild Lärarutbildning (SÄL) till mellanstadielärare. Två 
av dessa är också behöriga att undervisa i musik, var av en av dessa är verksam 
musiklärare. Av identitetsskyddande skäl nämner jag inte vilka. De flesta 
intervjuade är verksamma i Stockholmsregionen dock inte alla. Två är män och 
tre är kvinnor: 

• Verksam lärare sedan 1995. Svenska och samhällsorientering (So) 
behörig att undervisa åk 1–7.  

• Verksam lärare sedan 2004. So, matematik, engelska. Behörig att 
undervisa åk 1–7.  

• Verksam sedan 2000. So, Naturorientering (No), svenska och matematik. 
Behörig att undervisa åk 1–5. 

• Verksam sedan 2001. Matematik, No. Behörig att undervisa åk 1–7. 
• Verksam sedan 2000. Matematik och No. Behörig att undervisa i åk 4–9. 

Intervjuerna skulle genomföras i två varianter, en fokusgrupp samt enskilda 
intervjuer. Tyvärr gick det av logistiska skäl inte att genomföra gruppintervjun 

 
10 Med teoretiska ämnen menar jag förutom kärnämnena även ämnen som till exempel 
samhällsorientering och naturorientering. Alltså inte praktiska ämnen som dans, drama eller 
slöjd. 
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med fullt antal deltagare. Mitt val bestod då av att genomföra gruppintervjun på 
markant färre deltagare eller att inte genomföra gruppintervjun alls. Jag valde det 
senare alternativet, eftersom syftet skulle gå förlorat med för få gruppdeltagare. 
Istället ökades kvoten av enskilda intervjuer till fem personer för att inte tappa 
jämförbarhet. Intervjuerna är genomförda i tomma klass- eller konferensrum. 
Alla intervjuer utom en är genomförd med relativt kort mellanrum. Vid 
intervjutillfället har det alltid funnits en tidsbegränsning. Ingen intervju drog ut 
på tiden så risken att komma i närheten av denna begränsning fanns aldrig. 
Detta utan att intervjuerna forcerades, alla frågor hann besvaras med god 
marginal. Jag upplevde svaren som lugna och genomtänkta.  

5.1.2 Studenterna 

Samtliga studenter läser vid ett av Sveriges större universitet och samtliga är inne 
på senare delen av sin utbildning. Den ursprungliga tanken var att intervjua både 
lärare och studenter i fokusgrupp och enskilt. Detta var innan beslutet om att 
inte genomföra gruppintervjun i lärarkategorin tagits, varpå gruppintervjun i 
denna kategori genomfördes. Alla i studentgruppen är kvinnor och läser på 
lärarprogrammet F-5 med olika inriktningar:  

• Dramapedagogik och specialpedagogik. 
• Svenska, engelska, matematik och musik. 
• Svenska, engelska, matematik, No och geografi. 
• Svenska, matematik, drama och musik. 
• Svenska, engelska, matematik, So och specialpedagogik. 

Jag kunde inte vara helt selektiv av deltagare eftersom vi alla måste hitta en 
gemensam tid att ses. Intervjun genomfördes kvällstid i ett hem. Jag upplevde 
det som att gruppdynamiken fungerade väldigt bra. Flera kände varandra sedan 
innan och var trygga med att tala inför varandra. 

 
De enskilda intervjuerna genomfördes på studenternas lärosäte. Intervjuerna 
genomfördes i grupprum eller i klassrum. Dessa intervjuer genomfördes efter 
det att beslutet att inte genomföra gruppintervju med lärarna fattats var på 
antalet enskilda intervjuer även i denna kategori utökats till fem. Alla är kvinnor 
med olika inriktningar i sin utbildning: 

• Svenska och dramapedagogik åk 1–6. 
• Informations- och kommunikationsteknik (IKT), svenska, engelska  

och matematik åk 1–6.  
• Svenska, engelska och matematik åk 1–6. 
• Svenska, naturkunskap och matematik åk 4–9. 
• Svenska, engelska och matematik åk 1–6. 

Överlag så upplevde jag det som att studenterna var den grupp som hade svårast 
att besvara frågorna. Orsaken torde vara att de ännu inte har så stor erfarenhet i 
sin lärarroll och för att de är mitt uppe i en process att tillskansa sig en mängd 
teorier och information.  



 11 

5.1.3 Utbildarna 

Av identitetsskyddande orsaker är denna kategori inte uppställd på liknande sätt 
som de övriga utan sammanfattade till en text. Personerna är utvalda efter sin 
särskilda expertis och därför var en reflekterande fokusgrupp inte intressant i 
denna kategori.  

En är en man och två är kvinnor. Alla innehar olika yrkestitlar och arbetar på 
olika lärosäten, dock har alla det gemensamt att de i sitt arbete eller del av sitt 
arbete undervisar eller har undervisat lärarstudenter. En av de intervjuade var 
medförfattare till Lgr11. Alla är utbildade lärare och har tidigare varit verksamma 
som det. Intervjuerna ägde rum på utbildarnas kontor på respektive arbetsplats 
efter att i förväg bokat mötestid. Samtalen flöt väl och de intervjuade framförde 
väl genomtänkta och utförliga svar. Intervjuerna är färre till antal än de övriga 
kategorierna, men längre i intervjutid och mer innehållsrika, vilket genererade ett 
lika stort transkriberat material som de andra två kategorierna. En av 
intervjuerna handlar om den nya lärarutbildningen. Resultatet av den 
intervjuades beskrivning av övergången mellan läroplaner och 
lärarutbildningarna presenteras i bilaga 1. De andra två intervjuerna har sitt fokus 
på ELP och styrdokumenten. 

 
Alla intervjuer har på grund av olika logistiska omständigheter inte kunnat 
genomföras på precis samma sätt och av precis samma längd, vilket är beklagligt. 
Jag finner dock mängden och kvaliteten i min i efterhand analyserade empiri så 
pass pålitlig att den inte hotar att utmana eller omkullkasta undersökningen, 
varken i dess helhet eller i enskilda frågor. Jag upplever det inte heller som att 
dessa omständigheter påverkat någon enskild intervju så till den grad att 
kvaliteten i dess innehåll inte vore jämförbart med någon annan. Informationen 
jag gav till personerna innan intervjun var att uppsatsen handlar om musikens 
roll i skolan och att syftet med intervjun var att höra deras tankar om ämnet 
musik. Att jag studerar på en musikhögskola försökte jag dölja så långt som 
möjligt, för att inte riskera påverka svaren. Detta med undantag av utbildarna 
som alla fick veta det då jag presenterade mig vid bokande av mötestid. Kritik 
kan ses i att jag nästan enbart intervjuat kvinnor, i synnerhet i studentkategorin. 
Anledningen till detta är att det inte fanns någon manlig student som passade in 
på profilen på det lärosäte jag genomförde intervjuerna. De manliga studenter 
jag kom i kontakt med studerade till högstadie- eller gymnasielärare. Detta 
avspeglar verkligheten eftersom det är mest kvinnor som jobbar i skolans lägre 
årskurser. Frågorna kunde i vissa fall skifta lite i formulering beroende på hur 
intervjusamtalet flöt och beroende på vilken kategori den intervjuade tillhörde. 
Mest skiftar frågorna till utbildarna eftersom dessa intervjuer är mer 
ämnesspecifika.  

5.2 Resultat 

Efter att ha transkriberat mina intervjuer har jag ett material på över 90 sidor 
jämt fördelade över de tre kategorierna lärare, studenter och utbildare. De tre 
kategorierna har ca 30 transkriberade sidor var. Jag kommer här presentera en 
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sammanfattning av en majoritet av huvudfrågorna och svaren. Frågorna 
presenteras separat i bilaga 2. Inspelningarna finns lagrade i sin helhet. 

5.2.1 Intervjufrågor och svar lärare 

Bör det  f innas es te t i ska ämnen i  skolan, i  så fa l l  var för/varför inte?  
Ett entydigt ja, samtliga anser att det absolut behövs och de flesta tycker det 
borde finnas mer musik. Som skäl nämns att skolan vore platt och livlös utan 
estetiska ämnen samt att vissa elever lär sig genom estetisk verksamhet, då de till 
exempel får göra något med händerna (kinestetisk eller taktil11 inlärning min 
egen anmärkning). Det nämns också som ett inslag av glädje och skratt som 
kontrast till den övriga skolverksamheten, för att man ska orka med. Men även 
som något som stärker individen vilket behövs i arbetslivet när man ska visa vem 
man är. Man känner samhörighet genom musik och överhuvudtaget kan det vara 
lättare att lära sig saker, då det för vissa kan fungera som ett stärkande redskap 
vid inlärning. 
 
Vad har musiken för  ro l l  e l l er  uppgi f t  i  skolan? 
De flesta tycker att musiken har en för liten roll och skulle gärna se att den 
integrerades mer i den vanliga undervisningen och blev ett naturligare inslag i 
vardagen. Idag kan det upplevas lite lösryckt från den övriga undervisningen då 
man plötsligt ska iväg och göra något helt annat. Det nämns också att skolan 
måste erbjuda alla ämnen och delar av samhället för att ge eleverna valmöjlighet. 
Eller som en lärare uttrycker sig  
 

Skulle man inte ha det i skolan skulle det bli en sådan enorm klassfråga 
vilka som har råd att sätta barnen i kulturskola. Många skulle aldrig ens 
stöta på musik i den formen att kanske spela ett eget instrument.  

 
De flesta hänvisade till sina svar på den tidigare frågan och tyckte att de redan 
svarat så man kan till viss del läsa ihop dessa frågor och svar. 
 
Vad har musiken för  ro l l  e l l er  uppgi f t  för  dig? 
Svaren varierar från ett aktivt musikliv med till exempel körsång till att inte utöva 
musik alls och knappt ens lyssna på musik annat än i perioder. Något som 
nämns mycket är att lyssna på musik för att förstärka känslor, en glad låt för att 
peppa sig själv eller en ledsen för att grotta ned sig om man är ledsen.  
 
Finns musiken med hos e l everna? Hur tar det ta i  så fa l l  s i t t  ut tryck? 
Alla kunde se att musiken finns hos eleverna men uteslutande som lyssnare. Det 
kunde ta sig uttryck genom kläder eller att de ville lyssna på Mp3 medan de 
gjorde uppgifter. En lärare uppskattade det till att max 10 procent av hans elever 
utövade musik själva.  
 
Hur ser  din undervisning ut? Finns musiken med utanför musiktimmarna i  
andra lekt ioner? 

 
11 Kinestetisk och taktil inlärning innebär att man lär sig genom att röra på kroppen 
(kinestetisk) eller genom att röra vid fysiska objekt (taktil) som hjälpmedel.  
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Alla nämner att de använder musik mer eller mindre, någon väldigt lite. Det som 
nämns är till exempel att man använder musik när man ska skriva texter i 
svenskan eller att dramatisera något med syfte att gestalta ett problem eller att 
befästa ett tema man jobbar med. Bild förekommer också men ingen nämner 
dock dans annat än i idrotten där den är ett obligatoriskt inslag.  
 
Tror du att  du kommer t i l lämpa ELP mer e l l er  mindre med den nya 
läroplanen? 
Alla utom en svarar att de tror att de kommer använda ELP mindre i framtiden 
med utgångspunkt i Lgr11. De entydiga orsakerna är de många 
dokumentationskraven och att de anser att de inte har tid att vara kreativa på 
grund av att det är mer stoff att gå igenom på lektionerna. Den ende som svarar 
att denne kommer använda det mer, var den som använde det minst i dag. Då 
jag påpekade för denne att alla andra svarat att de tror de inte kommer hinna 
med på grund av allt stoff ifrågasätter han om de har tolkat läroplanen rätt och 
missat möjligheten till samarbeten.    
 
Fick du med dig de redskap du känner at t  du behövde från din utbi ldning?  
Att bli fullärd går naturligtvis inte men de flesta kände sig ändå väl rustade för 
det jobb de mötte. Vissa kunde sakna ämnesstudier i sin utbildning särskilt 
svensk grammatik. Frågan kan kritiseras av flera skäl då det är så många faktorer 
som spelar in till exempel vilka förkunskaper man hade innan utbildningen, var 
man studerat och vem man är som individ. Men återigen ville jag ge den 
intervjuade möjligheten att delge sin upplevda bild, och jag tycker ändå frågan 
kan vara intressant att ställa då mycket kritik riktas mot lärare.  
Om de anser sig rustade för den verklighet de verkar i borde det rimligen finnas 
fler orsaker till de dåliga resultat som framhålls.  
 

5.2.2 Intervjufrågor och svar studenter  

Ska det  f innas es te t i ska ämnen i  skolan,  var för?  
En student refererar till boken Den musiska människan (Björkvold 2009):  

 
Han (Björkvold) pratar om den musiska människan och jag håller just nu 
på att läsa om det icke verbala uttrycket, att det har försvunnit. I och 
med att skolan ser så högt på det skriftliga och att man ska kunna läsa 
och skriva så att de andra ursprungliga uttrycken anses inte lika viktigt 
men att dom uttrycken behövs också.  

 
Även några av studenterna framhåller att olika individer har olika behov och att 
man använder olika delar av hjärnan vid inlärning. Men de nämner även 
kreativitet, uttryck och att få ha roligt som anledning. Alla är dock överens om 
att det bör finnas estetiska ämnen i skolan.    
 
Vad har musiken för  ro l l/uppgi f t  i  skolan. Varför f inns det  på schemat? 
Den frågan hade de flesta betydligt svårare att svara på. En svarade: ”-Jag tycker 
själv att det är lite luddigt. Alla har inte upplevt samma saker så jag vet inte alls 
hur musikämnet ska vara utformat”. En annan svarade. ”Tja, i lågstadiet är det 
för att det är obligatoriskt känns det som för vissa lärare, när man har varit ute 
på praktik.” Att kärnämneslärarna nästan ifrågasätter varför eleverna ska skickas 
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iväg. Någon menade att det var för att få möta musiken och kanske väcka ett 
intresse för att sjunga och spela. Annars nämndes även här att få en paus i den 
vanliga skolan och att man lär på olika sätt. Liksom lärarna hänvisade de till sina 
svar på den tidigare frågan och tyckte att de redan svarat så man kan till viss del 
läsa ihop dessa frågor och svar. 
 
Vad har musiken för  ro l l  e l l er  uppgi f t  för  dig? 
Även här varierar svaren från att spela och sjunga själv och i grupp men 
majoriteten anger att de enbart lyssnar på musik.  
 
Har du set t  om musiken f inns med hos e l everna när du g jort  din praktik?  
Här var svaren blandade, några hade inte sett något alls medan andra hör att de 
pratat om aktuella låtar som berört dem positivt eller negativt från till exempel 
melodifestivalen. Sånger och ramsor användes när det hoppades hopprep och 
det lyssnades på musik i mobilen. Det var inte glasklart hos alla utan flera fick 
tänka efter eller trevade med svaren.  
 
Känner du t i l l  es te t i ska lärprocesser?  
En klar majoritet visste inte vad det var, det var faktiskt bara en som kände igen 
ordet men kunde inte beskriva vad det var. Jag ställde frågan om de skulle kunna 
tänka sig att plocka in musik eller något annat estetiskt ämne i sin undervisning 
till tre av dem, anledningen till att det bara blev till tre var för att jag inte kom på 
frågan förrän efter att jag talat med två av dem. De kunde absolut tänka sig att 
plocka in musik att ha i bakgrunden, alltså något passivt för att förstärka en 
stämning lugn stämning för att få arbetsro.  
 
Hur vi l l  du at t  dina lekt ioner ska se ut  om du f i ck bestämma?  
Lektionerna studenterna beskriver är kreativa, variationsrika, tematiska och 
roliga där eleverna får ta plats. ”Jag tänker den mer fysisk än teoretisk, att man 
får använda sig av saker. Att man får uttrycka sig och använda kroppen”. 
 
Hur tror du at t  l ekt ionerna kommer bl i?  
De nämner kollegor som en faktor, om det är en kreativ arbetsplats eller om det 
finns gamla rutiner som kan vara lätt att falla in i. När man kommer ut som ny är 
det troligt att man har vanlig katederundervisning tills man vuxit in i lärarrollen. 
Konflikthantering tros ta mycket tid.  
 
Känns det  som att  du får med dig de redskap du kommer behöva? 
En majoritet sa att de saknar ämnesstudier, särskilt svensk grammatik. Någon 
skulle läsa extra över sommaren för att läsa upp kunskaperna. 
 

5.2.3 Intervjufrågor och svar lärarutbildare 

Bör det  f innas es te t i ska ämnen i  skolan? I så fa l l  var för? 
Alla har någon sorts musikhögskoleutbildning och musicerar själva så det är nog 
ingen djärv slutsats att musiken har stor betydelse i deras liv var på alla var eniga 
om att det är absolut nödvändigt med estetiska ämnen i skolan. Anledningarna 
är att det bidrar till en helhet människan behöver för att kunna fungera i livet 
och i samhället, för att förstå världen på många olika sätt inte bara kognitivt. 
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Man tappar dimensioner utan det estetiska då allt inte går att uttrycka i tal och 
skrift. Det finns i alla kulturer och tillhör det egna skapandet, det vore svårt att 
tvinga någon att inte skapa och det vore en fattig skola.  
 
Vad har musiken för  ro l l  e l l er  uppgi f t  i  skolan? 
Skolan ska förbereda eleverna på ett rikt liv och för ett demokratiskt samhälle. 
Och det är en demokratisk rättighet att få utvecklas till den man är, vilket kan 
vara en estetiskt intresserad person. Det finns på schemat för rituella 
sammanhang (avslutning, Lucia). På vissa skolor är musiken också ett varumärke 
eller ett slags kitt som genomsyrar hela skolan. Och för att man ska få uttrycka 
sig, lära på andra sätt än traditionell undervisning och att det kan stärka andra 
ämnen. Men här går meningarna isär lite ”Det har haft funktionen som 
socialiserande fenomen som ska hjälpa att man blir bra i andra ämnen men nu 
har det blivit ett annat fokus på musiken för sin egen del”. Ämnet ska alltså höja 
sin status genom att det ska få finnas för sin egen skull och man ska fokusera på 
de musikaliska kunskaperna och det estetiska uttrycket. Riktlinjerna när Lgr11 
skrevs var att det var de ämnesspecifika förmågorna skulle uttryckas i målen. Det 
är också det som skall bedömas vid omdömen eller betyg. Den kritik som lades 
fram vid skrivandet handlade om att man saknade de sociala aspekterna och 
vikten av elevernas egen relation till musik, vilket har tonats ned i Lgr11 jämfört 
med Lpo94. Samtliga utbildare ställde sig också kritisk till omfattning av ämnet 
musik i den nya lärarutbildningens.  
 
Vad är es te t i ska lärprocesser? 
”Det håller jag också på att försöka förstå” var det spontana svaret jag fick av en. 
Det handlar om att elever ska känna sig delaktiga i sitt eget lärande genom att 
införliva en eller flera uttrycksformer och att dessa ska vara kommunikativa. För 
att man ska få en djupare dimension av det man lär sig.   
 
För v i lka åldrar lämpar s ig  ELP?  
Denna metod har ingen begränsning i ålder, både vuxna och barn tycker att det 
är roligt. Det har också påvisats att de elever som kan ses som de störande 
eleverna får ett helt annat arbetsfokus och verkligen går in för uppgifterna med 
fina resultat.  
 
Vad krävs av lärarna för  at t  p locka in es te t i ska ämnen e l l er  musik i  s in 
undervisning? 
Det som krävs är att man vågar tillåta en annan redovisningsform än de man är 
van vid och att man vågar möjliggöra för eleverna att få uttrycka sina kunskaper 
på andra sätt. Enligt undersökningar betonas vikten av självförtroende, vissa tror 
att man måste vara konstnärer själva för att klara av det. Fantasi och att man 
hanterar hantverket till en viss grad och att man snarare förstår att man kan ta 
hjälp av till exempel sina kollegor. Viktigt är också att ha en ett bejakande 
förhållningssätt till lärandet. De nya styrdokumenten är utformade för att 
ämnesintegration och samarbeten ska kunna genomföras. Detta gäller alla 
ämnen.  
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Vad f inns det  för  nackdelar e l l er  hinder för  ELP? 
Det kan upplevas som att arbetet tar mycket tid och det krävs att man har ett 
bejakande arbetslag, samt att man har skolledningen med sig så de skapar 
möjligheter att samarbeta resursmässigt och schematekniskt. Rösten kan vara 
något väldigt personligt så man ska vara beredd på att få starka reaktioner när 
man börjar tillämpa ELP. Den intervjuade menar att om man är ovan att 
använda rösten i tal eller sång inför andra kan detta upplevas som svårt och 
utlämnande för vissa elever. 

6 Analys och slutsats 

6.1 Analys 

Efter att ha analyserat resultatet av mina intervjuer samt ställt dessa mot 
styrdokument och lärarutbildning i enlighet med syftet drar jag följande 
slutsatser.  

Alla jag talat med var eniga om att musik och estetiska ämnen måste finnas i 
skolan. De flesta lärare och utbildare men även flera av studenterna ville även se 
att det fanns mer musik i skolan än vad det gör idag, gärna som en mer 
integrerad del i den dagliga verksamheten. Påfallandevis ofta nämndes musik 
som något man passivt lyssnar till snarare än något man utövar. Detta särskilt av 
studenterna men även av vissa lärare. Ett klart mönster i dessa svar gick att se i 
hur mycket de intervjuade själva utövade musik på sin fritid. De som spelade 
eller sjöng lite eller ingenting alls talade mer om lyssnande än de som har eller 
har haft ett mer aktivt musikliv. Dock hade dessa förkunskaper inte någon 
inverkan på attityden till musikämnet eller viljan att integrera musik i det egna 
ämnet, det påverkade snarare förmågan att se musikens fulla potential. I de nya 
styrdokumenten finns tydliga inte bara uppmaningar utan även näst intill krav 
om ämnesintegration. Detta framhålls av lärarutbildarna men är en syn som inte 
delas med de lärare jag talat med. De flesta lärare ser snarare Lgr11 som ett 
hinder för ämnessamarbete då det tydliga och rika ämnesinnehållet tillsammans 
med de höga dokumentationskraven gör att lärarna inte anser sig hinna vara 
kreativa och planera för en sådan verksamhet. Anmärkningsvärt är också att 
nästan ingen av studenterna kände till ELP trotts att de alla läst mer än halva sin 
utbildning, några läste sin sista termin. En av utbildarna kritiserade just att ELP 
var en sådan liten del och att det kom in så sent i utbildningen. Lärarutbildarna 
nämner skolledningen som starkt bidragande till att ämnesintegration skall bli 
möjligt då det annars blad annat kan finnas schematekniska problem.   

 
Att musik skulle finnas i skolan var det ingen av de intervjuade som ifrågasatte 
men hur eller varför var svårare att motivera, särskilt studenterna hade svårt att 
svara på den frågan. En av kommentarerna från en av de enskilt intervjuade 
studenterna var ”Alla har inte upplevt samma saker så jag vet inte alls hur 
musikämnet ska vara utformat”. Detta påminner även om ett svar i 
studentgruppen där en student minns sina tidigare klasskamraters kunskaper 
som mycket varierande beroende på vilken skola de gått på innan gymnasiet. 
Den samlade bilden både hos studenter och lärare var att musik fungerade som 
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socialiserande fenomen för att stärka individ- och gruppkänslan i klassen, ge 
utlopp för det personliga uttrycket och som ett lustfyllt inslag i vardagen. Även 
det faktum att elever lär sig på olika sätt och att musik kan fungera som ett 
inlärningsstöd för vissa elever nämndes ofta. Några enstaka lärare nämnde även 
den demokratiska rätten till att få prova på att spela instrument och därmed få 
tillträde till den delen av samhället. Det är inte så konstigt om man inte känner 
till innehållet i alla sina kollegors ämnesplaner, men det är anmärkningsvärt att så 
få nämner att få lära sig spela instrument eller sjunga som skäl till varför musik 
finns på schemat i grundskolan. Dessa svar stämmer inte överens med Lgr11s 
syfte eller den intervjuade medförfattarens svar som snarare går ut på att få 
möjlighet att fördjupa sina musikaliska kunskaper. Musikämnets egenvärde 
stärks genom ett ökat fokus på det ämnesspecifika, enligt samma utbildare. 
Svaren från lärare och studenter om musikens roll i skolan liknar mer Lpo94 än 
Lgr11, eftersom Lgr11 är så ny går det inte att dra så stora slutsatser av just 
detta.  
 
Den nya utbildningens har en otroligt sned fördelning mellan ämneslärare och 
grundlärare. Ämneslärarna får väldigt mycket ämnesstudier i musik, potentiellt 
mer än en konstnärlig kandidatexamen på en musikhögskola, och grundlärarna 
åk 4–6 får väldigt lite, endast en termin (30hp). Möjligheten för grundlärare åk 
1–3 att studera musik i sin utbildning har helt ha tagits bort, detta stämmer 
mycket illa med de ämneskrav som styrdokumenten förkunnar. Den tekniska 
lösningen består av att lärare utbildade i musik åk 4–6 även har behörighet att 
undervisa i åk 1–3, samt att fritidspedagoger kan välja att läsa 15hp musik i sin 
utbildning. Dock krävs det att tillräckligt många väljer denna form av utbildning 
för att behovet av utbildade musiklärare ska täckas.  

6.2 Slutsats 

6.2.1 Musiken som eget ämne 

• Det råder stor enighet om att musik måste finnas i skolan, och enligt 
främst lärarna och lärarutbildarna gärna i större utsträckning än nu. 

• Musikämnet upplevs av både studenter och lärare som segregerat från 
den övriga verksamheten. Vissa av lärarna önskar mer integration med 
övriga ämnen. 

• Ämnet musik syftar till att lustfyllt stärka gruppen och ge utrymme för 
estetiska uttryck. Denna syn stämmer mer överens med Lpo94 snarare 
än Lgr11.  

• Syftet att få lära sig spela och sjunga och få ämnesfördjupad kunskap i 
musik nämns nästan inte alls, förutom hos utbildarna, särskilt då av den 
utbildare som varit delaktig i Lgr11s utformande samt av någon enstaka 
student och lärare.  

• Syftet enligt Lgr11 är att stärka musikens egenvärde genom att tona ned 
bieffekterna och koncentrera innehållet på den estetiska och 
ämnesspecifika. 

• Musikutövande som demokratisk rättighet nämns både av utbildare och 
några lärare. Även som demokratistärkande redskap.  
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• Lärarutbildarna anser att musikämnet i den nya lärarutbildningen är för 
litet sett till ämnets omfattande innehåll.   

6.2.2 Musiken som integrerat ämne 

• Den nya läroplanen Lgr11 anses av lärarna generellt som ett hinder för 
ämnessamarbete. Främst på grund av dokumentationskraven som tar 
upp en stor del av arbetstiden men även för den utökande mängden av 
preciserade kunskapskrav. Detta är motsatsen till dess syfte enligt 
läroplanens medförfattare.  

• Lärarutbildarna framhåller att de nya styrdokumenten skapar bättre 
förutsättningar för samarbete, eftersom det uttryckligen omnämns i de 
övergripande målen och därmed omfattar alla ämnen. En klar majoritet 
av lärarna trodde dock tvärtom att de kommer använda estetiska uttryck 
mindre i framtiden än idag. 

• En majoritet hänvisar snarare till lyssnade än utövande när de talar om 
musik. Tydligast framkom detta mönster hos studenterna men även hos 
lärarna. Utbildarna talade uteslutande om att aktivt utföra musik. 

• Sett till styrdokumentens innehållskrav så samspelar den nya 
utbildningen och Lgr11 väl i de högre åldrarna men mycket dåligt i de 
lägre.  

• Elever lär sig på olika sätt och musik och estetiska uttryck kan vara 
inlärningsstöd för vissa elever.  

• Det finns antydningar om att utformningen av lärarutbildningen 
kommer öka bristen på behöriga musiklärare, eftersom skolverket tagit 
bort möjligheten för lärarna åk 1–3 att läsa ämnet i sin utbildning.    

• ELP får ett väldigt litet utrymme i den nya utbildningen, och kommer 
som moment in väldigt sent.  

7 Diskussion 

Något alla intervjuade framhöll var att elever lär på olika sätt. Detta tycks vara 
något som den nya läroplanen inte riktigt ger utrymme till då arbetsbördan både 
för eleverna och för de  som ska hjälpa eleverna, det vill säga lärarna ökar. För 
eleverna innebär det tydligare och höger kunskapskrav och för lärarna betyder 
det mer administrativt jobb och mindre tid till att möta varje individ. Liksom då 
man införde årskursindelningen och därmed skapade en norm för det normala, 
skapar man nu på samma sätt tydliga gränser med kunskapskraven vad som 
förväntas av eleverna. 
 

I takt med att den årskursindelade skolan introducerades, växte det fram nya 
begrepp i undervisnings- och utbildningsdiskurserna. Språkliga och sociala 
konstruktioner som det normala barnet, normalfördelning och normalitet gav 
oss verktyg för att identifiera det icke normala och avvikande. De barn som 
inte följde den planerade årskursprogressionen, kategoriserades som avvikande 
från det normala. (Henriksson, 2009, s.89) 

 
Enligt politikerna så råder det kris idag i den svenska skolan med sjunkande 
studieresultat, så det kan ju tyckas bra och ambitiöst att vilja stävja detta med 
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tydliga mål. Men om man bara sätter tydliga gränser för vad som förväntas av 
eleven utan att skapa utrymme för dem som behöver gå en annan väg för att nå 
målen, anser jag att risken finns att man bara skapar en skola med känslor av 
misslyckande och utanförskap.  
 
Lpo94 tolkas av vissa som om att ämnet musik ursäktar sin existens tack vare att 
det kan stärka kunskaper i andra ämnen. ”Musik påverkar individen samtidigt på 
flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för lärande” (Lpo94). 
Detta ville man förändra genom att fokusera mer på det estetiska innehållet och 
uttrycket. Man vill fokusera på tydligare mer eller mindre mätbara mål. Jag 
skriver mer eller mindre eftersom musikämnet inte bedöms efter antal rätt per 
prov utan utifrån en av läraren bedömd kunskapsnivå. Kritiken mot Lpo94 
generellt har riktats mot att målen varit otydliga vilket gjort att undervisningen 
och bedömningen skilt sig stort från skola till skola. Denna bild stämmer 
överens med resultat från intervjuer med studentkategorin. Dessa nämner att 
deras egna och deras tidigare klasskamraters erfarenhet av musikämnet varierat 
kraftigt. Om man dessutom räknar in att det inom musikämnet varit vanligt med 
outbildade lärare som gjort sin egen tolkning, eller kanske i värsta fall inte läst 
kursplanen alls, inser man att bedömning och betyg blir något oerhört 
godtyckligt och trubbigt som instrument i mätandet av kunskap. Syftet med de 
tydliga målen är dels att försöka likrikta undervisningen och bedömningen 
nationellt. Man ska kunna byta skola och ändå känna igen sig i ämnets mål och 
innehåll mer än tidigare. Med detta vill man även förstärka legitimiteten hos 
betygen, som varit en annan central fråga för regeringspartierna som drivit 
igenom den nya kursplanen och utbildningen. Tankar om att stärka ämnet 
genom att distansera det från kärnämnena tror jag snarare kommer att ha en 
motsatt effekt, särskilt då i princip samtliga intervjuade kärnämneslärare och 
blivande kärnämneslärare hade svårt att motivera varför musikämnet finns på 
skolschemat idag. Får man istället samarbeta och visa på vilka positiva effekter 
som finns i användandet av musik tror jag snarare att man stärker sin roll både i 
kollegiet och stärker musik som ämne. Syns man inte så finns man inte.  
 
De intervjuade lärarna angav att de kände en ökad arbetsbörda av de nya 
styrdokumenten med anledning av det rika ämnesinnehållet, samt att 
dokumentationskraven genererar ett tidsödande administrativt arbete. Vilket 
gjorde att de inte ansåg sig hinna eller orka planera för och genomföra 
ämnesintegrerade lektioner. En av dem som ställde sig kritisk till Lgr11s rika 
ämnesstoff var en av de intervjuade lärarna som är utbildad och verksam lärare 
ibland annat ämnet musik. Denne tyckte att det som läroplanen syftade till i 
musikämnet snarare borde ligga på musik- och kulturskolornas ansvar. Denna 
lösning låter sig inte längre göras eftersom kulturskolan inte är en skolform i 
samma bemärkelse som en grundskola utan bedriver en så kallad frivillig 
verksamhet som jämställs med till exempel en ABF-kurs, en privatsimskola eller 
ett knattelag i fotboll, det vill säga man går i simskolan eller läser ABF-kurserna 
av egen fri vilja utan lagstiftad skolplikt. Det finns därmed inget krav12 på att 
lärarna inom den frivilliga verksamheten måste ha en lärarexamen eller annan 
 
12 Det finns inget krav på pedagogisk högskoleutbildning för en lärare i en kulturskola, dock 
väljer många kulturskolor att anställa endast utbildade musiklärare eller musikpedagoger.  
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pedagogisk högskoleutbildning varpå dessa lärare inte längre får undervisa i 
grundskolor eller gymnasieskolor. Tidigare kunde kommuner köpa in 
musikundervisningen från kulturskolor men då endast behöriga lärare får 
undervisa i grund- och gymnasieskolan finns inte längre denna möjlighet, så vida 
inte läraren på kulturskolan är behörig musiklärare.  
 
Bakgrunden till den intervjuade lärarens uttalande om att Lgr11s innehåll bör 
ligga på kulturskolorna, ligger i att läraren i fråga inte ansåg sig ha tillräckliga 
ämneskunskaper för att bedriva musikundervisningen i alla årskurser hen hade 
behörighet för. Dennes musiklärarutbildning motsvarade 30hp13 och bestod av 
att lära sig spela totalt fem låtar på fem olika instrument: piano, sång, gitarr, bas 
och trummor, det vill säga en låt på bas, en annan på gitarr och så vidare. Samt 
några timmars praktik på en skola. Detta var allt som krävdes för att bli behörig 
lärare i ämnet musik åk 1–7. Den intervjuade läraren musicerar själv aktivt och 
har gjort så i större delen av sitt liv trots detta ”vägrade” läraren att undervisa  
åk 6 då denne inte ansåg sig ha tillräckliga ämneskunskaper för att bedriva 
musikverksamheten som ämneskraven var utformade i Lpo94. Läraren i fråga 
uttryckte också att hen inte visste hur hen skulle klara de nya målen i Lgr11, för 
de årskurser hen undervisar i. Jag tror knappast att detta är ett unikt fall. 
Angående kunskap vill jag inte döma någon personligen, däremot ställer jag mig 
frågande till musiklärarutbildningens omfattning, särskilt ställt mot den nya 
läroplanens rika innehåll. Musik är ett komplext hantverk som kräver lång tid av 
övande för att komma upp i en sådan nivå att man kan leda och ännu hellre att 
förebilda och lära ut. Det går inte att tillskansa sig kunskaperna teoretiskt, de 
måste utövas praktiskt och då är 30hp väldigt lite. Detta harmonierar mycket 
dåligt med de nya styrdokumentens ämnesfokus och kunskapskrav. Jag vet inte 
hur den nya utbildningen ser ut i detalj men likväl är 30hp väldigt lite för att ge 
behörighet att undervisa i ett ämne som musik. Om utbildade musiklärare anser 
sig ha för dåliga ämneskunskaper kan man ana att förutsättningarna för att 
införliva musik och estetiska ämnen i de teoretiska ämnena till exempel genom 
ELP står inför vissa utmaningar. Ytterligare ett problem som skolan står inför är 
den rådande bristen på utbildade musiklärare.  
 
Då grundlärare åk 1–3 inte längre kan utbilda sig till musiklärare tror jag att 
bristen på utbildade musiklärare snarare kommer att öka än att minska, vilket 
kommer att gör det ännu svårare att anställa utbildade musiklärare särskilt för 
årskurs 1–3. Fritidspedagoger har möjligheten att utbilda sig till lärare i ämnet 
musik för åk 1–3 men liksom för grundlärare åk 4–6 är det frågan om ett 
frivilligt val i utbildningen. Jag tror inte detta kommer räcka då det enligt Peter 
Holfve från Lärarförbundet, råder brist på utbildade musiklärare redan idag. Om 
bristen på behöriga musiklärare ökar tror jag dessutom att kommuner och högre 
instanser inte kommer ställa samma krav på skolledare att anställa enbart 
behöriga musiklärare. Detta får mig att tro att skolledare inte kommer att ha som 
första prioritet att leta efter behöriga musiklärare till sin skola. Med för dåligt och 
 
13 En kurs på en högskola räknas i högskolepoäng (hp). En termin heltidsstudier motsvarar 
30hp på en högskola i Sverige idag. I den nya lärarutbildningen ger 30hp musik ger enligt 
behörighet att undervisa i åk 4–6. I åk 1–3 räcker det med 15hp.  
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för få utbildade musiklärare i grundskolan tror jag det kommer att bli svårt att 
bedriva en sådan undervisning som den nya läroplanen syftar till, det vill säga 
tydliga ämneskunskaper med en tydlig ämnesprogression över åren. Jag tror 
därmed att bakgrund och förkunskaper hos eleverna kommer få större betydelse 
för att lyckas i ämnet musik. Det vill säga om eleven kommer från ett hem där 
man musicerar eller har möjlighet att få gå i kulturskola, vilket i sig är ett 
demokratiskt problem då alla inte kommer ha denna möjlighet. Dessa 
förutsättningar spelar inte så väl mot den nya kursplanen där ämneskunskap 
premieras. Därmed tror jag att utformningen av den nya utbildningen och den 
nya läroplanen motverkar varandra i ämnet musik. 

7.1 Frågor att forska vidare om 

Vilka effekterna verkligen blir tordes ses som ett av de mest självklara områdena 
att forska vidare om. Kommer de ämnesövergripande samarbetena att öka eller 
minska? Kommer användandet av ELP att öka eller minska? Kommer musiken 
få en starkare roll i skolan? Kommer det utbildas tillräckligt många musiklärare 
för att täcka behovet? De frågor som växte fram under arbetets förlopp var att 
undersöka skolledarnas uppfattning om de övergripandemålens krav i läroplanen 
om ämnessamarbeten. Det vore även intressant att få höra deras tankar 
angående musiklärarnas situation med dokumenteringskraven, tänker de 
underlätta bördan genom att anställa fler musiklärare som delar på en tjänst, eller 
kommer de bara att annonsera efter en ny när den befintliga inte orkar mer? Fler 
och fler röster höjs nu om krav på halvklass i musikundervisningen, hur kommer 
den nya läroplanen att påverka denna debatt? Även musiklärarnas synvinkel vore 
intressant. Kan musiklärarna tänka sig att gå in och hjälpa till i 
kärnämnesundervisningen? Att tala med skolledare om hur rekryteringen av 
musiklärare går till kunde också vara ett intressant komplement. 

7.2 Arbetsprocessen  

Hela arbetet har tagit lång tid och att använda sig av intervjuer som metod har 
haft vissa nackdelar, då man blir helt beroende av intervjuobjektet för att kunna 
komma vidare i arbetsprocessen. Arbetets största svårighet har varit att samla 
personer att intervjua. Detta har gjort att den undersökande delen av 
arbetsprocessen dragit ut på tiden oproportionerligt mycket. Lärare och 
studenter har ansett sig för upptagna eller stressade, jag fick till och med en 
utskällning av en lärare för att jag ville ta upp dennes tid. Arbetet med att söka 
intervjupersoner till exempel via interna webbsidor och liknande har visat sig 
tämligen fruktlöst, man bör gå via någon gemensam kontakt. Trots svårigheterna 
har det varit roligt att genomföra undersökningen. Ett noggrant val av ämne har 
varit till stor hjälp för motivationen. Det har varit intressant och givande att få 
sätta sig in i dessa frågor. Arbetet har givit mig en insikt i styrdokument som jag 
inte hade innan och som jag verkligen vill kritisera min utbildning för att inte ha 
som tydligare moment när de är en så viktig del av läraryrket.  
 
En stor del av tillvägagångssättet har uppenbarat sig först efter att andra delar 
fallit på plats och då man inte känner till alla förutsättningar från början upplever 
jag det som svårt att säga vad i processen jag skulle kunna ha gjort annorlunda, 
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då det många gånger rört sig om tillfälliga omständigheter hur vida arbetet går 
framåt eller inte. Om jag skulle göra samma arbete en gång till så skulle jag 
eventuellt ha tagit del av fler liknande uppsatsers struktur i mitt förarbete, och 
varit mer aktiv i sökandet av intervjuobjekt tidigare i processen. Jag skulle nog 
också skaffa en större buffert med intervjuobjekt istället för att vänta på svar hur 
vida personen ställer upp eller inte, eller att våra tider skulle matcha. Val av ämne 
och utformning av frågeställning och process är faktorer som lätt kan dra ut på 
tiden. Istället för att låta svaren mogna är ett bra sätt att praktiskt prova sina 
tankar i ett tidigt skeende. Detta ger en klarare bild av vad som funkar och vad 
som inte funkar samt hur arbetet ska utformas och genomföras. Jag har ganska 
lätt för att producera text på kort tid, men att skriva en akademisk text hade jag 
med facit i hand behövt lite mer tid till än vad jag räknat med.  

7.3 Avslutande fri reflektion kring musiken i skolan 

7.3.1 Allt hänger ihop   

Om man tittar på språket i Lpo94 så finns det en väldigt human ton i texten där 
bland annat musikens många positiva sidoeffekter, historiska roll och som 
kulturarv nämns, detta är något jag saknar i Lgr11. Sidoeffekterna nämns främst 
i kommentarerna (Skolverker 2011) till den nya läroplanen men mer som just en 
sidoeffekt som kan förekomma, detta ska dock inte vara ämnets huvudsyfte. 
Språket är överlag mer konstaterande i Lgr11. Om man till exempel jämför det 
båda texternas första mening:  

Lpo94: Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och 
varierande former alla kulturer.  

Lgr11: Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som 
tanke och känslomässigt.     

Det är ganska stor språklig skillnad på ”djupt förankrad” (Lpo94) och 
”genomsyrad” (Lpo94) mot ”finns” (Lgr11) och det kan tyckas fånigt att sitta 
och väga varje ord på guldvåg men faktum är att det är av vikt. Dels för att lärare 
kommer att göra just detta och utforma sin undervisning därefter. Men det finns 
också en aspekt till om man jämför just dessa ord. Visst finns musiken i vår 
vardag och hur mycket skulle vi nog bara märka om den en dag försvann.  
Brudparet får tåga in och ut ur kyrkan utan musik, ingen musik vid stora 
idrottsevenemang där hela arenan sjunger med, TV-vinjetterna blir bara visuell 
text och bild, ingen musik som gör filmen spännande eller sorglig, på krogarna 
finns bara ett sorl av tal i bakgrunden, ingen musik på gymmet så du hittar en 
bra rytm i träningen, danslokalerna skulle få det svårt att locka folk om det inte 
fanns musik att dansa till, ingen musikradio på kontoret eller i hytten på 
fabriken. Så även om vi inte kollektivt utövar musik idag i samma utsträckning 
som förr så vill jag påstå att musiken snarare genomsyrar än finns i vår kultur och 
vårt samhälle.  
 
Anledningen till att jag bemödar mig med detta utlägg är för att jag vill påvisa att 
allt i vårt samhälle hänger ihop. Det det finns religion i historian, det finns bild i 
So, det finns matematik i musik och så vidare. Skolan har en förkärlek till att dela 
upp saker i mer eller mindre viktiga fack med vattentäta skott. Ett fack för 
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engelska, ett för matematik och ett annat för musik, problemet är att så ser inte 
världen ut. Detta får inte glömmas bort i en skola med ett allt större ämnesfokus 
där lärarna blir mer specialiserade på sitt område. Musiken ska fokusera på 
musiken och inte vara ett stödhjul åt övriga ämnen. Det är bra, musiken har ett 
starkt egenvärde och förtjänar sin plats på schemat. Vad jag dock undrar över är 
om man verkligen stärker ämnet genom att isolera det mer, vilket man faktiskt 
verkar göra om man lyssnar på de verksamma lärarna. Trots att det tydligt står 
skrivet i styrdokumenten att ämnen ska integreras så svarar majoriteten av 
lärarna att de tror att de själva kommer integrera andra ämnen mindre. Inte på 
grund av ointresse tvärt om, de flesta önskar mer ämnesintegration än idag, utan 
på grund av andra saker som också står i styrdokumenten vilket man prioriterar 
högre. Det ena är det egna ämnets kunskapskrav, det andra är 
dokumentationskraven.  
            

Varje år ger skolverket ut statistik som visar bilden av elevers skolgång. I 
tabeller och figurer kan vi läsa ut hur många elever som går ut grundskolan 
och gymnasieskolan och med vilka resultat. Vi får information om elevernas 
betyg och skolavbrott och om ekonomiska kostnader för landets skolor. Vad 
statistiken inte talar om för oss är varför eleverna inte klarar av skolan, varför 
de inte når målen i grundskolan, varför eleverna går ut gymnasiet med IG i ett 
eller flera ämnen eller varför elever hoppar av skolan. (Henriksson, 2009, s.42) 

 
Skolan har flitigt använts som slagträ i den politiska debatten där ord som 
sjunkande resultat, inkompetenta lärare, flumskola och skolval har drivit fram en 
enorm dokumentationshets som ska förklara varför vissa skolor och elever 
misslyckas med målen. Skolan –som numera är utsatt för konkurrens i och med 
de fria skolvalen,14 vill kunna visa upp fina studieresultat vilket ska locka nya 
elever till skolan och därmed genererar ekonomiskt stöd åt skolan. Lärarna jag 
intervjuat liknar denna situation med att de måste dokumentera sina gärningar 
nästan som för att kunna bevisa sin oskuld om eleven inte når önskat resultat. 
Detta utan att elevantalet i klassrummet minskat eller att tid avsatts till 
dokumentation i tjänsten. Lärarna jag talat med säger att de inte längre hinner 
vara lärare utan tiden går åt till att skriva om hur lärarna tänker göra i sin 
undervisning istället för att göra det. Med lärare som inte hinner vara lärare, fler, 
högre och tydligare kunskapskrav och en skolminister som förespråkar 
katederundervisning har jag svårt att se hur trenden med sjunkande resultat ska 
vända. Detta trots att de nya lärarna får mer ämnesstudier i sin utbildning. Om 
det är så att man som elev behöver lära på ett annat sätt än vad som erbjuds, tror 
jag inte en dokumentation eller diagnoser kommer hjälpa till bättre resultat. Att 
göra ett sådant uttalande är inte kontroversiellt med tanke på hur vedertagen 
bilden om olika lärstilar är inom pedagogiken. ”Kunskapsskolan”15 (Webbkälla: 
Folkpartiet, 2012) som regeringen vill skapa är inte för alla.  

 
14 Det fria skolvalet innebär att elever i grundskolan fritt ska kunna välja vilken skola de vill gå i, 
liknande som när eleven väljer gymnasieskola. Tidigare var det vanligast att man gick i en skola i 
det område man bor i.  
15 Kunskapsskolan är en benämning som de borgliga regeringspartierna (m, fp, kd & c) använder 
sig av då de talar om den egna skolpolitiken.  
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7.3.2 Arbetssituationen  

Som klasslärare kan man ha 30 elever i en klass och ha samma elever i flera 
ämnen. Varje elev ska ha en egen studieplan för varje ämne där elevens 
progression, styrkor och svagheter sett till ämnets mål ska dokumenteras. Det 
genererar ett omfattande administrativt arbete att dokumentera alla elever som 
läraren undervisar. Om vi betänker att en musiklärare ska undervisa två lektioner 
om dagen, fem dagar i veckan med 30 elever i varje klass så blir det 10x30=300 
olika elever att planera undervisning för, undervisa och skriva 
ämnesdokumentation för. Skillnaden mellan klassläraren och musikläraren är att 
klassläraren träffar sina elever nästan hela dagarna fem dagar i veckan. 
Musikläraren träffar klassen en gång ca 60min i veckan. Med en liknande 
arbetsbörda har jag svårt att tro att man dessutom vill gå in som stöd om en 
kärnämneslärare skulle vilja ha hjälp med ELP. Det råder brist på musiklärare 
idag och den nya utbildningen har gjort det svårare att bli behörig i ämnet musik 
i vissa årskurser. Med dessa förutsättningar har jag svårt att se att man kommer 
lyckas locka fler att söka sig till ett redan tungt och utsatt yrke. Enligt en av 
utbildarna så finns det många utbildade musiklärare som väljer att inte jobba 
som musiklärare på grund av arbetssituationen. Skolledningen kan minska 
arbetsbördan radikalt genom att låta musikundervisningen bedrivas i halvklass, 
en fråga som många musiklärare driver idag, bland annat genom 
namninsamlingar via internet (Webbkälla: Namninsamling, 2012). På vissa skolor 
bedrivs undervisningen av musik i halvklass men långt ifrån alla har den 
förmånen, och jag tror att det kan vara en svår fråga att driva på vissa skolor 
eftersom det blir en merkostnad.  

7.3.3 Estetiska lärprocesser som redovisningsform 

Dokumentationskraven sänder ännu en signal som inte gagnar ELP, den om det 
skrivna ordet som det enda accepterade. En av studenterna nämnde just detta 
när denne nämnde Den musiska människan (Björkvold, 2009). Studentgruppen 
vittnade om att när de läste momentet ELP så var det sent i utbildningen, ett 
väldigt litet moment och kursen fick enbart redovisas med en Power Point. Att 
musik och estetiska ämnen är lågt prioriterade visar sig där med även på 
högskolan eller universitetet då det får ett så litet utrymme i utbildningen. Vore 
det inte bättre att få möta ELP tidigare så de får tänka även i dessa banor under 
sin utbildning och när de är ute på praktik? Eftersom alla studenter jag intervjuat 
hade en bild av att de ville bedriva fysiska, kreativa lektioner som inte var 
”katederundervisning” har de kanske fått inspiration när de läst om Waldorf eller 
Montessoris pedagogik? Jag drar denna slutsats eftersom att det ingår i 
lärarutbildningen att läsa om olika pedagoger och pedagogiska metoder, samt att 
bilden de gav var så entydig. Så varför inte även läsa om ELP om man ändå 
jobbar med kreativa pedagogstilar? Den främsta kritiken vill jag rikta mot 
studenternas utbildning är dock mot redovisningsformen. Att bara tillåta Power 
Point vid redovisning visar att lärarutbildarna inte litar på ELP som 
redovisningsform, vilket är en förutsättning om man vill att studenterna själva 
ska våga använda sig av ELP i sin egen undervisning. Detta signalerar att ELP 
existerar men är inte akademiskt accepterat. Sannolikheten är då ganska liten att 
de som lärare vågar använda sig av något som inte låter sig beskrivas och 
dokumenteras i text. Detta anser jag djupt beklagligt då det är i just dessa 
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processer, där allt inte går att uttrycka i ord som ELP har en enorm styrka. Man 
får förutom kunskap även flera positiva sidoeffekter, sociala, kreativa, 
reflekterande och så vidare. Dessa effekter reduceras nu i värde då de förminskas 
och begränsas till en Powerpoint-redovisningen. Faktum är att ELP används 
som redovisningsform på vissa högskolor till exempel Södertörn, så det är 
endast en fråga om inställning hos kursledaren.  
 
Så är en skola med ELP automatiskt en skola för alla? Nej, det finns saker att ta 
hänsyn till. Musik har på senare år blivit något exkluderande i media, där det 
avgörs vilka som kan och vilka som inte kan. Denna typ av dömande 
underhållning kan man bland annat se i TV-program som Idol16, där man inte 
bara gallrar bort de sämre utan också förnedrar dem offentligt. Detta tror jag gör 
att vissa tvekar till att söka sig till musik och estetiskverksamhet, då det kan 
finnas en rädsla att misslyckas. Just därför är det så olyckligt att man valt att tona 
ned musikens sidoeffekter i musikämnet i Lgr11 och koncentrerar fokus på den 
musikaliska prestationen. Att agera eller att använda sin kropp eller röst som 
uttrycksmedel inför andra kan av vissa personer upplevas som något väldigt 
personligt och privat, vilket kan göra ELP exkluderande. Detta ställer höga krav 
på läraren att kunna möta olika typer och skapa en meningsfull verksamhet. 
”Det räcker inte med att kunna säga saker, man måste också kunna genomföra 
och iscensätta en pedagogisk verksamhet.” (Aulin-Gråhamnet.al. 2003, s.39). 
Detta kräver goda ämneskunskaper. Lena Aulin-Gråhamn, Magnus Persson och 
Jan Thavenius, kopplade till Malmö högskola som lärarutbildare och forskare, 
har gett ut ett antal böcker där de undersöker kulturen och skolan, bland annat 
Skolan och den radikala estetiken (Aulin-Gråhamn et.al. 2004) där de nämner 
elevernas aktiva delaktighet som en förutsättning för denna typ av arbete. Att 
som elev få utmana sig själv i dessa situationer anser de intervjuade utbildarna 
och även jag själv som stärkande för individen. Detta är dessutom kvalitéer man 
kommer behöva hela livet, som till exempel att tala inför folk eller att kunna 
samarbeta med olika typer av människor oavsett om dessa är praktiskt eller 
teoretiskt lagda.  

7.3.4 Identitet och demokrati 

Estetiska ämnen och särskilt musik kan vara mycket starkt sammanlänkat med 
uttrycket av den egna identiteten, den man är eller den man vill vara. Musik kan 
också hjälpa till att hitta den man är. Efter en av lärarintervjuerna, då 
reservinspelningen fortfarande pågick nämner denne (som jobbar på en skola 
med en hög andel utlandsfödda elever) att det överlag var svårt att få dessa 
elever att berätta om länderna de kom från. Läraren såg det som ett fantastiskt 
tillfälle att låta någon som verkligen visste hur det såg ut i det land som klassen 
läste om –i till exempel geografi, berätta och beskriva. Men eleverna ville i regel 
inte prata om deras egna erfarenheter och det egna hemlandet. Det kunde i 
enstaka fall finnas ett mörkt förflutet men i regel handlade det om att de 

 
16 Idol är en musiktävling i form av ett TV-program som ska skapa nya artister, främst inom 
popmusik. Gallringen av deltagare sker genom urval av tre programledare som agerar jury 
samt genom utröstning från TV-tittarna. Ordalagen från juryn angående deltagarnas 
framträdanden kan vara mycket hårda –bitvis rent kränkande, vilket visas på bästa 
sändningstid. Konceptet är internationellt och sänds i flera länder över hela världen.    
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förnekade sin bakgrund för att de ville vara svenskar och inte ville sticka ut. Här 
tycker jag att både skolan och samhället har misslyckats kapitalt om man inte 
lyckas påvisa den enorma kvalité och rikedom mångfald innebär. Alla ämnen 
men särskilt musiken och de estetiska har möjlighet att plocka fram det unika 
med olika kulturer, samhällen och folkslag och därmed förstärka självbilden hos 
dessa elever. Skolan och läroplanen har sin tydliga ämnesuppdelning men om 
man bara lyfter blicken lite så går det att göra kopplingar till det mesta. Allt 
hänger ihop på ett eller annat sätt. Då kan musik och ELP bli fantastiska 
demokratistärkande verktyg. För motsatsen skulle i värsta fall kunna vara att 
eleverna förnekar sin bakgrund och om de dessutom har svårt med att nå upp 
till de centrala målen och där med inte heller passar in i den svenska normen 
(eller det normala) skulle detta mycket väl kunna skapa känslor av misslyckande 
och utanförskap. Detta skulle kunna få stora konsekvenser både på ett personligt 
plan och för samhället. Skolan måste skapa förutsättningar för att eleverna ska 
lyckas, inte misslyckas oberoende hur man lär sig. 
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Bilaga 1 Kort introduktion till den nya lärarutbildningen  
 
Jag kommer här sammanställa de övergripande tankarna med den nya 
lärarutbildningen (från och med höstterminen 2011), efter vad som framkommit 
av intervjun med den berörda utbildarens åsikter.  
 
I övergången från Lgr80 till Lpo94 så var det övergripande syftet att gå från 
fastställda lektionstimmar s.k. undervisnings skyldighet (USK) där det var 
fastställ hur många minuter undervisning per ämne som skulle bedrivas per 
vecka till att gå mot målstyrning. Man skulle alltså arbeta mot ett fastställt mål, 
sedan var skolor och kommuner fria att disponera tiden som de själva ansåg 
nödvändigt. Till exempel skulle man i en kommun med många nyanlända 
invandrare lägga extra mycket tid på svenskundervisning för att dessa sedan 
skulle klara övriga ämnen bättre. Huvudsaken var att vissa mål uppnåddes.  
 
En del av kritiken som riktas mot Lpo94 handlar om att målen var för otydliga 
och gav upphov till ett för fritt tolkande. Detta i kombination med en politisk 
vilja att förändra ledde till att man från utbildningsdepartementet gav Sigfrid 
Franke i uppdrag att skriva ett betänkande angående den svenska skolan och 
lärarutbildningarna. Betänkandet kom 2009 vilket Sveriges lärosäten tillsammans 
med Kommuner och Landsting fick ta ställning till och skriva remissvar till 
utbildningsdepartementet.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting ansåg sig ha stora problem med att 
lärosätena utbildade svåranställda lärare. Lärarnas behörigheter stämde inte 
överens med vad skolorna behövde anställa. Kortfattat kan man säga att lärare 
med behörighet i endast ett ämne var mycket svåranställda eftersom tjänsten i 
vissa ämnen inte alltid är heltidstjänster vilket gör att man måste anställa flera till 
exempel en som undervisar 20% i spanska, en som undervisar 40% i musik o.s.v. 
vilket blir väldigt dyrt för skolorna och kommunerna. Så man beslutade från 
Regeringens sida att en ny lärarutbildning skulle skapas. 
 
Ett problem vissa skolor haft med ämnet musik är att de råder hög omsättning 
på dessa lärare då man ofta tvingas anställa outbildade som kanske är duktiga 
musiker (ofta inom populärkulturen) men som inte mäktar med att bedriva den 
musikundervisningen som efterfrågas och slutar därför efter en relativt kort tid.  
 
Den nya lärarutbildningen (ht 2011) för grund- och gymnasieskolan kan delas 
upp i två kategorier, ämneslärare och grundlärare. Ämneslärarna jobbar i 
högstadiet och i gymnasiet och Grundläraren i låg- och mellanstadiet. En 
ämneslärare som arbetar i högstadiet måste ha tre ämnesbehörigheter, ett 
huvudämne om 90hp samt två andra ämnen om 45hp vardera.  
En ämneslärare som arbetar i gymnasiet måste ha två ämnesbehörigheter om 
120hp +90hp.  
 
Dock finns tre ämnen som det ansågs att man inte kan undervisa i en 
gymnasieskola om man inte läst minst 120hp. Dessa tre ämnen är svenska, 
samhällskunskap och musik. Så vill man undervisa i svenska och musik måste 
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man alltså läsa 120hp + 120hp ämneskurser. Musik kan bara väljas som ämne 
ett, man läser alltså musik och något annat ämne, och inte tvärt om.  
 
Musik är dessutom det enda ämne man kan ha både som första ämne och som 
andra ämne. Man kan alltså läsa 120hp+90h =210hp musikämnen vilket är mer 
än vad man läser på en konstnärlig kandidatutbildning där man läser 180hp.  
Detta tack vare att det estetiska programmet har flera specifika kursplaner inom 
ämnet musik som till exempel sång, ensemble, teori o.s.v. En så tydlig 
kvalitétsmarkering om musikämnets komplexitet har aldrig förut existerat inom 
svensk skola. 
 
De lärare som ska undervisa i mellanstadiet åk 4–6 och lågstadiet åk 1–3 kallas 
grundlärare. De ska läsa kärnämnen samt en valbar fördjupning på 30hp. Denna 
fördjupning kan se lite olika ut beroende på vilket lärosäte man tittar på  
Stockholms universitet, Högskolan Dalarna, Uppsala Universitet och Göteborg 
Universitet har samma upplägg på lärarutbildning:  
 
Grundlärarutbildning 240hp Åk 4–6 
I utbildningen 4–6 har man 30hp valbara kurser. 
Det valbara fördjupningsområdet består av antingen: 
1. 30 högskolepoäng naturorienterande ämnen och teknik, 
2. 30 högskolepoäng samhällsorienterande ämnen eller, 
3. 30 högskolepoäng inom ett(*) praktiskt eller estetiskt ämne. 
* Dalarna har ett eller två ämnen men fortfarande totalt 30hp 
 
För Grundlärarutbildning 240hp Åk 1–3 finns inte punkt tre med som valbart 
ämne oavsett lärosäte. Man kan alltså inte utbilda sig till grundlärare åk 1–3 med 
behörighet i musiköverhuvudtaget. Informationen är hämtad från respektive 
lärosätes hemsida. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 
Frågorna kan variera i formulering beroende på samtalet. Frågorna kan också 
finnas invävda i följdfrågor.  
 
Lärare: 
Vem är du? 
Hur länge har du undervisat? 
Hur ser din utbildning ut? 
Var studerade du? 
Bör det finnas estetiska ämnen i skolan? Varför/varför inte? 
Hur ser din undervisning ut? Kommer musik in i övrig undervisning? 
Finns musiken med utanför musiktimmarna? Andra lektioner? 
Finns musiken med hos eleverna? Hur tar detta i så fall sitt uttryck? 
Vad har musiken för roll/uppgift i skolan? 
Vad har musiken för roll/uppgift/betyder för dig?  
Känner du till ELP? Är det någonting du använder dig av?  
Kommer du använda ELP mer eller mindre i och med den nya läroplanen?   
 Hur tänkte du dig att det skulle vara att undervisa och hur blev det? 
Tycker du att du fick med dig dom redskap som du behövde? 
 
Student: 
Vem är du? 
Hur ser din utbildning ut? 
Var studerar du? 
Vilket år läser du? 
Tycker du att det ska finnas estetiska ämnen i skolan.  
Vad har musiken för roll i skolan? Varför finns ämnet musik på schemat?   
Vad betyder musiken för dig? Vad har den för funktion i ditt liv? 
Finns musiken med hos eleverna17? Hur tar detta i så fall sitt uttryck?  
Utövar du någon musik själv? 
Hur vill du att din undervisning ska se ut?  
Hur tror du att din undervisning kommer se ut?  
Hur tänker du dig att det kommer vara att undervisa? 
Känner du till estetiska lärprocesser? 
Är musik eller någon annan estetiskform någonting som du skulle kunna tänka 
dig att plocka in i din undervisning?  
Känns det som att du får med dig dom redskap som du tror dig kommer behöva 
i yrket från din utbildning? 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Observationer från praktik.  
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Utbildarna 
 
Variationen på frågor är störst i denna kategori. Nedan följer några typ exempel.  
 
Vem är du? 
Hur ser din utbildning ut? 
Var studerade du? 
Bör det finnas estetiska ämnen i skolan? Varför/varför inte? 
Vad har musiken för roll/uppgift i skolan? 
Vad har musiken för roll/uppgift/betyder för dig?  
Vad har musiken för roll/uppgift i skollan? 
Vad anser du att musiken har eller bör ha för uppgift?  
Vad är estetiska lärprocesser?  
Varför ska man jobba med ELP som lärare? 
Fördelar och nackdelar med att använda ELP? 
För vilka åldrar lämpar sig ELP? 
Vad krävs av lärarna som ska använda ELP? 
Finns det något ämne som ELP inte fungerar i? 
Estetiska lärprocesser finns ju med som moment i er lärarutbildning. Varför?  
Men är inte lite märkligt om vi tänker på Lgr11 där det finns tydligt skrivet att 
det ska ingå i flera ämnen att det då har en så otroligt liten del i en 
lärarutbildning? 
Vad finns det för forskning att ta del om det här som visar att det ”fungerar”?  
Då skulle jag vilja höra dina tankar om Lpo94 ställt mot Lgr11. En skillnad som 
du redan har nämnt är ju att man har isolerat musiken för att stärka dess 
egenvärde, några tankar kring det?  
Men finns det inte en risk i att musik blir ett ämne där eleverna får springa iväg 
till ett hörn och ha lite kul en gång i veckan. Finns det inte en riska att det blir 
ännu mera så om man isolerar ämnet ännu mer?  
Det finns ju mycket stoff i varje ämne som ska uppfyllas. Hur högt prioriterat 
tror du den här ämnesövergripande delen kommer? 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 


