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Syftet med denna studie var att undersöka musiklärarstudenters och yrkesaktiva musiklärares 

attityder till yrkesrollens kunskapskrav. Detta gjordes genom en kvantitativ enkätundersökning 

som skickades ut till de studenter som vid tidpunkten för studiens genomförande fanns 

registrerade vid något av landets sex musikhögskolors lärarutbildningar, samt till alla för-, 

grund-, gymnasie- och musik- och kulturskolor som var belägna inom samma geografiska 

områden som någon av de sex musikhögskolorna. Detta genererade totalt 119 svar från gruppen 

musiklärarstudenter och 114 svar från gruppen yrkesaktiva musiklärare. Enkätundersökningen 

var designad för att undersöka tre olika kunskapsområden. Dessa var (1) kunskap inom 

undervisningsämnet musik, (2) kunskap bortom undervisningsämnet musik och (3) 

stresshantering som kunskapskrav. 

 Resultatet av denna undersökning visade att de båda gruppernas attityder till yrkesrollens 

kunskapskrav till stora delar överensstämde väl med varandra. Synen på vilka kunskaper som 

ansågs vara viktigast respektive minst viktiga var likadan för båda grupperna inom alla tre 

kunskapsområden. De tydliga mönster som kunde identifieras var emellertid att dagens 

lärarutbildning brister i att förbereda studenten inför de administrativa arbetsuppgifter samt den 

stress som yrket medför. Denna brist i utbildningen skulle även kunna bero på en ökad 

medvetenhet om yrkets verklighet bland studenterna.  

  

 

Sökord: Läraryrket, kunskapskrav, musiklärarutbildning, arbetsrelaterad stress. 
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INLEDNING 
 

Att träda in i ett yrkesliv efter avslutad utbildning är en utmaning som majoriteten av alla 

människor ställs inför vid minst ett tillfälle i livet. Under ett antal terminer av studier har 

individen inhämtat olika kunskaper och förväntas nu vara redo att möta den verklighet som 

ligger bortom utbildningens ramverk. Vissa individer genomgår denna övergångsfas utan några 

bekymmer, medan andra möter betydligt större utmaningar och motgångar. Denna skillnad i 

hur individer upplever övergångsprocessen från utbildning till yrkesliv väljer jag att reducera 

till en enskild fråga – hur väl förbereder utbildningen individen för att möta verklighetens 

yrkesliv? 

 Under min egen studietid vid ämneslärarprogrammet med inriktning mot musik i 

gymnasieskolan är det här en fråga som vid ett flertal tillfällen lyfts. Den har dock inte lyfts 

inom utbildningens ramar, utan i diskussioner med medstudenter och vänner. Bland dagens 

studenter upplever jag att det finns en stor medvetenhet om att den verklighet som väntar efter 

utbildningens slut kan, och förmodligen kommer att, bjuda på stora utmaningar av varierande 

karaktär. Att utbildningen förbereder studenten inför att möta dessa utmaningar anses därför 

vara extra viktigt. Jag upplever dock att den diskussion som förs antyder att utbildningen väljer 

att främst fokusera på ämnesundervisning och kunskap relaterat till denna. På grund av detta 

faller många andra viktiga perspektiv av yrkesrollens verkliga kunskapskrav bort och det har 

inte varit ovanligt att mina medstudenter på olika vis uttryckt en osäkerhet inför framtidens 

yrkesliv.  

 I denna studie har jag därför valt att fokusera på utbildningen av, samt yrkesrollen som, 

musiklärare. Vilken form av förberedelse är det som behövs för att hantera yrkesrollen? Hur ser 

verklighetens yrkesliv ut? Och hur förhåller sig utbildningen till yrkeslivet?   
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BAKGRUND 
I detta kapitel presenteras en översiktlig historik över de reformer som skolan och 

lärarutbildningen genomgått. För att i textens senare skede kunna diskutera och reflektera över 

läraryrkets kunskapskrav väljer jag att i denna översikt i stort fokusera på den syn på, och 

diskussion om, kunskap som utvecklats i samband med skolans och lärarutbildningens framväxt 

och utveckling. Kapitlet avslutas med en presentation av den kunskapssyn som tillämpas i 

denna studie.  

 

 

Utbildning av lärare – nu och då 
Lärarutbildningen har under de senaste 30 åren genomgått tre större reformer, vilka ägde rum 

åren 1977, 2001 och 2011. Effekten av detta är att det i dagens skola finns yrkesaktiva lärare 

som tagit del av tre olika lärarutbildningar, alla med sin för tiden unika karaktär. Diskussionen 

om hur lärarutbildningen bör utformats har i stora drag handlat om en fråga – ska läraren ha 

ämnesbredd eller ämnesdjup? Ska hen vara generalist eller specialist? (Rudhe, 2013) 

 Skillnaden i synen på läraren som fenomen går att spåra långt tillbaka i tiden men framställs 

tydligast genom att likställa den med skillnaden mellan folkskolan och läroverken, eller 

skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet som i modern tid kan vara en något mer 

lättförståelig liknelse. Folkskolläraren sågs som ett redskap för att uppfylla statens intentioner, 

lade stor tyngd vid ämnesbredd och fokuserade på klassrumspraktiken. Läroverksläraren ville 

istället fokusera på ämnesdjup och vara fri från statlig inblandning. Folkskolläraren 

representerade alltså ett generalistperspektiv, medan läroverksläraren representerade 

specialistperspektivet (ibid.). 

  I slutet av 1960-talet upprättades de första lärarhögskolorna och i samband med 

högskolereformen år 1977 blev lärarhögskolorna (inklusive musikhögskolorna) en del av de 

akademiska högskoleutbildningarna. På grund av den tidigare grundskolereformen som 

genomfördes år 1962 kände läroverkslärarna sig redan som förlorare i denna utveckling och 

högskolereformen upplevdes nu som en förlängning av denna, för dem, negativa utveckling. I 

och med högskolereformen, som vilade på 1974 års lärarutbildningsutredning, introducerades 

idéen om enhetsläraren för fösta gången. Enhetsläraren motsvarar idag det som benämns som 

den gemensamma lärarprofessionen. Enhetsläraren skulle besitta en större ämnesbredd och 

även ansvara för elevens personlighetsutveckling. Lärarrollen omskrevs nu alltså från att vara 

rent kunskapsförmedlande till att vara mer stödjande och stimulerande. Generalisten 

överordnades under denna tid specialisten. Värt att poängtera är att vid sidan av enhetsläraren 

existerade även ämnesläraren, som vanligen undervisade elever av högre åldrar än vad 

enhetsläraren gjorde (ibid.). 

 Nästa stora förändring för lärarutbildningen skedde via Lärarutbildningskommittén år 

1997, vars nya lärarutbildning trädde i kraft år 2001. Nu infördes en gemensam lärarexamen 

för för-, grund-, och gymnasieskolan. I denna lärarutbildning följdes inga fasta kombinationer 

av ämnen, utan studenten valde succesivt inriktningar och specialiseringar. I denna 

lärarutbildning infördes även tre terminer av det Allmänna utbildningsområdet (AUO). Dessa 

kurser skulle syfta till täcka upp de gemensamma kunskapsområden som fanns för alla olika 

lärare och lästes således även av alla lärarstudenter. Området skulle vara tvärvetenskapligt och 

utformas så att det bemötte alla olika lärargrupper. I samband med detta gjordes även en stor 

satsning på att göra utbildningsvetenskap till ett eget vetenskapsområde. 2001 års 

lärarutbildning kan sammantaget sägas ha riktat ett stort fokus mot generalistperspektivet och 

på att skapa en gemensam lärarprofession (ibid.).   

 2001 års utbildning fick emellertid ta del av en stor mängd kritik, främst med avseende på 

att den stora valfriheten i val av inriktning och specialisering gjorde det för svårt och förvirrande 

för studenten att veta vilken väg hen skulle gå i sin utbildning. Denna kritik utgjorde grunden 
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för den lärarutbildningsutredning som tillsattes år 2008 och som ett år senare resulterade i ett 

förslag på en ny lärarutbildning med det självsäkra namnet ”En hållbar lärarutbildning”. Efter 

viss ombearbetning så antogs förslaget under det nya namnet ”Bäst i klassen – en ny 

lärarutbildning” och de första studenterna antogs år 2011. I och med denna nya lärarutbildning 

så utraderades 1977 års idé om enhetsläraren och upphörde därmed att existera som ett 

skolpolitiskt fenomen. Ämnesdjupet för lärare i årskurs 7 – 9 utökades, samt ämnesbredden för 

lärare i årskurs F – 6. Den gemensamma delen, AUO, om tre terminer kom nu att kallas för 

Utbildningsvetenskaplig kärna och reducerades till två terminer. Dessa terminer kunde nu även 

anpassas efter den specifika lärargruppens behov och blev således inte längre centralt 

gemensamma på samma vis som innan. Läraridealet hade nu övergått från ett 

generalistperspektiv till ett specialistperspektiv. Inför valet år 2014 var Socialdemokraterna 

tydliga med att de inte ville genomföra några ytterligare reformer av lärarutbildningen (ibid.).  

 

 

Skolreformer, nedskärningar och förändringar i arbetsrelaterade utmaningar 
Skolan är en verksamhet som står under ständig förändring och utveckling, vilket är en process 

som är såväl nödvändig som krävande för skolans personal. De största förändringar som den 

svenska skolan gått igenom historiskt har skett genom statliga reformer. Dessa förändringar har 

konkretiserats genom nya läroplaner som instiftats under åren 1962 (Lgr 62), 1969 (Lgr 69), 

1970 (Lgy 70), 1980 (Lgr 80), 1994 (Lpo 94, Lpf 94) och 2011 (Lgr 11, Lgy 11) (citerad i 

Lindqvist, 2015). 

 Den för studien viktigaste förändringen av skolan skedde år 1991, då statens 

huvudmannaskap för skolan flyttades över till kommunerna. I och med denna förändring 

tillskrevs nu varje enskild kommun drifts- och personalansvar för sin skolverksamhet. Under 

denna period inträffade även en global ekonomisk kris vilket resulterade i att reformarbetet i 

den offentliga sektorn led av stora nedskärningar. Detta drabbade även verksamheter i 

kommunal regi, så som skolan. Till följd av denna ekonomiska turbulens och de nedskärningar 

som följde minskade personalresurserna i skolan utan att arbetsbelastningen reglerades 

nämnvärt. Samma mängd arbete skulle alltså utföras men fördelat över en mindre mängd lärare 

och övrig personal, vilket resulterade i en högre arbetsbelastning och startpunkten för den ökade 

upplevelsen av arbetsrelaterad stress inom lärarkåren (Lindqvist, 2015) 

 

 

En kritik mot de tidigare lärarutbildningarna 
I diskussionen om yrkesrollen lärare, innefattande musikläraren, är det viktigt att belysa både 

ämnesspecifika kunskaper och allmänna kunskaper. Andersson (2000) betonade detta då han 

redogjorde för den förändring som skolan och samhället genomgått. Han menade att det inte 

längre räckte till med att fokusera på den ämnesspecifika kunskapen i utbildandet av framtidens 

lärare, utan att de läroanstalter som bedrev lärarutbildningar av olika slag måste förstå att skolan 

och samhället har förändrats väldigt mycket under de senaste 30 åren. Störst fokus riktade 

Andersson mot lärarnas oförmåga att hantera dels den tekniska utvecklingen som skett, dels 

den psykosociala hälsan och den arbetsmiljö som förändrats till det sämre. Andersson ansåg att 

fokuset i den tidigare lärarutbildning borde ha flyttats från ämnesdjup och specifika kunskaper 

till att handla om den faktiska verkligheten som lärarna kommer att vistas i. Andersson bidrog 

till diskussionen med ett antal konkreta förslag på förändringar, varav det han la störst vikt i 

handlade om de universitets- och högskolelärare som undervisade vid landets lärarutbildningar. 

Enligt Andersson borde dessa lärare ha varit tvungna att till viss del arbeta i ”den vanliga” 

skolan vid sidan av sitt uppdrag vid lärarutbildningen. På så vis skulle det alltid finnas ett 

verklighetsperspektiv närvarande i deras pedagogik och undervisning. Han beskriver dåtidens 
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läge inom denna högre form av utbildning som en egen sfär inom vilken man tappat kontakt 

med hur verklighetens skola faktiskt ser ut och hur den har förändrats. Andersson var också 

noga med att betona att den form av verksamhetsförlagd utbildning, även kallad praktik, som 

då fanns inom lärarutbildningen inte gav en rättvis bild av verkligheten. Enligt honom sker den 

under för skyddade och kontrollerade former, vilket leder till att studenten leds in i en felaktig 

bild av yrket. I förlängningen menade Andersson att detta kunde vara en bidragande faktor till 

den ökade upplevelsen av arbetsrelaterad stress som idag syns inom lärarkåren. 

 

 

Stresshantering som kunskapskrav 
Andersson (2000) beskriver även vad han kallar för det moderna arbetslivet. Denna beskrivning 

måste emellertid förstå i den kontext där den uppkom, vilket är innan lärarutbildningsreformen 

år 2001. Anderssons beskrivning förstås i denna studie därför som en kritik mot den 

lärarutbildning som var ett resultat av 1977 års reformarbete. Det Andersson lyfter är att det i 

det moderna arbetslivet, som i denna kontext för tolkas som sent 1990-tal, ställdes andra krav 

på individen jämfört med 10, 20 eller 30 år tidigare. Han menade att den dåvarande 

arbetsmarknaden inte längre präglades av ett antingen-eller-tänk i fråga om kunskap och 

kompetens, utan snarare ett både-och-tänk. De nya kunskapskraven som arbetsmarknaden 

ställde på individen handlade bland annat om kommunikation, gruppsykologi och samarbete. 

Han menade också att arbetslivet måste utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen och att 

den individ som inte accepterade och tag till sig denna utveckling riskerade att hamna utanför 

arbetsmarknaden.  

 Den förändring som Andersson (2000) betonade extra hårt var det outtalade kravet på 

kunskap och psykosocial hälsa som uppstått, vilket innefattade kunskap om stress och 

utbrändhet. Enligt Andersson var detta ett krav som var viktigt för alla yrkesfält, men han 

betonade att det inom läraryrket var extra viktigt. Detta eftersom att han ansåg att läraryrket 

påverkats negativt av den samhällsutveckling som skett på så vis att lärarens auktoritet inte 

längre per automatik var given. Hög ämneskunskap var inte längre tillräckligt för att legitimera 

auktoriteten, utan det krävdes även andra kunskaper. Vilka låter Andersson dock vara osagt. 

Denna utveckling tolkade Andersson som en bidragande faktor till att allt fler lärare drabbats 

av psykisk ohälsa. En annan faktor som Andersson lyfter är att lärarna saknar de nödvändiga 

verktygen för att hantera det moderna klassrummet. Andersson betonade därför vikten av att 

lärarutbildningen förbereder studenter för det stressfyllda arbetsliv som hen troligtvis kommer 

att möta.  
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TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts gällande yrkesrollen som lärare, 

arbetsrelaterad stress och yrkesverklighetens utveckling och förändring. Texten kommer att 

röra sig mellan det mer allmänna perspektivet som berör läraryrket som helhet och det specifika 

perspektivet som handlar om yrkesrollen musiklärare.  

 

Musiklärare som yrkesroll 
Yrket som lärare är ett mångfasetterat och stressfyllt uppdrag (Lärarnas riksförbund, 2015) och 

yrkesrollen som musiklärare skiljer sig inte från det övriga fältet på dessa punkter (Andersson 

& Engstrand, 2016). För att hantera rollen som musiklärare krävs en bred musikalisk 

grundkunskap (Güsewell, Joliat & Terrien, 2016) då arbetsuppgifterna kan variera på många 

vis. Utöver den musikaliska kunskapen krävs även en allmän kunskap och kännedom om de 

åtaganden som ligger bortom ramen för undervisning inom musikämnet, men som ändå är högst 

relevanta för yrket som lärare (ibid.). Ett fåtal exempel på sådana kunskaper är mentorskap, 

administration och bedömning (Boss & Nilsson, 2009), varav alla är närvarande i den nutida 

yrkesrollen som lärare. 

 

 

Kunskap inom undervisningsämnet musik 
Güsewell, Joliat och Terrien (2016) visar i sin studie om franska och schweiziska 

musiklärarstudenters förväntningar på sin utbildning och framtida yrkesliv att en bred 

musikalisk bas är essentiell för att hantera yrkesrollen som musiklärare. För att i längden kunna 

förhålla sig till och anpassa sin undervisning efter de förändringar som sker i skola och samhälle 

menar författarna av studien att denna breda och varierade musikaliska kunskap är en 

grundläggande förutsättning. Vidare finner de att studenternas förväntningar och syn på 

kunskap kan delas in i tre övergripande kategorier; (1) regler och recept, (2) professionell 

kunskap och kompetens, samt (3) rationell kunskap och skapande av riktlinjer (min 

översättning). 

 Med den första kategorin, regler och recept, avses en förväntan från studenterna om att 

utbildningen ska förse dem med enkla och direkt tillämpbara ”recept” för hur olika situationer 

kan lösas. Kunskapen utgör i detta perspektiv en färdig modell som inte kräver någon vidare 

bearbetning för att användas (ibid.). Den andra kategorin, professionell kunskap och 

kompetens, avser en förväntan om att utbildningen ska förse studenten med ett professionellt 

förhållningssätt till sin verksamhet. Detta betyder att studenten ska utveckla förmåga att anpassa 

den givna kunskapen till för verksamheten specifika situationer. Utbildningens uppgift är 

således att tillgodose studenten med metoder, modeller och riktlinjer för att förhålla sig till 

relationen mellan kunskap och verksamhet (ibid.). Den tredje och sista kategorin, rationell 

kunskap och skapande av riktlinjer, avser en förväntan om att utbildningen ska förse studenten 

med breda och tolkningsbara kunskaper. I detta perspektiv förväntas utbildningen lära 

studenten att på egen hand tolka och anpassa den givna kunskapen till verksamheten, till 

skillnad från de ovan nämnda perspektiven där studenten förväntar sig mer eller mindre färdiga 

och konkreta modeller (ibid.). 

  

 

Kunskap bortom undervisningsämnet musik 
Som jag tidigare nämnt så kräver yrket som musiklärare och lärare även kunskaper som ligger 

bortom det egna undervisningsämnet (Güsewell, Joliat & Terrien, 2016). Boss och Nilsson 

(2009) fastställer i sin studie av nyligen musiklärarstudenter från Kungliga Musikhögskolan att 

mentorskap, utvecklingssamtal, skriftliga omdömen, betygsättning, institutionsvård, 
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musikteorididaktik och instrumentvård alla är områden där utbildningen har varit bristfällig i 

sin förberedelse inför verklighetens yrkesliv. De konstaterar även att den VFU1 som givits under 

studietiden inte givit studenten en rättvis bild av hur yrkeslivet verkligen ser ut, då studenten 

under VFU-perioderna fortfarande lever i en alltför skyddad miljö där de inte får se och prova 

på hela verksamheten. 

 Kihlman Wibe (2011) finner liknande resultat i sin studie av nyexaminerade lärare och 

deras syn på yrkesrollen. Av de intervjuer hon genomfört framkommer tre olika synsätt på 

lärarens yrkesroll och uppdrag. Det första perspektivet ser på läraren som en mentor och 

vägvisare. Läraren skapar relationer till eleven och coachar denne till utveckling. Egenskaper 

som relationsskapande och konflikthantering ses därför som viktiga. Det andra perspektivet ser 

på läraren som en karaktär med pondus och starka ledaregenskaper i klassrummet. Viktiga 

egenskaper blir således ledarskap, pedagogisk kompetens och självdistans. Med självdistans 

avses förmågan att skilja sin privata person från yrkesrollen. Formuleringar så som ”att inte 

bryta ihop” (s.21) används. Det tredje och sista perspektivet ser på läraren som en person med 

ordning och reda, överblick, kontroll och god planering.  

 Även Karlsson (2014) kommer fram till att det finns liknande brister i 

musiklärarutbildningens förberedelse inför de uppgifter som ligger bortom undervisningsämnet 

musik. Några områden som lyfts i Karlssons studie är arbetstid/-belastning, utvecklingssamtal, 

mentorskap och bedömning. Inom samtliga av dessa områden konstaterar Karlsson att 

lärarutbildning har varit otillräcklig i sin förberedelse av studenten.  

 

 

Arbetsrelaterad stress i lärarkåren 
Förekomstens av arbetsrelaterad stress inom lärarkåren är idag ett faktum som påvisats och 

bekräftats via ett flertal undersökningar (Lärarnas Riksförbund, 2011; Lärarnas Riksförbund, 

2013; Lärarnas Riksförbund, 2015; Skolverket, 2015). Under de senaste tio åren har mätningar 

även visat på en ökning av den upplevda arbetsrelaterade stressen inom lärarkåren (ibid.) och 

parallellt med detta kan även en ökning av antalet sjukskrivning inom yrkesfältet noteras 

(Försäkringskassan, 2015). Gällande yrkesfältet kan även tilläggas att ingen signifikant skillnad 

i upplevd arbetsrelaterad stress kan påvisas mellan lärares olika undervisningsämnen 

(Andersson & Engstrand, 2016). Den stressrelaterade problematiken är således något som berör 

hela lärarkåren och inte kan isoleras till något eller några enskilda undervisningsämnen. 

 Ytterligare forskning har visat att tre vanligt förekommande faktorer till upplevd 

arbetsrelaterad stress är (1) ökningen av administrativa arbetsuppgifter, (2) den obalanserade 

relationen mellan arbetstid och arbetsmängd, och (3) lärarutbildningens brister i förberedelse 

för de arbetsuppgifter som ligger bortom den faktiska ämnesundervisningen (Boss & Nilsson, 

2009; Alijagic & Nessler, 2015; Wingren & Huss, 2008). Trots vetskapen om lärares stressade 

arbetsförhållanden så är detta ett problem som inte ges något utrymme i Högskoleförordningens 

gemensamma examensmål som reglerar den ämneslärarutbildning som idag bedrivs vid landets 

musikhögskolor (SFS 1993:100). 

 

 

Arbetsrelaterad stress i en musikpedagogisk kontext 
Den stressrelaterade problematiken har även visat sig förekomma i den musikpedagogiska 

kontexten (Skolverket, 2015). På internationell nivå visar Matthews och Koner (2017) i sin 

kvantitativa studie av yrkesaktiva musiklärare i U.S.A. att grundfaktorerna till upplevd 

arbetsrelaterad stress ligger i linje med de tre ovan nämnda faktorerna. 28.9% av respondenterna 

                                                 
1 Verksamhetsförlagd utbildning, praktik. 
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menar att administrativa arbetsuppgifter är det mest påfrestande området inom yrket, medan 

23.5% menar att det är den obalanserade arbetsbelastningen som är det främsta problemet. 

 På nationell nivå har Karlsson (2014) genom kvalitativa intervjuer visat att musiklärare 

som studerat vid Ingesunds musikhögskola under perioden 2001 till 2011 upplevde 

kunskapsluckor i sin kompetens efter avslutad utbildning. Dessa kunskapsluckor ansågs vara 

bidragande faktorer till en ökad upplevelse av arbetsrelaterad stress när de väl gjorde entré i 

yrkeslivet, då kunskapsluckorna främst berörde områden som administration och 

stresshantering. De tidigare nämnda Wingren och Huss (2008) visade även i sin kvalitativa 

undersökning av Malmö musikhögskolas lärarutbildning att yrkesaktiva före detta studenter 

upplever att det fanns liknande brister i lärarutbildningen vid Malmö musikhögskola och att 

dessa bidrar till en ökad stressnivå. Avslutnings vis har Skolverket (2015) rapporterat om att 

musiklärare verksamma i årskurs sex till nio upplever att yrket innebär en hög till mycket hög 

arbetsbelastning.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  



 

8 

  

FORMULERING AV PROBLEMOMRÅDE 
 

Av tidigare forskning vet vi att det finns en problematik med såväl den lärarutbildning som har 

bedrivits som med den som idag bedrivs. Brister i utbildningen har påvisats såväl inom som 

utom undervisningsämnet musik och arbetsmiljön har försämrats i frågor som berör stress och 

stresshantering.  

Den forskning som genomförts på nationell nivå har dock varit av relativt ensidig karaktär 

– nämligen kvalitativ. Karlsson (2014) och Wingren och Huss (2008) är enbart två exempel på 

den mängd av undersökningar som genomförts med denna ansats. Karlsson efterfrågar i sin 

undersökning det bredare och mer jämförbara perspektivet som den kvantitativa 

forskningsmetoden kan bidra med. Denna efterfrågan görs utifrån ett intresse att undersöka om 

samma typ av problematik förekommer vid flera av landets musikhögskolor och dess 

lärarutbildningar, då Karlsson endast intresserat sig för en av landets sex musikhögskolor. Detta 

leder mig vidare till en annan aspekt av den nationella forskningen som är viktig att belysa, 

nämligen att den överlag har fokuserat på en enskild institution. I och med detta har den tidigare 

forskningen varit djupgående men saknat bredd och jämförbarhet.  

Vidare påpekar Güsewell, Joliat och Terrien (2016) i sin studie att det råder en brist på 

forskning ur ett studentperspektiv. En stor del av den tidigare forskningen har använt sig av 

intervjuer med före detta studenter från en specifik institution. Detta ger en form av 

”tillbakablicksperspektiv” på informantens utbildning. Ingen forskning har däremot fokuserat 

på att jämföra student- och lärarperspektivet i realtid.  

 Jag finner även Anderssons (2000) resonemang om att stresshantering bör ses som ett 

kunskapskrav för läraryrket som intressant i relation till den negativa utveckling av arbetsmiljön 

som Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljörapporter (2011; 2013; 2015) och Försäkringskassans 

(2015) statistik pekar på.   

 I denna studie ämnar jag därför fylla det tomrum som utgörs av kvantitativ forskning med 

större fokus på studentperspektivet. Detta kommer jag göra genom en jämförande undersökning 

av musiklärarstudenters samt yrkesaktiva musiklärares attityder till yrkesrollens kunskapskrav. 

Studien kommer även att svara på Karlssons (2014) önskan om en ett bredare och mer 

jämförande perspektiv. Detta genom att inte begränsa studiens underlag till en specifik 

institution utan låta landets samtliga sex musikhögskolor utgöra detta underlag.  

  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka musiklärarstudenters och yrkesaktiva musiklärares 

attityder till yrkesrollens kunskapskrav. 

  

 

Frågeställningar 
För att förtydliga syftet har det brutits ner i några olika frågeställningar; 

• Vilka kunskaper anser musiklärarstudenter vara viktigast för sin framtida yrkesroll? 

• Vilka kunskaper anser yrkesaktiva musiklärare vara viktigast i sin yrkesroll? 

• Hur skiljer sig attityderna till yrkesrollens kunskapskrav åt mellan musiklärarstudenter 

och yrkesaktiva musiklärare? 

• Hur kan skillnaderna i attityder förstås? 
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METOD 
 

Kritisk realism 
Den kritiska realismen kan användas inom såväl natur- som samhällsvetenskaplig forskning, 

även om den är vanligast förekommande inom samhällsvetenskapen, och syftar till att upptäcka, 

kartlägga och förklara strukturer, mönster och kausalitet mellan de objekt eller fenomen som 

studeras (Kemp & Holmwood, 2003). Inom samhällsvetenskapen fokuserar den kritiska 

realismen således på att skapa teorier som är förklarande, snarare än förutsägande. Den kritiska 

realismen ser därför inte på kausaliteten mellan två studerade objekt som ett konstant och 

universellt varande, utan som något under ständig förändring på grund av den påverkan som 

omvärlden har på objektet. Detta betyder att de sociala mönster och strukturer som studeras 

inom samhällsvetenskapen, enligt den kritiska realismen, kan förklaras utan att fokusera på 

enkel kausalitet. Istället riktas ett stort fokus mot att jobba systematiskt, avgränsat och 

kontextualiserat.  På detta vis skiljer den sig från den positivistiska traditionen där målet är att 

upptäcka och definiera just universella orsakssamband i en konstant och oföränderligt objektiv 

värld, oftast genom precisa och kontrollerade experiment (ibid.). 

 En vanligt förekommande kritik som positivismens förespråkare riktat, och fortfarande 

riktar, mot den samhällsvetenskapliga forskningen och därmed även mot den kritiska realismen 

är att den sker i så kallade öppna system (Kemp & Holmwood, 2003). Detta avser en 

undersökningsmiljö med en lägre grad av kontroll, där multipla variabler kan påverka resultatet 

av en specifik händelse. Detta ställs i kontrast till positivismens förkärlek för slutna system, 

vilket avser en undersökningsmiljö där kontroll över de variabler som ska undersökas, samt 

bortskalning av övriga variabler och dess påverkan, ses som en nödvändighet för att kunna 

upptäcka reella samband i naturen (ibid.). Den kritiska realismen anses därför vara 

samhällsvetenskapens främsta försvarare då ansatsen ej förutsätter behovet av ett slutet system, 

då den menar att ett specifikt orsakssamband inte kan bevisa enbart genom att studera resultatet 

av en specifik händelse. Den kritiska realismen menar istället att strukturer och mönster kan 

vara reella i vår omvärld men att de inte kan beskrivas med ett enkelt orsak-verkan-relation, 

utan att hänsyn måste tas till att multipla variabler kan samverka och influera varandra parallellt. 

De teorier som denna ansats kan generera blir då, som ovan nämnt, av förklarande karaktär 

snarare än förutsägande, då resultatet av en händelse aldrig kan anses vara av universell karaktär 

så länge händelsen utspelar sig i ett öppet system där multipla variabler existerar parallellt med 

varandra. En teori skapad ur en kritiskt realistisk ansats bör därför ses som en indikation om att 

det finns en struktur närvarande och ligga till grund för formandet av hypoteser för att vidare 

testa strukturens varande (Kemp & Holmwood, 2003; Brandén, 2015) 

 

 

Den kritiska realismens framväxt 
Den kritiska realismen uppstod under 1900-talets vetenskapsteoretiska diskussion som en kritik 

mot den då dominerande positivismen (Brandén, 2015). Den positivistiska traditionen ägnade 

sig åt att genom starkt kontrollerade experiment söka och definiera konstanta sambandssystem 

som existerade naturligt i vår omvärld. Realisterna riktade dock kritik mot positivismens syn 

på naturen och vetenskapen och menade att inga sådana konstanta sambandssystem som de 

intresserade sig för kunde existera naturligt. Denna kritik grundade realisterna i sin uppfattning 

om att naturen och omvärlden är av ständigt föränderlig karaktär. På grund av detta kan ett 

studerat resultat E av en händelse C därför aldrig ses som konstant och universellt, eftersom att 

det i en ständigt föränderlig natur också existerar ett oändligt antal variabler som kan påverka 

resultatet E av händelsen C. Realisterna övergav dock inte vetenskapen i och med denna kritik, 

men menade att positivisterna missbedömt grundsyftet med vetenskapen. Istället för att söka 
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efter konstanta samband menar realisterna att forskningen bör fokuseras mot upptäckandet av 

strukturer och mönster i naturen och omvärlden. Den kritiska realismen anser att strukturer och 

mönster kan vara reella i naturen, men att de inte förverkligas genom givna händelser (Kemp 

& Holmwood, 2003). 

 Positivisterna svarade på denna kritik genom att själva formulera kritik mot 

samhällsvetenskapen och dess forskningsmetoder. De menade att eftersom att den 

samhällsvetenskapliga forskningen intresserade sig för sociala relationer, samband och 

strukturer så ägde den alltid rum i vad de kallade för öppna system. Med ett öppet system 

menade de en kontext, i vilken forskningen genomfördes, där multipla variabler fanns 

närvarande. Detta ställdes i kontrast till den positivistiska traditionens användande av slutna 

system, vilket avser en forskningskontext där hög kontroll av de variabler som undersöks samt 

uteslutning av andra påverkande variabler ses som en nödvändighet. Användandet av slutna 

system kontextualiseras tydligast i naturvetenskapens användande av starkt kontrollerade 

experiment. Positivisterna menade således att samhällsvetenskapen aldrig kan uppnå en 

forskningskontext i form av ett slutet system, då sociala konstruktioner alltid innefattar multipla 

variabler eftersom att de alltid förkommer i ett öppet system, nämligen samhället. På grund av 

denna avsaknad av de slutna systemens kontroll och precision menade positivisterna att 

samhällsvetenskapen inte kunde tillskrivas något vetenskapligt egenvärde (Kemp & 

Holmwood, 2003). 

 Detta är en kritik som skapat problem för samhällsvetenskapen. Under en lång tid försökte 

realisterna finna lämpliga surrogat för att ersätta den roll som experimenten, och därav det 

slutna systemet, hade inom naturvetenskapen. Den kritiska realismen fokuserade nu på struktur 

och organisation för att finna lämpliga riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning, snarare än 

på att skapa en unik och egen metod. Efter ett långt sökande och många misslyckanden fann 

realisterna slutligen en lösning. En del av denna lösning bestod av accepterandet av 

samhällsvetenskapens oförmåga att skapa förutsägande teorier på samma vis som 

naturvetenskapen gör. Istället fokuserade samhällsvetenskapen på att skapa förklarande teorier, 

där upptäckandet och kartläggningen av de variabler som är nödvändiga för en specifik 

strukturs existens kom att ställas i fokus. En annan del av lösningen bestod av att se på alla 

sociala relationer och strukturer som kontextbundna. Genom att knyta en specifik struktur till 

en specifik kontext skapades nya möjligheter att tolka och förstå strukturen utifrån redan 

befintlig kunskap om den givna kontexten. Den sista pusselbiten för samhällsvetenskapens 

självberättigande föll på plats när realisterna lyfte in ett perspektiv av tid och rum i sin 

forskningskontext. Genom att förtydliga att ett observerat samband mellan två variabler alltid 

sker i en specifik tid och i ett specifikt rum så kan den givna situationen sägas utgöra ett 

tillfälligt slutet system. I och med denna insikt kunde samhällsvetenskapen nu skapa ett tvärsnitt 

av en specifik situation i samhället och utifrån den givna kontexten analysera denna situation 

för att skapa förklarande teorier om en specifik struktur. Problemet med att skapa ett lika starkt 

bevis för en struktur som en förutsägande teori skulle göra återstår dock ännu. 

Samhällsvetenskapen får därför se på sina skapade teorier som indikationer om att det finns 

strukturer närvarande och sedan låta dessa ligga till grund för vidare forskning som kan stärka 

bilden av strukturernas faktiska existens (ibid.) 

 

 

Kritisk realism i denna studie 
I denna studie har jag valt att låta mig inspireras av den kritiska realismen. Som ovan nämnt 

genererar den kritiska realismen inga förutsägande teorier, utan snarare förklarande sådana. 

Huvudsyftet med den kritiska realismen är därför att finna rimliga förklaringar till hur 

samhället, eller en specifik del av samhället, fungerar (Danermark, Ekström, Jakobsen & 

Karlsson, 2003). 
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 I denna studie har jag undersökt hur attityder till kunskap ser ut inom ett specifikt yrkesfält, 

nämligen inom yrket musiklärare. För att söka förklaringar till det resultat som studien genererat 

har jag använt mig utav den kritiska realismens idé om abduktion och rekontextualisering, med 

utgångspunkt i Danermarks, Ekströms, Jakobsens och Karlssons (ibib.) beskrivning av dessa 

begrepp.  

 Med abduktion avses en slutledningsprocess som kan jämföras med deduktion och 

induktion. Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (ibid.) beskriver skillnaden mellan 

dessa tre slutledningsprocesser med hjälp av figuren nedan; 

 
Deduktion 
Regel:  Alla bönor från denna säck är vita. 
Fall:   Dessa bönor är från denna säck. 
Resultat:  Dessa bönor är vita. 
 
Induktion 
Fall:   Dessa bönor är från denna säck. 
Resultat:  Dessa bönor är vita. 
Regel:  Alla bönor från denna säck är vita. 
 
Abduktion 
Regel:  Alla bönor från denna säck är vita. 
Resultat:  Dessa bönor är vita. 
Fall:   Dessa bönor är från denna säck. 
Figur 1 - Den kritiska realismens tre logiska slutledningsmodeller.  
(Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003, s. 182) 

 

Av de tre metoderna ovan kan samtliga beskrivas som formella slutledningsprocesser, men det 

är enbart deduktionen som följer en strikt logisk modell. Givet att de båda premisserna, regel 

och fall, är sanna så är resultatet, enligt deduktionen, också sant. Med hjälp av en induktiv 

slutledningsprocess kan de två premisserna fall och resultat generera en regel. Denna regel kan 

dock alltid vara felaktig, då den bygger på ett antal observerade händelser. Den kan alltså inte 

sägas gälla på alla fall, men med ett tillräckligt stort empiriskt underlag kan den ändå 

generaliseras till verkligheten och då antas vara sann (ibid.). 

 Abduktionen tar ännu ett steg bort från deduktionens strikt logiska slutledningsprocess. I 

den abduktiva slutledningsprocessen utgörs premisserna av en regel och ett resultat. Utifrån 

dessa kan en orsak till fallet sökas. Inom abduktionen utgörs resultatet av ett empiriskt underlag 

och regeln kan vara av varierande form. Den kan utgöras av en sann regel, på samma vis som i 

den deduktiva modellen, men inom samhällsvetenskapen är det vanligast att den utgörs av 

någon form av teoretiskt ramverk. Detta ramverk kan vara antingen en samhällsvetenskaplig 

teori, en tankeidé om ett tings varande, eller en för det observerade resultatet ny kontext. Det 

sistnämnda alternativet är det som avses med begreppet rekontextualisering (ibid.). 

 I den abduktiva slutledningsprocessen innebär rekontextualisering alltså att se på den 

insamlade empirin ur ett nytt perspektiv genom att i tanken sätta in den i en ny kontext. Det 

som i figuren ovan kallas regel ersätts således med den kontext som vi vill undersöka empirin 

i förhållande till. Genom att utföra denna tankeoperation kan ny kunskap om det studerade 

sökas. Den rekontextualiserade abduktiva slutledningsprocessen kan beskrivas på följande vis; 

 
Abduktion och rekontextualisering 
Regel:  Den nya kontext som tillämpas. 
Resultat:  Det observerade, empirin. 
Fall:   Fördjupad förståelse om det observerade.  
Figur 2 - Den rekontextualiserade abduktiva slutledningsmodellen. 
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I denna studie kommer empirin att analyseras genom formell abduktiv slutledning, abduktiv 

rekontextualisering, samt induktiv slutledning. Empirin kommer även att analyseras genom en 

enklare statistisk analys i form av Chi-square-test, vilket är en metod för att undersöka ett 

observerat resultats förhållande till det förväntades resultatet och därigenom finna huruvida det 

finns ett signifikant samband mellan två variabler eller inte. I denna studie tillämpas en 

felmarginal om 5%, vilket innebär att ett identifierat signifikant samband med minst 95% 

säkerhet inte kan sägas bero på ett slumpmässigt utfall. 

 

 

Studiens kunskapssyn 
För att i studien kunna förhålla mig till begreppet kunskap måste studiens syn på kunskap först 

definieras. Eftersom att studien syftar till att undersöka vilken kunskap som av de båda 

urvalsgrupperna anses vara av vikt för en specifik yrkesroll, och därav en specifik verklighet 

och praktik, så lämpar sig ett nyttoperspektiv på kunskap väl. Andersson (2000) beskriver detta 

nyttoperspektiv på kunskap som att kunskap inte kan tillskrivas något egenvärde om den inte 

är anpassningsbar till verkliga situationer. Andersson skiljer i denna definition begreppet 

kunskap från kompetens, då han menar att en individ visar på kompetens just genom att kunna 

anpassa allmän kunskap till en specifik situation. 

 I kontrast till nyttoperspektivet på kunskap står bildningsperspektivet. Till skillnad från det 

tidigare nämnda nyttoperspektivet så är bildningsperspektivets huvudfokus att utbildning ska 

syfta till att fostra individen till en demokratisk samhällsmedborgare. För att uppnå ett 

fungerande demokratiskt samhälle ses bildningsperspektivet som en förutsättning då det för 

vidare samhällets värden och normer (ibid.). 

 I denna studie väljer jag att förhålla mig till kunskap genom ett nyttoperspektiv snarare än 

ett bildningsperspektiv. Med detta sagt menar jag inte att bildningsperspektivet inte har sin 

rättmätiga plats i skola och undervisning, men för denna studie finner jag ej 

bildningsperspektivets huvudfokus intressant. Detta eftersom att jag intresserar mig för 

kunskapens förhållande till en specifik praktik och inte fostrandet av demokratiska medborgare 

eller lärande och bildning ur ett bredare perspektiv. Slutligen bör tilläggas att dessa två olika 

perspektiv inte är varandras motsatser, utan i många fall tangerar varandra (ibid.). 

 

 

Metod för dataskapande 
I denna studie har jag valt att använda mig av en formell enkätundersökning som kombinerar 

frågor av strukturerad och ostrukturerad karaktär som metod för dataskapande (Grønmo citerad 

i Magne Holme och Krohn Solvang, 1986). Med begreppet formell avser Grønmo att 

undersökningen har en, av forskaren, starkt styrd karaktär. I praktiken tar det sig uttryck genom 

att varje informant i undersökningen konfronteras med samma frågeformuleringar samt att 

informanten möter dessa i samma följd som övriga informanter. Rörande de frågor som 

innehåller flera olika svarsalternativ eller där uppgiften är att rangordna olika begrepp så har 

jag låtit svarsalternativen randomiseras i den digitala plattform som använts för design och 

spridning av enkäten. Detta för att stärka studiens reliabilitet genom att undvika systematiska 

slumpmässiga fel (Lantz, 2011). Denna strukturerade karaktär är vanligt förekommande inom 

studier med kvantitativ ansats och står i kontrast till många, men inte alla, av de kvalitativa 

ansatsernas mer informella och ostrukturerade karaktär. Med frågor av strukturerad karaktär 

avser Grønmo frågor med i förväg bestämda och fasta svarsalternativ. Frågor av ostrukturerad 

karaktär identifieras således genom att tillåta informanten att svara via öppna fritextsvar (ibid.). 
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Genomförande 
För att utforma den enkätundersökning som ligger till grund för studiens dataskapande behövde 

jag först kartlägga vilka variabler som för studien var relevanta att undersöka. Denna 

kartläggning har gjorts genom en strukturerad granskning av tidigare forskning inom området, 

från vilka jag hämtat begrepp och faktorer som visat sig vara centrala dels för yrkesrollen 

musiklärares kunskapskrav, dels för upplevelsen av arbetsrelaterad stress inom yrkesfältet. Ett 

kort exempel på sådana begrepp är bedömning och relationsskapande (i enkäten omnämnt som 

”elevkontakt”), som hämtats ur Boss och Nilssons (2009) samt Kihlman Wibe (2011) (se bilaga 

2 och bilaga 3). Dessa begrepp och faktorer har sedan utgjort den grund varpå jag byggt 

enkätens innehåll. Vissa begrepp har tillämpats direkt, medan andra har skrivits om eller 

kombinerats med andra för att skapa ett tydligt frågeområde. Att arbeta strukturerat och 

kartläggande på detta vis är även en viktig metodologisk poäng som den kritiska realismen 

starkt betonar (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). 

 Enkäten kom att utformas i två olika versioner – en för gruppen musiklärarstudenter och en 

för gruppen yrkesaktiva musiklärare. Enkätens innehåll var detsamma för de båda grupperna, 

så när som på antalet demografiska frågor. Det som skiljde enkäterna från varandra var sättet 

frågorna formulerades på. Till gruppen musiklärarstudenter formulerades frågorna så att de 

riktade sig mot studentens framtida yrkesroll samt dennes förväntningar på yrket (se bilaga 2). 

Till gruppen yrkesaktiva musiklärare formulerades frågorna så att de riktade sig mot lärarens 

yrkesverklighet samt dennes åsikt om denna (se bilaga 3).  

Enkätundersökningen utformades sedan genom att skapa tre separata frågeområden, där 

samtliga frågeområden motsvarade ett specifikt kunskapsområde som av den tidigare 

forskningen att döma kan anses som relevanta för yrkesrollen. Dessa områden var (1) kunskap 

inom undervisningsämnet musik, (2) kunskap bortom undervisningsämnet musik, och (3) 

stresshantering som kunskapskrav. Det förstnämnda området avsåg kunskap som direkt 

relaterar till musiklärarens uppdrag att undervisa i sitt huvudämne musik, medan den senare 

relaterar till kunskap som i yrkesrollen som lärare är nödvändig att ha men som inte är direkt 

relaterad till undervisningen. Ur ett bredare perspektiv kan det första området sägas beröra den 

specifika yrkesrollen som musiklärare, medan det andra området ur ett mer allmänt perspektiv 

innefattade hela yrkesrollen som lärare. 

 Det tredje området som jag i denna studie formulerat avser stresshantering som 

kunskapskrav. Att förstå stress som ett kunskapskrav för yrkesrollen, snarare än en upplevelse 

eller känsla, grundar sig dels i den ökade upplevelsen av arbetsrelaterad stress inom läraryrket 

som flertalet samtida forskningsrapporter pekar på (Lärarnas Riksförbund, 2011; 2013; 2015), 

dels i Anderssons (2000) resonemang som lyfter kunskaper om psykosocial hälsa som en 

nödvändighet i det han beskriver som det moderna arbetslivet (alltså sent 1990-tal i relation till 

Andersson).  

Designen av enkäten gjordes i det onlinebaserade programmet Survey Monkey, som är ett 

verktyg för design och spridning av enkätundersökningar. Svarsalternativen för majoriteten av 

frågorna utgjordes av en så kalla Likerskala, vilket är en vanligt förekommande metod för att 

mäta informanternas attityder till någonting. Viktigt för denna typ av fråga är skalan innehåller 

ett udda antal svarsalternativ. Detta för att ge den svarande möjligheten att förhålla sig neutralt 

genom att välja det mittersta alternativet. Denna studie använde sig av en femgradig Likerskala. 

Utöver Likertskalan användes rangordningsfrågor, flervalsfrågor och frågor med öppna svar 

(Edling & Hedström, 2003). 

För att nå ut med enkäten till de båda urvalsgrupperna valde jag att sprida den digitalt via 

email, vilket innebar ett tidskrävande förarbete där jag digitalt sökte upp och sammanställde 

relevanta kontaktuppgifter för respektive urvalsgrupp. I sökandet efter relevanta 

kontaktuppgifter valde jag att prioritera administratörer eller annan expeditionspersonal vid de 

aktuella skolorna och institutionerna. Dessa administratörer uppmanades att vidarebefordra 



 

14 

  

enkäten till de musiklärare eller musiklärarstudenter som vid tidpunkten för studien var 

verksamma inom den aktuella skolan eller institutionen. I utskicket bifogade jag även ett 

informativt brev (bilaga 1) som kortfattat behandlade studiens syfte, mina urvalskriterier för 

informanterna, studiens databehandling, samt kontaktuppgifter till undertecknad vid eventuella 

frågor. Förarbete resulterade i ett utskick till 846 grund-/gymnasie-/musik- och kulturskolor, 

sex musikhögskolor, sex studentkårer samt c:a 50 privata mailadresser.  

Under den period om tre veckor som enkäten var tillgänglig för informanterna utökade jag 

kontinuerligt storleken för utskicket. Det första utskicket kompletterades genom att jag via 

kontakter i flera led fick tillgång till slutna grupper på sociala medier där yrkesaktiva 

musiklärare eller musiklärarstudenter fanns samlade. I dessa grupper fann jag det väldigt 

effektivt att sprida enkäten, då det genererade en stor del av den totala svarsfrekvensen.  

Parallellt med den ovan nämnda processen fick jag även tillgång till en sammanställd lista med 

mailadresser till de musiklärarstudenter som vid tidpunkten för studiens genomförande var 

registrerade vid Piteå musikhögskola. Denna lista postades till mig efter förfrågan från Piteå 

musikhögskolas administration och genererade majoriteten av de svar som registrerades från 

det området.  

Efter undersökningsperiodens slut sammanställdes den insamlade datan och exporteras in i 

det statistiska analysprogrammet SPSS. Programmet användes för att analysera datan och skapa 

diagram och tabeller för att presentera studiens empiri. Ordbehandlingsprogrammet Words 

verktyg för skapande av grafer och tabeller användes även i presentationen av empirin.  

I analysen av studiens resultat användes programmet SPSS för att utföra statistiska analyser 

i forma av Chi-Square-test. Studiens analys använde sig även av induktion, abduktion och 

rekontextualisering i linje med den kritiska realismen. Dessa slutledningsprocesser baserades 

på Danermarks m.fl. (2003) beskrivning av de tidigare nämnda begreppen.  

Avslutningsvis relaterades resultatet av analysen till den tidigare forskning som 

presenterats ovan och studiens slutsatser drogs.  

 

 

Urval 
Denna studie intresserade sig för två relaterade men tydligt olika grupper av individer. Den ena 

urvalsgruppen som studien intresserade sig för var gruppen musiklärarstudenter. Denna 

urvalsgrupp utgörs av en relativt liten population och så många informanter som möjligt 

eftersöktes. För att kvalificera sig som informant till denna urvalsgrupp krävdes det endast att 

ett kriterium uppfylldes, nämligen att vara registrerad som ämneslärarstudent inom musik vid 

någon av landets sex musikhögskolor. Det var även inom dessa institutioner som informanterna 

för denna urvalsgrupp söktes. 

 Den andra urvalsgruppen som studien intresserade sig för var gruppen yrkesaktiva 

musiklärare. Populationen för denna grupp är ganska stor nationellt och vissa begränsningar för 

urvalet var tvungna att göras. Jag valde därför att endast söka informanter för denna urvalsgrupp 

inom de kommuner där landets musikhögskolor är placerade. Denna avgränsningsmetod kan 

liknas vid ett klusterurval, där klustren i detta fall symboliseras av kommunerna. Det som skiljer 

min valda metod ifrån ett renodlat klusterurval är att jag (1) inte haft tillgång till en 

sammanställd lista över alla enskilda individer inom varje kluster, och (2) inte begränsat antalet 

informanter till ett specifikt antal (Magne Holme & Krohn Solvang, 1986). För att kvalificera 

som informant till denna urvalsgrupp krävdes det endast att ett kriterium uppfylldes, nämligen 

att informanten var verksam som musiklärare inom någon av landets skolformer. Jag ställde i 

denna studie således inga krav på att informanten skulle vara verksam inom en specifik 

skolform, att hen varit verksam minst ett givet antal år, eller att hen genomgått en legitimerande 

lärarutbildning. Detta val av öppenhet gjordes utifrån en vilja att spegla verksamheten så som 

den faktiskt ser ut.  
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Forskningsetiska ställningstaganden 
Denna studie har utformats i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer i fråga 

om sekretess, anonymitet, informationskrav och behandling av insamlade data. För att uppfylla 

informationskravet infogades ett informationsbrev (bilaga 1) i början av båda enkätversionerna. 

I detta dokument framgår information om studien, hur informantens svar kommer att användas 

samt hur den insamlade informationen kommer att behandlas efter studiens slut. Efter studiens 

slut kommer alla data att raderas. Den kommer således inte lagras i någon databas för vidare 

bruk. Alla informanter som ingår i studien är och kommer att förbli anonyma. 
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RESULTATREDOVISNING 
I detta kapitel presenteras den empiri som enkätundersökningen genererade. Presentationen 

kommer att göras tematiskt och jämförande. Med detta avses att empirin kommer att presenteras 

utifrån de kunskapsområden som enkätundersökningen designades efter, samt att de båda 

urvalsgrupperna kommer att presenteras sida vid sida inom varje kunskapsområde för att 

underlätta den jämförande processen.  

 

Demografiska frågor 
 

Yrkesaktiva musiklärare 
För gruppen yrkesaktiva musiklärare samlades totalt 114 svar in. Av dessa identifierade sig 50 

personer som män, 64 som kvinnor och ingen person som icke-binär. Detta ger en 

fördelningsfrekvens motsvarande 43.86% män, 56.14% kvinnor, samt 0.00% icke-binära. Av 

dessa totalt 114 svarande valde 71 personer att slutföra enkätundersökningen, vilket motsvarar 

en slutförandefrekvens på 62.00%. Det totala antalet svarandes ålder motsvarade ett 

medianvärde på 42 år, samt ett medelvärde på 42.17 år. Detta med en standardavvikelse på 

10.21 år.  

 

 
N = 114, Md = 42, M = 42.17, s = 10.21 

Figur 3 – Åldersspridning för de svarande inom gruppen yrkesaktiva musiklärare. 

Medelvärdet för de svarandes antal år som yrkesaktiva var 13.89 år, med en standardavvikelse 

på 10.56 år. Spridningen för måttet motsvarade 46.00 år. 

 

 
N = 114, M = 13.86, s = 10.56, Omfång = 46.00 

Figur 4 – Antal år som yrkesaktiv musiklärare.  
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Av de svarande var en majoritet på 48.20% huvudsakligen verksamma inom 

Stockholmsområdet. 11.40% uppgav att de var verksamma i Malmö och 14.90% valde 

svarsalternativet ”Annan”. Samtliga av de övriga svarsalternativen hade en svarsfrekvens på 

<10%.   

 På frågan om i vilket eller vilka stadier den svarande huvudsakligen var verksam fördelades 

svarsfrekvensen till 53.50% i låg- och mellanstadiet, 50.50% i högstadiet, 23.70% i gymnasiet, 

22.80% i musik-/kulturskola, samt 7.00% i förskolan. 11.40% valde svarsalternativet ”Annan” 

och en majoritet av dessa uppgav i fritextsvaret att de var verksamma inom eftergymnasial 

utbildning av olika former. 82.50% uppgav att de undervisade i 1-2 ämnen, medan 

svarsalternativen ”3” eller ”Fler än 3” tilldelades 8.80% vardera.  

 85.10% av de svarande uppger att de genomgått en musiklärarutbildning, medan 14.90% 

inte har gjort de. Av de svarande som har en musiklärarutbildning så hade en majoritet på 

28.60% genomgått den vid musikhögskolan i Stockholm. Vid de resterande musikhögskolorna 

hade 8-12% genomgått sin utbildning. 17.30% uppger att de tagit del av sin 

musiklärarutbildning vid någon annan institution än en musikhögskola. Av de som inte 

genomgått en musiklärarutbildning så uppger 41.20% att de tagit del av någon annan form av 

pedagogisk utbildning.  

På frågan om vilket år den svarande tog sin examen har svaren en spridning från år 1972 

fram till år 2017. Medianvärdet för variabeln var år 2005 och kvartialavståndet fastställdes till 

16.00 år, där den första kvartilen var år 1996 och den tredje kvartilen år 2012.  

  

 

Musiklärarstudenter 
Inom gruppen musiklärarstudenter svarade totalt 119 personer på enkätundersökningen, varav 

63 personer identifierade sig som män, 55 som kvinnor och en person som icke-binär. Detta ger 

en fördelningsfrekvens motsvarande 52.90% män, 46.20% kvinnor, samt 0.80% icke-binära. 

Av dessa totalt 119 svarande personer valde 74st att slutföra enkäten, viket motsvarar en 

slutförandefrekvens på 62.00%. Det totala antalet svarandes ålder motsvarade ett medianvärde 

på 24.55 år, samt ett medelvärde på 24.00 år. Detta med en standardavvikelse på 3.65 år.  

 

 

 
N = 119, Md = 24, M = 24.55, s = 3.65 

Figur 5 – Åldersspridning för gruppen musiklärarstudenter.  

På frågan om vid vilken musikhögskola den svarande studerar uppger 36 personer att de 

studerar vid musikhögskolan i Ingesund. Detta motsvarar 30.30% av det totala antalet svarande 

och utgör även den högsta svarsfrekvensen från en enskild skola. Efter Ingesund hamnar 

musikhögskolan i Örebro, med en svarsfrekvens på 30 personer motsvarande 25.20%, och 
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därefter musikhögskolan i Göteborg, med en svarsfrekvens på 26 personer motsvarande 

21.80%. 

 

 

 
N = 119 

Figur 6 – Fördelning av gruppen musiklärarstudenters svarsfrekvens mellan de olika musikhögskolorna.  

Av de svarande musiklärarstudenterna uppger 110 personer att de valt att inrikta sin utbildning 

mot gymnasieskolan. Detta är en stor majoritet och motsvarar 92.40% av de svarande. Utöver 

dessa uppger två personer (1.70%) att de inriktat sig mot grundskolan och sju personer (5.90%) 

valde svarsalternativet ”Annan” och angav därefter ett fritextsvar. Av dessa sju fritextsvar 

innefattar sex av dem formuleringar så som ”Gymnasiet, grundskola och kulturskolan”, vilket 

antyder att den ovan nämnda majoriteten motsvarande 92.40% för gymnasieinriktningen 

förmodligen är ännu högre. Det sjunde fritextsvaret som angavs var ”Komposition”, vilket 

snarare är en profilering inom utbildningen än en egen inriktning. Ur dessa fritextsvar kan en 

viss osäkerhet kring begreppet inriktning antas förekomma. 

 Angående den valda profileringen inom utbildningen så uppger 76 personer att de valt 

profilen ”Instrument och ensemble”. Detta är en klar majoritet och motsvarar 63.90% av de 

svarande. Utöver dessa valde 20 personer (16.80%) svarsalternativet ”Övrigt” och angav 

därefter ett fritextsvar, samt att åtta personer (6.70%) uppger att de studerar ett annat andraämne 

än musik (t.ex. matematik eller engelska). Av de 20 personer som valde svarsalternativet 

”Övrigt” uppger en majoritet att det vid deras musikhögskola inte går att välja profil på det vis 

som antyddes i enkätundersökningen. Ett flertal personer uppger även att de inte valt profil 

ännu, då det görs senare i utbildningen. I likhet med det ovan nämnda begreppet inriktning så 

verkar det finnas en liknande problematik med begreppet profilering. I detta fall inte tolkningen 

av begreppet, utan snarare hur det används och betyder olika saker mellan olika 

musikhögskolor. 

 På frågan om vilken termin den svarande studerar går ingen jämn spridning att utläsa. 

22.70% uppger att de studerar termin tre, 19.30% termin nio och 17.60% termin ett och fem. 

En analys av svarsfrekvensen för denna fråga ger ett medelvärde på 5.18, med en 

standardavvikelse på 2.99. 

 

 



 

19 

  

 

 
N = 119, Md = 5, M = 5.18, s = 2.99 
Figur 7 - Fördelning av vilken termin de svarande från gruppen musiklärarstudenter studerar. 

Avslutningsvis uppgav 60 personer (50.40%) att de har tidigare erfarenhet av att arbeta som 

musiklärare och 59 personer (49.60%) uppgav att du inte har tidigare erfarenheter av att 

arbeta som musiklärare.  

 

 

Kunskap inom undervisningsämnet musik 
 

Yrkesaktiva musiklärare 
Den kunskap som de yrkesaktiva musiklärarna ansåg vara viktigast för att klara av det 

övergripande arbetet som musiklärare var alternativet ”Pedagogik, didaktik och metodik”. 

Detta svarsalternativ tilldelades en genomsnittlig ranking på ett värde av 2.59 på en skala från 

1-7, där 1 indikerar den viktigaste kunskapen och 7 den minst viktiga. 67.10% av de svarande 

ansåg att deras utbildning gav dem en god eller mycket god möjlighet att tillgodogöra sig denna 

kunskap, medan 24.40% förhöll sig neutrala i frågan. Den kunskap som ansågs vara minst viktig 

var alternativet ”Ljudteknik och liveljud”, som tilldelades en genomsnittlig ranking på ett värde 

av 5.45. 

 Vidare ansåg 72.00% att deras utbildning gav dem en god eller mycket god möjlighet att 

tillgodogöra sig relevant kunskap i allmänhet. Även i denna fråga förhöll sig 24.40% av de 

svarande neutrala. Samtidigt uppgav 57.32% av de svarande att alternativet ”Ljudteknik och 

liveljud” var något som saknades i deras utbildning. 46.34% uppgav även att alternativet 

”Digitala verktyg och musikproduktion” saknades. 21.95% valde svarsalternativet ”Annan” och 

i fritextsvaren återkom begrepp så som ”Bedömning”, ”Betyg”, ”Mentorskap” och ”Planering”. 

De svarande lyfter här intressanta begrepp, men som jag har valt att förlägga till de kommande 

frågeområdena i enkätundersökningen. Tydligt är dock att det finns ett intresse hos de svarande 

att lyfta dessa begrepp och den problematik som finns omkring dem. Intressant var även att 

gruppen ”Yrkesaktiva musiklärare” ansåg att svarsalternativet ”Bruks- och 

ensembleinstrument” var viktigare än vad gruppen ”Musiklärarstudenter” uppgav, något som 

kan ses som en indikation om att de olika grupperna har olika stor erfarenhet av verklighetens 

yrkesliv. Avslutningsvis uppgav 70.70% att det inte är vanligt att de upplever en brist på 

nödvändig kunskap inom undervisningsämnet musik, medan 7.30% menade att det är vanligt.  

Av det totala antalet svarande var det 82 personer (71.90%) som svarade på frågorna i denna 

del av enkätundersökningen. Det ger ett bortfall på 32 personer, motsvarande 28.10%. 
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Musiklärarstudenter 
På frågan om vilken kunskap som den svarande förväntar sig vara viktigast för att klara av det 

övergripande arbetet som musiklärare svarade musiklärarstudenterna att alternativet 

”Pedagogik, didaktik och metodik” är viktigast. Detta alternativ tilldelades en genomsnittlig 

ranking av ett värde om 2.39 på en skala från 1–7, där 1 indikerar den viktigaste kunskapen och 

7 den minst viktiga. Vidare ansåg 71.00% av de svarande att deras utbildning ger dem en god 

eller mycket god möjlighet att tillgodogöra sig denna kunskap. Den kunskap som av 

musiklärarstudenterna ansågs vara minst viktig var alternativet ”Ljudteknik och liveljud”. Detta 

alternativ tilldelades en genomsnittlig ranking av ett värde om 5.34. 

 73.20% av de svarande ansåg även att deras utbildning i allmänhet förser dem med relevant 

kunskap inför det övergripande arbetet som musiklärare. Samtidigt ansåg 53.76% att det saknas 

innehåll i utbildningen som berör alternativet ”Ljudteknik och liveljud”, och 31.18% ansåg även 

att det saknas undervisning i ”Digitala verktyg och musikproduktion”. I fritextsvaren 

framkommer även att didaktik kopplat till specifika ämnen är något som saknas. Didaktik 

kopplat till musikteori är ett exempel på detta som ett flertal av de svarande lyft.  

 På den, för det här området, avslutande frågan om huruvida den svarande upplever en brist 

på nödvändig kunskap inom musikämnet uppger 30.10% att det inte är vanligt förekommande, 

medan 24.70% menar att det är vanligt förekommande. 29.00% av de svarande förhåller sig 

neutralt i frågan. Från de svarande som uppgav att det är vanligt förekommande att de upplever 

en brist på kunskap framkom intressanta perspektiv i den fritextfråga som följde. Även här 

lyftes bristen på didaktik och metodik i flera specifika ämnen. Problematik som berör 

enkätundersökningens nästa område, kunskap bortom undervisningsämnet musik, lyfts även 

här. Ett flertal av de svarande anser att utbildningen brister i att förbereda studenten inför 

konflikthantering, långsiktig planering och föräldrakontakt. 

 Av det totala antalet svarande var det 93 personer (78.20%) som svarade på frågorna i denna 

del av enkätundersökningen. Det ger ett bortfall på 26 personer, motsvarande 21.80%.  

 

 

Kunskap bortom undervisningsämnet musik 
 

Yrkesaktiva musiklärare 
Den kunskap som de yrkesaktiva musiklärarna ansåg vara viktigast i detta frågeområde var 

alternativet ”Elevkontakt”. Detta alternativ tilldelades en genomsnittlig ranking på ett värde av 

3.09 på en skala från 1-8, där 1 indikerar den viktigaste kunskapen och 8 den minst viktiga. 

Därefter följde ”Ämnesundervisning” med ett värda av 3.14 och ”Ledaregenskaper” med ett 

värde av 3.71. 26.30% av de svarande ansåg att deras utbildning gav dem en god möjlighet att 

tillgodogöra sig den kunskap som rangordnades som viktigast, medan 22.40% förhöll sig 

neutrala. 22.40% ansåg att möjligheten inte var god. Den minst viktiga kunskapen inom detta 

område var ”Föräldrakontakt”, med ett värde av 6.34.  

 Vidare ansåg 28.90% att deras utbildning gav dem en god möjlighet till att tillgodogöra sig 

relevant kunskap bortom undervisningsämnet musik i allmänhet, medan 39.50% av de svarande 

förhöll sig neutral i denna fråga. Samtidigt ansåg 67.11% att alternativet ”Administration” 

saknades i deras utbildning. 65.79% uppgav även att stresshantering var något som saknades 

och 60.53% ansåg att ”Föräldrakontakt” saknades. 71.10% av de svarande uppger dock att det 

inte är vanligt förkommande att de upplever en brist på kunskap inom detta område.  

Av det totala antalet svarande var det 76 personer (66.70%) som svarade på frågorna i denna 

del av enkätundersökningen. Det ger ett bortfall på 38 personer, motsvarande 33.30%.  
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Musiklärarstudenter 
I denna del av enkäten ansåg musiklärarstudenterna att alternativet ”Elevkontakt” var det 

viktigaste kunskapsområdet. Detta alternativ tilldelades en genomsnittlig ranking på ett värde 

av 2.67 på en skala från 1-8, där 1 indikerar den viktigaste kunskapen och 8 den minst viktiga. 

Relaterat till denna fråga uppger 31.70% av de svarande att de förhåller sig neutralt till huruvida 

utbildningen ger dem möjlighet att tillgodogöra sig denna kunskap, medan 43.90% anser att 

utbildningen ger en god eller mycket god möjlighet för detta. Den kunskap som ansågs vara 

minst viktig var alternativet ”Föräldrakontakt”, som tilldelades en genomsnittlig ranking på ett 

värde av 6.13. Med ett värde på 6.09 skiljde sig alternativet ”Administration” väldigt lite från 

det tidigare nämnda.  

 Vidare uppger 30.50% av de svarande att de förhåller sig neutralt till huruvida utbildningen 

ger dem möjlighet att tillgodogöra sig relevant kunskap bortom undervisningsämnet musik i 

allmänhet, medan 53.70% anser att möjligheten är god eller mycket god. Samtidigt uppger 

46.20% att det råder en brist på undervisning som berör alternativet ”Administration”, 53.80% 

att det råder en brist på undervisning som berör alternativet ”Stresshantering” och 43.70% att 

det råder en brist på undervisning som berör alternativet ”Föräldrakontakt”. Endast 0.80% anser 

att det råder en brist på undervisning i det specifika undervisningsämnet. 28.00% av de svarande 

säger att det är vanligt förekommande att de upplever en brist på nödvändig kunskap bortom 

undervisningsämnet musik och i de efterföljande fritextsvaren återkommer begrepp så som 

”mentorskap”, ”planering”, ”föräldrar”, ”bedömning”, ”stress”, ”runt-omkring arbete”, och 

”osynliga arbetsuppgifter”. 

Av det totala antalet svarande var det 82 personer (68.90%) som svarade på frågorna i denna 

del av enkätundersökningen. Det ger ett bortfall på 37 personer, motsvarande 31.10%.  

 

 

Stress 
 

Yrkesaktiva musiklärare 
Med en genomsnittlig ranking på ett värde av 3.24 på en skala från 1-8, där 1 indikerar den 

mest stressande faktorn och 8 den minst stressande, visade sig alternativet ”Administrativa 

arbetsuppgifter” vara den mest stressande faktorn för de yrkesaktiva musiklärarna. Därefter 

följde alternativen ”Betyg och bedömning” och ”Stökiga elever”, med ett genomsnittligt värde 

på 3.59 respektive 3.87. Av de svarande uppgav 53.50% att deras utbildning inte gav dem 

möjlighet att förbereda sig inför den ovan nämnda mest stressande faktorn. 33.80% förhöll sig 

neutrala i denna fråga, medan endast 12.70% uppgav att deras utbildning förberett dem väl inför 

denna faktor. Den minst stressande faktorn ansågs vara alternativet ”Undervisning”, med ett 

genomsnittsvärde på 5.49. 

 Vidare ansåg 43.70% att deras utbildning i allmänhet inte gav dem möjlighet att förbereda 

sig för att hantera den arbetsrelaterade stressen. 23.90% förhöll sig neutrala i frågan och 9.90% 

menade att de kände sig förberedda. En majoritet på 33.80% uppgav att de upplever stress varje 

dag i sitt arbete, 26.80% att de upplever stress 2-3 dagar/vecka och 12.70% att de upplever 

stress 1 dag/vecka. Den kumulativa summan visade att 73.20% av de svarande i någon 

utsträckning upplever stress varje vecka i sitt arbete. Endast 4.20% uppgav att de inte alls 

upplever stress i sitt arbete. 

Av det totala antalet svarande var det 71 personer (62.30%) som svarade på frågorna i denna 

del av enkätundersökningen. Det ger ett bortfall på 43 personer, motsvarande 37.70%.  
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Musiklärarstudenter 
Den faktor som musiklärarstudenterna förväntade sig vara mest stressande i sitt framtida 

yrkesliv var ”Administrativa arbetsuppgifter”. Detta svarsalternativ tilldelades en genomsnittlig 

ranking på ett värde av 3.32 på en skala från 1 till 8, där 1 indikerar den mest stressande faktorn 

och 8 den minst stressande. 46.10% av de svarande ansåg att utbildningen inte förbereder dem 

väl inför att hantera denna faktor, medan 39.50% förhöll sig neutral i frågan. Endast 14.40% 

ansåg att utbildningen förbereder dem väl inför den ovan nämnda faktorn. Den minst stressande 

faktorn förväntades vara ”Undervisning”, som tilldelades en genomsnittlig ranking på ett värde 

av 6.16. 

 På frågan om hur väl utbildningen förbereder den svarande inför att hantera stress i 

allmänhet uppger 57.90% att utbildningen inte förbereder dem väl, medan 34.20% förhöll sig 

neutral i frågan. Endast 7.90% ansåg att utbildningen förbereder dem väl och 0.00% ansåg att 

utbildningen förbereder dem mycket väl. 

 32.90% uppgav att de känner sig bekymrade inför sitt framtida yrkesliv, medan 60.50% 

förhöll sig neutrala eller inte ansåg sig vara bekymrade. Endast 6.60% ansåg sig vara mycket 

bekymrade inför sitt framtida yrkesliv. 

Av det totala antalet svarande var det 76 personer (63.90%) som svarade på frågorna i denna 

del av enkätundersökningen. Det ger ett bortfall på 43 personer, motsvarande 36.10%. 

 

 

Avslutande frågor 

 

Yrkesaktiva musiklärare 
En majoritet på 42.30% av de svarande uppgav att deras utbildning som helhet förberedde dem 

väl inför yrkeslivet. 39.40% förhöll sig neutrala i frågan, medan endast 5.60% menade att 

utbildningen som helhet inte förberedda dem väl. Av det totala antalet svarande svarade 62.30% 

på denna fråga, vilket motsvarar ett bortfall på 37.30%. 

 De 5.60% som ansåg att utbildningen inte förberedde dem tillräckligt väl fick 

avslutningsvis en möjlighet att i fritext formulera vad de anser vara viktigast och mest akut att 

förändra i dagens utbildning av nya lärare. Återkommande i dessa svar var formuleringar om 

att ställa högra krav på såväl lärarstudenterna som de högskole- och universitetslärare som 

undervisar vid lärarprogrammen. Gällande de lärare som undervisar vid lärarprogrammen 

framkom även en önskan om att det bör finnas ett krav på att de till en viss utsträckning ska 

vara yrkesaktiva i dagens skola för att inte förlora kontakten med verklighetens yrkesliv och de 

krav som ställs på den faktiska läraren. De estetiska ämnenas försämrade status i skolan lyftes 

även som ett problem.  

 

 

Musiklärarstudenter 
På frågan om hur väl utbildningen som helhet förbereder den svarande så uppger 64.90% att 

den förbereder dem väl eller mycket väl. 23.00% förhåller sig neutralt, medan 12.10% anser att 

utbildningen inte förbereder dem väl. Av det totala antalet svarande var det 74 personer 

(62.20%) som svarade på frågorna i denna del av enkätundersökningen. Det ger ett bortfall på 

45 personer, motsvarande 37.80%.  

 De 12.10% av de svarande som ansåg att utbildningen inte förberedde dem tillräckligt väl 

fick avslutningsvis en möjlighet att i fritext formulera vad dem ser som det viktigaste och mest 

akuta att förändra i dagens utbildning av nya lärare. Återkommande svar på denna fråga var 

formuleringar och begrepp så som ”att anpassa utbildningen efter verkligheten”, ”fokusera på 

stresshantering”, ”konflikthantering” och ”betyg och bedömning”. 
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Sammanfattande resultat 
 

Kunskap inom undervisningsämnet musik 
Enligt grafen (fig. 8) nedan framgår det tydligt att de båda urvalsgruppernas attityder till de 

olika kunskapsområden som angivits överensstämmer väl med varandra. Båda grupperna 

uppgav att kunskapsområdet ”Pedagogik, didaktik och metodik” var viktigast, samt att 

kunskapsområdet ”Ljudteknik och liveljud” var minst viktigt. De tydliga skillnader som går att 

utläsa är att gruppen ”Yrkesaktiva musiklärare” ansåg att kunskapsområdena ”Bruks- och 

ensembleinstrument” och ”Digitala verktyg och musikproduktion” är viktigare än vad gruppen 

”Musiklärarstudenter” ansåg. Musiklärarstudenterna rangordnade däremot kunskapsområdena 

”Huvudinstrument” och ”Ensemble- och körledning” högre än vad de yrkesaktiva musiklärarna 

gjorde. Längs grafens y-axel presenteras varje enskilt kunskapsområdes inverterade 

medelvärde. Detta betyder att ett högt värde indikerar att området är viktigt, till skillnad från de 

tidigare presenterade faktiska medelvärdet, där ett lågt värde indikerar att området är viktigt. 

Detta system används även i de grafer som visualiserar de övriga kunskapsområdena.    

 

 

 
Figur 8 – Jämförelse av hur de två olika urvalsgrupperna rangordnade de olika svarsalternativen för området ”Kunskap inom 

undervisningsämnet musik”.  

Längs x-axeln presenteras svarsalternativen från ”minst viktigast” till ”viktigast” utifrån urvalsgruppen 

musiklärarstudenters svar. Längs y-axeln presenteras utfallet utifrån det inverterade medelvärdet (Mi) för 

respektive svarsalternativ, beräknat genom att subtrahera det faktiska medelvärdet av ett svarsalternativ (Ms) från 

det totala antalet svarsalternativ (Ns). 

(Mi = Ns – Ms) 

 

I frågorna som berörde den av utbildningen givna möjligheten till tillgodogörande av den 

viktigaste kunskapen för området ”Kunskap inom undervisningsämnet musik”, samt 

möjligheten till tillgodogörande av relevant kunskap för området i allmänhet, så svarade såväl 

de yrkesaktiva musiklärarna som musiklärarstudenterna positivt (se fig. 9 nedan). 
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Grupp/Variabel Yrkesaktiva musiklärare Musiklärarstudenter 
Möjlighet till tillgodogörande 

av den viktigast kunskapen 
67.10% menar att 

möjligheten är god. 

71.00% menar att 

möjligheten är god. 
Möjlighet till tillgodogörande 

av relevant kunskap i 

allmänhet 

72.00% menar att 

möjligheten är god. 

73.20% menar att 

möjligheten är god. 

Figur 9 – Överblick av möjligheten till tillgodogörande av kunskap inom undervisningsämnet musik. 

Även i de frågor som handlade om huruvida de svarande upplever en brist på kunskap inom de 

angivna kunskapsområdena så ligger de båda urvalsgrupperna väl i linje med varandra. En 

skillnad går däremot att utläsa gällande bristen på relevant kunskap i allmänhet (se fig. 10 

nedan).  

 

Grupp/Variabel Yrkesaktiva musiklärare Musiklärarstudenter 
Saknad kunskap i 

utbildningen, % av svarande 
”Ljudteknik och liveljud”, 

57.32% 

 

”Digitala verktyg och 

musikproduktion”, 46.34%. 

”Ljudteknik och liveljud”, 

53.76% 

 

”Digitala verktyg och 

musikproduktion”, 31.18%. 
Brist på relevant kunskap i 

allmänhet 
70.70% menar att det inte är 

vanligt. 

 

7.30% menar att det är 

vanligt. 

30.10% menar att det inte är 

vanligt. 

 

24.70% menar att det är 

vanligt. 
Figur 10 – Överblick av bristen av kunskap inom undervisningsämnet musik.  

 

 

Kunskap bortom undervisningsämnet musik 
Även inom detta frågeområde överensstämmer de båda urvalsgruppernas svar väl med varandra 

(se fig.11 nedan). Båda grupperna uppgav att kunskapsområdet ”Elevkontakt” var viktigast, 

samt att kunskapsområdet ”Föräldrakontakt” var minst viktigt. De tydligaste skillnaderna som 

går att utläsa av grafen nedan är att musiklärarstudenterna förväntar sig att svarsalternativen 

”Stresshantering” och ”Ämnesundervisning” är mindre viktiga än vad de yrkesaktiva lärarna 

uppger att de är för dem i deras verksamhet. Svarsalternativet ”Administration” passar även in 

under denna beskrivning. Musiklärarstudenterna lägger istället större vikt i svarsalternativen 

”Elevkontakt”, ”Föräldrakontakt” och ”Ledaregenskaper”.  

 

 



 

25 

  

 
Figur 11 – Jämförelse av hur de två olika urvalsgrupperna rangordnade de olika svarsalternativen för området 

”Kunskap bortom undervisningsämnet musik”. 

Längs x-axeln presenteras svarsalternativen från ”minst viktigast” till ”viktigast” utifrån urvalsgruppen 

musiklärarstudenters svar. Längs y-axeln presenteras utfallet utifrån det inverterade medelvärdet (Mi) för 

respektive svarsalternativ, beräknat genom att subtrahera det faktiska medelvärdet av ett svarsalternativ (Ms) från 

det totala antalet svarsalternativ (Ns). 

(Mi = Ns – Ms) 

 

Ur tabellen nedan (fig. 12) kan utläsas att de båda urvalsgrupperna svarade i linje med varandra 

även gällande de frågor som berörde huruvida deras utbildning givit den möjlighet att 

tillgodogöra sig viktig och relevant kunskap för området ”Kunskap bortom undervisningsämnet 

musik”. En viss skillnad kan dock utläsas, som indikerar att musiklärarstudenterna i dagens 

utbildning överlag anser att möjligheten är lite bättre.  

 

Grupp/Variabel Yrkesaktiva musiklärare Musiklärarstudenter 
Möjlighet till tillgodogörande 

av den viktigast kunskapen 
43.40% menar att 

möjligheten är god. 

 

34.20% menar att 

möjligheten inte är god. 

43.90% menar att 

möjligheten är god. 

 

24.40% menar att 

möjligheten inte är god. 
Möjlighet till tillgodogörande 

av relevant kunskap i 

allmänhet 

42.10% menar att 

möjligheten är god. 

 

18.40% menar att 

möjligheten inte är god. 

53.70% menar att 

möjligheten är god. 

 

15.90% menar att 

möjligheten inte är god. 
Figur 12 - Överblick av möjligheten till tillgodogörande av kunskap bortom undervisningsämnet musik. 

 

I frågorna som handlade om saknad kunskap inom utbildningen kunde de tre högsta värdena 

noteras hos samma svarsalternativ för de båda urvalsgrupperna. Dessa svarsalternativ var 

”Administration”, ”Stresshantering” och ”Föräldrakontakt” (se fig. 13 nedan). Gällande brist 
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på relevant kunskap så uppvisar musiklärarstudenterna en större variation i sina svar än vad de 

yrkesaktiva musiklärarna gjorde.  

 

Grupp/Variabel Yrkesaktiva musiklärare Musiklärarstudenter 
Saknad kunskap i 

utbildningen, % av svarande 
”Administration”, 67.11% 

 

”Stresshantering”, 65.79%. 

 

”Föräldrakontakt”, 60.53% 

”Administration”, 46.20% 

 

”Stresshantering”, 53.80%. 

 

”Föräldrakontakt”, 43.70%. 
Brist på relevant kunskap i 

allmänhet 
71.10% menar att det inte är 

vanligt. 

 

7.90% menar att det är 

vanligt. 

31.70% menar att det inte är 

vanligt. 

 

39.00% menar att det är 

vanligt. 
Figur 13 – Överblick för bristen på kunskap bortom undervisningsämnet musik.  

 

 

 

Stress 
Detta frågeområde var det område som uppvisade de största skillnaderna mellan 

urvalsgruppernas svar. En likhet återfanns dock i att de både grupperna även i dessa frågor 

graderade samma svarsalternativ som minst respektive mest stressande. Den mest stressande 

faktorn för båda grupperna visade sig således vara ”Administrativa arbetsuppgifter” och den 

minst stressande visade sig vara ”Undervisning”. Den tydligaste skillnaden kan utläsas ur 

svarsalternativet ”Undervisning”, då musiklärarstudenterna graderade detta svarsalternativ med 

ett värde som var 0.67 enheter lägre än de yrkesaktiva musiklärarnas svar. 

Musiklärarstudenterna graderade istället svarsalternativen ”Föräldrakontakt”, ”Planering”, 

”Betyg och bedömning”, samt ”Stökiga elever” som mer stressande än vad de yrkesaktiva 

lärarna gjorde.  
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Figur 14 - Jämförelse av hur de två olika urvalsgrupperna rangordnade de olika svarsalternativen för området ”Stress” 

Längs x-axeln presenteras svarsalternativen från ”minst stressande” till ”mest stressande” utifrån urvalsgruppen 

musiklärarstudenters svar. Längs y-axeln presenteras utfallet utifrån det inverterade medelvärdet (Mi) för 

respektive svarsalternativ, beräknat genom att subtrahera det faktiska medelvärdet av ett svarsalternativ (Ms) från 

det totala antalet svarsalternativ (Ns). 

(Mi = Ns – Ms) 

 

Angående huruvida utbildningen givit de svarande möjlighet till tillgodogörande av den ovan 

nämnda viktigaste kunskapen, samt i allmänhet relevant kunskap, inom området ”Stress” svarar 

de båda urvalsgrupperna relativt lika. Det övergripande mönstret som kan utläsas är att 

utbildningen har varit bristfällig i sin förberedelse av studenten i frågor om stress och 

stresshantering.  

 

Grupp/Variabel Yrkesaktiva musiklärare Musiklärarstudenter 
Möjlighet till tillgodogörande 

av den viktigast kunskapen 
12.70% menar att 

möjligheten är god. 

 

53.50% menar att 

möjligheten inte är god. 

14.40% menar att 

möjligheten är god. 

 

46.10% menar att 

möjligheten inte är god. 
Möjlighet till tillgodogörande 

av relevant kunskap i 

allmänhet 

9.90% menar att möjligheten 

är god. 

 

43.70% menar att 

möjligheten inte är god. 

7.90% menar att möjligheten 

är god. 

 

57.90% menar att 

möjligheten inte är god. 
Figur 15 – Överblick av möjligheten till tillgodogörande av kunskap om stresshantering.  

I frågorna som handlar om hur stressade eller bekymrade de svarande är i/inför sitt yrkesliv 

uppvisade de yrkesaktiva musiklärarna höga värden (se fig. 16 nedan). En stor andel av 

musiklärarstudenterna uppger även att det känner sig bekymrade inför sitt framtida arbete och 

yrkesliv.  
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Grupp/Variabel Yrkesaktiva musiklärare Musiklärarstudenter 
Hur stressad/bekymrad är du 

i/inför ditt yrkesliv? 
33.80% upplever stress varje 

dag i sitt arbete. 

 

26.80% upplever stress 2-3 

dagar/vecka i sitt arbete. 

 

12.70% upplever stress 1 

dag/vecka i sitt arbete. 

6.60% är mycket bekymrade 

inför sitt yrkesliv. 

 

32.90% är bekymrade inför 

sitt yrkesliv.  

 

60.50% förhöll sig neutrala. 

Kumulativ % 73.20% känner sig stressade 

någon gång varje vecka. 

39.50% är i någon 

utsträckning bekymrade 

inför sitt yrkesliv. 
Figur 16 - Överblick över hur stressade/bekymrade de svarande är i eller inför sitt yrkesliv. 

 

 

 

Avslutande frågor 
Avslutningsvis fick de svarande förhålla sig till hur de upplevde att deras utbildning som 

helhet förbereder/förberedde dem inför det faktiska yrkeslivet. Resultatet kan ses i 

diagrammet nedan (fig. 17). 

 

Figur 17 - Överblick över utbildningens förberedelse som helhet. 
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ANALYS 
I detta kapitel kommer jag att analysera det ovan presenterade resultatet genom formell 

abduktiv slutledning, abduktiv rekontextualisering, induktiv slutledning och en enklare 

statistisk analys i form av Chi-Square-test. De tydligaste skillnaderna kommer att lyftas fram 

och presenteras utifrån samma disposition som ovan.  

 

 

Kunskap inom undervisningsämnet musik 
Inom frågeområdet ”Kunskap inom undervisningsämnet musik” svarade de båda 

urvalsgrupperna relativt likartat. Rörande de kunskapsområden som ansågs vara viktigast 

respektive minst viktiga var de båda grupperna helt överens med varandra. Gällande 

kunskapsområdet ”Bruks- och ensembleinstrument” kunde dock en skillnad i urvalsgruppernas 

gradering av kunskapsområdet identifieras. Vid analysen av denna skillnad upptäcktes ett 

signifikant samband mellan variablerna ”Bruks- och ensembleinstrument” och 

”Musikhögskola” för gruppen ”Yrkesaktiva musiklärare”. Detta samband indikerar att 

beroende på vid vilken musikhögskola den svarande musikläraren genomgått sin 

lärarutbildning så har kunskapsområdet ”Bruks- och ensembleinstrument” graderats olika.  

På grund av ett för lågt antal svarande från varje enskild musikhögskola kunde ingen vidare 

analys göras för att undersöka vilken eller vilka musikhögskolor som påverkar utfallet av detta 

samband mer eller mindre, men vetskapen om att ett signifikant samband finns kan fastslås. 

Viktigt att ta hänsyn till är, i linje med den kritiska realismen, även övriga faktorers påverkan 

på variabeln ”Bruks- och ensembleinstrument”. Variabeln ”Musikhögskola” är bara en möjlig 

påverkansfaktor på det aktuella kunskapsområdet. Detta signifikanta samband återfanns inte 

hos gruppen ”Musiklärarstudenter”. 

 Den ovan nämnda skillnaden kan även analyseras med hjälp av formell abduktiv 

slutledning istället för med statistisk analys för att nå en djupare förståelse. Genom att utgå från 

den tidigare presenterade modellen (fig. 1) för denna slutledningsprocess och tillämpa studiens 

nyttoperspektiv på kunskap som teoretiskt ramverk för den första premissen kan följande 

modell skapas; 

 
Abduktion 
Regel:  Kunskap som kan användas i praktiken tillskrivs ett egenvärde och anses som sann. 
Resultat:  De yrkesaktiva musiklärarna anser att kunskapsområdet ”Bruks- och ensembleinstrument” 
   är viktigare för yrkesrollen än vad musiklärarstudenterna gör.  
Fall:   De yrkesaktiva musiklärarna anser att kunskapsområdet ”Bruks- och ensembleinstrument” 
   är mer användbart i praktiken än vad musiklärarstudenterna gör. 
Figur 18 - Abduktiv analys av variabeln ”Bruks- och ensembleinstrument”. 

 

Med hjälp utav denna slutledningsprocess framkommer att en möjlig orsak till den skillnad som 

noterats är att de yrkesaktiva musiklärarna anser att kunskapsområdet är mer användbart i 

praktiken än vad musiklärarstudenterna gör. Denna orsak kan antas vara mycket rimlig då det 

är relativt lätt att föreställa sig att den yrkesaktiva musikläraren har en djupare och mer 

nyanserad förståelse för den faktiska praktiken än vad musiklärarstudenten har.  

 Ett signifikant samband identifierades även mellan variablerna ”Ort” och ”Digitala verktyg 

och musikproduktion” för gruppen ”Yrkesaktiva musiklärare”. Detta indikerar att beroende på 

inom vilken ort/stad den svarande musikläraren är verksam så anses kunskapsområdet ”Digitala 

verktyg och musikproduktion” vara olika viktigt för yrkesrollen. En möjlig förklaring till detta 

samband kan vara att musiklärare som är verksamma inom större städer också är verksamma 

inom skolor med en större budget och möjlighet till inköp av digital och modern utrustning. 

Om så är fallet så ställs även högre krav på lärarens kompetens inom detta kunskapsområde. 
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Att musiklärarstudenterna graderat detta kunskapsområde lägre än de yrkesaktiva musiklärarna 

skulle kunna ha sin förklaring i att musikhögskolorna idag har bättre kunnande såväl som 

resurser för att tillgodose studenten med kunskap inom detta område. En kunskap som inte var 

tillgänglig på samma vis för de äldre generationerna av musiklärare. Denna förklaring kan 

styrkas av det faktum att en mindre andel av gruppen ”Musiklärarstudenter” uppgivit att 

kunskapsområdet ”Digitala verktyg och musikproduktion” saknas i deras utbildning än av 

gruppen ”Yrkesaktiva musiklärare” (se fig. 10). Dessa förklaringar är, i likhet med de ovan 

presenterade förklaringarna för kunskapsområdet ”Bruks- och ensembleinstrument”, endast 

spekulativa och även i dessa fall bör medvetenheten om andra faktorers påverkan betonas.  

 Intressant för detta frågeområde är även att en majoritet på ca: 70% inom de både 

urvalsgrupperna anser att utbildningen förbereder dem väl i frågor som berör kunskap inom 

undervisningsämnet musik (se fig. 9). Att de båda grupperna i stora drag överensstämmer med 

varandra kan ses som en indikation om att den musiklärarutbildning som bedrivs idag 

förbereder studenterna relativt väl för att undervisa inom sitt ämne.  

 

 

Kunskap bortom undervisningsämnet musik 
Även inom frågeområdet ”Kunskap bortom undervisningsämnet musik” överensstämde de 

båda urvalsgruppernas svar väl med varandra. Gällande vilket kunskapsområde som ansågs 

viktigast respektive minst viktig var de båda grupperna helt överens. En skillnad noterades dock 

i hur grupperna hade graderat kunskapsområdet ”Ämnesundervisning”. Genom statistisk analys 

kunde inga signifikanta samband identifieras för någon av urvalsgrupperna gällande detta 

kunskapsområde. För att nå en djupare förståelse tillämpas därför den formellt abduktiva 

slutledningsprocessen även på detta fall. 

 
Abduktion 
Regel:  Kunskap som kan användas i praktiken tillskrivs ett egenvärde och anses som sann. 
Resultat:  De yrkesaktiva musiklärarna anser att kunskapsområdet ”Ämnesundervisning” 
   är viktigare för yrkesrollen än vad musiklärarstudenterna gör.  
Fall:   De yrkesaktiva musiklärarna anser att kunskapsområdet ”Ämnesundervisning” 
   är mer användbart i praktiken än vad musiklärarstudenterna gör. 
Figur 19 – Abduktiv analys av variabeln ”Ämnesundervisning”.  

 

I likhet med det föregående frågeområdet blir utfallet av den abduktiva slutledningsprocessen 

även i detta fall att den skillnad som noterats kan ha en möjlig förklaring i den svarandes 

faktiska erfarenhet av yrkets verklighet och praktik.  

 En annan skillnad som noterades rörde kunskapsområdet ”Stresshantering”. Även i detta 

fall hade de yrkesaktiva musiklärarna graderat kunskapsområdet högre än 

musiklärarstudenterna. Genom statistisk analys kunde ett signifikant samband identifieras 

mellan variablerna ”Musikhögskola” och ”Stresshantering” för gruppen ”Yrkesaktiva 

musiklärare”. Detta betyder att beroende på vid vilken musikhögskola den svarande 

musikläraren tog del av sin utbildning så har det aktuella kunskapsområdet graderats olika. En 

möjlig förklaring till detta samband kan vara att vissa musikhögskolor varit bättre på att belysa 

just stresshantering som ett kunskapsområde och därmed förberett och fostrat studenten till att 

tycka att kunskapsområdet är viktigt. En annan möjlig förklaring är motsatsen till den första, 

alltså att vissa musikhögskolor har brustit mer än andra i att belysa stresshantering som ett 

kunskapsområde. Huruvida det noterade sambandet är av positiv eller negativ karaktär kan inte 

fastställas i denna analys. En indikation om att det är ett negativt samband som identifierats kan 

däremot återfinnas i figur 13 där det framgår att en majoritet på över 60% av de yrkesaktiva 

musiklärarna uppgivit att just kunskapsområdet ”Stresshantering” saknats i deras utbildning. 
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En majoritet på över 50% kan även identifieras för gruppen ”Musiklärarstudenter” gällande 

samma fråga. Detta kan ses som en indikation om att utbildningen blivit lite bättre i att förbereda 

studenten inför den stress som yrkesrollen medför, men att bristen fortfarande är väldigt stor. 

Inga signifikanta samband kunde identifieras i relation till variabeln ”Stresshantering” för 

gruppen ”Musiklärarstudenter”. 

 Utöver kunskapsområdet ”Stresshantering” kan det noteras områdena ”Administration” 

och ”Föräldrakontakt” är två områden som även anses saknas i utbildningen (se fig. 13). Även 

fast inget av dessa kunskapsområden graderats som viktigast eller minst viktigt så är det en 

intressant skillnad att undersöka närmare. Gällande kunskapsområdet ”Administration” kunde 

ett signifikant samband finnas mellan variablerna ”Brist på kunskapsområdet administration i 

utbildningen” och ”Musikhögskola” för gruppen ”Musiklärarstudenter”. Detta är en indikation 

om att den upplevda bristen i hur väl utbildningen förbereder studenten för de administrativa 

arbetsuppgifterna som hör yrkesrollen till är beroende av vid vilken musikhögskola studenten 

tar del av sin utbildning. En möjlig förklaring till detta kan vara att vissa musikhögskolor 

presterar bättre i att förbereda studenten inför de administrativa arbetsuppgifterna. Huruvida 

sambandet är av positiv eller negativ karaktär kan alltså inte fastställas statistisk. Däremot kan 

vi se att en större andel av gruppen ”Yrkesaktiva musiklärare” uppgivit att denna kunskap 

saknades i deras utbildning än av gruppen ”Musiklärarstudenter”. Detta kan betyda att 

utbildningen överlag med tiden blivit bättre på att förbereda studenten i detta kunskapsområde, 

då färre studenter upplever denna brist idag än tidigare.  

 Angående kunskapsområdet ”Föräldrakontakt” kan en liknande skillnad ses som den som 

nyligen nämndes för området ”Administration”. Andelen svarande som anser att 

kunskapsområdet saknas i utbildningen är även här mindre i gruppen ”Musiklärarstudenter” än 

i gruppen ”Yrkesaktiva musiklärare”. Detta kan ses som en indikation om att utbildningen 

överlag blivit bättre i sin förberedelse av studenten gällande det aktuella kunskapsområdet. Inga 

signifikanta samband framkom i relation till detta kunskapsområde. 

  Avslutningsvis kan det noteras att de båda grupperna överlag svarat i linje med varandra 

inom detta frågeområde, men att det finns stora skillnader i hur de ser på vad som saknas i 

utbildningen. Den tydligaste skillnaden kan återfinnas i figur 13 där det framgår att de som idag 

studerar till musiklärare upplever att bristen på relevant kunskap i allmänhet är större än vad de 

tidigare generationernas musiklärare har uppgivit. Genom att analysera denna skillnad med 

hjälp av den formella abduktiva slutledningsmodellen kan denna modell skapas; 

 
Abduktion 
Regel:  Kunskap som kan användas i praktiken tillskrivs ett egenvärde och anses som sann. 
Resultat:  De som studerar till musiklärare idag upplever en större brist på relevant kunskap i sin utbildning.  
Fall A:  Utbildningens brister i att tillgodose studenten med relevant kunskap har ökat. 
Fall B:  Studentens medvetenhet om yrkesrollens verklighet har ökat. 
Figur 20 – Abduktiv analys av utbildningens brister.  

 

I denna modell har jag valt att ta fram två möjliga slutsatser. Den första förklarar den noterade 

skillnaden genom att påstå att utbildningen försämrats, medan den andra förklarar samma 

skillnad genom att påstå att studenternas medvetenhet om yrket idag är större än vad den varit 

tidigare.  
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Stress 
Detta frågeområde var det område där skillnaderna mellan de båda urvalsgruppernas svar var 

som allra störst. Trots detta så är de överens om vilka faktorer som anses eller förväntas vara 

mest respektive minst stressande i yrkeslivet. En tydlig skillnad kunde dock noteras gällande 

stressfaktorn ”Undervisning”. De yrkesaktiva lärarna anser i detta fall att faktorn 

”Undervisning” är mer stressande än vad musiklärarstudenterna förväntar sig att den ska vara. 

Ett signifikant samband kunde identifieras mellan variablerna ”Undervisning” och 

”Musikhögskola” för gruppen ”Musiklärarstudenter” i denna fråga. Detta indikerar att 

studentens upplevelse av hur stressande hen förväntar sig att faktorn ”Undervisning” kommer 

vara i verklighetens yrkesliv är beroende av vid vilken musikhögskola hen tar del av sin 

utbildning. Detta samband återfanns inte hos de yrkesaktiva musiklärarna. En möjlig förklaring 

till varför de yrkesaktiva musiklärarna anser att stressfaktorn ”Undervisning” är mer stressande 

än vad musiklärarstudenterna uppgivet är även denna gång att de har en större erfarenhet av 

yrkeslivets faktiska verklighet. Genom att göra ett antagande om att undervisningen i dagens 

skola sker i en kontext där läraren ses som en auktoritet i klassrummet så kan en 

rekontextualisering av den noterade skillnaden göras. Rekontextualiseringen sker genom att den 

abduktiva slutledningsprocessens första premiss ersätts med Anderssons (2000) teori om 

lärarens förlorade auktoritet i klassrummet. I figuren nedan presenteras tankeoperationen; 

 

 
Abduktiv rekontextualisering av undervisningen som stressfaktor utifrån Anderssons (2000) teori 
Regel:  Lärarens auktoritet är inte längre per automatik given.   
Resultat:  De yrkesaktiva musiklärarna upplever att undervisningen är mer stressande än 
   vad musiklärarstudenterna förväntar sig att den kommer vara.  
Fall:   De yrkesaktiva musiklärarna upplever en brist på auktoritet i sin undervisning 
   som musiklärarstudenterna ännu inte mött. 
Figur 21 - Abduktiv rekontextualisering av undervisningen som stressfaktor utifrån Anderssons (2000) teori. 

 

Genom att göra detta antagande och rekontextualisera situationen på ovanstående vis kan en 

slutsats nås som pekar på att de yrkesaktiva musiklärarna saknar de nödvändiga verktygen som 

idag behövs för att nå auktoritet i klassrummet. I likhet med tidigare fall kan denna 

förklaringsmodell inte bekräftas via statistisk analys, men indikationer om dess giltighet kan 

förklaras av andra faktorer. En majoritet på 43.7% av de yrkesaktiva musiklärarna uppger att 

de i sin utbildning saknade relevant kunskap inom detta frågeområde, vilket kan ses som en 

indikation om att den ovan givna förklaringsmodellen besitter en relativt stark giltighet. 

Intressant är även att 57.9% av gruppen ”Musiklärarstudenter” uppger att de upplever samma 

brist i sin utbildning idag. Detta pekar antingen på att utbildningens brister i denna förberedelse 

ökat, eller att studenten idag har en större medvetenhet om situationen.  

 Ett signifikant samband kunde även identifieras mellan variablerna ”Undervisning” och 

”Termin” för gruppen ”Musiklärarstudenter”. Detta pekar på att beroende på hur långt kommen 

studenten är i sin utbildning så förväntas faktorn ”Undervisning” vara mer eller mindre 

stressande. Genom att studera utfallet i denna fråga kan en tendens som pekar på att faktorn 

”Undervisning” förväntas vara mindre stressande i utbildningens senare terminer noteras. Om 

antagandet att studenten under utbildningens gång utvecklar sin ämnes- och 

undervisningsskicklighet görs kan denna förklaringsmodell ses som rimligt. Rimligt är även att 

förvänta sig att studenten utvecklas under sin utbildning.  

  Den stressfaktor som av båda urvalsgrupper ansågs vara mest stressande var 

”Administrativa arbetsuppgifter”. Detta utfall är intressant att undersöka närmare i relation till 

att samma variabel i det föregående frågeområdet graderades som näst minst viktigt, samt att 
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det är ett av de kunskapsområden som båda urvalsgrupper uppgivit att de känt en stor saknad 

av i sin utbildning. Detta samband kan beskrivas induktivt på följande vis; 

 
Induktion 
Fall:   Båda urvalsgrupperna har uppgivit att kunskapsområdet ”Administrativa arbetsuppgifter” 
    har saknats eller saknas i deras utbildning. 
Resultat:  De administrativa arbetsuppgifterna anses av båda urvalsgrupper vara den mest 
    stressande faktorn i yrkeslivet. 
Regel:  De kunskapsområden som saknas i utbildningen upplevs som stressande i yrkeslivet.  
Figur 22 – Induktiv analys av variabeln ”Administrativa arbetsuppgifter” och faktorer till stress.  

 

Denna modell antyder att det som upplevts som en brist i utbildningen också upplevs som 

stressande i yrkeslivet. När denna modell anpassas på de övriga stressfaktorerna och 

kunskapsområdena kan lika tydliga samband dock inte identifieras. Detta är i sig inget 

överraskande, men det blir än mer viktigt att påpeka att i linje med den kritiska realismen så är 

utbildningens brister enbart en tänkbar faktor som påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad 

stress i yrkeslivet.  

 Något som även måste lyftas är att inom detta frågeområde har en majoritet på över 70% 

av de yrkesaktiva musiklärarna uppgivit att de känner sig stressade vid ett eller flera tillfällen 

varje vecka i sitt yrkesliv. Av musiklärarstudenterna uppger även nära 40% att i någon 

utsträckning känner sig bekymrade inför sitt framtida yrkesliv. Detta kan ses om en indikation 

om att utbildningen, såväl nu som förr, har varit bristfällig i att förbereda studenten inför den 

verklighet som yrkeslivet faktiskt innebär. Gällande gruppen ”Musiklärarstudenter” kan detta 

utfall även ses som en indikation om att deras medvetenhet om yrkeslivets verklighet har ökat, 

men med tanke på de stora brister som påpekas av gruppen rörande ”Stresshantering” i figur 13 

så kan den stora andelen bekymrade studenter ändå anses, till viss del, bero av en bristande 

utbildning.   
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DISKUSSION 
Detta kapitel inleds med en övergripande sammanfattning av vad som genom analysen av 

studiens empiri framkommit. Vidare kommer resultatet av analysen att ställas i relation till den 

bakgrund och tidigare forskning som presenterats. Kapitlet disponeras av rubriker som 

namngivits utifrån de mönster och upptäckter som gjorts genom analysen. Avslutningsvis förs 

en reflektion över studiens genomförande. 

 

 

Sammanfattning av analys 
Syftet med denna studie var att undersöka musiklärarstudenters och yrkesaktiv musiklärares 

attityder till yrkesrollens kunskapskrav. I studien har det framkommit att de båda 

urvalsgrupperna till stora delar ligger väl i linje med varandra angående vilka kunskaper som 

anses vara viktiga samt mindre viktiga för yrkesrollen, såväl inom som bortom 

undervisningsämnet musik. Vissa skillnader har emellertid kunnat identifieras. Dessa skillnader 

handlar huvudsakligen om att utbildningen brister i att förbereda studenten dels inför de 

administrativa arbetsuppgifter som yrket medför, dels inför att hantera den stress som yrket 

innebär. Gällande dessa brister verkar det som att den utbildning som bedrivs idag har 

förbättrats jämfört med tidigare utbildningar, men det finns fortfarande många områden som 

kan förbättras.  

 Vidare har det i flertalet fall framkommit en tvetydighet gällande huruvida det är 

utbildningen som brister i sin förberedelse eller om det är studentens medvetenhet om yrkeslivet 

som ökat. Denna dualitet har visat sig såväl inom som bortom undervisningsämnet musik.  

 Något som genom denna studie har framkommit väldigt tydligt är att många, såväl 

yrkesaktiva som studenter, känner sig stressade eller bekymrade i eller inför sitt yrke. Det som 

stressar båda urvalsgrupperna mest är de administrativa arbetsuppgifterna. Samma område har 

av båda grupperna även ansetts saknas i deras utbildning. Detta indikerar att det kan finns ett 

samband mellan vad som saknas i utbildningen och vad som i yrket upplevs som stressande. 

  

 

Problematiken bortom ämnesundervisningen  
I dagens skola ställs nya krav på den som antar uppdraget att vara musiklärare. Dessa krav 

återfinns inte inom lärarens specifika undervisningsämne utan existerar bortom detta. Det är 

således inte själva ämnesundervisningen som ligger till grund för den negativa utvecklingen av 

lärarnas arbetsmiljö som Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljörapporter (2011; 2013; 2015) och 

Försäkringskassans statistik (2015) pekar på, utan svar måste sökas bortom denna. På samma 

vis som upplevelsen av den arbetsrelaterade stressen enligt Andersson och Engstrand (2016) 

inte kan härledas till något specifikt undervisningsämne kan inte heller den förändrade 

kravbilden på läraren göra det. Denna indikation om undervisningsämnets ringa betydelse bör 

istället tolkas som att det finns ett samband mellan förändringen i kravbilden på läraren och den 

ökade upplevelsen av den arbetsrelaterade stressen  

I denna studie har det framkommit att de administrativa arbetsuppgifterna och den bristande 

kunskapen om stresshantering är de två främsta områden där yrkesrollens kunskapskrav har 

förändrats. Denna upptäckt ligger i linje med Karlssons (2014) studie där hon fann att samma 

två områden ansågs ha saknats i utbildningen, samt att denna avsaknad senare orsakat en ökad 

upplevelse av den arbetsrelaterade stressen. Likheten mellan föreliggande studie och Karlssons 

studie tolkar jag även som ett argument för att det ovan nämnda sambandet mellan förändringen 

i kravbilden på läraren och den ökade upplevelsen av arbetsrelaterad stress kan anses vara av 

sann karaktär. Wingren och Huss (2008) fann även i sin studie detta samband mellan brister i 

utbildningen och den ökade upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Utifrån detta kan en slutsats 
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om att den breda grundkompetensen om undervisningsämnet som Güsewell, Joliat och Terrien 

(2016) lägger stor vikt vid inte utgör en tillräckligt stark grund att stå på för den som är lärare i 

dagens skola dras.  

 

 

Bristande utbildning eller ökad medvetenhet 
Denna studie har även visat på att den kan finnas olika förklaringsmodeller som måste tas 

hänsyn till innan några antaganden om lärarutbildningens eventuella brister görs. 

Förklaringsmodellerna, som anspelas på i denna rubrik, utgörs av en tvetydighet mellan 

huruvida ett observerat resultat beror av faktiska brister i lärarutbildningen eller av en ökad 

medvetenhet om yrkets utmaningar bland dagens lärarstudenter. Om antagandet görs att 

studentens medvetenhet har ökat så kan detta ställas i relation till Güsewells, Joliats och 

Terriens (2016) beskrivning av vad de kallar för rationell kunskap och skapande av riktlinjer. 

Med detta avser författarna att utbildningens syfte är att lära studenten att på egen hand tolka 

och anpassa den givna kunskapen till verksamheten. Om utbildningen har lyckats med detta 

skulle det kunna resultera i en ökad medvetenhet om yrkets utmaningar.  

 

 

Stress som en del av yrkesrollen 
Att behöva acceptera stress som en del av ens yrkesroll bör inget yrke behöva göra, men för 

läraryrket ser det ut som att stress idag är en del av yrkesrollen. Resultatet av denna studie har 

visat att en väldigt stor andel av såväl yrkesaktiva musiklärare som musiklärarstudenter 

upplever stress och bekymmer som kan kopplas till deras yrke.  

Den tydligaste faktorn bakom upplevd arbetsrelaterad stress som denna studie har kunnat 

visa är de administrativa arbetsuppgifterna som idag tillskrivs läraryrket. Detta är även ett av 

de områden som i studie ansetts vara mest bristande inom lärarutbildningen. Denna problematik 

kan härledas ändå tillbaks till år 1991, då huvudmannaskapet för skolan flyttades från staten till 

den enskilda kommunen. I och med denna förändring av skolans styrning har en växande 

obalans mellan arbetstid och arbetsbelastning uppstått. Denna obalans har både Karlsson (2014) 

visat på nationellt och Matthews och Koner (2017) internationellt. Eftersom att samma 

problematik identifierats både på nationell och internationell nivå så kan kommunaliseringen 

av den svenska skolan inte antas vara den enda bidragande faktorn till denna obalans, men 

otvivelaktigt en nationellt viktig faktor. Resultatet av denna studie pekar även på att denna 

problematik fortfarande är aktuell vid tidpunkten för studiens genomförande, även fast det har 

passerat mer än 20 år sedan skolan kommunaliserades.  

 

 

Framtidens lärarutbildning 
Även fast denna studie, genom att jämföra studentperspektivet med de yrkesaktivas perspektiv, 

visat att dagens musiklärarutbildning överensstämmer relativt väl med verklighetens yrkesliv 

så finns det fortfarande stora problem som måste åtgärdas. Studien har visat att administrativa 

arbetsuppgifter och den bristande kunskapen om stresshantering är två stora problemområden 

som förekommer inom yrket. Det har även visats att detta inte är några nya problemområden, 

utan att de funnits med i bilden under en längre tid. Trots vetskapen om dessa problem så har 

de alltså ännu inte åtgärdats eller belysts i utbildningen av nya lärare.  

 Andersson (2000) menar att den tidigare lärarutbildning, innan reformen år 2001, befann 

sig i en egen sfär som var frånskild verkligheten. Även om jag inte helt kan sympatisera med 

denna beskrivning, då det är uppenbart att det finns många saker som fungerar bra i den nutida 

utbildningen, så måste jag ändå ge honom rätt i fråga om administration och stresshantering. 
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Att dessa problem fortfarande, trots att utbildningen genomgått två omfattande reformer sedan 

skolans kommunalisering år 1991, inte har åtgärdats eller givits utrymme i de gemensamma 

examensmål som styr dagens lärarutbildning är en bekymmersam insikt. Den sfär som 

Andersson beskriver kan inom dessa områden fortfarande sägas vara högst aktuell och 

närvarande. Inför valåret 2014 visade Socialdemokraterna dock en vilja att inte göra några 

drastiska förändringar av den senaste versionen av lärarutbildningen, utan låta den vila och 

utvecklas. Huruvida detta är en åtgärd som är tillräcklig för att lösa de svårigheter som finns får 

inom ramen för denna studie vara osagt. Tydligt är dock att efter 17 år med en kommunaliserad 

skola så har dessa problemområden inte förbättrats och yrkesfältet visar, i och med lärarbristen 

och ökningen av den arbetsrelaterade stressen, ett starkt behov av förändring. En intressant 

fråga till följd av detta blir således huruvida det är dags att överväga idéen om att återförstatliga 

skolan.  

 

 

Avslutande reflektion 
 

Metoddiskussion 
Den kritiska realismen har i denna studie fungerat väl som metodansats, då den erbjudit en 

systematik och struktur som varit till stor hjälp. Att arbeta strukturerat och systematiskt är något 

som betonas inom den kritiska realismens riktlinjer (Danermark, Ekström, Jakobsen & 

Karlsson, 2003) för vetenskapliga studier och har i detta fall hjälpt mig dels med att strukturera, 

utforma och avgränsa den enkätundersökning som utgjort studiens dataskapande metod, dels 

med att skapa ett förhållningssätt till studiens empiri och analysen av denna. Den kritiska 

realismens medvetenhet om olika objekts komplexa natur har även varit till stor hjälp i 

utformandet och förståelsen av olika förklaringsmodeller och mekanismer bakom den 

observerade empirin.  

 Den främsta fördelen med att låta analysen av studiens empiri inspireras av den kritiska 

realismens olika former av mer eller mindre logiska slutledningsmodeller har varit att den givit 

en struktur till arbetsprocessen. Istället för att planlöst söka efter eventuella samband i studiens 

empiri har det med hjälp av de olika slutledningsmodellerna varit möjligt att föra logiska 

resonemang kring intressant upptäckter. Detta med en tydlig målbild om att skapa en 

förklarande modell, samtidigt som ansatsen bidragit med en medvetenhet om att det kan finnas 

en mängd olika orsaker bakom ett studerat samband i empirin.  

 Den främsta nackdelen med den valda ansatsen har varit dess öppenhet och komplexitet. 

Då den kritiska realismen utgör en kritik mot såväl positivismen som realismen (Danermark, 

Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003) har det varit utmanande att skapa en förståelse för vad 

som faktiskt är den kritiska realismens metod. Efter en tid utvecklades dock en förståelse om 

att den kritiska realismens metod främst handlar om att arbeta strukturerat och systematiserat 

(ibid.), vilket jag ovan lyft som ett positivt bidrag för studien. På grund av den mer kvantitativa 

struktur och systematik som jag valt i denna studie finns det därför en risk att vissa 

bakomliggande orsaker för exempelvis upplevelsen av arbetsrelaterad stress förbisetts. Även 

fast designen av studiens enkätundersökning har en stark utgångspunkt i tidigare kvalitativa 

forskningsstudier och -rapporter är det viktigt att belysa den komplexitet som finns kopplad till 

upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Denna studie har visat hur ett på förhand utvalt antal 

faktorer inom skola och undervisning kan upplevas i förhållande till arbetsrelaterad stress, men 

andra ansatser spelar samtidigt en mycket viktig roll i belysandet av andra faktorer som i denna 

studie har bortsetts från. En kvalitativ intervjustudie skulle t.ex. kunna erbjuda informanterna 

större frihet i valet av begrepp och formuleringar.  

 Viktigt att lyfta i diskussionen om studiens metod är även begreppen reliabilitet och 

validitet. I fråga om studiens validitet, alltså hur väl studien lyckats mäta det som faktiskt syftas 
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till att mäta, anser jag att denna studie lyckats väl och kan tillskrivas relativt hög validitet (Lantz, 

2011). Studiens resultat har visat sig stämma väl överens med resultaten från den tidigare 

forskning och bakgrund som lyfts tidigare i texten. En bidragande faktor till detta kan vara att 

studien tagit utgångspunkt just i den tidigare forskningen. Enkätundersökningens innehåll har 

således utformats i linje med resultaten från tidigare forskning inom ämnet, vilket betyder att 

samma begrepp har använts i undersökningen. Att resultaten då stämmer överens med varandra 

tolkar jag som att ingen större förändring har skett inom urvalsgrupperna för studierna, vilket 

indikerar att de problem som tidigare visats på fortfarande lever kvar. Viktigt att belysa är dock 

att samma metod, alltså användandet av samma begrepp som tidigare forskning, kan bidra till 

att begränsa studiens resultat till att visa just samma tendenser som tidigare studier. 

 I fråga om studiens reliabilitet blir diskussionen dock mer komplex. Lantz (2011) beskriver 

reliabilitetsbegreppet som ett mått av studiens tillförlitlighet, och då med fokus på 

sannolikheten för slumpmässiga avvikelser. För att undvika slumpmässiga utfall i 

enkätundersökningens olika frågor har jag i den digitala designen låtit alla svarsalternativ 

randomiseras, vilket i praktiken innebär att svarsalternativen inte presenterats i samma ordning 

för alla informanter. Detta minimerar det felaktiga utfall som kan uppstå om det finns en tendens 

hos de svarande att snabbt vilja genomföra enkäten och därav alltid välja t.ex. det förta 

svarsalternativet (Edling & Hedström, 2003). I frågor där uppgiften varit att rangordna en 

uppsättning begrepp så har även dessa randomiserats. Detta för att undvika att någon form av 

inneboende värdering av begreppen systematiskt presenteras för de svarande. Att randomisera 

enkätundersökningen på detta vis ser jag som en metod för att minska risken för systematiskt 

slumpmässiga svar och det blir således ett sätt att styrka studiens reliabilitet. 

 En annan aspekt som blir viktig i fråga om reliabilitet är gällande vilka som faktiskt svarat. 

Genom att analysera svarsfrekvensen kan det upptäckas att de svarande som inte valt att slutföra 

hela enkätundersökningen avbrutit den redan vid den första rangordningsfrågan, alltså direkt 

efter de demografiska frågorna. I förhållande till det frågeområde som berör yrkesrollens 

upplevelse av arbetsrelaterade stress skulle detta kunna ses som en indikation om att de 

svarande som inte valt att slutfört enkätundersökningen har ansett sig ha för lite tid över för 

detta. Utifrån detta antagande ligger det även nära till hands att anta att de svarande som inte 

slutfört undersökningen också är de som känner sig mest stressande. Frågan som blir intressant 

att ställa utifrån dessa antaganden är då huruvida resultatet av studien blivit annorlunda ifall 

även de mest stressande individerna hade svarat på alla frågor. Med utgångspunkt i detta 

resonemang finns det en möjlighet att studiens reliabilitet och validitet påverkats av det relativt 

stora bortfallet i svarsfrekvens och att resultatet, med antagandet att alla slutfört 

undersökningen, då skulle kunna peka på att arbetsmiljön faktiskt förändrats ännu mer i negativ 

riktning i fråga om den arbetsrelaterade stressen än vad det faktiska resultatet visat. 

 

 

Vidare forskning 
Denna studie har visat hur yrkesaktiva musiklärare och musiklärarstudenter ser på och 

förhåller sig till yrkesrollens kunskapskrav. Detta är dock en fråga som alltid förhåller sig till 

den kontext som den svarande rör sig inom. I denna studie var det empiriska underlaget för 

litet för att kunna dra några slutsatser om hur olika kontexter påverkar förhållningsättet till 

yrkesrollens kunskapskrav och det vore därför intressant att i framtiden se forskning som har 

en tydligare utgångspunkt i att jämföra olika kontexters förhållande till och påverkan på 

yrkets kunskapskrav. Kontexter som jag rekommenderar kommande forskning att närmare 

undersöka är främst de olika skolformerna och de olika musikhögskolorna. Påverkas attityden 

till yrkesrollens kunskapskrav av den kontext inom vilken individen är utbildad och/eller 

yrkesaktiv? 
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 Intressant att se vore även en liknande, kontextbaserad, undersökning som har ett tydligt 

fokus på upplevelsen av arbetsrelaterad stress. I denna fråga är min rekommendation om 

vidare forskning dels att kvantitativt kartlägga huruvida vissa skolformer innebär olika grad 

av arbetsrelaterad stress, dels att fenomenologiskt undersöka essensen av den arbetsrelaterade 

stressen inom olika skolformer. 

 Avslutningsvis väcker resultatet av denna studie en fråga om huruvida den 

musiklärarutbildning som ges vid de olika musikhögskolorna är likvärdig eller inte. 

Tendenser om att den inte är likvärdig kan ses i studiens empiri, men underlaget är dock för 

bristande för att kunna dra några slutsatser i frågan. Det vore därför mycket intressant att se 

framtida forskning som utifrån utbildningens gemensamma examensmål granskar de olika 

musikhögskolornas lärarutbildning utifrån ett likvärdighetsperspektiv. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Informationsbrev till informanterna 
 

Hej! 

Mitt namn är Niklas Jönsson och jag studerar ämneslärarprogrammet, termin 9, vid 

Musikhögskolan, Örebro universitet. Under denna termin genomför jag mitt examensarbete 

och har inom ramen för detta utformat en kortare enkätundersökning som jag nu söker 

informanter till. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara och kräver inget för- eller 

efterarbete. 

 

Vem svarar på enkäten? 

Du som ombedes att svara på denna enkät är registrerad på ämneslärarprogrammet vid någon 

av landets sex musikhögskolor. Vilket stadie din utbildning riktar sig mot är utan betydelse. 

Hur långt kommen du är i din utbildning är inte heller av betydelse. Det viktiga är att du 

studerar till lärare i musik på något vis. 

 

Påbörja enkät 

https://sv.surveymonkey.com/r/KYKS7CZ 

 

Varför kontaktar jag Dig? 

Du som får denna förfrågan är antingen administratör vid en musikhögskola, verksam inom 

en studentkår eller musiklärarstudent vid en av landets sex musikhögskolor. Om du är 

administratör vid en musikhögskola så är min önskan att du vidarebefordrar denna förfrågan 

till de musiklärarstudenter som är registrerade vid den musikhögskola där du är verksam. Om 

du är verksam inom en studentkår så är min önskan att du vidarebefordrar denna förfrågan i 

något för er lämpligt forum där den når fram till era musiklärarstudenter. Om du är 

musiklärarstudent så är min önskan att du besvarar enkäten. 

 

Vad är syftet med denna undersökning och uppsats? 

Syftet med denna enkät är att undersöka musiklärarstudenters attityder till yrkesrollens 

kunskapskrav. Parallellt med denna enkät undersöks även attityderna hos yrkesaktiva 

musiklärare inom de kommuner där det finns en musikhögskola. Resultaten från de båda 

grupperna kommer sedan att jämföras för att undersöka dels om synen på relevant kunskap är 

densamma hos de yrkesaktiva musiklärarna som hos musiklärarstudenterna, dels om det finns 

liknande styrkor och/eller brister mellan musikhögskolornas lärarutbildningar. 

 

Hur hanteras mina svar och min information? 

Du som väljer att svara på denna enkät kommer att göra det helt anonymt. Efter avslutad 

undersökning, analys och godkännande för publikation kommer all insamlad data att raderas. 

Den data som samlas in i samband med denna undersökning kommer endast att användas 

inom ramen för den aktuella undersökningen och således inte delas vidare för andra ändamål. 

Att besvara denna enkät är helt frivilligt och du är fri att avbryta din medverkan när du vill. 

 

Kontakt 

Om Du har några frågor om enkäten eller undersökningen i stort är du välkommen att 

kontakta mig vi mail på adressen nedan. 

 

Tack för att Du tar dig tid att besvara och/eller vidarebefordra denna förfrågan. 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/KYKS7CZ
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MvH 

   Niklas Jönsson 

   niklas.jnsson.undersokning@gmail.com 
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Bilaga 2 –  Musiklärarstudenters attityder till yrkesrollens kunskapskrav 
 

Demografiska frågor 
 

1. Jag identifierar mig som… 

Man/Kvinna/Icke-binär. 

 

2. Ålder? 

Svara med siffror. 

 

3. Jag studerar ämneslärarprogrammet vid musikhögskolan i… 

Piteå, Malmö, Göteborg, Örebro, Stockholm, Ingesund. 

 

4. Min inriktning i utbildningen är mot… 

Gymnasiet, Grundskolan, Annan (fritext). 

 

5. Min profilering inom utbildningen är… 

Instrument och ensemble 

Estetisk kommunikation 

Rytmik, Musikproduktion 

Körsång och -ledning 

Arrangering och komposition 

Annat ämne (ex. engelska, matematik) 

Övrigt (fritext) 

 

6. Jag studerar nu termin… 

Svara med siffror/heltal. 

 

7. Jag har tidigare erfarenhet av att arbeta som musiklärare. 

Ja/Nej 

 

 

Kunskap inom undervisningsämnet musik 

 
8. Vilka kunskapsområden förväntar du dig vara viktigast för att klara av det övergripande 

arbetet som musiklärare? (Rangordna alternativen från viktigast till minst viktigt, där 

1=viktigast och 7=minst viktigt.) 

Musikteori 

Ensembleledning (inkl. körledning) 

Huvudinstrument 

Bruks- och ensembleinstrument (inkl. sång) 

Digitala verktyg/Musikproduktion 

Ljudteknik/Liveljud 

Pedagogik/Didaktik/Metodik 

 

9. Hur väl skulle du säga att din utbildning ger dig möjlighet att tillgodogöra dig den 

kunskap som du ovan graderat som viktigast? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl  
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10. Hur väl skulle du säga att din utbildning ger dig möjlighet att tillgodogöra dig relevant 

kunskap för undervisningsämnet musik i allmänhet? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl  

 

11. Upplever du att något av dessa kunskapsområden saknas i din utbildning? (Flera 

alternativ kan väljas) 

Musikteori 

Ensembleledning (inkl. körledning) 

Huvudinstrument 

Bruks- och ensembleinstrument 

Digitala verktyg/Musikproduktion 

Ljudteknik/Liveljud 

Pedagogik/Didaktik/Metodik 

Nej, inget saknas 

Annat (fritext) 

 

12. Hur vanligt förekommande är det att du upplever en brist på nödvändig kunskap inför 

ditt framtida arbete som musiklärare? 

Inte alls vanligt – Inte vanligt – Varken vanligt eller inte vanligt – Vanligt – Mycket 

vanligt 

 

13. Beskriv på vilket sätt du upplever denna brist. (Om den svarande på fråga 12 svarat 

”Vanligt” eller ”Mycket vanligt”) 

Fritextsvar.  

 

Kunskap bortom undervisningsämnet musik 

 
14. Vilka kunskapsområden förväntar du dig vara viktigast för att klara av det övergripande 

arbetet som lärare? (Rangordna alternativen från viktigast till minst viktigt, där 

1=viktigast och 8=minst viktigt.) 

Administration 

Stresshantering 

Planering 

Ämnesundervisning 

Ledaregenskaper 

Föräldrakontakt 

Elevkontakt 

Betyg och bedömning 

 

15. Hur väl skulle du säga att din utbildning ger dig möjlighet att tillgodogöra dig den 

kunskap som du ovan graderat som viktigast? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl  

 

16. Hur väl skulle du säga att din utbildning ger dig möjlighet att tillgodogöra dig relevant 

kunskap för ditt framtida arbete som lärare i allmänhet? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl 
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17. Upplever du att något av dessa kunskapsområden saknas i din utbildning? (Flera 

alternativ kan väljas? 

Administration 

Stresshantering 

Planering 

Ämnesundervisning 

Ledaregenskaper 

Föräldrakontakt 

Elevkontakt 

Betyg och bedömning 

Nej, inget saknas 

Annat (fritext) 

 

18. Hur vanligt förekommande är det att du upplever en brist på nödvändig kunskap inför 

ditt framtida arbete som lärare? 

Inte alls vanligt – Inte vanligt – Varken vanligt eller inte vanligt – Vanligt – Mycket 

vanligt 

 

19. Beskriv på vilket sätt du upplever denna brist. (Om den svarande på fråga 18 svarat 

”Vanligt” eller ”Mycket vanligt”) 

Fritextsvar.  

 

Stress 

 
20. Vilka faktorer förväntar du dig vara mest stressande i ditt framtida arbete? (Rangordna 

alternativen från mest stressande till minst stressade, där 1=mest stressande och 8=minst 

stressande,) 

Planering 

Administrativa arbetsuppgifter 

Elevfrånvaro 

Undervisning 

Stökiga elever 

Betyg och bedömning 

Föräldrakontakt 

Schemabrytande aktiviteter 

 

21. Hur väl skulle du säga att din utbildning ger dig möjlighet till att förbereda dig inför att 

hantera den faktor som du ovan graderat som mest stressande? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl  

 

22. Hur väl skulle du säga att din utbildning ger dig möjlighet till att förbereda dig inför att 

hantera stress relaterad till ditt framtida arbete i allmänhet? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl 

 

23. Hur bekymrad är du inför ditt framtida arbete? 

Inte alls bekymrad – Inte bekymrad – Varken bekymrad eller inte bekymrad – Bekymrad 

– Mycket bekymrad  
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Avslutande frågor 

 
24. Hur väl skulle du säga att din utbildning som helhet förbereder dig inför att arbeta som 

musiklärare och lärare? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl  

 

25. Vad anser du är det viktigaste och mest akuta att förändra i utbildningen av nya 

musiklärare och/eller lärare? 

Fritextsvar.  
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Bilaga 3 – Yrkesaktiva musiklärares attityder till yrkesrollens kunskapskrav 
 

Demografiska frågor 

 
26. Jag identifierar mig som… 

Man/Kvinna/Icke-binär 

 

27. Ålder? 

Svara med siffror. 

 

28. Antal år som yrkesaktiv musiklärare? 

Svara med siffror. Om mindre än 1 år, vänligen svara 0. 

 

29. Jag är huvudsakligen verksam i ______ stad/kommun/område. 

Piteå 

Örebro 

Malmö 

Stockholm  

Göteborg 

Ingesund (Arvika) 

Annan (fritext) 

 

30. Jag är verksam inom…  

(Flera alternativ kan väljas) 

Förskolan 

Låg- och mellanstadiet 

Högstadiet 

Gymnasiet 

Kultur-/musikskolan 

Annan (fritext) 

 

31. Jag undervisar i (antal) ämnen. 

1, 2, 3, fler än 3 

 

32. Jag har genomgått en musiklärarutbildning. 

Ja/Nej 

 

33. Jag tog del av musiklärarutbildningen vid musikhögskolan i…. 

(Om ”Ja” på fråga 7) 

Piteå 

Malmö 

Göteborg 

Örebro 

Stockholm 

Ingesund 

Annan (fritext) 

 

34. Har du genomgått någon annan form av pedagogisk utbildning på eftergymnasial nivå? 

(Om ”Nej” på fråga 7) 

Ja/Nej 
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35. Vilken form av pedagogisk utbildning? 

(Om ”Ja” på fråga 9) 

Fritextsvar. 

 

36. Jag examinerades från min utbildning år… 

(Om du saknar utbildning, vänligen svara 0) 

Svara med siffror. 

 

 

Kunskap inom undervisningsämnet musik 

 
37. Vilka kunskapsområden skulle du säga är viktigast för att klara av det övergripande 

arbetet som musiklärare? (Rangordna alternativen från viktigast till minst viktigt, där 

1=viktigast och 7=minst viktigt) 

Musikteori 

Ensembleledning (inkl. körledning) 

Huvudinstrument 

Bruks- och ensembleinstrument (inkl. sång) 

Digitala verktyg/Musikproduktion 

Ljudteknik/Liveljud 

Pedagogik/Didaktik/Metodik 

 

38. Hur väl skulle du säga att din utbildning har givit dig möjlighet att tillgodogöra dig den 

kunskap som du ovan graderat som viktigast? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl 

 

39. Hur väl skulle du säga att din utbildning har givit dig möjlighet att tillgodogöra dig 

relevant kunskap för undervisningsämnet musik i allmänhet? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl 

 

40. Upplever du att något av dessa kunskapsområden saknades i din utbildning? 

(Flera alternativ kan väljas) 

Musikteori 

Ensembleledning (inkl. körledning) 

Huvudinstrument 

Bruks- och ensembleinstrument (inkl. sång) 

Digitala verktyg/Musikproduktion 

Ljudteknik/Liveljud 

Pedagogik/Didaktik/Metodik 

Nej, inget saknas 

Annat (fritext) 

 

41. Hur vanligt förekommande är det att du upplever en brist på nödvändig kunskap i ditt 

arbete som musiklärare? 

Inte alls vanligt – Inte vanligt – Varken vanligt eller inte vanligt – Vanligt – Mycket 

vanligt 

 

42. Beskriv hur du upplever denna brist? 

(Om ”Vanligt” eller ”Mycket vanligt” på fråga 16) 

Fritextsvar. 
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Kunskap bortom undervisningsämnet musik 

 
43. Vilka kunskapsområden skulle du säga är viktigast för att klara av det övergripande 

arbetet som lärare? (Rangordna alternativen från viktigast till minst viktigt, där 

1=viktigast och 8=minst viktigt.) 

Administration 

Stresshantering 

Planering 

Ämnesundervisning 

Ledaregenskaper 

Föräldrakontakt 

Elevkontakt 

Betyg och bedömning 

 

44. Hur väl skulle du säga att din utbildning har givit dig möjlighet att tillgodogöra dig den 

kunskap som du ovan graderat som viktigast? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl 

 

45. Hur väl skulle du säga att din utbildning har givit dig möjlighet att tillgodogöra dig 

relevant kunskap för ditt arbete som lärare i allmänhet? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl 

 

46. Upplever du att något av dessa kunskapsområden saknades i din utbildning? 

(Flera alternativ kan väljas) 

Administration 

Stresshantering 

Planering 

Ämnesundervisning 

Ledaregenskaper 

Föräldrakontakt 

Elevkontakt 

Betyg och bedömning 

Nej, ingen saknades 

Annat (fritext) 

 

47. Hur vanligt förekommande är det att du upplever en brist på nödvändig kunskap i ditt 

arbete som lärare? 

Inte alls vanligt – Inte vanligt – Varken vanligt eller inte vanligt – Vanligt – Mycket 

vanligt 

 

48. Beskriv hur du upplever denna brist? 

(Om ”Vanligt” eller ”Mycket vanligt” på fråga 22) 

Fritextsvar. 
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Stress 

 
49. Vilka faktorer skulle du säga är mest stressande i ditt arbete? 

(Rangordna alternativen från mest stressande till minst stressande, där 1=mest 

stressande och 8=minst stressande.) 

Planering 

Administrativa arbetsuppgifter 

Elevfrånvaro 

Undervisning 

Stökiga elever 

Schemabrytande aktiviteter 

Betyg och bedömning 

Föräldrakontakt 

 

50. Hur väl skulle du säga att din utbildning har givit dig möjlighet till att förbereda dig 

inför den faktor som du ovan graderat som mest stressande? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl 

 

51. Hur väl skulle du säga att din utbildning har givit dig möjlighet till att förbereda dig 

inför att hantera stress relaterad till ditt arbete i allmänhet? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl 

 

52. Hur ofta upplever du stress i ditt arbete? 

Varje dag 

2–3 dagar/vecka 

1 dag/vecka 

2–3 dagar/månad 

1 dag/månad 

Några gånger per år 

Inte alls 

Ej relevant, jag är fortfarande ny i yrket 

 

Avslutande frågor 
 

53. Hur väl skulle du säga att din utbildning som helhet förberett dig inför att arbeta som 

musiklärare och lärare? 

Inte alls väl – Inte väl – Varken väl eller inte väl – Väl – Mycket väl 

 

54. Vad anser du är det viktigaste och mest akuta att förändra i utbildningen av nya 

musiklärare och/eller lärare? 

Fritextsvar.  

 

 


