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Sammanfattning:

En av de största utmaningar lärare möter är hur de ska kunna organisera en undervisning där alla  
elever är delaktiga och alla utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det är utgångspunkten för  
denna studie, som består i halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra yrkesverksamma 
musiklärare i grundskolans senare år. Studiens syfte är att undersöka hur musiklärare på högstadiet 
resonerar kring att planera för alla elevers lärande. De frågeställningar som har utarbetats från detta 
syfte är hur de tillfrågade lärarna förhåller sig till styrdokumentens direktiv om att inkludera alla  
elever i sin undervisning, om det finns ett systematiskt planeringsarbete för att inkludera alla elever, 
om de tillfrågade lärarna anser att planeringen är viktig för att alla elever ska bli inkluderade och  
vad de tillfrågade lärarna anser att de har för möjligheter och begränsningar då de planerar sin  
undervisning. Studiens resultat visar att de tillfrågade lärarnas läsning av styrdokumenten är  
begränsad till läsning av kursplanen till musikämnet, som endast i begränsad mening behandlar  
inkludering. Vidare resonerar de tillfrågade lärarna kring en mängd åtgärder för att främja 
inkludering, där vissa är systematiskt planerade och andra verkar vara mer intuitiva. Studien visar 
också att de fyra lärarnas planeringsarbete är komplext och organiskt, och att de tillfrågade lärarna  
snarare kan anses vara reflekterande praktiker än teknisk-rationella problemlösare. Avslutningsvis 
visar studien hur de tillfrågade lärarna ser många faktorer som begränsar planeringsarbetet, där tid, 
ekonomi och gruppstorlek är de mest framträdande faktorerna, men de känner sig trots det ganska  
fria i planeringen av sin undervisning.



INLEDNING .................................................................................................................1
PROBLEMOMRÅDE OCH SYFTE.............................................................................2

Problemområde....................................................................................................2
Syfte och frågeställningar....................................................................................2 

BAKGRUND.................................................................................................................3
Centrala begrepp..................................................................................................3

Planering...........................................................................................3
Inkludering........................................................................................3

Styrdokumenten...................................................................................................4
Skollagen...........................................................................................4
Läroplanen........................................................................................5
Kursplanen för musikämnet................................................................6
Planering i styrdokumenten................................................................6

Forskning kring planering och inkludering..........................................................7
Forskning kring lärares planeringsarbete.............................................7
Hur planering förs fram i forskning om inkludering.............................8
Inkludering och planering i musikpedagogisk forskning......................10

METOD.......................................................................................................................12
Val av metod......................................................................................................12
Urval..................................................................................................................12
Etiska aspekter...................................................................................................13

RESULTAT...................................................................................................................14
Resultatpresentation...........................................................................................14

Mikael.............................................................................................14
Maria..............................................................................................19
Henrik.............................................................................................24
Jörgen.............................................................................................28

Resultatanalys....................................................................................................34
Styrdokument och inkludering..........................................................34
Planering och inkludering.................................................................36
Planeringens ramar..........................................................................37

DISKUSSION.............................................................................................................39
Studiens resultat..............................................................................39
Metoddiskussion..............................................................................40
Vidare forskning..............................................................................41

KÄLLFÖRTECKNING..............................................................................................42
BILAGOR...................................................................................................................44



INLEDNING

Livet lär oss många saker. Vi lär oss gå, prata och skratta. Vi lär oss uppfatta det är som händer runt  
omkring oss. Vi lär oss var vi passar in och var vi hamnar utanför. Vi förändras, och vi fortsätter lära  
oss.  

När jag var tretton år började jag lära mig spela bas. Det var på min högstadieskolas  
musikundervisning, som bestod nästan uteslutande av pop- och rockspel i grupper. Efter två veckors 
spelande framförde jag och mitt nystartade band Björnmat Ebba Gröns låt 800 grader på skolans  
lunchkonsert. Succé - i alla fall för oss på scenen. Högstadiet är en tid av förändring, från att vara  
nästan barn till att vara nästan vuxen. I musiksituationen öppnades plötsligt ett rum för mig där hela 
denna förändring fick plats - där jag fick plats.
 Under de senaste åren har det kommer flera studier som undersöker just 
musikundervisningen  i grundskolas senare år, och vad den får för effekter på eleverna. Studierna 
visar att jag var långt i från ensam om att få spela rocklåtar i band, utan att det har blivit normen.  
Elevernas egna intresse är målet, men det verkar också vara en förutsättning för att eleverna ska få 
ut någonting av undervisningen. Flera grupper av elever missgynnas av denna ämnestradition, och 
det verkar som att i stort sett de enda som gynnas av den är pojkar som spelar något av de 
traditionella rockbandsinstrumenten även utanför skolan (Hemming-Westwall, 2010). Studierna 
visar alltså att precis den undervisningsform som fick mig att känna mig inkluderad, och som 
väckte upp ett livslångt intresse hos mig, är det som exkluderar och kommer att exkludera andra.

Nu är det återigen ett stadium av förändring i mitt liv; från att vara musiklärarstudent till att  
vara musiklärare. Från att vara den som lär sig, till att vara den som är ansvarig för hela grupper av 
unga människors lärande - och deras känsla av inkludering i sammanhanget som jag är ledare för.  
Därför finns det nu hos mig ett starkt behov av att ta reda på: Hur hanterar andra musiklärare detta 
ansvar? Hur väljer de innehåll för att kunna nå ut? Hur arbetar de för att alla deras elever ska med? 
Detta arbete är ett försök att finna svar på de frågorna.
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PROBLEMOMRÅDE OCH SYFTE

Problemområde

Denna studie handlar om hur musiklärare på högstadiet gör för att få med alla elever i sin  
undervisning. Uppsatsens fokus ligger på planeringsmomentet, alltså den del av lärarens arbete där 
intentioner kring undervisningen blir till ett konkret innehåll. I förståelsen av undervisnings-
planering utgår studien från Staffan Stukáts forskning om lärares planeringsarbete. Han beskriver  
planering som en "genomtänkt plan för att uppnå ett specifikt mål" och för ett resonemang kring  
vad det kan innebära för lärarens arbete (Stukát 1998, s.15).

I samtal om skolan förs ofta fram att alla de elever som finns inom grundskolans verksamhet 
ska få vara inkluderade, att de ska känna sig delaktiga och att deras specifika egenskaper ska få  
komma till sin rätt. Detta är också mycket starkt uttryckt i skolans styrdokument. Men verkligheten 
verkar inte riktigt se ut på det sättet. I Skolverkets kunskapsöversikt "Vad påverkar resultaten i  
svensk skola" (2009) beskrivs hur skolans resultat överlag har försämrats dramatiskt sedan början 
av 1990-talet, och de orsaker som framförallt skrivs fram i översikten är ökad segregation, både 
mellan skolor och inom skolor och klasser. De beskriver hur individualisering har kommit att 
handla om, inte att se till varje elev, utan om att lägga över ansvaret på varje enskild elev. 
Skolverket diskuterar hur detta har visat  sig påverka lärandet i negativ riktning, och ställer som en 
motpol fram forskning som visar på de positiva effekterna av en skolmiljö som ser till varje elevs  
behov och möjligheter (Skolverket, 2009).

En röd tråd som går att finna i forskningen om inkludering är vikten av hur verksamheten 
planeras. Det verkar vara så att det är när det finns ett medvetet planeringsarbete för att inkludera 
som inkludering sker. Detta diskuteras i uppsatsens kapitel bakgrund. Vidare visar musikpedagogisk 
forskning att många elever och grupper av elever missgynnas på musikundervisningen, vilket också 
kommer att diskuteras i bakgrunden. 

Med ovanstående som utgångspunkt är det alltså i denna studie musiklärarnas  resonemang 
kring hur de lägger upp sin undervisning i syfte att aktivera och engagera alla sina elever som är i 
fokus. Hur väljer de innehåll? Hur sätter de tidsramar? Planerar de in möjligheter till anpassning 
efter individer och grupper? 

Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att undersöka hur musiklärare på högstadiet resonerar kring att planera för alla  
elevers lärande. De frågeställningar som har utarbetats från detta syfte är:

- Hur förhåller sig de tillfrågade musiklärarna till styrdokumentens direktiv om att 
inkludera alla elever i sin undervisning?

- Finns det ett systematiskt planeringsarbete för att inkludera alla elever?
- Anser de tillfrågade lärarna att planeringen är viktig för att alla elever ska bli inkluderade?
- Vad anser de tillfrågade lärarna att de har för möjligheter och begränsningar då de 

planerar sin undervisning?
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BAKGRUND

I kapitlet Bakgrund kommer uppsatsens två centrala begrepp planering och inkludering först att 
presenteras. Sedan följer en genomgång av skolans styrdokument kopplat till uppsatsens fokus, och 
därefter redogörs för relevant forskning kring lärares planering, inkludering i skolans verksamhet 
och musikpedagogik.

Centrala begrepp

Begreppet planering
I Nationalencyklopedien definieras planering så här:

planering, processen att göra upp en plan. Inom t.ex. företag görs planer på olika sikt, från operativa 
planer för de närmaste timmarna, dagarna, veckorna eller månaderna till långsiktiga planer som sträcker 
sig flera år framåt i tiden. Planer kan göras av och för individer men vanligt är också att de omfattar hela  
eller delar av projekt och företag (Planering, i Nationalencyklopedien).

Begreppet kan alltså handla om både långsiktiga och kortsiktiga perspektiv och vara både  
individuell och på grupp- eller strukturnivå. Inom den svenska skolvärlden är en av de främsta 
planeringsforskarna Staffan Stukát som definierar planering som en "genomtänkt plan för att uppnå  
ett specifikt mål" (Stukát 1998, s.15). Stukát ser en förskjutning inom skolforskningen från 1980-
talet och framåt där begreppet reflektion gradvis har fått ersätta begreppet planering. Stukát väljer i 
sin forskning ändå att använda begreppet planering då han anser att reflektion är en mycket viktig 
faktor, men ända bara en av många delar i planeringsarbetet, och att fokus i hans arbete är på hela 
processen. Han menar också att reflektion i hög grad har kommit att handla om det egna tänkandet 
med grundantagandet att det egna tänkandet påverkar ens kommande handlingar, medan 
planeringsbegreppet har en starkare koppling till uppsättandet av mål och att sedan arbeta mot dem 
(Stukát 1998). Detta resonemang ställer sig denna uppsats bakom och med planering menas här 
alltså alla de val som en lärare gör i utformningen av sin undervisning. Uppsatsen är centrerad kring 
lärares planering, hur de gör den, varför de väljer som de gör och vilka svårigheter de möter. En  
avgränsning som har gjorts är alltså att inte titta på planeringen utifrån grupp- eller strukturnivå, 
utan på lärares individuella planeringsarbete.

Begreppet inkludering
Nationalencyklopedien definierar inkludering som 

”inkludera, (också) låta ingå som del (i viss grupp); (speciellt i ekonomiska sammanhang) innefatta 
kostnaden för” (Inkludera, i Nationalencyklopedien). 

I skolsammanhang blir detta alltså vid en första anblick att låta en elev ingå i ett sammanhang, och i  
den ekonomiska betydelsen att ta kostnaden för eleven. Men inkludering är ett omtvistat begrepp, 
som betyder olika saker i olika sammanhang och som har använts för att beteckna många olika 
företeelser. Claes Nilholm skrev 2006 på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling en 
kunskapsöversikt som visar på hur begreppet har vuxit fram, hur det har används i den svenska 
skolkontexten och vad begreppet kan ha för funktion (Nilholm 2006). Han för i sitt resonemang 
fram att begreppet 'inkludering' har fått en positiv värdeladdning på samma sätt som begrepp som 
'demokrati' och 'rättvisa', och att det därför har varit fördelaktigt att använda ordet inkludering som 
ett begrepp för den verksamhet man själv förespråkar. Det har gjort att begreppet har använts som 
en beteckning på många olika sorters förhållningssätt till mångfald, gruppsammansättningar och  
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elevanpassning. Framförallt ser Nilholm två sätt på vilka begreppen inkludering används: 1)  
Inkludering som en beteckning för integrering, där en elev som har svårigheter i eller med 
undervisningen får stöd för att kunna delta, och 2) Inkludering som en benämning för anpassning 
efter eleven, det vill säga att att det inte är fråga om att integrera barn (elever) med svårigheter till  
en undervisning som är anpassad för andra barn, utan att anpassa undervisningssituationen till den 
aktuella eleven (Nilholm 2006). 

I en läsning av skolans styrdokument framkommer båda dessa förhållningssätt till inkludering, även 
om ordet inkludering inte används i dokumenten. Det förs fram både krav på särskilt stöd till de 
elever som inte uppnår specifika mål, och det förs fram att alla elever har rätt till att få utvecklas  
efter sina egna förutsättningar (mer om detta följer). Att båda förhållningssätten finns med i 
styrdokumenten innebär att båda förhållningssätten ingår i lärarens uppdrag. Det som menas med 
begreppet i den här studien är därför inkludering i en vid bemärkelse, som både får beteckna hur 
musiklärare arbetar för att hjälpa enskilda elever att tillgodogöra sig den undervisning som 
musikläraren bedriver, och hur musiklärare arbetar med att anpassa sin undervisning till elevernas  
förutsättningar och behov. Att inkluderingsbegreppet valdes för denna studie beror på att det trots  
sin mångtydighet bedömdes vara det bästa alternativet, och på att båda de betydelser som har gåtts  
igenom här är relevanta för uppsatsens frågeställningar.

Skolans styrdokument 

Här presenteras de styrdokument som har störst relevans för arbetet som musiklärare i grundskolans 
senare år, utifrån vad de säger om alla elevers rätt till inkludering. Dokumenten är skollagen,  
läroplanens första och andra del och kursplanen i musikämnet. I avsnittets nästa del, Planering i  
styrdokumenten, kommer ännu en publikation från skolverket diskuteras: Allmänna råd kring 
planering och genomförande och undervisningen (2011).

Skollagen
Skollagen är mycket tydlig vad det gäller varje elevs rätt till fungerande undervisning. I fjärde  
paragrafen slås fast att utbildningen i skolväsendet ska ”främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära” och senare i samma paragraf anges att:

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800, 1 kap 4§).

Detta är ju mycket starka formuleringar, och värt att notera är att större delen av ovanstående 
exempel inte är villkorat, utan att det i lagtext står att ”barn och elever ska ges stöd så att de 
utvecklas så långt som som möjligt” (ibid, min kursivering). Här tas alltså ingen hänsyn till 
ekonomiska förutsättningar eller andra ramfaktorer utan alla elever ska ges stöd. Sedan ska det 
dessutom finnas en strävan efter att ”uppväga skillnader” (ibid). Linjen som stakas ut här är tydlig 
genom hela skollagen och uttrycks ännu mer explicit i lagens tredje kapitel:

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 2010:800, 3 kap 3§).

Här uttrycks alltså att alla elevers rätt till en god undervisning som passar den aktuella eleven inte 
bara gäller elever som har svårt att nå upp till skolans lägsta kunskapskrav – utan det gäller 
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verkligen alla elever. De ska ges det stöd de behöver för att nå så lång som möjligt. Det finns också 
direkta bestämmelser kring hur situationen ska hanteras när elever riskerar att inte nå upp till de 
lägsta kunskapskraven, eller har andra svårigheter i sin skolsituation; då är det rektorns ansvar att 
”se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds”, och det fastslås att ”om en utredning 
visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd” (SFS 2010:800, 3 kap 
8§). Här finns alltså en skillnad mellan det stöd som alla elever har stark rätt till vilket har visats  
ovan, och särskilt stöd till elever i svårigheter. 

Läroplanen
Skolans läroplan är indelad i tre kapitel. I det första behandlas skolans uppdrag och värdegrund,  i  
det andra följer utbildningens övergripande mål och riktlinjer, och i det tredje kapitlet finns  
kursplaner och kunskapskrav för skolans ämnen. I detta stycke behandlas de två första kapitlen. 

Läroplanens första kapitel behandlar alltså värdegrund och håller samma starka profil vad det gäller  
rätt till inkludering som Skollagen. Den tar avstamp i skollagens formulering om att ”främja alla 
elevers utveckling och lärande” (2010:800, 1 kap, och Lgr11, 1 kap) och går därifrån vidare till att  
konstatera att ”skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom kunna  
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lgr11, 1 kap). Det slås fast att  
utbildningen ska anpassas efter ”varje elevs förutsättningar och behov” och ”främja elevernas 
fortsatta lärande med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper” (ibid). Även i detta dokument lyfts de elever som har svårt att nå målen fram särskilt, 
här i formuleringen att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”  
(ibid). Här kommer alltså även organisering och planering av undervisningen in, med direktivet att 
undervisningen ska utformas efter de aktuella eleverna. Senare i samma kapitel förs även fram att 
undervisningen ska utformas med de aktuella eleverna, och att elevinflytande är ett viktigt redskap 
för att eleverna ska ”utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” (ibid). Detta direktiv 
finns även i läroplanens andra kapitel, som ju är mer konkret och handlar om utformningen av 
skolverksamheten. Kapitlet är organiserat så att innehållet är uppdelat i ”Övergripande mål och  
riktlinjer” (Lgr11, 2 kap), och här presenteras vad eleverna ska ha lärt sig efter genomgången 
grundskola. Varje avsnitt är uppdelat i mål för eleverna och riktlinjer för personalen. Målen är starkt 
inklusivt formulerade och inleds alltid med att ”Skolans mål är att varje elev … ” (ibid, min 
kursivering). I stycket om elevinflytande står då bland annat att lärare ska ”svara för att alla elever 
får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta  
inflytande ökar med stigande ålder och mognad” (Lgr 11, 2 kap). Här ser vi att det alltså inte räcker 
att några eller vissa elever har inflytande över undervisningen, utan att direktivet även här sträcker 
sig över alla elever.

Läroplanen har också mycket starka formuleringar vad gäller genus:

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 
flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar 
till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Lgr11, 1 kap)

Här är framförallt formuleringen ”oberoende av könstillhörighet” mycket stark. Även detta 
fortsätter i läroplanens andra kapitel där det bland annat fastslås att ”alla som arbetar i skolan ska … 
bidra till att elevens studie-och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell  
bakgrund” och att lärare ska ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och  
utrymme i undervisningen” (Lgr11, 2 kap). 
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Det finns även i läroplanens båda första kapitel starka formuleringar kring elevers rätt att trivas i 
skolan, bland annat i formuleringar som att ”omsorg om den enskildes välbefinnande och 
utveckling ska prägla verksamheten” (Lgr11, 1kap) och att ”skolan ska bidra till elevernas 
harmoniska utveckling” (Lgr11, 2 kap, min kursivering).

Kursplanen för musikämnet
Kursplanen i musik består av ämnets syfte, ämnets centrala innehåll och vilka förmågor eleverna  
ska utveckla genom undervisningen. Texten har inte samma tydliga fokus på alla elevers rätt till en  
undervisning där de är inkluderade som i läroplanens två tidigare kapitel, utan här behandlas  
eleverna i grupp utifrån vad de ska ges möjlighet att tillgodogöra sig. Detta är dels de rena 
kunskapskraven som texten avslutas med, men också värden som är svårare att mäta som att 
”undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och  
spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet” (Lgr11, 3 kap). Här ser vi hur  
ämnets syfte alltså går något utanför betygssättning och närmar sig läroplanens första kapitel om 
värdegrund och uppdrag. Själva kunskapskraven sedan behandlar frågan om inkludering endast om 
man ser dem i samband med läroplanens båda inledande kapitel, där det står om alla elevers rätt till  
en utbildning där de kan utvecklas ”så långt som möjligt” (Lgr11, kap 1) och om deras starka rätt  
till särskilt stöd. 

Planering i styrdokumenten
Styrdokumenten anger, som nämnts ovan, riktlinjer och direktiv både för skolans samlade personal 
och för gruppen lärare specifikt. Det som anges direkt kring lärares planering är att eleverna ska ha  
inflytande, vilket presenterades ovan, men i övrigt så presenteras bara vad som är lärarens ansvar 
och vad läraren ska ha för förhållningssätt, och inte hur läraren ska ta sig dit. För att få konkreta 
direktiv kring hur läraren ska utföra sin planering får vi därför gå till de allmänna råden, där det 
finns en publikation som speciellt rör planering: ”Allmänna råd kring planering och genomförande 
av undervisningen” (Skolverket, 2011). Den är indelad i sex delar: Läsning av styrdokumenten, 
planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation. Planeringsdelen slår fast att 
skolans uppgift ”förutsätter en välplanerad och strukturerad undervisning som utgår från skollagen, 
skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav” (ibid, s 13). Sedan 
följer ett antal råd kring hur planerandet ska utföras:

Lärare bör vid planeringen av undervisningen
• tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot 
och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges 
förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven,
• identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet  
och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper,
• skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge 
återkoppling på deras arbete,
• välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de 
övergripande målen i läroplanens andra del,
• utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen,
• utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska 
behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen, samt
• samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för 
eleverna. (ibid, s 12)

Här ges alltså relativt övergripande riktlinjer för hur lärare ska utföra sitt planeringsarbete. Läraren  
ska utgå från kunskapskraven, de övergripande målen, egna tidigare erfarenheter, elevgruppens 
förutsättningar och intressen, och ha en dialog med övriga lärare kring planeringen. Det är värt att  
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notera att läraren alltså fortfarande har mycket frihet, det beskrivs övergripande vad läraren ska utgå 
från men inte hur läraren ska konkretisera detta. I de följande avsnitten i publikationen framkommer 
också att läraren ”systematiskt och kontinuerligt [bör] analysera i vilken utsträckning planeringen 
och genomförandet av undervisningen har gett eleverna möjlighet att utvecklas så långt som möjligt  
i förhållande till de nationella målen”, och ”identifiera vad som behöver utvecklas i den egna 
undervisningen för att eleverna ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i  
förhållande till de nationella målen” (ibid, s30). Det finns alltså direktiv kring att läraren bör vara  
medveten om sin egen planering och sina egna didaktiska val, och tänka igenom vilka konsekvenser 
planeringen får. Publikationens avslutande del Dokumentation innehåller även direktiv på att lärare 
bör ha planeringar och uppföljningar dokumenterade så att de kan vara till stöd för egen reflektion 
och även stöd i kommunikation med skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare.

Forskning kring planering och inkludering

Forskning kring lärares planeringsarbete
I det ovanstående avsnittet om styrdokument och planering lyftes att det är relativt tydligt vad 
läraren ska åstadkomma och vad läraren ska ha för förhållningssätt, men att det är mindre tydligt 
hur detta ska åstadkommas eller hur lärarens planering ska organiseras och konkretiseras. Detta 
mönster finns också att se i skolforskningen, där det har varit mycket sparsamt med forskning kring 
lärares planeringsarbete under de senaste decennierna. Staffan Stukát (som introducerades under 
avsnittet centrala begrepp) beskriver hur det sedan 1980-talet vuxit fram ”en ny syn på läraren som 
den reflekterande praktikern som i stort sett [verkar] ha ersatt synen på läraren som den teknisk-
rationella problemlösaren” (Stukát 1998, s 13). Stukát menar att denna nya syn ger många 
intressanta insikter och inblick i lärares verksamhet, men att den inte ger några klara svar på hur  
lärare går, kan gå och bör gå till väga för att planera en fungerande verksamhet (Stukát 1998).

Gerd Arfwedson (1994) beskriver hur det i skolforskning mellan andra världskrigets slut och fram 
till 1980 fanns ett stort och etablerat fält som gick ut på att forska fram planeringsmodeller, både för  
att utvärdera och utveckla lärares planering och för att forska fram nya modeller att använda i  
planeringen av undervisning. Den mest kända av dessa modeller kallas Tyler-rationalen och 
skapades av den amerikanska forskaren Ralph Tyler 1950. Modellen har fokus på målprecisering, 
på hur läraren kan sätta upp mål och sedan arbeta mot dem (Arfwedson 1994). Modellerna som 
utvecklades fick senare hård kritik för att de i undersökningar inte kunde bevisas höja kvalitén på 
undervisningen, och ett större krav på kontextualisering till lärarens verklighet i forskningen 
efterlystes (Stukát 1998). Det framkom också i senare forskning att antagandet att läraren utgår från 
uppsatta mål i sin undervisning inte kunde beläggas, utan att lärare snarare verkar ha elevernas 
behov, intressen och förmågor och andra ramfaktorer som utgångspunkt i planeringen (Arfwedson 
1994). Den forskning som initierades av denna kritik mynnade ut i Teachers thinking-traditionen 
och som en del av den traditionen forskning kring läraren som en reflekterande praktiker. Nedan 
följer en kort presentation av dessa begrepp.

Teachers thinking-traditionen är alltså en reaktion på den teknisk-rationella synen på undervisning, 
där målet var att hitta optimala undervisningsmetoder och sedan föra vidare dem. Teachers thinking 
går istället ut på att studera just lärares tänkande kring undervisningen, med utgångspunkten att 
dessa tankar är det som formar hur läraren utformar undervisningen. Forskningen bedrevs kring 
lärares tankar före, under och efter undervisningen och strävan var att kartlägga och analysera de 
olika momenten (Arfwedson, 1994). Arfwedson menar att den största vinsten med denna 
forskningstradition är att den belyser hur komplext läraryrket är, vilket kan vara till stort stöd för  
såväl blivande lärare som människor utanför det pedagogiska fältet, och att denna forskning därför 
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minskar risken för att idealiserade och förenklade bilder av skolsituationer och lärande sprids 
(Arfwedson 1994). Begreppet reflekterande praktiker som kom ur denna tradition myntades först av 
den amerikanske forskaren Donald A Schön 1983, i hans text ”The Reflective Practitioner: How  
professionals think in action” (Schön 1996). Schön menar att det som utmärker en reflekterande 
praktiker är att reflekterandet sker inte bara före och efter en handling utan också i handlandet. Han 
beskriver hur den professionella praktikern möter vissa situationer gång på gång, reflekterar över 
och i dem och blir en specialist på dessa situationer. Reflekterandet behöver inte vara verbalt utan 
kan ske enbart i den reflekterande praktikerns huvud. Schön diskuterar också tyst kunskap, med 
vilket han menar all den förförståelse som den professionella praktikern tar med sig in i en situation,  
och som styr hur praktikern tänker och handlar i situationen (Schön 1996). Begreppet 'reflekterande  
praktiker' har blivit ett honnörsord i samklang med talet om den professionella läraren och förs fram 
som ett ideal i modern skolforskning (Stukát 1996, Arfwedson 1994).

I Stukáts forskning kring lärares planering under och efter utbildningen till lärare (Stukát 1998) 
framkommer att det finns stora brister i hur lärarutbildningen förbereder studenterna inför de 
planeringsarbete de utför som yrkesverksamma lärare. Stukát framhåller som en viktig poäng att 
hans studie och andra studier visar att planeringen inom läraryrket inte är linjär steg-för-steg-
planering utan mer organisk och växlande, och att studenterna borde ges bättre stöd för att hantera  
detta under utbildningen. Han framhåller praktikperiodernas betydelse och efterlyser bättre  
samordning kring dessa, och även hjälp till studenterna från utbildningens sida kring planerandet av 
praktikperiodens undervisning. Samtidigt som planeringsarbetet är organiskt menar Stukát att det  
också är fruktbart att sträva efter systematik och medvetenhet, och att detta bör ta mycket mer plats 
i lärarutbildningen. Stukát framhåller att i den undervisningsplanering som läraren gör blir lärarens 
ideologier och tankar kring lärande avgörande (Stukát 1998).

Vidare studier kring lärares undervisningsplanering har gjorts av Margareta Casservik som har 
undersökt lärares planering i ämnet historia i årskurs 3-8 (Casservik 2005). Hon konstaterar i sin 
studie att de faktorer som lärarna lyfter fram som mest betydelsefulla i sin planering är 
styrdokumenten, ämnestradition, skoltradition, skolans ledning, elevernas och lärarens intressen, tid 
och andra ramfaktorer. I tolkningen av styrdokumenten menar Casservik att det verkar vara ett  
ensamt arbete för den enskilda läraren, och att det är ovanligt med gemensamma tolkningar på 
skolor eller i kollegier. Hon menar också att det verkar vara så att undervisningen planeras och 
riktas mot målen eleverna minst ska ha uppnått (enligt Lpo94), och att det således inte planeras mot  
mål att sträva mot (Casservik 2005). Detta leder, enligt Casservik, till att elever inte får möjlighet att  
utveckla djupare förståelser och reflektera över innehållet. Hon ser vidare hur de stora  
omstruktureringar som har skett i skolan under de senaste decennierna har tagit tid och kraft från 
arbetet med att förstå och realisera styrdokumenten (Casservik 2005).

Hur planering förs fram i forskning om inkludering
Inom området inkludering och skola finns det gott om forskning, framförallt inom det 
specialpedagogiska fältet men om vi ser till inkludering i en vidare bemärkelse även i forskning  
kring didaktik, elevinflytande, trivsel och trygghet. Det är inte alltid som denna forskning går in på 
hur inkludering kan uppnås, men när så är fallet så verkar systematiskt planeringsarbete föras fram 
som en nyckel. Här presenteras ett urval av den svenska forskningen om inkludering i skolvärlden, 
med tonvikt på vad som framkommer om planering och planeringens betydelse. 

Först ut är Claes Nilholm (Nilholm 2006) som introducerades i avsnittet Centrala begrepp. I sin  
kunskapsöversikt lyfter Nilholm att de faktiska processer kring inkludering och exkludering som 
sker ute i skolans verksamheter fortfarande är relativt obeforskade: ”Överhuvudtaget är kunskapen 
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om hur det ser ut på olika nivåer i skolsystemet vad gäller förekomst och frånvaro av inkluderande  
processer, utan att använda överord, bristfällig” (Nilholm 2006, s 43). Han menar att det finns ett  
stort glapp mellan de starka direktiv och lagar som finns kring inkludering, teorier och forskning 
om inkludering, och den faktiska verksamheten i skolorna. Vidare menar Nilholm att det inte finns 
någon egentlig bevisning för att vissa faktorer skapar inkludering, då ämnet är så pass komplext och 
forskningen som bedrivs ofta drivs med ideologiska förtecken (Nilholm 2006). Han konstaterar 
ändå att den samlade forskningen kring inkludering lyfter fram vissa faktorer som positiva för en 
inkluderande miljö, och lyfter här behovet av en helhetssyn på inkludering, och ett systematiskt  
arbetssätt som stöds på alla nivåer från styrdokument och hela vägen ner till de aktuella eleverna.  
De faktorer som Nilholm nämner som potentiellt positiva för inkludering enligt forskningen är:

– ledarskap med en klar vision
– engagemang från elever och föräldrar
– lärares attityder
– övergripande planering med uppföljningar
– reflektion
– kompetensutveckling
– flexibelt stöd
– övergripande policy
– samarbete i undervisningen
– goda ekonomiska möjligheter (Nilholm 2006, s 44)

Här ser vi alltså att majoriteten av dessa råd är direkt knutna till lärares undervisningsplanering.  
Lärares attityder, övergripande planering med uppföljningar, reflektion, kompetensutveckling och 
samarbete i undervisningen handlar alla om hur och vad lärare planerar, och att de behöver planera  
för inkludering. 

Bengt Persson ser i sin bok Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap (Persson 2007) ett 
ökat intresse för inkludering, och redogör för hur begreppen inkludering och specialpedagogik har  
förändrats över tid, hur direktiven från styrdokument gradvis har förskjutits till att tala om 
inkludering och diskuterar hur fälten specialpedagogik och inkludering förhåller sig till varandra. 
Han för ett resonemang där han problematiserar förekomsten av specialpedagogik, och menar att  
det kan göra att de grupper som får ta del av den speciella pedagogiken blir exkluderade från resten 
av eleverna, och diskuterar de skillnader i kunskap- och färdighetsnivåer som alltid finns inom  
grupper av människor. Han visar på hur det har skett en förskjutning i styrdokumenten från att se 
eleverna som bärare av problemet till att se det som att det är skolan som sätter ramarna för  
undervisning och att det är skolans ansvar att inkludera alla elever:

Istället för att förlägga problematiken till enbart eleven vill man se elevens möjligheter till utveckling så  
att det pedagogiska arbetet kan anpassas till vars och ens förutsättningar. Det är således skolans ansvar att  
möta elevens svårigheter med pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder så att  
svårigheterna reduceras (Persson 2007, s 20).

Även Persson för fram behovet av en tydlig inkluderande linje hela vägen från styrdokument till  
praktik, och han för här fram organisering av skolan och skolans ledning som mycket viktiga. Vad 
gäller de enskilda lärarnas ansvar och möjligheter så lyfter han särskilt just undervisningsplanering.
Han framhåller vikten av att ha ett tydligt syfte i undervisningen och att att eleverna är medvetna 
om syftet, och även att planeringen och genomförandet är systematiskt och att inkluderande 
åtgärder är inplanerade (Persson 2007). 

Kajsa Svaleryd och Moa Hjertson har studerat skolors arbete med likabehandling och skrivit boken 
Likabehandling i förskola och skola (Svaleryd & Hjertson 2012), en praktiskt inriktad metodbok 
kring hur skolans personal kan arbeta för att alla elever ska känna sig trygga, glada och inkluderade 

9



i sammanhanget, vilket de ju har rätt till enligt styrdokumentens krav. Svaleryd och Hjertson 
framhåller vikten av en medveten planering kring skolans verksamhet, och slår fast att:

Det absolut bästa sättet att stoppa kränkningar och trakasserier är att arbeta förebyggande så att de inte  
förekommer alls. Det är det som är meningen med arbetet med en likabehandlingsplan. Att inte hela tiden 
sätta plåster på skador som skett, utan arbeta sårförebyggande. Utan kunskap om varför kränkningar sker  
så är det svårt att motverka dem. Om förskolans/skolans medarbetare inte utför ett systematiskt arbete för 
likabehandling, och har en medvetenhet om de egentliga orsakerna, uppstår hela tiden nya fall (Svaleryd  
& Hjertson 2012, s 18).

I detta citat lyfts alltså skolans skyldighet och möjlighet att planera bort kränkningar och 
trakasserier och planera fram inkludering. Citatet talar om den formella planeringen, 
Likabehandlingsplanen, men också om att hela skolans personal måste driva ett systematiskt arbete 
tillsammans. 

Även Olga Dysthe för i sin bok Det flerstämmiga klassrummet (Dysthe 1996) fram planeringen som 
en kärnfaktor i att skapa en inkluderande undervisning. Hon undersöker i boken metoden att  
använda skrivande i klasser för att öka flerstämmigheten, alltså få fler röster att höras i  
klassrummet. Hon menar att standard inom skolvärlden är ett monologiskt klassrum, där läraren står 
för hela talutrymmet med visst stöd från högpresterande elever. Skrivande kan då bli ett sätt att få 
alla elever att inkluderas till undervisningen, om de kan få skriva sina egna historier och få  
skolarbetet att närma sig deras egen livsvärld. Dysthe menar att det är en vanlig missuppfattning att  
”struktur står i motsatsförhållande till dialogisk undervisning” (Dysthe 1996, s 243) och att lärarens 
roll som planerare och organisatör då skulle bli mindre viktig i ett klassrum där eleverna är mer  
delaktiga. Dysthe menar att det är precis tvärtom, att när man som lärare vill lämna över en del av  
utrymmet till eleverna så måste man ha mycket fastare ramar, och en undervisning som är ännu mer  
systematisk och organiserad. Hon menar att lärarens roll är ännu viktigare i ett flerstämmigt 
klassrum än i ett traditionellt (Dysthe 1996).

Inkludering och planering i musikpedagogisk forskning
Här följer ett kort nedslag den musikpedagogiska forskningen kring inkludering och planering, som 
strävar efter att ge en bakgrund och nulägesbeskrivning över musikämnet i svensk grundskola. För 
fyra år sedan gjordes en omfattande metastudie av Eva Georgii-Hemming och Maria Westvall 
(2010) om dessa frågor. Studien är fokuserad på förskjutningen från formell till informell  
undervisning, lärarens roll och elevinflytande. Den inleds med en snabb historik och avslutas med 
en nulägesbeskrivning utefter det som författarna funnit i musikpedagogisk forskning. Studien visar  
hur musikämnet i svensk skola i mycket hög grad har kommit att bestå av spel i rockband, och hur  
kön, social och kulturell bakgrund och andra egenskaper hos eleverna påverkar deras möjlighet att 
ta till sig denna undervisning. Studien visar att den informella undervisning som har blivit normen i 
svensk musikundervisning verkar vara svårare för vissa grupper att tillgodogöra sig, och att det 
verkar finnas ett synsätt på musikundervisningen som att det handlar om personlig utveckling 
snarare än om kunskapsutveckling, vilket missgynnar de elever som själva inte tycket att de får ut  
något av ämnet (Georgii-Hemming & Westvall 2010). 

Detta har undersökts mer ingående av Åsa Bergman, vilket presenteras i hennes text 
Genuskonstruktioner när rockbandet utgör normen (Bergman 2011). Hon har i studien följt en 
högstadieklass på deras musikundervisning, och hennes slutsatser går helt i linje med resultaten från 
Westvall och Hemmings studie. Bergman beskriver hur de pojkar som uppfattade sig själva som bra 
tidigt under kursen snabbt blev bättre och genomgick en stark utveckling under kursens gång, 
samtidigt som de pojkar som från början inte uppfattade sig själva som starka i ämnet inte alls fick  
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ut så mycket av undervisningen och i vissa fall slutade komma på lektionerna. Hos flickorna fanns 
ett annat mönster, där skapades en kultur där flickorna själva mer och mer framhöll hur svårt 
innehållet var, inte verkade vilja vara bra på instrument, och särskilt förde fram det som de  
uppfattade sig själva som dåliga på. Detta gällde särskilt de musikaliskt högpresterande flickorna. 
Bergman menar att detta beteende har sin grund i den informella undervisningen där eleverna 
uppmuntrades att själva vilja bli bättre (till skillnad från att ha specifika uppgifter att göra varje 
gång) och i att rockbandet är en traditionellt manlig kontext, där andra normer råder än i traditionell  
skolundervisning. Bergman menar att den hegemoniska manlighetsnorm som finns i 
rockbandskontexten framförallt går ut på att manlighet skapas genom att vara bra på instrument,  
helst utan att öva, och att det alltså är omanligt att inte vara bra på instrument. Detta kan då förklara  
varför de pojkar som presterade sämre tappade intresset för musikundervisningen och flyttade sitt 
fokus till andra arenor. Hos flickorna blev effekten istället att deras sätt att skapa kvinnlighet blev 
att framhålla att de inte var hegemoniskt manliga – alltså inte bra på att spela instrument. I de fall då  
det ändå var tydligt att de var bra på något blev det då ännu viktigare att de hade något annat i 
musikundervisningssituationen som de kunde säga att de var dåliga på, för att upprätthålla sin 
identitet som kvinnor (Bergman 2010).
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METOD
I detta kapitel presenteras den metod som har använts i studien, och de val som har gjorts kring 
tillvägagångssättet. I kapitlet Diskussion (s.39) finns sedan en diskussion om vad dessa val kan ha 
haft för effekt vad gäller studiens resultat och slutsatser. 

Val av metod
Då studiens avsikt är att undersöka hur musiklärare resonerar kring planering och inkludering har 
det behövts en metod som låter musiklärarnas röster bli hörda, och där de får möjlighet att reflektera  
och tänka vidare under informationsinsamlingstillfället. Valet av metod blev därför kvalitativa  
intervjuer, närmare bestämt den halvstrukturerade intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 
hur den kvalitativa halvstrukturerade intervjun

... söker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan 
intervju söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden 
hos de beskrivna fenomenen. Den liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett  
syfte och inbegriper en specifik teknik; den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet vardagssamtal 
eller ett slutet frågeformulär. (Kvale & Brinkmann 2009, s 43) 

Enkelt uttryckt innebär det alltså att intervjun har formen av ett samtal, där intervjuaren lotsar mot  
områden som är intressanta för studien, och informanten sedan får resonera relativt fritt kring dessa 
områden. Detta för att i så hög grad som möjligt få fram informantens egna förhållningssätt och 
erfarenheter. 'Kvalitativ' innebär i forskningssammanhang att beskriva och skapa förståelse, och 
därför är det viktigt att ge informanterna möjlighet att uttrycka sig. Som Pål Repstad skriver:  
"Kvalitativa metoder handlar om att karakterisera. Själva ordet 'kvalitativ' står ju för kvaliteter, dvs 
egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen" (Repstad 1993, s 8). Den teknik som är 
specifik för en halvstrukturerad intervju är att intervjuaren har en intervjuguide med teman eller  
föreslagna frågor, och sedan använder dessa fritt under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Repstad (1993) poängterar vikten av att forskaren i denna typ av intervju är flexibel i sitt 
förhållningssätt till intervjuguiden: "I den kvalitativa intervjun är temat [...] i huvudsak klart, och 
respondenterna styrs varsamt i den riktningen, men man följer inte något detaljerat schema"  
(Repstad 1993, s 60). Han menar att det är bra om intervjuaren håller en informell och 
samtalsvänlig ton, vilket kan vara svårt att få till om man är alltför styrd av sin guide (Repstad 
1993).  

I förarbetet till denna studies intervjuer utarbetades tre ganska lösa teman: Lektionsinnehåll,  
planeringsarbete och arbete för inkludering. Dessa teman går bitvis in i varandra och cirkulerar 
kring studiens syfte. Då planering inom läraryrket sällan är linjärt, utan oftast är i nära samspel med 
utförande och reflektion (Stukát, 1998) bedömdes att samtal om lärarens praktik var relevant, även  
om det är planeringen av praktiken som är studiens egentliga fokus. För att kunna hålla samtalet 
kring dessa tre teman skrevs ett antal förslag till intervjufrågor (bilaga 1), som sedan användes fritt  
under intervjuerna. Den första frågan, "Berätta lite om dig själv" var gemensam för alla 
intervjuerna, och syftade till att skapa en avspänd stämning och få informanten att börja prata, då 
det är de första minuterna av en intervju som ofta avgör vilken kvalité den information man får fram 
kommer få (Kvale & Brinkmann, 2009). Sedan strävades efter ett förhållningssätt som Kvale och  
Brinkmann (2009) kallar för kvalificerad naivitet, vilket innebär att intervjuaren balanserar mellan  
att själv vara insatt i och bekant med de ämnen som diskuteras, och ändå ha en förutsättningslös,  
'naiv', inställning till den information som kommer fram och kunna ta in och följa upp oväntad  
information delvis oberoende av sin egna förförståelse. Detta för att få så uttömmande och  
ocensurerade svar som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna var mellan 40 och 70  
minuter långa. Efter varje intervju skrevs direkta minnesbilder ner - vad som hade gjort mest  
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intryck, uppfattning av informanten, viktiga teman, hur samtalet flutit på etc. Dessa texter blev ett  
viktigt komplement till det transkriberade materialet (jmf Kvale & Brinkmann 2009).  

Urval
Intresset i studien riktas mot musiklärare i grundskolan senare år - närmare bestämt år 6-9. Det finns 
flera skäl till detta. Dels är det för eleverna de sista åren med  skolplikt, vilket gör frågan om 
inkludering mycket viktig. Eleverna är tvingade enligt lag att vara där, och då bör de också ha 
möjligheten att känna att de har rätt att vara där, att undervisningen är riktad till dem. Dels är det  
fortfarande ganska blandade grupper, om man jämför med gymnasielinjer som är mer profilerade 
mot intressen och framtida yrkesval. Slutligen så får eleverna i dessa årskurser betyg, vilket även 
det aktualiserar frågan om inkludering. Frågan om alla elevers rätt till lärande ställs här på sin spets  
av att det är just nämnda lärande som står som grund för elevens betyg.  

I urvalet av informanter söktes verksamma, behöriga musiklärare som har jobbat minst fyra år, dels  
för att de skulle ha haft möjlighet att ha hunnit få viss erfarenhet av undervisningsplanering och  
genomförande av planeringar, och dels för att de ska ha möjlighet att ha gjort och följt en planering  
som löper över längre tid, till exempel en treårsplanering. 

Etiska aspekter
Studien följer de forskningsetiska principer som är uppsatta av Vetenskapsrådet. Principerna besår 
av fyra krav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet består i att informanterna har rätt att veta undersökningens syfte. Detta skedde i  
denna undersökning dels i det mail som var min första kontakt med informanterna (bilaga 2), och 
sedan igen muntligt vid intervjuns början. Samtyckeskravet innebär att informanterna själva får  
bestämma över sin medverkan. Detta skedde i denna studie dels genom att den initiala kontakten 
var en förfrågan om medverkan, och alltså något som den tilltänkta informanten kan välja att 
medverka eller inte medverka i, och sedan beskrevs hela samtyckeskravet mer utförligt muntligt vid 
intervjuns början. Konfidentialitetskravet består i att alla personuppgifter i studien ska behandlas 
konfidentiellt, det vill säga att informanternas identiteter så långt som möjligt ska vara hemliga. 
Detta meddelades både via mail och muntligt, och stor vikt har lagts vid detta under formuleringen  
av uppsatsens resultatkapitel. Alla namn är fingerade, och bara den personliga information som är 
relevant för studien har tagits med. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet bara  
kommer att användas till den aktuella studien, vilket också är fallet här. Detta underrättades  
informanterna om muntligt.
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RESULTAT

Resultatdelen är indelad i två delar, resultatpresentation och resultatanalys. I resultatpresentationen  
kommer de fyra informanterna att gås igenom var och en för sig, utifrån de tre intervjuteman som 
diskuteras i metod-kapitlet: Lektionsinnehåll, planeringsarbete och arbete för inkludering. Dessa 
teman går naturligtvis även mycket in i varandra. Varje informant kommer också att ges en kort 
introduktion. I resultatanalysen som följer kommer informanternas svar sedan undersökas och 
jämföras, och här har tre analyskategorier utarbetats utifrån den presenterade informationen och 
uppsatsens frågeställningar: Styrdokument och inkludering, planering och inkludering samt  
planeringens ramar. 

Resultatpresentation

Mikael

Mikael blev färdigutbildad musiklärare för tolv år sedan och har arbetat på den skola som han 
arbetar på nu sedan dess. Skolan är en medelstor högstadieskola med årskurs 7, 8 och 9, och Mikael 
är ensam musiklärare. 

 

Lektionsinnehåll
Mikael berättar att han har musiklektioner i helklass, och att elevgrupperna då varierar i storlek från  
23 till 30 elever. Klasserna har musik en gång i veckan, två terminer i sjuan, en i åttan och två i  
nian. Mikael har valt att lägga upp det så att han börjar varje termin med att spela trummor, och har  
ett grupparbete per årskurs. Efter det inledande trumspelet följer på höstterminen i sjuan sång av 
Astrid Lindgren-låtar, instrumentkunskap med instrumentfamiljer, en kort grundkurs i  
ackordinstrument och basspel med ackorden A, G & D och sedan julsånger. Sedan på våren så kör 
de efter trumspelet gemensamt spel i helklass, och därefter olika musikstilar och delanalys. Mikael 
berättar att han använder ”elevernas egen musik” vid delanalysen och så mycket som möjligt vid  
arbetet med olika musikstilar, och svarar på frågan om hur han vet att det är deras musik helt enkelt  
att: ”Det märker man. Jag är ju här hela tiden”. Mikael kör all denna undervisning i powerpoint, att  
han leder framifrån tavlan. Sedan följer ett grupparbete med sångtema, där Mikael börjar med att gå 
igenom sångteknik i helklass för att sedan dela ut uppgiften att i en grupp av 6-7 elever välja en låt  
av några alternativ som Mikael har tagit fram, och sedan framföra den a cappella. Han berättar att 

… de får göra precis hur de vill, med rörelser och så. Och då är det ju helt plötsligt inte 'lärarlett', så då 
tar det mycket längre tid. Då måste man 'safea' med lektioner och ge det tre-fyra lektioner kanske.  
Ambitionerna behöver inte vara höga, utan det är ju bra om alla bara mumlar eller sjunger lite. Det är ju  
svårt att få tonåringar att sjunga, särskilt de som är i målbrottet. Det kan ju vara ganska känsligt.

I åttan sedan har de bara musik en termin, och då berättar Mikael att han ”har som ambition att de  
ska få spela eller sjunga varje lektion”. Han beskriver hur de börjar med att repetera 
rockinstrumenten, en lektion per instrument, och sedan går in på grupparbetet som består av att  
grupperna får en fyra-ackordslåt som de arbetar med i fem veckor för att sedan spela upp. Sedan 
avslutas terminen med ”lite goodwill, att alla sjunger jul eller sommarsånger, och så får de som vill  
spela gitarr”. I nian sedan så är det dags för musikhistoria, pop- och rockhistoria från blues tills nu.  
Mikael berättar att han ”tycker om historia, särskilt denna” och att han har funderat mycket kring 
denna del av undervisningen, både då han läste till lärare och under sina år ute i skolan: 
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Jag skrev mitt examensarbete om musikhistoria i undervisningen och det materialet som jag skrev då 
använde jag ju såklart när jag började jobba. Men det var lite för tungt, lite för brett. Så för vartenda år  
som har gått har jag bantat lite och tittat över saker. Så, nu kör jag att vi spelar blues, vi spelar nåt  
femtiotal, elvis, vi spelar nån Beatles, Kiss, Guns'n'roses, Nirvana, ett per tiotal. Kronologiskt under hela 
nian. Utmaningen är att hitta roliga sätt så att eleverna blir intresserade.

Mikael beskriver att lektionerna går till så att han först presenterar ett decennium med texter, prat  
eller filmklipp, och sedan de sista 20-30 minuterna får eleverna spela något från det decenniet. Ett  
undantag är sjuttiotalet, som Mikael för att ge lite variation låter eleverna göra själva:

Då har jag skrivit upp alla artister som jag tycker är relevanta, och musikstilarna, och så får de välja 
någon musikstil eller artist och göra ett litet arbete om det som de redovisar. Men de får inte mer tid än att 
de får en lektion förberedelse och sen är det redovisning. Vi har inte tid med mer. Vi måste hinna med  
mycket. De behöver inte lämna in arbete - för då slipper man det här med copy-paste - utan de pratar 
muntligt och visar nånting.

Mikael berättar vidare hur de på våren i nian, efter att de har gått igenom alla tiotalen, har en 
reflektionsuppgift där eleverna får koppla framåt till den musik de själva lyssnar på och resonera 
kring vad den har blivit influerad av. Sedan har de ett lätt lyssningsprov med samma låtar som de  
har arbetat med under lektionerna, och grunddragen i de olika tiotalen. De har också ett spelprov  
här, där eleverna får komma in till Mikael två eller tre i taget och spela någon låt från deras 
musikhistoriearbete på gitarr eller piano och sjunga till. Mikael förtydligar att ”de måste inte sjunga. 
Vill de inte sjunga, så får de mumla. För att få ner kraven.” Under detta prov kollar de även av 
trumspel. Sedan avslutas musikundervisningen med ”lite lättsammare saker”, att de sjunger  
sommarsånger och låtar från melodifestivalen.

Planeringsarbete

Mikael är tydlig med i början av vårt samtal att planering inte är ett specifikt arbetsmoment för 
honom, och berättar att:

… det är mycket som bara kommer. Jag sitter ju aldrig ner så här och tänker: 'jaha. Vad ska vi göra nu', 
utan det kommer ofta när man kör bil eller gör vad som helst annat. Det är inget jag sitter och läser och 
funderar på vad jag ska göra.

Mikael berättar att planeringen av undervisningen har varit en process för honom under de år han 
har jobbat. Precis i början upplevde han att ”Hjälp! Vad ska jag göra för något? Vad ska jag göra 
första gången? Andra gången?” men att sedan ju längre han jobbade så växte en form och olika 
planeringar fram. Han har ”gått och sökt genom åren, fått en bank” där han kan utgå från det han 
har gjort och sedan förändra lite och förbättra till nästa gång han har samma moment. Han tar upp  
grupparbetet med a cappella-sång som ett exempel, och berättar hur han inför starten av  
grupparbetet  går igenom sitt material och ”kollar av: Det här var ingen bra låt, den fungerade inte,  
den här fungerade jättebra” och sedan ändrar sitt material utifrån detta. Mikael berättar att ”.. i 
första steget är det ju inte pedagogiskt överhuvudtaget, utan då är det bara 'vad ska jag göra?', och  
det styrs av ens egna intresse. Men det styrs ju förstås också från läroplanen så klart, från 
kursplanen.” Han berättar att han ”får med alla bitar som står i kursplanen”, men att hans egna  
intresse styr hur mycket tyngd som läggs på de olika delarna. Rent tekniskt går han 
terminsplanering till så att han ritar upp 15 tomma lektioner för varje klass, det vill säga terminens  
veckor minus ”allt annat som händer”, och sedan fyller dessa med innehåll. Mikael berättar hur han 
har gått från att planera vecka för vecka till att han nu har en grundtanke för varje årskurs, och även 
en grundtanke för alla tre åren han har har eleverna. Han sammanfattar med att ”det är ju så när man 
har jobbat många år, det som inte funkar det byter man ut, och det som är klockrent behåller man.”
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Mikael berättar att kommunens musiklärare är med i ett gemensamt arbetslag, där de träffas en gång 
per månad. Där har Mikael varit extra drivande i arbetet med att ta fram en matris för betygssättning  
i musik utifrån kunskapskraven i kursplanen. Han beskriver hur han har läst på styrdokument och 
bedömningslitteratur extra, och hur  matrisen ”gör att det blir väldigt gött när man har spelprov och  
så, man har liksom allting tydligt”. Sedan beskriver han också hur detta verkar öka likvärdigheten i  
bedömningen mellan kommunens tre högstadieskolor, och hur de olika lärarna har fått diskutera sig  
fram till vad som är en rimlig musikalisk nivå för de olika betygsstegen i olika moment. Som ett 
exempel tar han upp trumspel, som han får sina elever att klara väldigt bra. Till en av träffarna  
filmade Mikael elever i de olika betygsstegen: 

Jag frågade eleverna om jag kunde få filma dem och så spelade jag in 'det här är A-betyg i trummor' och  
spelade upp det för de andra kollegorna. Men då visade det sig att de tyckte att det var för svårt. De andra  
lärarna tyckte att det var en för hög nivå. Så det har gjort att jag har fått sänka mina krav, vilket gör att jag  
får jättemånga som klarar trummorna. Det blir väldigt mycket A.

Mikael berättar att dessa sänkta krav delvis har inverkat negativt på hans trumundervisning, för att  
det får eleverna att nöja sig med en sämre nivå kunskapsmässigt än Mikael anser att de skulle kunna 
nå, eftersom eleverna ändå får ett bra betyg i momentet trumspel. Trots detta är han mycket positiv  
till matrisen, för att den förenklar både bedömning och lektionsplanering. Matrisen ser ut så att den 
har sju olika moment: Trumspel, ackordspel, bas, sång, melodispel, samspel, färdighet och musik 
och samhälle. I dessa moment finns kunskapskrav listade  i de tre betygsstegen, och det blir oftast 
ganska tydligt för eleverna vad de behöver lära sig. Som ett exempel tar Mikael upp att ”för att få C 
på ackordsinstrument så ska du klara av att spela fyra ackord i puls och byta mellan dem. Och när 
du gör det, då gör du det. Då har du C”. I kriterierna för musik och samhälle har lärarna resonerat 
som så att betygssteget E innebär att eleven deltar, inte bidrar, för betygssteget C ska eleven förstå  
och för betygssteget A ska eleven kunna föra resonemang kring innehållet. Mikael berättar hur detta 
i hans undervisning kommer fram bland annat genom att eleverna då de har musikhistorieprovet får  
frågan om de olika bandens påverkan på musikhistorien, och vissa elever faktiskt klarar av att föra 
ganska ingående resonemang kring detta. Mikael konstaterar att ”man bedömer ju inte poäng längre,  
det finns inget sånt som att 41 av 45 poäng är A. Nu måste vi ju bedöma vilka förmågor eleven  
visar”. Mikael berättar vidare hur arbetet med matrisen har lett till mycket intressanta diskussioner 
om vad eleverna ska och kan lära sig, och tar upp ett exempel med kunskapskraven kring samspel:

Sen har vi en punkt som heter samspel, det är ju hur man funkar i ensemble förstås. Den är det svårt att 
vara ense kring. Det är svårt att bedöma från fall till fall och det är en väldigt svår grej att bedöma.  
Kriteriet för E i högstadiet är att man ska kunna spela tillsammans i puls. Där är det många lärare som  
säger ”Vadå? Mina elever kan inte spela i puls”. Då säger jag: ”Ja, men du måste ju träna dina elever på 
att spela i puls”. Det är ingenting dom bara pang, helt plötsligt kan. Man måste ju ha lektioner då man  
tränar på att spela i puls. 

Mikael beskriver hur matrisen alltså även har funktionen att ge  en gemensam linje i kommunen om 
vad som är viktigt i musikundervisningen, och hur lärarna ska göra för att få eleverna att lära sig  
detta. 

På frågan om hur bedömningen finns med i Mikaels planering så svarar han att det egentligen är 
ganska enkelt. I och med att kriterierna i kunskapskraven är för årskurs 9, så kan Mikael ”jobba hela 
tiden för att eleverna ska bli bättre och bättre”. Sedan beskriver Mikael hur vissa moment i ämnet 
får en större tyngd på grund av att de finns med i kunskapskraven, bland annat så får han ”lägga 
mycket krut” på ackordspel, för att eleverna ska hinna lära sig och hinna visa att de har lärt sig.  
Mikael beskriver ackordsspel som den delen i musikämnet ”som det verkligen går att jobba sig till  
ett bra betyg i med hårt slit”. Mikael berättar att han brukar berätta om planeringen för eleverna och 
visa matrisen, men han säger också att det ”går in där och ut där”, att eleverna inte alltid tycker att 
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det är så intressant. Här beskriver han en skillnad i attityd mellan sjuan och nian, där de går från att  
några enstaka har frågor kring betyg i sjuan till att de på våren i nian ”är som hökar”. Mikael 
beskriver att ”vissa kan ha såsat i tre år, och sen våren i nian så är det på med arbetskläderna och  
sliter som ett djur sista terminen”. Han fortsätter med att betona att ”niorna vet precis vad som 
gäller för betyg. Det är jätteskönt för mig, och det är jätteskönt för dem”. Mikael menar att arbetet 
med matrisen har gjort betygssättningen mindre laddad, i och med att eleverna vet precis vad de  
behöver göra för ett betyg.

Vi pratar om elevinflytande  i planeringen, och här beskriver Mikael hur det ofta kan vara svårt att  
få till. Han har många olika moment som han vill få med i undervisningen, och han beskriver hur  
det ofta blir väldigt stressigt att hinna med alla. På våren är det långa perioder med nationella prov 
och mycket helgdagar så lektioner går bort, det kan vara influensa som går ”så man plötsligt sitter  
där med halvklass i två veckor”. Men Mikael berättar också att det ibland blir lugnare perioder där 
någon lektion kan vara ”över”, och då försöker han få till att eleverna ska få önska vad de vill jobba 
med. Då önskar de nästan alltid musiktävlingar. Mikael avslutar alltid varje lektion med att berätta  
vad de ska göra nästa lektion och försöker få eleverna att ha koll på planeringen, och då kan de 
ibland få ändra om något eller föreslå något annat att göra. Mikael utvecklar vidare med att ”jag vet  
ju om det där med elevinflytande och så, men frågan är hur bra det funkar egentligen och hur viktigt 
det är. Det är nog bättre att försöka lura eleverna att tro att dom har bra inflytande på något sätt”. 
Detta just på grund av att eleverna i första hand vill göra ”något roligt” om de får välja rätt av, och  
han berättar att ”det har funnits vikarier som har kommit hit och kört guitar hero och musiktävlingar 
i en månad” för att de har gått helt efter elevernas önskemål. Då, menar Mikael, blir elevernas  
lärande och kopplingarna till kunskapskraven lidande. Däremot kan han anpassa en hel del efter  
olika gruppers förmåga och engagemang, och han berättar att:

Du har alltid en guldklass på att spela till exempel. Sen har du det motsatta också, vilket gör att många 
gånger, även om man kör samma låtar, så blir det väldigt olika lektioner. Till exempel kan de som inte är  
så duktiga behöva mer stöd, ännu mer lärarlett till exempel, medan de grupper som är bättre kanske man  
till och med kan säga att ' nej, nu kan ni det här så bra så om 10 minuter har vi uppspel, ni fem är en  
grupp och ni fem är en grupp'. Man kanske drar fram några som spelar vid tavlan och så sjunger de andra.

Samtidigt berättar Mikael att även sådana anpassningar kan vara svåra att få in tidsmässigt. Han 
berättar att i början då han arbetade hände det att han gjorde det som var "absolut lättast" om han  
hade en stökig grupp: Han sjöng låtar med dem hela lektionerna igenom. Han spelade gitarr och 
sjöng, de flesta sjöng med och de andra fick låta bli, "10-12 populära låtar och sen var lektionen 
slut". Nu däremot, berättar Mikael, styr han mer upp sådana grupper genom att vara ännu tydligare i  
sitt ledarskap, så att de ändå ska få möjlighet att lära sig allt det de ska lära sig enligt  
kunskapskraven.

Mikael återkommer vid några tillfällen i vårt samtal till vad han har för syfte med undervisningen.  
Han berättar att ”allt jag gör är ju inte för betygens skull, utan saker kan också leda till andra saker”.  
Här visar Mikael ett starkt engagemang för att den kunskap som eleverna får med sig ska vara 
användbar för dem. Som ett exempel tar har upp att han då de spelar gitarr lär alla elever att spela Ja 
må han leva, och han berättar att han försöker peppa eleverna genom att säga att ”nästa gång ni 
kommer hem till farmor eller nånting - för många har ju faktiskt en gitarr - då är det klart att om du  
kan spela Ja må han leva och din släkt sjunger, då blir du ju kung”. Mikael slår fast att ”om tio kan  
snappa upp det här och använda det så är det ju guld”. Ett annat exempel är inför lyssningsprovet i 
nian, då Mikael berättar att ”egentligen gör jag ju inte de fem veckorna där för att jag ska kunna  
sätta betyg på dom. Utan jag gör ju det helt enkelt för att de ska få ytterligare en chans att - träna på  
att lyssna”. Mikael menar att en viktig uppgift han har är att fånga några elever så att deras intresse  
utvecklas. Han berättar vidare att de inte hinner med så mycket spel på elinstrument under de  
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ordinarie musiklektionerna, så i gengäld är elevens val i musik bara spel på rockinstrument. Han 
leder även skolans kör, som han beskriver som ”något helt annat” än den ordinarie 
musikundervisningen, här är det audition och många sökande så Mikael berättar att han kan ställa  
helt andra krav och nå en annan nivå.

Mikael berättar att han känner sig mycket fri när han planerar sin undervisning. Han känner att han  
kan välja vad undervisningen ska innehålla och att det är han som har makten över hur 
undervisningen ska se ut. Samtidigt berättar han att naturligtvis finns begränsningar. Här tar Mikael  
upp tid som den främsta begränsningen: ”Tid, ja, självklart. Det är så begränsat med lektioner och 
så mycket som ska hinnas med”. En annan begränsning som Mikael tar upp handlar om lokalerna,  
de har inga grupprum utan undervisningen sker endast i en musiksal. Även ekonomin begränsar, 
Mikael berättar att han har en bestämd summa att köpa instrument och annat undervisningsmaterial  
för varje år och att det begränsar en hel del även i undervisningsutformningen, han säger att ”skulle 
jag till exempel släppa eleverna mer att använda grejerna fritt, då skulle det också gå sönder väldigt 
mycket mer och det tål inte ekonomin.” 

Planering för inkludering

Mikaels kommer i vårt samtal in på flera olika sätt som han arbetar på för att få med sig alla sina 
elever i undervisningen. Ett tydligt exempel är när han pratar om undervisningen i trumspel:

Jag har lagt upp det så att jag börjar alltid varje termin med att spela trummor. Det har jag gjort därför att  
trumsetet som står i musiksalen är ju mångas läskigaste grej att spela på. Så jag kör helt enkelt att de får 
gå fram en och en och spela för klassen. Jag visar, går igenom nånting, och så får de helt utan krav gå  
fram och spela. 

Mikael beskriver här hur ett sätt som han arbetar inkluderande på alltså är att avdramatisera det som  
eleverna tycker är lite otäckt genom att alla gör samma sak, och han fortsätter med att ”det är en vits  
med att göra det det första man gör på terminen, för de första veckorna så vågar inga sjuor säga 
emot, utan då gör alla det man säger”. Efter detta inledande trumspel är isen bruten och sedan blir 
det lite lättare för varje gång eleverna spelar inför klassen. Ett centralt tema i Mikaels tal om att få 
med sig eleverna är just detta med att få dem att göra saker och få dem att uppleva att de kan, och 
han berättar vidare om lektionsupplägget i sjuan att eleverna får spela tillsammans men utan krav på 
att det ska bli en färdig produkt utan de spelar ”en bit av varje låt kanske, mest för att de ska få 
känna att de kan spela tillsammans”. På samma sätt säger han om att spela basgångar på akustiska  
gitarrer i helklass att "det kanske inte är det roligaste men då lär eleverna sig så att de  är förberedda  
när de får en elektrisk bas". 

Ett annat tydligt sätt som Mikael beskriver hur han arbetar inkluderande på är att han arbetar helt  
lärarlett nästan hela undervisningstiden, han delar nästan aldrig upp dem i grupper utan styr istället 
allting från tavlan. Som svar på frågan varför han gör så svarar han helt enkelt att: "De lär sej mer 
då, de blir duktigare". Mikael säger att ”många har svårt med eget ansvar, men på det här sättet lär 
sig alla". Han resonerar vidare: 

Det första man tänker på med musiklärare är ofta att man kommer in i ett klassrum, alla tar varsin stol, 
sätter sig i en ring på golvet, och sen så säger musikläraren att 'ja, idag ska vi sjunga den här låten, ta 
gitarrer', och sen får alla elever göra så gott de kan. Men om man istället styr allting från tavlan, räknar in,  
pekar och så, då får man med sig många fler. Plus att man får mer ordning, mer koll

Mikael berättar också att han har gjort valet att de oftast inte spelar specifika låtar då de spelar 
instrument, utan istället ackordföljder. Detta beskriver han hur han gör av flera olika skäl, för det 
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första för att de då kan spela samma ackordföljd längre utan att eleverna tycker att det blir tjatigt.  
Han fortsätter resonemanget med att säga att ”kör man en låt måste eleverna kunna klara av att byta  
ackord i puls för att det ska låta bra, men kör man ren ackordträning kan man säga att 'nu kör vi fyra  
slag G, sedan fyra slags paus, sedan fyra D'. Det är ju lite svårt att göra om man kör en låt”. Mikael 
berättar att han alltid leder detta från tavlan med pekpinne, och han säger att "jag upplever att det är  
ju inte många av mina elever som inte fixar det, så det blir ju ett argument för att göra på det sättet.”

Mikael berättar också hur han arbetar för att få med sig eleverna genom att väcka deras intresse.  
Detta är tydligt då vi pratar om musikhistoriearbetet och Mikael berättar att:

Vinningen är inte elevernas presentation, utan vinningen är när eleverna sitter i bibblan och frågar: men  
vad är Queen för nåt? Då säger jag: Googla! Och så googlar de och säger: 'Va! Har han dött i aids?'. Jag  
sitter med dem och spelar musik från spotify, och så frågar de: 'Vad är det där för låt? Och det där?', och  
så märks det att de börjar tycka att det är bra och de börjar intressera sig...

Mikael beskriver hur detta med att fånga elevernas intresse är genomgående i arbetet och kommer 
fram i tillexempel val av filmklipp och låtar att spela, och han konstaterar att: ”Man ska visa det 
göttigaste, för då fastnar det ju”.

Maria

Maria blev utexaminerad musiklärare för fjorton år sedan och har arbetat som musiklärare i många  
olika sammanhang sedan dess. Hon har dels arbetat på flera olika grundskolor, men sedan har hon 
också arbetat inom kulturskola och som körledare. Skolan hon arbetar på nu har hon varit på sedan 
2007, och här är hon anställd på 75% som ensam musiklärare. Skolan är enparallellig, och Maria 
har undervisning från årskurs 1 och upp till nian. 

Lektionsinnehåll
Elevgrupperna som Maria har hand om har musiklektion en gång i veckan och kör en gång i 
veckan. Årskurserna ett till fyra har just nu ganska små klasser på cirka 20 elever och har 
musiklektioner i helklass. Annars är halvklass standard, och elevgrupperna består då av runt tolv 
elever. Maria berättar att de stora områdena i undervisningsinnehållet i korthet består av 
musikhistoria, där de börjar redan i de första årskurserna med att lyssna mycket på klassisk musik  
och bekanta sig med det, eftersom de ”ibland inte ens har hört klassisk musik” innan. Detta 
fortlöper genom årskurserna och i åttan kommer det första stora musikhistorie-blocket med pop- 
och rockhistoria. ”Då börjar vi med triangelhandeln och slaveriet”, berättar Maria. ”Det är den 
västerländska musikhistorien och det är ju liksom USA. Handen på hjärtat. Sen kommer ju England 
in också men från början är det ju USA som gäller. Det är där den musiken utvecklas.” Sedan 
kommer det största blocket musikhistoria i nian där de går igenom den klassiska musikhistorien: 

Vi tar den ända från början! Vi börjar med neumerna [noteringssystem från ca 800-900 e.Kr, liturgisk 
sång, min anmärkning]. Sen kör jag på och det första stora som vi landar i sen är den gregorianska sången 
och så kör vi hela vägen fram till 1900-talet och nationalromantiken. Jag går inte in på den moderna  
klassiska musiken för den känner jag blir lite rörig, men jag tar historien till början av 1900-talet.

Nästa stora moment är instrumentspel, och här berättar Maria att hon börjar med att introducera 
instrumenten i mellanstadiet. Här får eleverna testa de olika pop- och rockinstrumenten, får ”hålla i  
en bas, får testa att hålla ett par trumstockar och så”. Sedan på högstadiet kör de ensemblespel i  
helgrupp. Det sista stora momentet är sång, som ju Maria har stora möjligheter att arbeta med  
eftersom eleverna förutom musiklektionerna också har schemalagd kör. Hon berättar att sången är  
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mycket central i all hennes undervisning, och hennes elever får ofta sjunga tvåstämmigt på  
lågstadiet för att sedan öka svårighetsgraden och att det ”inte är ovanligt att de fixar att sjunga 
fyrstämmigt på högstadiet”. Förutom dessa stora moment tillkommer också en hel del musikteori,  
där sången blir en viktig utgångspunkt: ”Skalan börjar jag med redan i trean-fyran att öva in, att  
sjunga skalorna på tonnamn”. Då arbetar de med en ”tontrappa” där skalans toner är uppmålade på  
tavlan som en trappa i ett hus, en oktav per våning, med de olika våningarna i olika färger. Maria 
beskriver hur hon ”säger åt eleverna att det viktigt att hamna mitt på varje trappsteg, annars halkar 
man”. Senare i årskurserna arbetar grupperna med notrebusar, grundläggande melodiläsning från 
noter, och annan grundläggande musikteori. Musikundervisningen innehåller också en rad mindre 
moment, som instrumentkännedom och olika instrumentfamiljer, hörselhälsa och olika genrer etc.

Planeringsarbete
Planeringen är mycket viktig i Marias arbete. Då jag berättar att jag själv inte har läst så mycket om 
planering i min utbildning till musiklärare utbrister hon: "Va?! Ingen planeringskunskap i 
utbildningen?! Planeringen är ju A&O, den är grunden till undervisningen!" Denna inställning syns 
också mycket tydligt i Marias tal om sitt arbete, hon berättar att hon har alla läsårens lektioner  
planerade när hon möter nya elever och tänker mycket på hur hennes planering kan optimeras. Hon 
berättar att då hon började arbeta som musiklärare och fick sin första fasta tjänst efter att ha hoppat  
in på många olika skolor var det ”väldigt skönt att komma på ett ställe och ha möjlighet till  
planering och förberedelser”. Men hon beskriver det också som komplicerat: ”...det hade jag väldigt  
svårt att landa i när jag började, 'hur ska jag lägga upp en planering för nio årskurser!?' Det tyckte  
jag var svårt!” Hon berättar att en stor hjälp i hennes planeringsarbete kom när hon efter några år 
kom till en skola där hon fick sin första musiklärarmentor, som arbetade som musiklärare på samma 
skola:

Det var underbart! En väldigt duktig människa som har jobbat hela sitt liv med detta, enorm kunskap! 
Och henne fick jag över mej! Jag kunde be om hjälp, och hon kunde komma in och coacha mej lite och så 
där. Superbra! Vi jobbade ihop inför avslutningar och uppsättningar och jag fick lära mej jättemycket...  
kanonbra!

Maria berättar att mycket av det hon arbetar med kommer från denna mentor, hur hon arbetar med  
ensembler och hur hon delar upp grupper, hur man arrangerar och mycket annat. Hon berättar att 
hon har tagit grundformen från mentorn och sen ”gjort det på [sitt] eget sätt”. Maria betonar också  
vikten av att jobba deltid i början av sitt yrkesliv, år som hon kallar för "hundår":

De första åren så det var ju mycket. Jag jobbade väldigt väldigt mycket och då var jag väldigt tacksam 
över att jag inte jobbade mer än femtio-sjuttio procent, till att börja med, de första åren. Det gav så 
mycket. Man ska ju inte jobba på sin fritid, men jag var tvungen att göra det. Sitta på kvällarna och lyssna  
in låtar och få ihop grejer.

Maria berättar hur hon nu efter många års arbete har en stor bank av material att arbeta med, och  
hon säger också att ”nu när jag har jobbat så pass länge, så vet jag vad som funkar”. Nu hinner hon 
planera inom ramen för sin arbetstid, för att hon har det mesta av materialet färdigt. Hon resonerar  
kring att det ”inte finns något givet material i musiken”,  och säger att förutom Stora Musikboken 
som hon har kunnat ta en del notrebusar och annat ur, och sångböcker, så har hon fått göra allt sitt 
material själv. Det har tagit tid: ”Det tar år att få ihop dom här pärmarna. Det här materialet som du 
behöver för ett helt år”. Detta leder fram till ett konkret tips som hon vill föra ut till nyblivna  
musiklärare:

… bara spara det, spara allt du kan! Spara det i pärmar, spara det på datorn, kopiera eller vad du än gör,  
för det är bättre att köra det ett par gånger och känna att 'det här går inte - jag finjusterar det här lite, och  
lägger till nånting där', för då har du material och det växer och växer för alla år. Och när man väl har  
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jobbat en fyra-fem år eller vad det nu kan vara, det blir inte så tufft då, som det var när du började, för då  
har du ditt material som du kan vända dej till.

Maria visar mig här pärmar med lektionsplaneringar indelade efter olika syften, övningar, sånger 
och arrangemang på låtar. Hon berättar att det som tillkommer nu i hennes planeringsarbete är att  
leta upp och arrangera nya ensemblelåtar eftersom det hela tiden kommer nya låtar som kan vara 
givande att spela tillsammans.

Marias planering ser rent konkret ut som så att hon har tre dokument på datorn. Det första är för åk 
1-3, med en kolumn per årskurs, och i de kolumnerna har hon skrivit upp alla terminens veckor. 
Sedan tittar hon i läroplanen: ”Vad vill de att vi ska gå igenom?” för att sedan skriva in det över 
veckorna och välja och anpassa lektioner utifrån sitt material. Samma process går hon igenom för 
åk 4-6 och åk 7-9. Sedan får hon anpassa denna planering lite under terminens gång eftersom det är  
olika hur studie- och idrottsdagar infaller och därför hur många lektioner det faktiskt blir. ”Vissa 
grejer får man helt enkelt ta bort och så får man tänka att det får vi ta nästa år”, berättar hon.

Maria berättar att det var en omställning förr-förra läsåret då lgr11 kom. Hon fick då efter grundlig  
läsning av nya läroplanen gå igenom sitt material och se vad hon kunde fortsätta använda och vad 
som fick tas bort. Samtidigt betonar hon att ”en fungerande lektion är en fungerande lektion” och att  
hon inte behövde ändra på lektionsplaneringar för att till exempel utveckla elevernas känsla för  
dynamik, utan att omställningen mer bestod av att olika delar av innehållet fick större vikt och 
därmed mer lektionsutrymme, och andra delar mindre. Marias läsning av lgr11 utgår från de tre 
underrubriker som finns i musikkursplanens rubrik ”Centralt innehåll”, vilka är gemensamma för 
grundskolans alla år: Musicerande och musikskapande, musikens verktyg och musikens 
sammanhang och funktioner. Maria ser det som att det är Musicerande och musikskapande som är 
”den stora grejen” och då framförallt sång och instrumentspel. Hon brukar börja varje moment med 
att sjunga, och menar att ”genom sången så får du allt”,  frasering, låtkännedom, rytmer och så 
vidare. Här återkopplar Maria till kursplanen i musikämnet och pekar på den särställning som 
sången har där: ”För betyget E ska eleven sångmässigt följa rytm och tonhöjd i någon mån”. Hon 
betonar att det gör att alla måste sjunga, även om de inte behöver göra det så bra, för ”om dom inte  
sjunger har vi ju ingenting att bedöma”. I Musikens verktyg arbetar hon mest med hörselvård,  
röstvård och instrumentfamiljer. Maria sammanfattar denna rubrik till ”vad vi använder i själva 
musicerandet”. Sedan i Musikens sammanhang och funktioner ”har vi nationalsånger, du har  
psalmer, associationer står det, tankar, känslor, bilder och så där vidare som uppkommer”. Här får  
Maria även in musikhistorian.

I Marias planering är bedömningen central. Hon berättar att hon ”försöker ha med den ända från  
början, för annars blir det ju svårt i slutändan, att bedöma”. Hon ger exempel på hur hon förra 
terminen hade mitt-terminsprov, att eleverna fick ”komma in och spela för mig och spela rytm och  
så så jag fick se att dom hade hängt med i just dom här momenten. Då kollar jag upp allting, kollar  
av: sitter det? Vart ligger du ungefär, sångmässigt? Och så bedömer jag det”. Eleverna fick komma  
in ensamma eller två och två, men Maria berättar att hon planerar att låta dem ha alternativet att  
komma in tre och tre, för att ”en del elever tycker att det här är jobbigt”. En annan 
bedömningsmetod som Maria planerar att införa är att spela in eleverna för att kunna göra bättre  
bedömningar, men hon berättar att det inte har gått att lösa praktiskt än så länge. De mer teoretiska  
bitarna som noter och historia arbetar Maria med i flera omgångar, hon berättar att eleverna får göra  
arbeten och läsa texter, sedan låta det vila ett tag för att sedan repetera, sedan låta det vila. Sedan  
”Pang! Kommer ett korsord eller nånting ut, och så kollar jag: Vad var det som fastnade?” Hon 
berättar att hon alltså inte har några regelrätta skriftliga prov i musiken, för att hon inte tycker ”att 
man kan läsa in musik, på så sätt, utan du måste första vad du gör”. Maria utvecklar detta i ett 
resonemang om noter:

21



Du måste kunna sätta in det i praktiken. För annars har vi ju missat målet, på något sätt. Visst - det är bra 
att veta vad noterna heter, och så, att ha en övergripande kunskap om det, men om du kommer ett steg  
längre och vet: Det är den tonen på pianot, det är den strängen på gitarren... Då har vi kommit, tycker jag, 
väldigt mycket längre.

Maria kommer här in på vad hon ser som ämnets syfte. Hon berättar att hon vill att alla ska kunna få  
en grundkunskap kring musik, och så klart att alla ska kunna få ett betyg, men säger också att:

… den största önskan är att dom ska komma så långt så dom får känna på att när dom musicerar, då är det  
nåt som händer! Det är ju liksom nästan magiskt, det bara fastnar där i hjärtat på en och man tycker  
'Wow! det här, det är så roligt'!

Maria berättar att när eleverna väl har kommit till det här stadiet, då blir de nästan självgående. Då  
kommer de in på raster och vill låna gitarrer, de ger förslag på låtar att spela, de vill ha Marias  
åsikter om låtar och färdigheter, och de behöver inte drivas på utan de vill själva framåt. Maria  
säger att  ”då är det roligt! För då har man ett samspel med eleverna som kan få fortsätta.”

Maria berättar att hon försöker hålla sin grundplanering, och hålla samma planering för alla grupper.  
Samtidigt säger hon att det så klart är så att olika grupper har olika egenskaper, och att är det en  
mycket stökig grupp så ”hinner man inte det man ska hinna”. Hon säger att hon brukar vara ganska  
krass med detta gentemot eleverna, och att när eleverna sen vid betygssättningsdags kommer och  
frågar varför de till exempel inte fick mer än ett E i betyg så tar hon upp att de har pratat bort  
lektioner, och därför inte har haft tid att ta sig till en högre nivå. Hon säger att hon ibland med 
stökiga grupper får sänka ambitionsnivån och fokusera på att alla elever ska komma över gränsen 
till ett E. Omvänt om hon har en grupp med många motiverade och duktiga elever så kan hon höja 
ambitionsnivån, och göra mer avancerade saker, men fortfarande oftast inom samma 
grundplanering. Hon justerar också en hel del inom grupper efter varje elev, för hon betonar att hon 
har många elever som är ”väldigt duktiga, som ofta går på kulturskola eller spelar mycket hemma, 
och som vill ha en hög nivå”. En sådan anpassning kan till exempel vara att gruppen gemensamt 
spelar en låt, men i förberedelserna för det gemensamma spelet så får eleverna träna på 
instrumentspel med olika svårighetsgrader, så att de sedan spelar en låt gemensamt men att det  
skiljer mycket i svårighetsgrad mellan de olika elevernas spel i låten. I kör blir det mindre 
individanpassning: ”då får man försöka få upp alla på en nivå och dom som är duktiga får hjälpa till  
att hålla den nivån”.   

Vi kommer i samtalet in på om eleverna får vara med och påverka planeringen någonting. Maria går 
då in på tre olika sätt på vilka elevernas önskemål får vara vägledande för planering: Val av låtar,  
val av instrument och val av mindre moment inom grundplaneringen. I valet av låtar att arbeta med 
berättar Maria att hon har systemet att eleverna när de vill får lämna post-it-lappar vid katedern med 
sitt namn, klass, sitt låtförslag och artisten som har gjort låten. Hon visar att hon har sju lappar  
väntandes vid intervjutillfället. Sedan lyssnar Maria igenom låtarna, och bedömer om det är låtar 
som gruppen kan arbeta med. Oavsett om de kan det eller inte är Maria noga med att återkoppla till  
eleven, ”för det är ju ett förtroende de ger mej”, och då väljer hon sina ord väl och säger något 
positivt om låten, som ”kanonbra låt!” om hon tycker det eller ”vilken intressant låt!” om hon nu 
inte skulle tycka att den var så bra. Hon pratar också igenom med eleven varför den inte fungerar att  
spela i klassen om den inte fungerar, det kan till exempel vara att ”den här låten är ju helt gjord i 
datorn, det är en techno-låt, och det vi jobbar med här är ju mest akustiska instrument”. I val av  
instrument berättar Maria att eleverna vid uppstarten av en ny ensemblelåt får skriva upp vad de vill  
spela på tavlan: bas, trummor, gitarr, piano eller sång. Hon säger att hon försöker styra vilka som  
spelar bas och trummor ”för har man inte en trummis och basist som funkar, då är det ingen idé att 
spela.” Men hon säger inte åt någon elev att spela ett specifikt instrument, utan går mer in och ger  
förslag som ”du kanske kan spela bas idag, det kanske är din grej” och liknande. Här försöker hon  
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även även se till så att eleverna får en viss bredd i vilka instrument de spelar. Maria berättar vidare  
att det kan vara svårt för eleverna att påverka planeringen och innehållet i mer teoretiska bitar som 
musikteori eller musikhistoria för att de inte vet vad de ska lära sig eller hur, men att där kan de få 
påverka ”i det lilla”, önska rörelser till Rytmiken, önska låtar att arbeta till, och om de gillar en  
övning eller låt kan de få önska att köra den nästa lektion igen. Hon betonar att eleverna själva alltså 
inte i något av de här tre sätten får vara med och påverka grundplaneringen, men att de kan få ha 
visst inflytande i hur grundplaneringens innehåll ska utföras.

Maria berättar om hur de arbetar med samplanering inom kollegiet. De arbetar i arbetslag, där  
Maria är med i ett och planerar de klassernas skolgång. Men hon berättar att det inte i huvudsak är  
där som hennes samplanering med andra lärare sker, för att ”som musiklärare är du spindeln i nätet” 
och hon säger att hon måste ha trådar ute till alla elever och alla lärare, eftersom hon undervisar alla  
elever. Det är ett stort jobb, och därför är hon inte med på allt arbete inom hennes arbetslag utan 
bara det som kan angå hennes ämne. Den mesta samplaneringen sker istället mot specifika tillfällen, 
som lucia, skolavslutningar, temadagar och så vidare. Hittills har samarbetet mest varit gentemot 
bild och drama, men Maria säger att en ambition är att även få in slöjden. Hon resonerar kring att  
denna modell fungerar för att det är en ganska liten skola, och säger att i en större skola skulle  
förmodligen estetlärarna behöva vara ett eget arbetslag. 

På frågan om hur fri Maria känner sig i planerandet av sin undervisning svarar hon att ”Fri är man 
väl inte på så sätt, man måste ju utgå från läroplanen”, men hon menar samtidigt att hon är ganska  
fri i sin planering i och med att hon efter läsning av kursplanen kan välja innehåll och metoder. Som  
exempel på detta tar Maria upp den klassiska musikhistorien som hon har ganska mycket av, för att 
hon själv bedömer att den är viktig. Maria berättar också att hon är fri att göra val som till exempel  
det att hon i alla moment brukar börja med att sjunga. I talet om frihet att välja innehåll och metoder 
kommer även frågan om material in, och Maria berättar att detta har varit mycket olika mellan de  
olika skolor hon har arbetat på, från att ha scen, ljudrum och massor med instrument till att ”stå och  
undervisa vid ett mobilt piano som flyttades in i biblioteket”. Hon säger att detta så klart påverkar 
vad för innehåll som går att planera.

Arbete för inkludering

Maria har ett mycket tydligt och snabbt svar på frågan om hur hon arbetar för att få med sig alla  
elever, och det är ”genom att vara personlig”. Hon berättar att när hon kommer på morgonen går 
hon genom korridoren och hälsar god morgon till så många elever som möjligt med namn, och  
säger till dem att hon tycker att det är roligt att se dem. Sedan har de pedagogisk lunch, då hon sitter 
med eleverna och ”försöker få till ett trevligt samtal”. På rasterna sedan går hon ofta ut och sätter  
sig i elevernas uppehållsrum. Hon berättar att första gången hon gick in blev det alldeles tyst. Men 
nu flyter samtalet och Maria säger att ”det är jätteintressant för du kan få lära känna eleverna på ett  
annat sätt”. Hon kommer här in på ett mycket spännande resonemang om förhållningssätt gentemot 
eleverna som just musiklärare:

När du undervisar i ett annat ämne, tror jag, då är du mer över eleverna. Om du har matte eller så 
kommer du överifrån och talar om: så här är det, så här ska du räkna. Det blir liksom lite 'Ja, fröken', och  
dom tittar upp. En del elever har jättesvårt med den auktoriteten, men det behövs kanske i de ämnena för 
att man ska lära sig. I det här ämnet kan vi inte ha det så. I det här ämnet måste vi komma från sidan, lära  
känna eleverna och få med dem.

Maria beskriver att hon på olika sätt försöker skapa ett sådant klimat som lärare. Samtidigt menar  
hon att det är slitsamt att arbeta på det sättet, för att man ger av sig själv hela tiden. Hon säger att  
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det nog inte är ett arbetssätt som passar alla pedagoger, eftersom alla kanske inte vill ha den typen 
av kontakt med eleverna, men för henne själv har det fungerat väldigt bra. Hon säger också att hon 
har möjlighet till detta arbetssätt för att skolan är så liten som den här, lärarna kan ”hålla koll på alla  
elever”.

Ett problem som Maria beskriver i sitt arbete med att få med alla elever i undervisningen är att det  
ofta kommer nya elever, och ofta mitt i terminerna. Hon berättar att eftersom skolan inte har fulla  
klasser så får de inte neka någon elev, och det gör att det mitt i terminen kan komma en elev som 
har helt andra förkunskaper än resten av den nya elevens grupp. Hon säger att hon till exempel kan  
få in ”elever som säger till mej när jag ger ut en enkel sång här i femman-sexan: 'jag kan inte  
sjunga. Jag har aldrig sjungit”, och Maria beskriver hur hon ju då får börja helt från början med de 
eleverna. Hon har inte någon möjlighet i sin tjänst att ge individuella lektioner, utan hon berättar att  
hon får jobba mycket intensivt och målfokuserat med dessa elever samtidigt som hon undervisar 
hela gruppen.

… man får ju ta det materialet man har och sen på något sätt så får man förklara under tiden, och förenkla 
under tiden, och så får man ju samtidigt se till att dom andra inte får det för lätt utan att dom fortsätter sin 
utveckling.

Maria beskriver detta som en stor utmaning i sitt arbete. 

Ett tydligt sätt som Maria berättar att hon arbetar inkluderande på är att anpassa svårighetsgraden 
efter  gruppens nivå. Ett exempel på detta är i arbetet med notläsning, där hon har valt att börja med  
mycket enkla visor, att inte dela ut partitur eller stämföring utan bara en enkel melodilinje med  
ackord över. Hon berättar att notläsning ”är grekiska för dom, för väldigt många” och att då hålla 
det så enkelt och avskalat som möjligt i början gör att de i alla fall får en vana vid att titta på noter.  
Sedan är Maria noga med att betona för eleverna att ”du ser dom svarta prickarna, du ser om det går 
upp eller ner. Det är allt du behöver veta till att börja med”. Hon berättar att hon med detta 
arbetssätt kan få med många elever som annars blir avskräckta av noter.

Ett annat inkluderande arbetssätt som Maria berättar om är att hon arbetar mycket med att skapa 
intresse. Ett exempel på detta är den klassiska musiken, där Maria berättar hur de börjar lyssna på  
klassisk musik redan i ettan, och så får eleverna rita till. Hon har hittat vissa stycken som yngre 
elever oftast eller alltid tycker om: ”kör man Bergakungens sal, då jublar ungarna! Dom ber om att 
få lyssna på den flera gånger”. Sedan fortsätter hon så genom årskurserna med att ge dem ”små 
smakbitar”, just för att de ska få upp och vidareutveckla ett intresse. 

Maria berättar att hon arbetar mycket med respekt, för att eleverna ska våga göra saker i  
klassrummet, och inte hämmas av varandra utan kunna lära sig på ett bra sätt. 

Nu har vi kommit så pass långt, och jag tror de känner sig ganska trygga med mig, så nu kan vi sjunga en 
adventssång en gång, och så säger jag så här: Nu! säger jag, och så säger jag två elevers namn, nu sjunger 
ni solo! Och då gör de det.

Maria menar att detta beror på att de har arbetat med respekt i grupperna, de har pratat om vad 
respekt är och hur de vill att man ska vara mot varandra. Hon säger att hon är ”stenhård” på detta, 
att skulle någon skratta så är hon genast där och säger till. Oavsett hur bra eller dålig soloinsatsen är  
så är det centrala för klasskamraterna att ”man ger sin uppskattning för att nån vågar”, och detta  
säger Maria att hon har märkt mycket goda effekter av.
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Henrik
Henrik blev färdigutbildad musiklärare för fyra år sedan och har sedan dess arbetat på flera olika 
arbetsplatser. Han arbetar nu sedan ett och halvt år tillbaka deltid på en skola för åk fyra till nio, där  
han undervisar sjuor, åttor och nior. Det finns två andra musiklärare på skolan. Han säger lite  
skämtsamt att det är på grund av att han inte är ensam musiklärare som han har tid att ställa upp på 
en intervju, ”för att det inte är [han] som har hand om luciatåget.”

Lektionsinnehåll
Elevgrupperna som Henrik arbetar med har musiklektioner varannan termin, 2x40 minuter i veckan. 
Elevgrupperna är på ungefär 20 elever. Det finns fasta riktlinjer som är utarbetade på skolan kring 
vad eleverna ska göra i de olika årskurserna, och de består i korthet av att i sjuan får eleverna lära  
sig instrumentspelets grunder med några ackord och lite melodispel, sjunger gemensamt, har lite  
eget skapande med bland annat GarageBand och blandade andra mindre moment, ”lite enklare 
saker , utan vidare teoretisk förankring så där.” I åttan sedan går de över till att arbeta tydligare med 
olika moment och mer utefter prov, med trummor, bas, pop- och rockhistoria och viss teori. I nian 
fokuseras undervisningen kring klassisk musikhistoria med barocken, wienklassicismen och 
romantiken som huvudsakligt innehåll, gitarrspel och att eleverna får tid till ett eget projekt, de får  
”lägga krut på det dom tycker att dom kan göra för att höja betygen.” Det kan vara  eget skapande,  
att utveckla sig på ett eget valt instrument eller något annat moment de själva väljer.

Planeringsarbete
Henrik spontana beskrivning av sitt planeringsarbete är att ”det är väldigt olika beroende på vad  
man ska göra”, alltså att det ser ut på många olika sätt beroende på vad det är som ska planeras och  
vilket lektionsinnehåll som ska gås igenom. Han beskriver det som en stor fördel att det fanns en 
”ganska god grund” redan då han började arbeta på skolan. Musiklärarna som var där innan 
lämnade efter sig dels en grundtanke om vad som kan hinnas med de olika åren, men kanske ännu 
viktigare är att de lämnade efter sig en mängd material. ”Dom hade förberett häften med  
musikhistoria, klassisk musikhistoria och pop- och rockhistoria, och det fanns en hel del material  
till instrumentspel och sånt där”. Henrik beskriver hur hans planeringsarbete därför ”handlar mycket  
om att utveckla materialet, förändra det lite grann. Göra tillägg förstås, och uppdatera allt eftersom 
ny musik kommer upp på marknaden”. Han berättar att han framförallt har varit ansvarig för 
sjuornas arbete, och att han då har utformat det med utgångspunkt i vad de ska göra i åttan och nian:  
”Man får se till att lägga grunden för att dom ska kunna utvecklas”. Sedan utvecklar och förändrar 
han grundplaneringarna för alla tre åren efterhand: ”man får utvärdera och se: Hur blev det nu? Jo, 
men det blev kanske lite mycket teori den här terminen eller nåt liknande. Eller att: här blev det en  
lucka där vi inte hade nåt att göra, eller där vi inte hade nåt vettigt att göra.” De olika  
undervisningsgruppernas karaktär är ingenting som påverkar den övergripande planeringen, utan 
Henrik genomför samma moment med alla grupper och sedan så får innehållet ”fungera olika bra i 
olika grupper”. Henrik berättar också att han har mycket samplanering med framförallt en av de 
andra musiklärarna på skolan, som har arbetat där länge. Mot de andra ämnena däremot, finns det 
inte någon samplanering.  ”Jag har väl diskuterat det, lite löst, nån gång med nån lärare, att kanske  
genomföra något med fysiken om Hertzfrekvenser och såna där saker, men det har aldrig blivit nåt 
riktigt, det kan man inte säga. Så det är inte mycket samplanering, ämnesöverskridande så.” 

Henrik beskriver vidare att han planerar i block, med olika projekt som sträcker sig några veckor i 
taget. Det gör att han lägger olika mycket tid på planering vid olika tidpunkter. Han berättar att han 
inte lägger flera timmar på planering varje vecka, utan snarare lite mer en vecka när ett nytt moment  
startar, och hur det sedan blir ganska lugnt ett par veckor när han har planeringen färdig för de 
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veckorna. Han berättar att det här är ”väldigt stor skillnad” mellan hur planeringen ser ut för de  
olika momenten, i hur han planerar, vad han planerar, och i hur mycket tid planeringen tar. Han tar 
upp ensemblespel som exempel och beskriver hur en viktig del av förberedelserna där är att bli 
”säker på vad eleverna klarar av” och att ”en viktig del av förberedelsen blir rena lektioner” där de  
får lära sig instrumentspel etc. Sedan gäller det för honom att hitta passande låtar, som inte har för  
många delar eller är för svåra, och arrangera upp dem på ett passande sätt. Henrik jämför detta med 
planerandet av musikhistoria:

då handlar det mest om att läsa på - se till att man kan, för vi har det i föreläsningsform blandat  
med  lite eget plugg, ett häfte med instuderingsfrågor. Så där handlar det mer om att se till att man 
verkligen kan berätta om ämnet och är uppdaterad och kommer ihåg allt.

Henrik berättar att denna skillnad är genomgående för hans planering, att varje moment har ”sin 
egen individuella typ av planering.” 

I valet av lektionsinnehåll framhåller Henrik att det viktiga är att se till vilket syfte han har med  
innehållet. ”...är det ensemblespel så beror det på vilken årskurs man har att göra med och vilket 
syfte det är, det vill säga, är syftet att lära sig grunden i ensemblespel, eller är syftet att sätta sig in i  
hur till exempel sjuttiotalslåtar låter”. Han berättar att han ofta brukar försöka välja modena låtar  
som eleverna redan känner till, för att det viktiga ofta är just ensemblespelet och instrumentspelet,  
och att det då tar tid från övningstiden om eleverna ska lära sig ”en helt ny låt från scratch.” Vid 
valet av dessa syften berättar Henrik att han ”utgår från kursplanen för det mesta”. Kursplanen och 
dess kunskapskrav är också centrala i Henriks hela framställning av lektionsinnehåll och planering, 
i ständiga formuleringar som att ”eleverna ska kunna spela lite gitarr” eller ”alla elever måste  
sjunga”, där han då syftar på vad de ska och måste enligt kunskapskraven. Framförallt blir denna  
medvetenhet tydlig när vi talar om bedömning och planering för bedömning. Här har lärarna på  
skolan tillsammans utarbetat material som de har bedömt vara på kunskapskravens olika nivåer.

Vi har så att man kan spela upp på E-, C- och A-nivå på gitarr och piano, och vi tycker väl att man ska ha E 
i båda i varje fall. Man ska klara en E-nivå på både gitarr och piano. Men sen, när det kommer till dom 
högre betygsnivåerna, är det så att har man A i pianospel, och E i gitarrspel, så sätter vi A på ackordspel.  
För då har man klarat kriteriet så att säga. 

Eleverna får sedan löpande säga till när de är redo för uppspel på de olika nivåerna, och prova att 
göra uppspel för lärarna. Samma tydliga uppspel på olika nivåer används för bas- och trumspel. De 
andra momenten fungerar lite annorlunda. Musikhistorian och teorin bedöms genom prov. ”Det 
ingår väl också, hur mycket man är på lektioner och sånt, förstås, men det är provet som är det fasta 
betyget egentligen”. I momentet eget skapande har eleverna arbetat med att skriva egna texter till  
melodier, och där diskuterar Henrik och hans musiklärarkollega sig fram till ett betyg. Henrik är 
noga med att poängtera att det inte är innehåll som bedöms, ”utan man ser till hur dom har anpassat  
till rytm och så, hur musikaliskt det är, för vi ska ju inte bedöma som svensklärare utan vi ska  
bedöma som musiklärare.” Henrik för ett resonemang kring möjligheter att bedöma momentet sång:

Sång är ju det svåra egentligen, för det är ju gruppsång som är kravet, kan man säga. 'Delta i gemensam 
sång', och då är det ju lite svårt å veta att till exempel Kalle sjunger med bra pitch och sånt där, utan att gå 
fram med en tratt å lyssna på var och en. Så den är ju svår, och då får man liksom ta lite kort på det, kolla,  
hänger eleven med? Är eleven med och sjunger överhuvudtaget? Rör hen på munnen och så vidare.

Henrik konstaterar att ”en del bedömning funkar bättre än annan, kan man säga”. Han berättar att 
bedömningen är mycket viktig i hur han planerar sitt innehåll, och menar att det ligger mycket 
självbevarelsedrift i att ha tydlig bedömning.

Det är ju ganska stifft ändå att ha E-, C- och A-nivå på instrumentspel och så där, eller att man har prov. 
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Det kan man ju tycka att det är lite stelt, men det ligger ju lite självbevarelsedrift i det också, att man vill  
ha det dokumenterat, vill kunna ha sina anteckningar på alla de här momenten och var eleven ligger, vad  
hen har uppnått i de olika momenten. Det är ju för vår skull, för att vi ska ha lätt att bedöma, som 
planeringen ser ut som den gör.

Denna tydlighet menar Henrik också ger ett visst mått av elevinflytande, i och med att eleverna  
inom instrumentspelet väljer vilken nivå de vill spela upp på, och även om de vill fördjupa sig i  
piano eller gitarr. Samtidigt beskriver Henrik att detta med valfria nivåer också blir ett problem för 
att ”vissa väljer ju att stanna på E-nivån”, och att det sen blir mycket svårt att motivera dem att träna  
mer. I övrigt handlar elevernas inflytande mycket om att de kan önska låtar från förslag som Henrik  
kommer med, och att de kan få lämna förslag kring och i viss mån påverka utformningen av mindre 
moment. Henrik konstaterar här att ”om dom fick vara med och välja helt fritt så skulle vi inte ha 
nån musikhistoria och det måste vi ha enligt kursplanen”, och menar att elevinflytande kan vara 
svårt att genomföra i praktiken. 

På frågan om Henrik har tillräckligt med tid för att planera svarar Henrik att ”ja, nu när jag jobbar 
deltid är det ju ingen fara!” och menar att han nu har tid, men att det blir en del så att han sitter med 
planering på lediga dagar. Han förtydligar med att ”Jag vet inte, hur det skulle kännas, om man 
jobbade hundra, men som det är just nu har jag ju tid”. Han berättar dock att ett problem i hans  
arbetssituation är att mycket tid går till att ”plocka fram, ställa i ordning, föra in all information i  
datorn och sånt där, som närvaro och så” och att som hans schema ser ut gör det ofta att lunchen 
försvinner. Henrik resonerar kring att detta förmodligen är ett ännu större problem för de som 
arbetar heltid, särskilt om de arbetar på flera olika skolor, och säger att ”det blir väldigt stressigt och 
det blir väldigt få pauser”. Han säger att det kan vara viktigt som just musiklärare att se till ”så att  
man inte jobbar för mycket hela tiden.”

Jag frågar Henrik hur fri han känner sig då han planerar. Svaret blir att det är olika i de olika 
momenten av planering, men att framförallt i planeringen av sjuornas lektioner, de som han har 
varit ensam ansvarig för under tiden han har arbetat på skolan, känner han sig väldigt fri, ”nästan 
lite för fri”. Han för ett resonemang kring att det är ”svårt att vara kreativ utan ramar”, och berättar 
att det har tagit tid för honom att hitta vad han ska ha för mål med sjuornas undervisning. Han tar 
även upp samplanering i denna diskussion:

I och med att jag samplanerar mer med kollegan än jag gjort tidigare jobb, så är man ju förstås mindre 
fri, och jag tycker det är bra. Tycker det är för det mesta på gott, så att säga, snarare än på ont. För då 
har man liksom nånting att falla tillbaka så. Man har en grundplanering... som ändå finns där, som man 
kan ta av, så att säga, så man inte är helt blank. Det skulle vara väldigt stressigt. Att behöva komma på 
nya idéer hela tiden. Så pass inspirerad är jag inte, alla veckor.

Arbete för inkludering

I vår samtal för Henrik fram fyra konkreta sätt på vilka han arbetar med inkludera alla elever. Det  
första är att välja innehåll och arbetssätt utefter vad som kan fånga elevernas intresse. Han tar upp 
musikhistoria som ett exempel: 

Vad gäller musikhistoria så har eleverna för det mesta inte enorm entusiasm för det liksom. Så då gäller 
det att hitta de här bitarna som är lärorika samtidigt som de kan vara intressanta och roliga att lära sig. 
Kanske kunna berätta nån liten historia.

Han utvecklar detta med exempel på vad eleverna brukar tycka är roligt, som anekdoter om kända 
kompositörer, och berättar att han försöker arbeta på det sättet även med musikteorin. Det andra  
sättet är att hela tiden utgå från elevernas kunskaper. ”Om man ska spela en låt i ensemble sådär, så  
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behöver man ju vara säker på vad eleverna klarar av.” Han ser det därför som att en del av  
förberedelsen för ensemblespel är lektioner i instrumentspel. Sedan gäller det för Henrik att hitta en 
låt och skriva arrangemang som passar gruppens kunskapsnivå: ”kanske att man bara tar två toner i 
taget på piano, eller nåt liknande, att man håller det enkelt. Enkelt piano, enkelt trumspel. Gitarr är 
lite svårare å göra enkelt rakt av men det går”. Det tredje sättet att arbeta inkluderande Henrik för 
fram är att avväga noga hur mycket tid i klassrummet som avsätts till eget arbete:  

Gruppsammansättning och så påverkar ju mycket, man kan ju inte dela upp dom hur mycket som helst, 
framförallt inte i sjuan. Det är ganska stor mognadsgrad mellan sjuan och åttan och nian. Ja, det är ju  
vissa som inte klarar eget arbete då heller, men dom som är mogna för det klarar det.

Henrik beskriver att det är mycket stor skillnad mellan hans olika elever. Vissa lär sig mycket  
snabbt, medan andra får ”sitta och traggla”. Flickorna presterar överlag bättre än pojkarna, och är 
mycket bättre på det egna ansvaret. Henrik utvecklar detta med att ”det har väl mycket med 
attityder och så att göra, också, de stereotypa könsrollerna i skolan. Hur ska man va som kille, hur 
ska man va som tjej”. Han beskriver just skillnaden i hur mycket eget arbete som eleverna klarar av  
som en av de viktigaste faktorerna för vad eleverna kan tillgodogöra sig för kunskaper:

Det finns ju dom som man sitter med hur länge som helst och sitter och tragglar och ser till så att dom  
förstår exakt, ser till att dom hittar dom tre ackord dom ska lära sig för en E-nivå till exempel,  man kan 
sitta och verkligen se till att dom har allt dom behöver. Men så fort man går därifrån så gör dom ju nåt  
annat, sitter å leker med mobilen eller nåt sånt där. Så en del skulle ju behöva nån som sitter och hökar 
över dom hela tiden.

Henrik kommer också in på att han här ser en tendens till att just dessa elever som har svårare med  
eget arbete ofta har det lättare än andra elever med kreativa uppgifter, inte alltid, men att det ändå är  
ett mönster han ser. Hans sätt att arbeta för att även de som har svårt med eget ansvar ska nå upp till  
kunskapskraven är att ge instrumentövningen mycket tid, för att hinna gå runt och sitta själv med 
alla elever, och då ”se till att alla klarar en E-nivå, i alla fall.” Detta knyter an till det fjärde sättet att  
arbeta inkluderande på som Henrik tar upp, vilket är att hålla tidsplanen för sin planering flexibel.  
Han beskriver hur han arbetar med ”ett ungefärligt, fast antal” och fortsätter: 

… om man säger att man har nior som spelar gitarr. Då har dom, enligt lag, hela terminen på sig att visa  
upp det dom ska klara av, för betyget så att säga. Det ska dom ha, det ska dom få. Så man slänger in andra 
lektioner, gör annat, men dom ska ju fortfarande ha tills terminen ut för att visa upp en E-nivå på  
gitarrspel, till exempel.

Han förklarar hur detta blir ett sätt att arbeta för att alla ska kunna nå så höga kunskapskrav som 
möjligt, i och med att han ger eleverna så mycket tid som möjligt att lära sig:

... sen får man ju pejla av lite grann. Har dom mest ambitiösa eleverna fått tillräckligt många lektioner  
för att nå upp till, ja, A-nivå siktar dom ju oftast på, och har dom, vad ska man säga, mindre ambitiösa 
eller de lite svagare eleverna helt enkelt, har dom fått tid på sig att förstå och klara av en E-nivå. Det är  
väl det man får ta lite på magkänsla.

Henrik framhåller att det också är viktigt att ha en något flexibel tidsplan för att det alltid är ”annat  
som händer” under en termin, lektioner går bort på grund av friluftsdagar och liknande.

Jörgen

Jörgen blev färdigutbildad musiklärare för 20 år sedan och har arbetat på skolan han arbetar på nu i 
15 år. De första åren på skolan undervisade han i musik i alla årskurser från 1-9 och hade delad 
tjänst mellan denna skola och flera andra skolor, men de senaste åren har han utbildat sig även inom 
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matematik och undervisar nu på bara denna skola i matematik och musik, årskurs 7-9. Jörgen är 
ensam musiklärare på högstadiedelen och skolan har även en musiklärare för åk 4-6.  

Lektionsinnehåll
Jörgen undervisar alla klasser från årskurs 7-9 och de har en lektion på 40 minuter per vecka. 
Undervisningen är i helklass, vilket innebär mellan 20 och 23 elever. Jörgen berättar att detta är en 
stor omställning i hans undervisning, då han förut hade grupper om 12-14 elever åt gången. Han 
beskriver hur "det blir mycket mindre tid per elev nu, för feedback, för att lära dem instrumentspel 
och bara för att lära känna eleverna". Han berättar att han har fått tänka om en del kring dessa frågor  
och även kring hur de gör när de ska spela tillsammans i grupper. 

Jörgen berättar att hans tanke är att eleverna ska göra samma saker alla tre år som han har  
dem, så att de lär sig stegvis och så att elevena själva kan känna att de går framåt. Jörgen börjar 
varje termin med att alla får spela trummor, och sedan spelar alla bas. Därefter spelar de enkla låtar 
med trummor, bas och sång, och Jörgen beskriver hur alla spelar tillsammans med två trumset,  
några basar och att resten av klassen sjunger. Sedan byter de runt så att alla i klassen får spela både 
bas och trummor. Därefter går de över till gitarrspel och sedan piano i helklass, och efter det är det  
dags för att spela tillsammans med alla instrumenten. Fortfarande spelar de gemensamt här, och 
Jörgen berättar att han ibland kan ge tid till egen övning "men då aldrig hela lektioner", utan att när  
alla vet precis vad de behöver träna på så kan han bryta i tio minuter för att eleverna ska få öva på  
sina olika moment. Jörgen berättar att "det kan skilja lite från år till år" men att detta är hans  
grundupplägg för musikspelandet. I fråga om låtval sker det en utveckling från sjuan, då Jörgen  
väljer enkla låtar "som eleverna förhoppningsvis känner igen, från topplistor och så", till nian då 
eleverna "kan lite mer och kan vara med och välja själva". I nian blir det också ofta olika låtar i  
olika klasser. Jörgen berättar att han har organiserat allt spel så att de spelar i helklass, och så  
småningom har alla elever spelat alla instrument. De arbetar mycket mot olika konserter och  
uppspel, som hela årskurserna är med på. Detta är den grund som Jörgen berättar finns i hans 
planering, och sedan beskriver han hur de andra momenten de gör i musiken skiljer sig åt mellan 
terminerna: En termin är det musikhistoria, en annan musikteori med noter och ackordlära, en annan 
ett filmprojekt och så vidare. Jörgen berättar att:

… jag plockar även, under tiden vi spelar, in musikaliska begrepp och pratar om 'varför räknar vi in till  
fyra?' eller att 'nu spelar vi fjärdedelar på bas' och ' nu spelar vi halvnoter på bas' och liknande, så att man 
pratar kring det vi gör och får in musikkunnandet också, så att musikkunnandet inte blir ett separat  
kunnande. Det kan vara till exempel: 'Vad betyder takt?', 'Det här är ett taktstreck', 'det här är vers och det 
här är refräng' och sådant.

Angående de andra momenten som Jörgen inkluderar i musikundervisningen berättar han särskilt  
om ett projekt som han i många år har kört med åttorna, då eleverna får spela in en egna 
reklamfilmer i små grupper. Då får eleverna välja låtar fritt som de sedan skriver om texten på och 
lär sig spela. Sedan spelar de in instrumentbakgrund och sång och spelar sedan in en reklamfilm på 
cirka en minut med den här låten i. Jörgen berättar att det brukar fungera väldigt bra för eleverna att 
göra just en reklamfilm, för att det blir kort, koncist och roligt, och han tänker också att det kan vara 
mindre kravfyllt och därför mer kreativt än att göra annan spelfilm. Han berättar hur eleverna får  
lära sig att kombinera musik och film, att planera ett filmarbete, klippa och samarbeta, och hur det  
också är ett sätt för eleverna att få prova att "skapa och visa musik även på andra sätt än att ha  
konserter."
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Planeringsarbete

Då jag frågar Jörgen om hur hans planeringsarbete går till är hans direkta svar att: "Jag utgår från 
läroplanen, från det centrala innehåll som ska inrymmas". Han fortsätter resonemanget så här:

 Det är ju tre förmågor som ska utvecklas, står det i Lgr11: musicerande, musikskapande och 
musikkunnande. De tre förmågorna försöker jag få in i allt jag gör i musikundervisningen, så att eleverna  
får chans att träna på dem hela tiden. Jag presenterar förmågorna för eleverna och berättar att: 'Det är det  
här jag kommer att titta på, det är det här jag kommer att bedöma'. Sedan kan de olika sakerna vi gör på  
musiken väga över åt olika håll, men alla tre förmågorna ska finnas med i varje moment.

Jörgen beskriver hur han tänker kring de tre olika förmågorna och börjar med förmågan 
musicerande. Här är det helt enkelt elevernas spel som är i fokus, deras egna spel på instrumenten, 
deras sång, spel i popgrupp och samspel. Förmågan musikskapande beskriver han som att eleverna 
ska få med sig känslan av att de kan uttrycka sig genom att skapa musik. Här berättar Jörgen att det 
har blivit mycket lättare att få med sig eleverna de senaste åren, med hjälp av ny teknik. Han  
berättar att han har tillgång till en klassuppsättning I-pads med inspelnings- och mixningsprogram, 
och hur eleverna "hugger direkt på detta". Jörgen beskriver hur eleverna spelar in eller 
programmerar egna bakgrunder och sedan har ganska lätt för att skriva egna texter och ibland 
melodier. Detta blir också en bra utgångspunkt för att arbeta med musikkunnandet: "För detta med 
att skapa musik på datorn blir ett intresse också för dem, och då får de inställningen att 'hur ska jag 
komma vidare i det jag har skapat' jämfört med att lära sig kunnandet först, för det hämmar ganska 
ofta. Det här går hand i hand, man lär sig utifrån intresse". Jörgen berättar att han gärna hade sett att  
alla eleverna hade haft varsin I-pad så att de hade kunnat gå vidare med detta mer i undervisningen.  
Om den tredje förmågan musikkunnande berättar Jörgen att han här strävar efter att eleverna ska  
förstå sammanhang och se hur det de lär sig hur ihop med deras egna musikspelande men även med  
deras andra kunnande i andra ämnen. Han berättar hur de i musikhistorian lyssnar mycket på musik 
och samtalar kring den, för att elevernas musikkunnande inte ska bli abstrakt utan så att de får  
uppleva det de lär sig. Samtalen kan till exempel röra sig kring varför musik är skriven på olika sätt  
eller låter på ett visst sätt, hur man kan höra på musik vilken tid den är från, hur teknik har  
möjliggjort olika ljudbilder och liknande. Jörgen berättar att för hans del så har lgr11 "öppnat upp" 
hans sätt att planera undervisning, och han tycker att det är mycket spännande att vara med i den här  
omställningen. Han beskriver också hur det är mycket lättare för honom att få med sig eleverna, nu  
när han tydligt kan peka på tre olika färdighetsområden, argumentera för dem och visa hur de tränar 
på dem. Jörgen säger att "jag tror att jag jobbade mycket så förut också, men nu är det mer 
preciserat." Han berättar vidare att hans sätt att planera undervisning även i övrigt har utvecklats en  
hel del under de år han har har jobbat som lärare:

Jag var mer så att jag planerade varje lektion förr, nu är det mer tårtbitar under året att 'jag ska hinna med 
det här och det här under det här antalet veckor'. För man lär sig med åren att allt inte kan detaljplaneras.  
Lektioner försvinner. Det är friluftsdagar, nationella prov, du kan bli sjuk, eleverna kan bli sjuka, eller så 
är det något helt annat som händer. Men om man planerar på det här sättet med större arbetsområden blir  
det ingen panik.

Jörgen berättar att han numer räknar med ungefär 30 musiklektioner på ett år, och att han kan vara  
ganska flexibel på när grupperna går från ett moment till ett annat, så att de hinner bli klara och så 
att alla förstår innehållet. 

Vårt samtal kommer in på samplanering i kollegiet, och då berättar Jörgen att det har blivit mycket 
lättare sedan har vidareutbildade sig till tvåämneslärare, han beskriver hur han "blir en i personalen  
på skolan mer eftersom jag är här hela tiden." Han berättar att de har vissa gemensamma teman, 
som ett kärlekstema där de "brukar samköra alla ämnen, jobba tillsammans och sedan ha en konsert 
med eleverna." Nu arbetar skolan med ett filmprojekt, där eleverna gör musiken på 
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musiklektionerna, manuset på svenskan och så vidare. Jörgen säger att han verkligen tror på den här  
typen av arbetsform, och han anser att de ligger bra i linje med den nya läroplanen, "i och med att  
de här förmågorna, de är ju i stort sett samma i alla ämnen." Han utvecklar resonemanget kring 
detta:

Jag tror att man skulle kunna jobba mer med teman också i och med lgr11, fast det tycker ju många andra  
lärare har blivit svårare nu. Fast jag tror att det skulle bli ännu bättre med det, att arbeta övergripande  
istället för att bara reproducera en massa ämneskunskap. Men, det kanske kommer! Lgr11 är ju 
fortfarande väldigt ny.

Jörgen beskriver hur många av hans kollegor har blivit mycket stressade av "den långa listan med  
kunskapskrav" i Lgr11, och att där Jörgen har upplevt en öppning i sin undervisningsplanering har 
de istället upplevt sig själva som mer låsta. Jörgen berättar att detta försvårar samarbete och 
samplanering en del, han säger att "jag hade gärna samarbetat mer med andra lärare, men de har sin  
egen planering". Han beskriver hur allt samarbete måste planeras väldigt långt i förväg och vara  
väldigt preciserat i tid för att de andra lärarna ska få in det i sina planeringar.

Jörgen berättar om hur han låter eleverna vara med och påverka planeringen. Han beskriver hur han  
i början av varje nytt arbetsområde visar sin lokala pedagogiska planering (LPP) och sedan  
diskuterar de den i klassen:

Jag har en LPP och den går jag igenom med eleverna - vad är det jag som lärare vill se? Och då kan  
eleverna vara med och påverka: hur vill vi visa det? Om de vill jobba själva, eller om jag ska leda och 
visa, eller om de vill jobba i grupper.  

Som ett exempel tar Jörgen upp trumspel, där eleverna får en lista på komp de ska kunna och så får 
de välja om de vill jobba två och två, enskilt, i helklass eller om de har några andra förslag. Han  
säger att "det är inte alltid jag gör så här. Ibland går jag bara in och bestämmer. Men det är en  
möjlighet att göra så här." Han berättar också att även när de får välja arbetssätt själva mynnar det  
ofta ut i att de vill att Jörgen ska leda och förklara. Jörgen berättar att när eleverna har varit med och 
bestämt på det här sättet är det väldigt viktigt att de pratar om det efteråt, hur de tyckte att det  
fungerade, vad de kunde gjort bättre, vad Jörgen kunde ha gjort bättre, och så vidare. Jörgen berättar  
att eleverna också gärna får föreslå arbetsområden, men att detta inte är så vanligt. Han utvecklar  
resonemanget så här:

Eleverna vill gärna vara med och påverka men sen när de får möjlighet så blir det inte så mycket av det.  
Det tror jag handlar mycket om ovana, att när man som elev är van vid att läraren bestämmer är det svårt  
att bara plötsligt tänka om. Det där tror jag är ett arbete över tid, att eleverna får träna på att ta för sig och  
ta initiativ. Det vore ju jättebra om eleverna kunde få bestämma mer, men det ligger nog några år framåt.  
Sen tror jag också att man måste börja med det tidigt i skolan, att eleverna får lära sig att de får vara med  
och påverka. De är så vana vid att någon talar om för dem vad de ska göra hela tiden att de har glömt bort 
att de kan påverka själva. Och då blir det svårt att vrida tillbaka i årskurs sju. 

Jörgen berättar att i samband med att han visar LPP:n för eleverna och de resonerar kring den så 
brukar han också gå igenom hur och vad han ska bedöma. Han berättar att det är "fullt av 
högtravande ord" i styrdokumenten, som eleverna behöver en hel del hjälp med att tolka. Eleverna 
"tar detta lite blandat", berättar Jörgen, vissa tycker det är tråkigt, men han bedömer ändå att de får 
ganska bra koll på vad det är de ska kunna, vad de behöver träna på, och vart de ligger  
betygsmässigt. Jörgen har gett eleverna matriser där musikämnets alla kunskapskrav står med 
värdeorden i fetstil, och så har eleverna fått ringa in vilket värdeord som stämmer bäst in på deras 
kunskapsnivå vid bedömningstillfället. De har även fått värdera sina egna betyg, och i båda dessa 
övningar berättar Jörgen att elevernas egen uppfattning nästan alltid är samma som den uppfattning 
han själv har angående deras kunskapsnivå. Han berättar också att han då och då i samband med 
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detta låter eleverna skriva korta texter om vad de kan utveckla och vad Jörgen som lärare kan  
utveckla. Jörgen berättar att han har fått väldigt bra feedback av detta, som att det har gått för fort 
när han har gått igenom ackord eller att något specifikt moment var jätteroligt, och han berättar 
också att "många andra lärare på skolan har tagit efter detta, både att skriva feedback-texter och  
matriser kring självbedömning", just för att de märker att det är en konstruktiv metod.

Vi pratar om hur elevgruppens karaktär påverkar planeringen och Jörgen säger att "jag tror inte att  
det påverkar vad, utan mer hur jag gör det jag gör och hur lång tid det får ta". Han fortsätter med att  
berätta att just för att grupperna är olika försöker han att inte låsa fast sig vid ett planerat antal  
veckor för ett moment, utan tar det två veckor längre än planerat för en grupp så kanske det ändå är  
väl använd tid. Han berättar också att han arbetar mycket med nivåskillnader inom ramen för den  
gemensamma undervisningen, att "dels kan man ge de snabbare eleverna lite svårare ackord, barré-
ackord och så, och sen också olika kompmodeller. Och så likadant åt andra hållet, att för vissa är 
kanske tillräckligt svårt att spela bara på ettan i varje takt". Jörgen berättar att han arbetar mycket 
med att eleverna ska hjälpa varandra, för att han upplever att alla elever vinner på det. På samma  
sätt gör han om de under något moment spelar i uppdelade popgrupper, då berättar han att han  
väljer ut någon av de snabbare eleverna och utnämner den till ansvarig för att gruppen ska komma 
igång. Han berättar att hans strävan är att alla ska få känna att de bidrar och att de kan spela 
tillsammans fast att de är på olika nivåer, att "alla ska med på samma tåg". Sedan arbetar han  
mycket för att innehållet i musikundervisningen ska vara intressant för eleverna. Detta är också vad 
Jörgen berättar att han ser som syftet med sin undervisning:

På nåt sätt gäller det väl att göra det såpass intressant så att de vill göra det. Och om det inte fungerar, då 
får man ju reflektera kring det: Varför är det inte så kul här så man vill spela musik? Då måste det ju vara 
någonting som är galet. Det är min tanke i alla fall. Det ska vara så intressant så de vill göra det.

Jörgen berättar att det inte är alltid som detta lyckas, ibland har han såklart elever som tycker att det  
är tråkigt, men han berättar att "det är mitt mål att alla mina elever ska tycka om det vi håller på  
med." Han berättar att ett sätt som han jobbar på för att få eleverna att gilla innehållet är att de  
arbetar mycket tillsammans, och att de jobbar mycket mot konserter:

Jag tror att det blir roligt om eleven får känna att den har nytta av det vi håller på med, om den ser att den  
får ut nånting av det. Och jag tror att man vill ju på något sätt vara bra, och får jag då visa upp det jag kan  
för någon annan som säger att 'åh, det här var bra', då blir jag mer intresserad. 

Jörgen kopplar också detta till tidsbristen som han upplever i ämnet, och säger att:

Med så lite tid man har i musiken så är det väl så att kan man ge eleverna nånting som får dem att bli  
intresserade av musik eller locka dem till att börja spela instrument eller spela i ett rockband, då har man  
gett dem mycket. Just att man ger dem det här intresset med att spela musik och lockar till det. Det är väl 
det man hinner med att ge dem, för det är ju så otroligt mycket som ska in i de här få, fattiga timmarna. 
Att utbilda musiker, det är väl ingen tanke.

Jörgen utvecklar det här resonemanget och säger att om han väl har fått en elev att få upp intresset  
så hittar eleven ofta en egen drivkraft till att lära sig mer, både på och utanför musiklektionerna. För  
de andra eleverna som inte får musik som ett speciellt intresse så handlar det mer om, enligt Jörgen, 
att de ska få prova att spela och uppskatta musik, och gilla det även om de "kanske inte får upp en 
brinnande passion". Han vill ge alla sina elever både en positiv känsla på musik och musikspelande,  
och en stabil musikalisk grund. Därför, berättar Jörgen, blir det också extra viktigt för honom att  
musikens olika delar hänger ihop. Allt eleverna får till sig ska de kunna sätta in i ett musikaliskt  
sammanhang, och helst ha nytta av när de spelar själva eller lyssnar på musik. 

Just detta med tanken om behovet av det sociala i musiken tror Jörgen kommer från hans 
egna musikaliska bakgrund: Han började spela musik på allvar ganska sent, i tjugoårsåldern, och 
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har lärt sig det mesta av det han kan genom att spela i orkestrar, ensembler och band. Han berättar  
att tron på vikten av att skapa intresse och intresse genom socialt sammanhang har varit "fast 
förankrat" under hela tiden som han har jobbat, och han berättar också att han jobbar mycket på  
samma sätt i matematikämnet. Eleverna får uppgifter som de får lösa i grupper och sedan får de  
hålla en redovisning, "som en uppspelning", där de förklarar hur de tänker. Jörgen förklarar att han 
har sett mycket positiva effekter av detta, både hos de som redovisar och de som lyssnar. Han 
kopplar även detta till den nya läroplanen, att det är möjligt att ha den här typen av undervisning i  
högre grad nu just för att "det är förmågan vi ska bedöma och inte specifika faktakunskaper."

Vi pratar om hur fri Jörgen känner sig då han planerar sin undervisning, och Jörgen säger att "Ja!  
Jag känner mig ganska fri!". Han berättar hur han är fri att strukturera upp och välja innehåll, så 
länge som det är inom ramen för kursplanen, och hur han instämmer i Ämnets syfte i kursplanen, 
som säger att det gemensamma musicerandet är en viktig del. Samtidigt berättar han att det finns 
begränsningar, och då tar han främst upp lektionstiden, som han tycker är otillräcklig för att ge  
eleverna det han skulle vilja ge dem. Jörgen berättar att som ensam lärare får man hela tiden göra  
valet att hålla lektion eller prata enskilt med eleverna, och han säger att "j ag hade velat ha mer tid 
med att sitta en och en med dem och prata igenom: det här behöver du träna mer på", men att detta  
hamnar i skymundan eftersom Jörgen "måste ta tillvara all tid [han] har för att hinna både lära dem 
saker och se vad de har lärt sig." Detta är ännu en fördel som Jörgen berättar att han ser med att  
jobba temainriktat - att då kan lärarna hjälpas åt att frigöra tid för att kunna ta viktiga saker enskilt  
med vissa elever. 

Jörgen berättar att han även är begränsad av mängden planeringstid - där hade han gärna haft  
mer. Han resonerar kring detta och säger att:

Det är väl det jobbiga med att vara lärare, att man blir ju aldrig färdig. Man skulle ju alltid kunna göra  
mera. Hela tiden. Och då gäller det att man lär sig tänka att 'nu provar jag det här' och så ser man hur det  
går - för annars kanske man planerar ihjäl sig. Man blir ju aldrig klar.

Jörgen berättar att han ändå hinner planera sin undervisning inom ramen för sin arbetstid, men säger  
också att han "skulle kunna göra det bättre om [han] hade mer tid."

Arbete för inkludering

Förutom det omfattande arbete med att fånga alla elevers intresse som Jörgen berättar om pratar vi  
framförallt om fyra olika sätt som Jörgen arbetar på för att få med sig alla sina elever. Det första är 
att han som tvåämneslärare har möjlighet till en djupare relation till sina elever. Han beskriver  
fortbildningen till mattelärare som "ett otroligt lyft", och då framförallt ett lyft för musikläraren 
Jörgen. Han förklarar vidare:

Jag upplever liksom att om man träffar eleverna 40 min i veckan, på musiken, då hinner man inte bygga 
nån relation. Men träffar jag samma elev ytterligare tre gånger i veckan i ett annat ämne, då har jag nytta 
av det när jag har musiklektion. Jag förstår eleven och eleven förstår mig, det finns en relation som vi kan 
bygga från. Det rekommenderas!

Det andra sättet för att få med sig alla sina elever som Jörgen berättar om är att ta saker stegvis, och 
alltid bygga vidare på det som han vet att eleverna redan kan. Han tar upp sin planering för 
instrumentspel som ett exempel:
     

Jag brukar börja terminen med att spela trummor, så att det sitter. Det är delvis för att se till så att de har 
rytmen med sig, för sen när vi ska spela gitarr, då vet jag ju att de har rytmen och så kan vi fokusera på  
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hur de ska ta ackorden. Det kan vara krångligt för många att ta ackorden, men i och med att vi har spelat 
trummor innan så kan de i alla fall klara av de rytmiska sakerna, och känna att de inte börjar från noll. 

Detta arbetssätt är genomgripande för hela Jörgens berättelse om sin undervisningsplanering, och 
det går också in mycket i det tredje arbetssätt som Jörgen berättar om: att ge eleverna 
självförtroende. Här beskriver Jörgen hur han planerar för att eleverna ska få fram en produkt som 
är bra, att de ska få känna stolthet över att de har gjort nånting som har blivit bra, och att de ska få  
visa upp det här och få uppmuntran och stöd från omgivningen. Han berättar om hur han arbetar  
med en stor konsert som de har i årskurs sju varje år: 

… vi har en stor fest på hösten där sjuorna underhåller. De spelar låtar. Och jag är stenhård på det, att då 
är det inga åttor eller nior på scenen den kvällen utan det är bara sjuor, just för att det inte ska bli det här 
med att jämföra, 'ni var mycket bättre'. De är jättenervösa, men när de väl har gjort det så vill de göra det  
igen, för att det var så himla kul. Då har man ju väckt nånting, att de får uppleva att vara bra och stå på  
scen. De som går i åttan och nian, de vet ju hur jobbigt det var, så de är ju jättesnälla och applåderar och 
klappar i takt. Så det väcker också en lust att bli ännu bättre.

Jörgen berättar att på denna och andra konserter är alla elever från årskursen med. Han slår fast att  
"alla kan ju, fast på olika nivåer", och kommer här in på det fjärde arbetssättet för inkludering: att  
anpassa svårighetsgrader. Jörgen berättar att han själv och eleverna arbetar mycket med att anpassa  
nivån efter varje elev så att alla ska kunna lyckas på scenen, och att resultatet brukar bli väldigt bra.  
Han beskriver också hur det kan vara en hel del förhandlande med nervösa elever innan konserten, 
där de kanske får komma överens om att Jörgen ska stå bredvid en viss elev och hjälpa till, att det är 
okej att någon elev sjunger en bit från mickarna eller att någon vill ha extra hjälp med något. Men  
sedan blir det alltid så, berättar Jörgen, att alla elever deltar och att resultatet blir jättebra. Han 
berättar att de förutom denna konsert har stora konserter i åttan och nian, och även lunchkonserter 
och ibland konserter på andra skolor. Här berättar Jörgen att han återigen är lite begränsad av tid, att  
han har varit tvungen att dra ner på konserterna lite nu när han har två ämnen. Jörgen resonerar  
kring vikten av positiva konserterfarenheter i musikämnet och säger att "det är så jag tänker, att om 
man får höra att man är bra då vill man gärna bli ännu bättre. Eleverna har så många ämnen ända 
där de får rättningar och prov och får till sig att 'det här kan du inte', och det är bättre att vända på 
det tycker jag." Jörgen berättar att han i hela sin undervisning strävar efter att ge eleverna 
upplevelsen att de kan.

Resultatanalys

Styrdokumentens betydelse för planering och inkludering 
Detta stycke är uppdelat på fyra underrubriker: Vilka styrdokument?, Övergripande tal om 
kursplanen, Bedömning och betygssättning samt Syfte med undervisningen. 

Vilka styrdokument?
Vid en första anblick verkar det som att alla de fyra informanterna har en stark koppling till  
styrdokumenten då de planerar sin undervisning. De tar alla upp styrdokumenten då vi diskuterar  
planering, de har ett långtgående arbete med förståelse av kunskapskraven, arbetar med matriser  
och både Maria och Jörgen uttrycker sig entusiastiskt och initierat kring det centrala innehållet. 
Dock är det slående att ingen av de fyra informanterna vid något tillfälle under intervjuerna nämner 
några andra styrdokument än kursplanen i musikämnet. Mikael nämner att planeringen styrs från 
”läroplanen så klart, från kursplanen” (s.15), och det finns överlag i intervjuerna en tal kring 
styrdokumenten som att det är kursplanen i musik som är styrdokumentet, och de andra nivåerna 
verkar inte finnas med i deras uppfattning om sitt uppdrag. Detta påverkar så klart inställningen till  
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inkludering, eftersom det framförallt är i styrdokumentens övergripande nivåer, i skollag och 
läroplanens båda första kapitel som inkludering skrivs fram (se stycket Styrdokumenten, s 4). Detta 
är anmärkningsvärt eftersom alla fyra lärarna tydligt har bemödat sig om att tolka och införliva 
styrdokumenten i sin praktik.

Övergripande tal om kursplanen
Alla fyra informanterna har alltså starka kopplingar till kursplanen i planerandet av sitt arbete, men 
på ganska olika sätt. Mikael beskriver det som att han får med allt som står i kursplanen, men att det  
är hans egna intresse som avgör hur mycket han lägger in av kursplanens olika delar. Henrik 
betonar att det är i valet av syften med specifika arbetsmoment som han framförallt utgår från 
kursplanen, och att samma arbetsmoment kan syfta till helt olika förmågor beroende på hur han 
planerar dem. Henrik hade också genom hela intervjun kursplanen med i sina formuleringar, då han  
talade om vad eleverna ska eller måste kunna. Maria berättade hur hon mycket systematiskt utgår 
från ämnets centrala innehåll, och hur hon har hela sitt lektionsinnehåll samlat under de tre  
rubrikerna. Hon menar att det finns en stark prioritering mot den första rubriken: Musicerande och 
musikskapande. Vidare beskrev hon hur hon inte ändrade hela sin undervisning vid omställningen 
till lgr11 även om det var en stor omställning, utan att hon behöll de uppgifter och arbetsmoment 
som fungerade men att proportionerna mellan de olika momenten ändrades. Jörgen utgår också från 
de tre rubrikerna i det centrala innehållet men drar andra slutsatser kring det: Hans strävan är att  
dessa tre förmågor ska finnas med och kunna utvecklas i varje arbetsmoment. Han beskriver hur 
olika uppgifter kan väga över åt olika håll, men att alla tre ska finnas med så att eleverna får känna 
att de går framåt. Jörgen för även ett starkt resonemang kring hur lgr11 har öppnat upp hans 
lektionsplanering, hur han känner sig mycket friare av att ha tänket kring att utveckla förmågor  
istället för att låsas till ett visst innehåll.

Detta är alltså fyra ganska olika tolkningar av hur kursplanen ska läsas, och det är intressant att 
ingen av lärarna lade fram det som just en tolkning, utan som att de hade läst kursplanen och efter  
en hel del arbete förstått den. Maria och Jörgen har båda gjort en övergripande tolkning av 
kursplanen och har strukturerat sin undervisning utifrån den, medan Mikael arbetar mer efter  
intresse och vad som är praktiskt möjligt och Henrik arbetar mer efter en ämnestradition, och i deras  
båda läsningar kommer kursplanen mer in med direktiv. Samtidigt så finns det en övergripande 
tolkning i Mikaels uttalande om att kunskapskraven är mot vårterminens slut i nian – så egentligen  
är det så enkelt som att allt som görs fram till dess ska göra så att eleverna blir bättre och bättre på  
det som kursplanen innehåller. De olika läsningarna verkar påverka planeringen i ganska hög grad,  
men här är det svårt att säga vad som är orsak och verkan, för det finns också tecken på att det är 
den egna undervisningen och lärarens egna tankar om ämnets syfte som påverkar läsningen av 
kursplanen. Skillnaderna i tankesätt kring kursplanen skulle kunna bero på ramfaktorer som 
autonomi i yrkesrollen, ledning och gruppstorlek och ekonomi, vilket kommer att diskuteras mer i  
senare stycken.

Bedömning och betygssättning
Alla fyra lärarna arbetar genomgående med matriser som stöd i sin bedömning, och de beskriver hur 
det framförallt är ett stöd för eleverna. Mikael beskriver att hans elever har matriser för till exempel  
ackordsspel och vet att när de kan och kan byta mellan fyra ackord så har de C i det momentet, att 
det bli lite rum för subjektivitet. Samma reflektion gör de andra lärarna, att deras elever vet vad som 
gäller eftersom lärarna är tydliga med olika krav i olika moment. Maria tar upp ett problem i sin 
bedömning som är att vissa tycker att det är jobbigt med uppspelningssituationen, och att hon 
planerar att förenkla för de eleverna genom att låta dem spela upp tre och tre. Henrik diskuterar  
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skillnader mellan olika typer av bedömning och konstaterar att viss bedömning fungerar bättre än 
annan. Han är den som mest uttalat planerar sin undervisning med bedömningen i åtanke, då han 
uttalar att ”det är ju för vår skull, för att vi ska ha lätt att bedöma, som planeringen ser ut som den 
gör” (s 26). 

Syfte med undervisningen
Tidigare har diskuterats hur lärarnas planeringsarbete utifrån styrdokumenten utgår från kursplanen,  
och att de andra styrdokumenten inte verkar vara särskilt närvarande i planeringsarbetet. Dock talar  
tre av de fyra lärarna i intervjuerna om hur de själva ser på ämnets syfte, och här närmar vi oss 
tydligt de övergripande värderingar som skrivs fram i skollagen och i läroplanens båda inledande  
kapitel. Mikael säger i samtalet kring betygssättning att allt han gör inte är för betygens skull, och  
för fram att träna eleverna på att lyssna på musik, att kunskaper de får ska vara användbara även i 
dess liv utanför skolan, och att fånga de elever som sedan kan ha musik som ett eget personligt 
intresse. Maria har stort fokus på att eleverna faktiskt ska förstå och kunna spela musik, och hon 
exemplifierar med notläsning där det inte räcker att veta vad en not heter, utan hennes mål är att  
eleverna ska veta hur de ska spela tonen för att kunskapen ska vara användbar. Hon säger att hennes  
”största önskan är att dom ska komma så långt så dom får känna på att när dom musicerar, då är det  
nåt som händer!” (s 23). Hon beskriver  att när det blir så drivs eleverna sedan av sitt egna intresse 
som går utanför skolundervisningen. Jörgen har ett ingående resonemang kring hur hans arbete är 
centrerat kring att eleverna ska få känna att de lyckas, och även att det är roligt att spela musik. Alla 
dessa syften går lätt att knyta till de övergripande målen i styrdokumenten, om att lägga en grund  
för livslångt lärande, utveckla elevens intresse, låta varje elev finna sin unika egenart och så vidare.

Planering och inkludering 
I detta stycke kommer diskuteras hur lärares inkluderingsarbete mer konkret går till, och hur de  
planerar för det. Stycket är uppdelat på de fyra underrubrikerna Vad lyfter lärarna själva fram som 
inkluderande arbete?, Anpassning efter olika elever och elevgrupper, Elevinflytande samt 
Inkluderingsintentioner som framkommer genom undervisningsinnehåll.

Vad lyfter lärarna själva fram som inkluderande arbete?
Lärarna lyfter en mängd olika strategier för att arbeta inkluderande. Mikael pratar om valet att börja 
varje termin med trummor för att avdramatisera det som eleverna tycker är otäckt, om att leda 
eleverna så att de hela tiden förbereds för kommande moment, att arbeta helt lärarlett, och att väcka 
intresse. Maria pratar om vikten av att vara personlig, att det är relationen som avgör om en elev  
känner sig inkluderad, och även om att försöka anpassa svårighetsgraden inom och mellan grupper 
så alla får utmaningar på sin nivå, om att skapa intresse och att arbeta medvetet med respekt och 
klassrumskultur så att alla vågar. Även Henrik pratar om att skapa intresse, om att medvetet 
förbereda eleverna inför kommande moment, och avvägningen mellan lärarlett och eget arbete. I  
den sista punkten kommer Henrik till en annan slutsats än Mikael och berättar hur han ger mycket 
tid till eget arbete med ackordsspel, för att få fler elever att i alla fall klara E. Henrik tar även upp 
vikten av planera för att vara flexibel i tid så man kan anpassa undervisningen efter var den aktuella 
gruppen befinner sig, om de tillexempel behöver träna på ett moment en lektion till. Även Jörgen 
för ett starkt resonemang kring att fånga elevers intresse, att alltid ta momenten stegvis och bygga  
vidare på det som eleven känner sig trygg med. Jörgen tar även upp två andra faktorer: Att han som 
tvåämneslärare har möjlighet till en fördjupad relation till eleverna som han upplever har påverkat 
mycket positivt på hans musikundervisning, och att medvetet arbeta med att ge eleverna  
självförtroende. Sammantaget ger dessa strategier en stark kunskapsplattform för hur lärare kan 
arbeta inkluderande utifrån sina egna praktiska förutsättningar. 
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Anpassning efter olika elever och elevgrupper
Alla fyra lärarna berättar om anpassning efter olika elever och grupper och verkar göra dessa 
anpassningar på mycket liknande sätt. De beskriver hur det inte ändrar deras grundplanering, utan 
att grupperna följer deras övergripande planering men att de kan vara flexibla i svårighetsgrad och i 
hur lång tid saker tar. Den enda som berättar om en total ändring i planeringen utifrån gruppens  
egenskaper är Mikael, i hans berättelse om hur han i början av sitt yrkesliv ibland fick sjuor som var 
så stökiga så att han gjorde det som han tyckte var lättast: Att sjunga låtar gemensamt, och att de då  
gjorde det varje lektion. Han berättar att han nu istället hanterar sådana grupper inom ramen för sin 
vanliga planering, genom att vara ännu mer tydlig och ha ännu mer lärarlett. Det verkar alltså som 
att lärarna i sin övergripande planering planerar för anpassning efter elever och elevgrupper genom 
att de håller planeringen någorlunda flexibel både i tid och svårighetsgrad, och att de planerar innan  
hur de kan nivåanpassa materialet både inom och mellan grupper. 

Elevinflytande
De fyra lärarna uttrycker alla att det finns problem i arbetet med elevinflytande, och att det är svårt 
eller omöjligt att låta eleverna ha inflytande på den övergripande planeringen. Mikael beskriver hur 
ett direkt elevinflytande kan leda till att eleverna väljer spel och tävlingar, och konstaterar att ”jag  
vet ju om det där med elevinflytande och så, men frågan är hur bra det funkar egentligen och hur 
viktigt det är. Det är nog bättre att försöka lura eleverna att tro att dom har bra inflytande på något  
sätt” (s 24). Ett liknande resonemang går att hitta även hos de andra informanterna. Maria  
framhåller många mycket konkreta och givande sätt att arbeta med elevinflytande men slår ändå fast  
att elevinflytandet får utrymme bara i att det kan finnas möjlighet att påverka hur de ska göra saker  
men att det inte påverkar grundplaneringen. Henrik beskriver metoder för att låta ha eleverna  
inflytande över sin egen aktivitet under lektionerna men uttrycker även han att övergripande 
elevinflytande är problematiskt och kan inverka negativt på att få med det innehåll som kursplanen  
anger. Jörgen har ett ingående arbete med elevinflytande, men beskriver det som mycket 
problematiskt då han får eleverna i årskurs sju, och han menar att de då är helt inskolade på att 
andra ska säga åt dem vad de ska göra, och hur eleverna gärna vill ha inflytande men inte vet hur de  
ska göra. Jörgen är ändå den av informanterna som har låtit elevers synpunkter påverka 
grundplaneringen, i form av att ta till sig av skriftliga utvärderingar från eleverna.

Inkluderingsintentioner som framkommer genom undervisningsinnehåll
Utöver de planerade insatser för inkludering som har diskuterats tidigare i detta avsnitt framkommer  
många andra insatser med potentiellt inkluderande syfte. Mikael strävar efter att använda elevernas  
egen musik och avslutar varje termin med ett par lektioner med antingen julsånger eller sånger från  
melodifestivalen för att skapa 'goodwill', Maria har genomgripande linjer i undervisningen från  
ettan och upp till nian där svårighetsgraden hela tiden ökar, Henrik har under sjuan många enklare  
moment utan teoretisk förankring, där det verkar som att det huvudsakliga syftet mest är att 
eleverna ska göra något på lektionerna och vänja sig vid att hålla på med musik, och Jörgen har en 
mycket genomtänkt progression i ensemblespelet så att alla elever hela tiden är aktiva och får en 
plattform av kunnande att bygga vidare från. 
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Planeringens ramar 
Här presenteras mer ingående hur lärarna gör när de planerar, och stycket är indelat i 
underrubrikerna Planeringsmetodik, Samplanering samt Begränsningar och möjligheter i 
planeringsarbetet.
 
Planeringsmetodik
Det finns stora skillnader mellan de fyra olika lärarna i hur de gör när de planerar sin undervisning, 
men också starka gemensamma drag. Mikael är tydlig med att han inte har något särskilt 
arbetsmoment där han medvetet planerar, utan att mycket ”bara kommer” (s 23). Samtidigt kan han 
resonera ingående kring vad alla hans elever ska göra de kommande tre åren och varför Mikael har 
gjort de didaktiska val som han har gjort. Henrik beskriver hur han har kunnat ta över en 
grundplanering och även massor med material från sin föregångare och sina kollegor, och hur hans 
planering handlar mycket om att uppdatera och välja från det materialet. Han planerar i block, några 
veckor i taget, och berättar att hans planeringsarbete skiljer sig mycket åt beroende på vad han 
planerar. Maria däremot ser planerandet som en mycket central del i läraryrket, och har medvetet  
strukturerat upp sin undervisning efter kursplanens centrala innehåll. Jörgen har även han medvetet 
strukturerat upp sin undervisning, men för hans del genom att allt nu syftar till att utveckla de tre  
förmågor som är rubrikerna i kursplanens centrala innehåll. Såväl Jörgen, Maria och Mikael tar upp 
att deras planeringsarbete har förändrats mycket över tid, från att planera lektion för lektion till att 
kunna planera mer övergripande. Alla fyra beskriver hur strukturerar undervisningen i olika 
moment, och att de här lämnar viss luft så att något moment kan ta fler eller färre lektioner  
beroende hur det går för gruppen, och för att vara rustade inför att lektioner kan försvinna. 

Samplanering
De fyra lärarna deltar i olika typer av samplanering, och de för alla fram samplanering som något  
positivt. Mikael berättar om det ingående musiklärarsamarbetet kring betygsmatrisen som han  
menar ger större likvärdighet i både bedömning och undervisning, Maria berättar om fungerande 
ämnesövergripande samarbete kring avslutningar och andra firanden, Henrik berättar om 
samplanering med framförallt sin musiklärarkollega så att de kan ge eleverna en tydlig linje i deras 
kunskapsutveckling, och Jörgen berättar att det är en mycket bra effekt av hans vidareutbildning till 
tvåämneslärare att han är mer en naturlig del av kollegiet nu, och han berättar om intressanta 
ämnesövergripande teman.   Samtidigt tar alla fyra upp problem kring samplanering, framförallt att  
det verkar vara svårt att få in tidsmässigt.

Begränsningar och möjligheter i planeringsarbetet
På det övergripande planet upplever alla de fyra lärarna att de har stor frihet i planeringen av sin  
undervisning. De beskriver hur de visserligen är tvungna att hålla sig till kursplanen, men att de  
ändå har stort utrymme för att utforma undervisningen efter eget intresse och efter det som de 
personligen tycker är viktigt för eleverna att lära sig. Dock tar alla fyra upp ramfaktorer som  
begränsar deras planeringsutrymme, och då är tiden det som de tar upp som den mest begränsande 
faktorn. Alla fyra tar upp att de är starkt begränsade av det lilla antalet undervisningstimmar i 
förhållande till kursplanen, och alla utom Mikael tar upp att det är mycket svårt att hinna planera sin  
undervisning, särskilt i början av sitt yrkesliv. Vidare begränsningar som nämns är gruppstorlek, 
ekonomi, lokaler och utrustning. 
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DISKUSSION
I detta kapitel kommer de slutsatser som dragits i resultatanalysen sättas in i ett större perspektiv 
och diskuteras med stöd av forskningen som presenteras i uppsatsens bakgrundskapitel. Därefter 
följer en diskussion kring studiens metod, och uppsatsen avslutas sedan med förslag till vidare 
forskning.

Studiens resultat
Diskussionen kring studiens resultat är indelad i tre delar: Diskussion kring vilken sorts planering  
informanterna utför, vilken sorts inkludering informanterna talar om då de talar om inkludering,  
och sist en avslutande och sammanfattande diskussion kring studiens resultat.

Vilken sorts planering?
Det planeringsarbete som informanterna beskrivit är komplext och ligger i mycket nära samband  
med hela deras praktik. Detta är också i linje med tidigare forskning om planering (Bakgrund, s 7). 
De följer i stort mönstret för reflekterande praktiker snarare än teknisk-rationella problemlösare,  
och deras planeringsarbete kan ses ha en organisk utveckling utifrån deras praktik. 

Det kom i intervjuerna fram många moment med klart potentiellt inkluderande effekter, som 
informanterna själva inte tog upp som insatser för att främja inkludering. De finns beskrivna i 
avsnittet Inkluderingsintentioner som framkommer genom undervisningsinnehåll (Resultat, s 37). 
Att informanterna själva inte tog upp dem som inkluderande kan bero på att det endast var ett 
intervjutillfälle och det är då svårt att täcka upp allting från sin praktik, men det kan också bero på  
att inkluderingstanken hos dem har blivit vad Schön kallar för ”tyst kunskap” (finns beskrivet i 
kapitlet Bakgrund, s 7), och att de val som de gör kan ha inkluderande syfte utan att de själva  
nödvändigtvis behöver vara medvetna om det.

En intressant faktor var att alla de fyra informanterna uppgav att de kände sig fria i planeringen av 
sin undervisning, men att de i en sammantagen bedömning utifrån skulle kunna ses som väldigt 
begränsade. De nämnde också själva mycket starka begränsande faktorer som tid, lokaler, 
gruppstorlekar och utrustning. Att de ändå såg sig själva som fria kan bero på just att de i sin 
planeringspraktik var reflekterande praktiker, och att det de då var fria i förhållande till sin egen 
praktik och utifrån sina egna ramar. Alltså att de var 'hemmablinda' helt enkelt.
 

Vilken sorts inkludering?
De fyra informanterna hade ett starkt och aktivt arbete för att inkludera alla sina elever, som 
framförallt bestod av att arbeta utifrån den egna erfarenheten av vad som fungerar i 
klassrumssituationen. De arbetade efter båda de perspektiv som presenterades under inkludering i 
avsnittet centrala begrepp (Bakgrund, s 8), alltså de strävade både efter att forma en undervisning 
som fungerade för alla elever och att inkludera elever till den undervisning som var fastlagd. Ingen 
av informanterna hade dock den systematiska planeringen för inkludering som verkar efterlysas i  
forskning om inkludering (Bakgrund, s 8), att systematiskt kartlägga vissa svårigheter som finns i  
den egna praktiker och sedan planera för att motverka dessa. Ingen av informanterna talade om hur 
deras lektionsinnehåll påverkade olika grupper av elever, eller hur de organiserade sitt 
planeringsarbete för att nå svaga grupper. Studien ligger väl i linje med Nilholms slutsats 
(Bakgrund, s 8) att det finns ett stort glapp mellan styrdokumentens tal om inkludering och den 
faktiska skolverksamheten, vilket är extra tydligt i detta fall eftersom informanterna överhuvudtaget 
inte hade med de styrdokument som framförallt behandlar frågan om inkludering i organiseringen 
av sin undervisning. 
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Informanternas lektionsinnehåll stämde till stor del överens med Georgi-Hemming & Westvalls  
forskning kring musikämnet i svensk skola (Bakgrund, s10). Det är spel av elevernas egen musik på 
de klassiska rockbandsinstrumenten som är i fokus, och informanterna talar mycket om vikten av att  
fånga elevernas intresse. Därav inte alls sagt att de fallgropar som Georgi-Hemming & Westvall 
visar i ett sådant lektionsinnehåll är fällor som någon av informanternas undervisning har hamnat i.  
Det är inte en problematik som informanterna talar om, och för att undersöka hur det faktiskt 
förhåller sig i deras undervisningspraktik skulle det krävas en annan typ av studie. 

Avslutande diskussion
Studiens syfte var att undersöka hur musiklärare på högstadiet resonerar kring att planera för alla 
elevers lärande. Det visade sig vara ett mycket komplext område, som berörde hela musiklärarnas 
praktik. Frågeställningar som har utarbetades för att konkretisera detta syfte var hur de tillfrågade 
lärarna förhåller sig till styrdokumentens direktiv om att inkludera alla elever i sin undervisning, 
och här har visats att informanterna uteslutande utgick från kursplanen i musikämnet, som endast 
till viss del behandlar inkludering. Den inkludering som musiklärarna planerade för verkar därför 
delvis ha andra orsaker, som egna tankar och ideal kring undervisning. Nästa frågeställning var om 
det fanns ett systematiskt planeringsarbete för att inkludera alla elever, vilket det fanns såtillvida att  
alla de fyra tillfrågade lärarna i sin planering utgick från vad som har fungerat förut, och då vad som 
har fungerat för elever och elevgrupper. Dessutom hade de många aktiva inkluderande åtgärder. 
Däremot visades också att deras planeringsarbete var mycket komplext och organiskt, och att det 
inte hade den konkreta formen av systematisk planering. Detta besvarar också nästa frågeställning, 
om de tillfrågade lärarna ansåg att planeringen är viktig för att alla elever ska bli inkluderade. Den 
sista frågeställningen var vad de tillfrågade lärarna ansåg att de har för möjligheter och 
begränsningar då de planerar sin undervisning. Här visar studien hur de tillfrågade lärarna ser 
många faktorer som begränsar planeringsarbetet, där tid, ekonomi och gruppstorlek är de mest  
framträdande faktorerna, men att de trots detta känner sig ganska fria i planeringen av sin 
undervisning.

Det som studien har gett mig som författare är framförallt massor med metodisk kunskap kring 
musikämnet i grundskolan, och även metodik kring hur lärare kan planera sin undervisning och hur 
vi kan arbeta inkluderande. Sammantaget upplever jag att arbetet med uppsatsen har gett mig en  
mycket mer stabil grund att stå på inför att själv arbeta som musiklärare, och gett mig större 
förutsättningar för att skapa en fungerande och inkluderande praktik. Det är min förhoppning att  
texten även har gett något av detta till läsaren.

Metoddiskussion
Jag är nöjd med den intervjuform jag valde, halvstrukturerade intervjuer var ett bra redskap för att 
kunna diskutera mina informanters planerings- och inkluderingsarbete på ett intressant sätt.  
Samtidigt kan jag se hur ett annat intervjuförfarande hade kunnat ge ett helt annat resultat, och då 
tänker jag till exempel på att förbereda lärarna mer på vad de skulle prata om, be dem fundera innan 
intervjun på hur de gör för att aktivera och lära alla elever som kommer till dem, och hur de  
anpassar undervisningssituationen efter elevernas behov. Ett annat alternativ hade varit att ha  
uppföljande intervjuer, men det rymdes tyvärr inte inom denna studies tidsram.

I efterhand inser jag också att forskningsfrågan var alldeles för bred – jag insåg inte vid studiens 
början att lärares undervisningsplanering egentligen inbegriper allt som läraren gör inom ramen för 
sitt arbete, och att det är samma sak med lärares inkluderingsarbete. Under ett långt skede av 
uppsatsskrivandet kändes all pedagogikforskning även relevant, eftersom det mesta inom pedagogik 
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(allt?) går att knyta till antingen planering eller inkludering.

Det finns även en faktor i studiens urval som är viktig att diskutera. Det är helt enkelt att studien  
sökte bland ett stort antal verksamma musiklärare, och de som sedan blev studiens informanter var 
de musiklärare som själva ansåg att de hade tid i november. Många av de tillfrågade lärarna svarade  
inte alls, och de som svarade nekande angav alla tidsbrist som skäl. Därför är mina informanter inte 
ett representativt urval, vars svar enkelt går att generalisera till gruppen musiklärare som helhet. Det  
behöver inte påverka studiens eventuella relevans, men det är värt att ha i bakhuvudet vid läsningen.  
Jag upplever också att mina fyra informanter var oerhört genomtänkta, planerande och duktiga 
lärare, och det skulle inte förvåna mig om de är 'över genomsnittet' i dessa avseenden.

Vidare forskning
Det finns många vägar vidare från denna studie som jag anser skulle vara fruktbart att studera. Det 
skulle vara intressant med en explorativ studie inriktad enbart på hur musiklärare i grundskolan 
tolkar styrdokumenten och hur de utövar styrdokumentens innehåll i sin praktik. Studien skulle då 
kunna undersöka om det generellt är så för musiklärare i grundskolan att de har fokus på 
kunskapskraven, eller om det också finns lärare och skolor som medvetet utgår från skollag och 
läroplan, och hur det i så fall påverkar deras inkluderingsarbete. Även en studie inriktad enbart på 
hur musiklärare tolkar kursplanen i musik skulle kunna vara mycket intressant.

Något som skulle vara mer svårbeforskat men väldigt intressant skulle vara en studie över 
musiklärares intentioner, medel och mål – finns det en röd tråd mellan dessa? Hur mycket av lärares 
arbete 'bara blir' genom ramfaktorer och arbetstraditioner? Hur medvetna är lärare om sina egna 
grundläggande syften med undervisningen och hur arbetar de för att realisera dessa syften?

Sist men inte minst så vore det intressant och mycket användbart med studier av planeringsarbetet 
för inkludering på andra planeringsnivåer: Hur planerar rektorer för bästa möjliga inkludering? Hur 
tänker skolchefer och skolnämnder kring hur deras beslut påverkar elevernas möjligheter till 
inkludering? Sådan forskning skulle kunna bidra till en lättare väg från styrdokumentens 
inkluderingsmål ner till undervisningssituationerna.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Teman: 1. Lektionsinnehåll 
2. Planeringsarbete 
3. Arbete för inkludering

1 Berätta lite om dig själv!

¤ Hur ser ditt planeringsarbete ut? Hur gör du när du planerar? 
- tidsramar
- Vad är viktigast?
- Vad utgår du från?

¤ Har ni någon form av samplanering i arbetslaget eller på skolan i övrigt?

¤ Får eleverna själva vara med och påverka planeringen?

¤ Hur påverkar elevgruppernas karaktär planeringen?

¤ Hur gör du för att involvera så många elever som möjligt i undervisningen? (Eller alla 
elever)

- Ingår detta i din planering?

¤ Hur fri känner du att du är när du planerar din undervisning? 

¤ Är det något mer du vill säga kring det som vi pratat om?
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Bilaga 2

Brev till informanter

Till musiklärare vid _______-skolan.

Hej!

Jag är musiklärarstudent och håller på att skriva mitt examensarbete. Jag söker nu verksamma 
musiklärare i årskurs 6-9 som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Det rör sig om ett intervjutillfälle på cirka 40 minuter, då jag i så fall kommer till ____-skolan. 

Min uppsats behandlar undervisningsplanering och inkludering. All data kommer att behandlas 
konfidentiellt och svaren kommer inte att kunna kopplas till en enskild individ.

Om du har möjlighet att delta i min undersökning, svara på detta mail så bestämmer vi en 
intervjutid under någon av de kommande två veckorna. Om du inte har möjlighet att delta är jag 
ändå tacksam för svar så att jag kan söka vidare efter informanter. 

Jag skulle verkligen uppskatta om du ville delta!

Vänlig hälsning!

/Karin Fant
Musikpedagogik 1, Musikhögskolan vid Örebro Universitet
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