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SAMMANFATTNING (Abstract) 
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Handledare: Annika Danielsson 
 
Titel: Två musiklärares didaktiska val i grundskolans yngre åldrar 
 
Title in English: Two music teachers didactic choices in the younger ages in elementary 
school 
 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka didaktiska val två musiklärare gör i de yngre 
grundskoleåren. Detta har jag undersökt utifrån tre frågeställningar:  
 

• Hur	går	undervisningen	till?		
• Hur	beskriver	musiklärarna	sin	undervisning?		
• Vilken	syn	på	musikämnet	framträder	i	musiklärarnas	berättelser	om	sin	

undervisning?		
 
Jag har använt mig av fältstudie som metodansats och i analysen har jag tagit inspiration av 
Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015) som har skrivit om tre grader av tolkning. Jag har 
även lagt till en fjärde grad av tolkning. I min studie består första gradens tolkning av en 
presentation av de observerade lektionerna, andra graden består av en presentation av 
intervjuerna, tredje graden analyserar jag materialet utifrån litteratur och fjärde graden är en 
sammanfattande analys där jag jämför likheter och skillnader mellan mina informanters 
undervisning. Som dataskapande metod har jag gjort observationer samt kvalitativa intervjuer.  
 
Studien visar på att de didaktiska val lärarna gör varierar beroende på vilka mål de har med 
sin undervisning. Vilka mål de har baseras på vilken syn de har på musikämnet. En av lärarna 
hade ett stort fokus på kognitiva mål med undervisningen. Det här resulterade i att läraren 
även såg ämnet främst som ett kunskapsämne. Den andra läraren hade mer fokus på affektiva 
mål vilket resulterade i att läraren hade en mer musisk (Hanken & Johansen 2014) syn på 
ämnet. Gemensamt för lärarna var att de hade stort fokus på ämnet som ett triveslämne 
(Hanken & Johansen 2014) och arbetade mycket med elevernas personliga utveckling och 
självförtroende genom musiken. 
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INLEDNING	
Jag som skriver är snart färdigutbildad musiklärare och när jag påbörjade mina studier gjorde 
jag det för att jag främst ville bli gymnasielärare. Jag ville jobba med elever som redan har ett 
inre driv och intresse till att utvecklas inom musik. Men saker har förändrats under 
utbildningen och plötsligt fick vi behörighet från gymnasiet ända ner till förskoleklass. Något 
som vi inte skulle få när jag började min utbildning 2011. Därför har utbildningen också 
innehållit musikpedagogik mot de yngre grundskoleåren och jag har i och med detta märkt att 
det är väldigt roligt och tacksamt att jobba med elever i dessa åldrar.  
 
Under min utbildning har vi jobbat mycket med läroplaner för musikämnet. Enligt min 
mening finns det mycket utrymme för läraren att tolka och bestämma gällande undervisningen 
utifrån nuvarande läroplan. Forskning har visat att musiklärare har olika mål med 
undervisningen samt att den skiljer sig åt mycket i grundskolans lägre åldrar (Fidell & 
Karlström 2011; Moberg 2011). Detta har gjort mig väldigt nyfiken på vilka didaktiska val de 
är tvungna att göra för att bedriva sin undervisning. 
 
 

Tidigare	forskning	
I det här avsnittet redogörs för forskning kring musikundervisning och didaktiska val i 
musikundervisning i grundskolan samt förskolan.  När jag sökte efter tidigare forskning kring 
musikundervisning på grundskolan, var det en majoritet av studierna som handlade om vilka 
didaktiska val förskolelärare gör i musikundervisningen på förskolan. Eftersom förskolan och 
de yngre grundskoleåren ligger nära i ålder valde jag att ha med ett avsnitt om det. 

Musikundervisning	i	grundskolan	
Anna Moberg (2012) har i sin uppsats studerat vilka faktorer som påverkar 
musikundervisningens upplägg och innehåll i grundskolan. Hon skriver att det är väldigt stor 
variation på musiklärares undervisning och att det skiljer sig på innehållet, planering, 
arbetsmetoder och vad de anser vara ämnets viktigaste syfte. Hon menar att innehållet varierar 
beroende på lärarens ålder, utbildning och intressen. Anledningen till att denna variation kan 
uppstå menar Moberg är att det saknas läromedel till ämnet musik. På grund av detta får 
musiklärarna skapa sitt eget material som de har i sin undervisning. Detta får givetvis flera 
konsekvenser, bland annat att musiklärarna har ganska stor frihet att utforma sin undervisning 
efter eget tycke, samtidigt som musikundervisningen generellt får, eller kan få en ganska 
varierad kvalitet och innehåll. En fördel Moberg ser med att utforma sin undervisning efter 
eget tycke är att lärarna blir mer engagerade i ämnet och kan förmedla detta till eleverna.  
 
Ellen Ljungqvist (2014) skriver i sin uppsats om musiklärares reflektioner över deras 
didaktiska val i årskurs 6 och 7. Hon skriver även om elevinflytande och hur det påverkar 
lärares didaktiska val. Hennes studie visar på att musikundervisningen kan vara 
individanpassad och att man som lärare måste utgå från elevernas förutsättningar. Vidare 
visar hennes studie att det inflytande som eleverna har på lärarnas didaktiska val handlar om 
val av repertoar till undervisningen.   
 
Emma Fidell och Maria Karlström (2011) har studerat hur verksamma musiklärare i 
grundskolans tidiga år arbetar med musik för att främja personlig och social utveckling hos 
elever. De skriver att musiklärarnas primära syfte är kursplanen, men menar också att alla 
lärarna i deras studie även har ett personligt syfte med musikundervisningen. Dessa syften kan 



 2 

beskrivas i att lärarna vill att musikundervisningen ska bidra till elevernas sociala utveckling. 
De vill också att eleverna genom musiken ska utveckla sin samarbetsförmåga samt sitt 
självförtroende.   
 

Musikundervisning	i	förskolan	
Musikundervisningen i förskolan har varit föremål för många studier. Resultatet i dessa 
studier pekar på att syftet med musik i förskolan varierar väldigt mycket från pedagog till 
pedagog, men att alla ser musiken primärt som medel och sekundärt som mål. Jenny Back och 
Sofie Forsberg (2008) skriver att bild- och musikaktiviteter används för att stärka och 
utveckla sidor hos barnen som dess sociala utveckling samt kognitiva och språkliga 
erövranden. Detta stärks av Maria Carlsson och Rebecca Bergström (2014) som skriver att 
pedagoger på förskolan ser på musik som en artefakt för barns motoriska och språkliga 
utveckling.  
 
Lena Ostendorf (2015) skriver om musikundervisning i förskolan och menar att didaktiska val 
baseras på vilken syn lärarna har på musik. De dominerande ämnessynerna är: musik som 
musiskt ämne, trivselämne och till viss del kunskaps- och färdighetsämne. Att man har en 
musisk syn på musik innebär att man jobbar mer med själva skapandet och att få fram ett 
uttryck är viktigare än att bearbeta något emot en färdig produkt (Hanken & Johansen 2014) 
Att se på musikämnet som trivselämne innebär att undervisningens syftar till att skapa 
kontakt, trivsel och samhörighet och man gör det genom att använda sig av musikens förmåga 
till detta (Hanken & Johansen 2014). 
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PROBLEMFORMULERING,	SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	
 
Fidell och Karlström (2011) skriver att musiklärare har personliga mål med undervisningen 
som har mer med elevernas personliga utveckling att göra än med musik. De menar att det är 
något som genomsyrar musikundervisningen i grundskolan. Moberg (2011) skriver att 
undervisningen skiljer sig väldigt mycket från lärare till lärare i grundskolan. Dessa resultat är 
intressanta, men jag skulle vilja veta mer om lärarnas didaktiska val.  Hur bedriver de sin 
undervisning och hur arbetar de didaktiskt i de yngre åldrarna i grundskolan? Jag vill med den 
här studien fylla denna lucka. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka didaktiska val två musiklärare gör i de yngre 
grundskoleåren. Detta ämnar jag att ta reda på med hjälp av följande frågeställningar: 
 
 

• Hur går musiklärarnas undervisning till? 
 
• Hur beskriver musiklärarna sin undervisning? 

 
• Vilken syn på musikämnet framträder i musiklärarnas beskrivningar av sin 

undervisning? 
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BAKGRUND	
Som bakgrund till undersökningen ges här en översikt av hur musikämnet har förändrats i 
skolan under historien. Musik är ett ämne som har funnits länge i skolans värld, men ämnets 
syfte har flera gånger förändrats. Frågor som för vem ämnet är till för, eller vad och hur 
eleverna ska lära sig, det är frågor vars svar skiftat genom historien (Varkøy 1996). I det här 
avsnittet redogörs kort för musikämnets historia i skolan, samt hur musiken sett ut i de olika 
läroplanerna från och med grundskolans införande 1962 fram till dagens läroplan Lgr 11. 

Folkskolan	
Musiken i folkskolan, som bestod av sång, var enbart till för att ”förstärka den kristna tron 
och främja de fosterländska känslorna” (Varkøy1996, s. 80). Kyrkan har historiskt sett alltid 
spelat en stor roll inom musiken och musikundervisningen. Kyrkan hade långt in på 1900-
talet stort inflytande på musiken i skolorna. Fram till 1878 hette musikämnet just 
”kyrkosång”, därefter och fram till 1955 hette musikämnet bara ”sång”.  

Lgr	62	
I Sverige fick vi vår första gemensamma skola 1962: Grundskolan. Tanken med grundskolan 
var att alla barn skulle få en likvärdig skolgång oavsett bakgrund. Varkøy (1996) skriver om 
skolans uppgift som att utjämna sociala skillnader. Med grundskolans införande kom också 
den första läroplanen: Lgr 62. Målen för musikämnet kan beskrivas som att ”undervisningen 
ska berika elevens liv i och utanför skolan samt skapa förutsättningar för en personlig 
musikupplevelse” (Varkøy 1996, s. 82). Musiken i skolan fungerar också som stöd för annan 
undervisning. Men det fanns även ett annat syfte med musikundervisningen i kursplanen. Den 
nya generationen skulle lära sig att uppskatta och urskilja musik som ansågs ha ett högre 
värde och därmed var finkulturell. Eleverna skulle även lära sig att identifiera lägre ansedd 
musik Varkøy (1996). 

Lgr	69	
1969 kom första revideringen av läroplanen. Det främsta som var nytt var att musiken skulle 
bidra till elevernas personliga utveckling (Varkøy 1996). Kulturarvet och den ”goda konsten” 
skulle fortfarande bevaras, men det blev nu utökat till ett globalt kulturarv istället för det 
nordiska.  

Lgr	80	
När Lgr 80 lanseras är stoffet, alltså innehållet i undervisningen, inte lika viktigt och styrt 
längre. Fokus ligger på arbetssätt och arbetsformer och resan betonas som målet (Varkøy 
1996). 

Lpo	94	
Under arbetet med Lpo 94 riktas kritik mot Lgr 80 att den fokuserade för mycket på elevernas 
sociala utveckling och för lite på kunskapsförmedling. Målen är nu tydligare än i tidigare 
läroplaner. Musikämnet ska inte längre fungera som stöd för andra ämnen. Det finns inte 
heller längre något skrivet om att musikundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett 
fritidsintresse för musik (Varkøy 1996). 

Lgr	11	
Lgr 11 är den läroplan som vi har idag. Carlsson (2014) skriver om skillnader mellan Lgr 11 
och Lpo 94 och menar att lärarna upplevde mer frihet med Lpo 94 och att det fanns ett större 
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tolkningsutrymme. Den här friheten resulterade i att undervisningen varierade väldigt mycket 
från lärare till lärare. Lgr 11 uppfattas av lärare som mycket mer detaljstyrd och Carlsson 
(2011) menar att detta skapar en möjlighet för en mer likvärdig musikundervisning.  
 
I Lgr 11 sammanfattas musikämnets syfte i tre punkter. Eleverna ska ”ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga i att: 
 

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer 
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer 
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang” (Skolverket	2011). 
 

Under det centrala innehållet i kursplanen står det beskrivet mer konkret vad undervisningen 
ska innehålla och vad som är obligatoriskt innehåll för musikämnet. Här finner man en tydlig 
progression från årskurs 1-3 vidare till årskurs 4-6 och ytterligare progression till årskurs 7-9. 
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TEORETISKT	RAMVERK		
I detta avsnitt redogör jag för det teoretiska ramverk som jag kommer att använda vid 
analysen av min insamlade empiri. Jag har valt att hämta teorin från Ingrid Maria Hanken och 
Geir Johansens bok Musikkundervisningens didaktikk (Hanken & Johansen 2014). Jag har 
gjort detta val för att jag ofta under min utbildning kommit i kontakt med den här boken och 
känner mig väl förtrogen med den. För att planera, genomföra och värdera musikpedagogisk 
verksamhet behöver lärare ta hänsyn till ett antal frågor om undervisningen. De här frågorna 
kan se lite olika ut och vara lite olika formulerade beroende på var man läser om dem 
(Skolverket 2011). Hanken och Johansen (2014) skriver om dessa så kallade didaktiska 
frågor. Exempel på didaktiska frågor är: Vad ska eleverna lära sig? Hur ska eleverna lära sig? 
Vad är målet med undervisningen? Vilka förutsättningar har eleverna och läraren?  
 
För att min studie inte ska bli för stor har jag valt att avgränsa mig till frågan: ”Vad är målet 
med undervisningen?”. Det har jag gjort för upplever att man som lärare behöver svara på de 
andra didaktiska frågorna utifrån svaret på den här frågan. Hanken och Johansen (2014) 
skriver även att det finns flera olika synsätt för hur man ser på musik. De har kommit fram till 
sju olika synsätt. Dessa synsätt kommer jag också använda mig av för att analysera empirin. 

Målen	med	undervisningen	
Här redogörs för den didaktiska frågan ”Vad är målet med undervisningen”? enligt Hanken 
och Johansen (2014). För att få grepp om vad målen handlar om har de brutit ner dem till tre 
underkategorier eller undermål: 
 

1. Kognitiva mål 
2. Psykomotoriska mål 
3. Affektiva (känslomässiga) mål 

 
De kognitiva målen handlar om att ta tills sig och lära sig kunskap om musik. Eleven ska 
kunna höra skillnad mellan och beskriva olika typer av musik. Eleven ska känna till de 
vanligaste notationssymbolerna (Hanken & Johansen 2014). 
 
De psykomotoriska målen handlar om fysiska färdigheter. Det kan röra sig om att utvidga sitt 
sångregister, eller klang. Att kunna sjunga unisont och i stämmor. Det handlar också om att 
lära sig att spela diverse instrument och då syftar de på den rent fysiska delen i att lära sig 
spela (Hanken & Johansen 2014).  
 
De affektiva målen är mål som har med känslor, attityder och värden att göra. Att utveckla en 
trygghet och ett förtroende för sin egen sång- och talröst är exempel på affektiva mål. Att 
utveckla ett intresse och en förmåga till att lyssna på olika typer av musik är andra exempel. 
Det kan också röra sig om att bli trygg med att stå på scen eller att kunna skapa musik där 
eleven arbetar med olika uttryck och sinnesstämningar (Hanken & Johansen 2014). 
 
Det finns vissa likheter med de här tre målen och Skolverkets (2011) syfte med 
musikundervisningen, som också är skrivna i tre punkter . Den första punkten kan ses som 
kognitiva mål, den andra punkten kan ses som psykomotoriska mål och den tredje punkten 
kan ses som affektiva mål. 
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• analysera	och	samtala	om	musikens	uttryck	i	olika	sociala,	kulturella	och	
historiska	

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer 
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer 

 

Olika	sätt	att	se	på	musikämnet	
Hanken och Johansen (2014) skriver om olika synsätt på musik som undervisningsämne. De 
menar att musikundervisningen har, eller kan ha olika mål beroende på i vilken verksamhet 
det rör sig om samt vem läraren är och vad hen har för syn på musikämnet. Musikämnets 
grund består av tre delar: det vetenskapliga, det konstnärliga och det hantverksmässiga. Det 
kan finnas målsättningar med ämnet som också har mer med generella pedagogiska 
målsättningar att göra som inte nödvändigtvis handlar om musik. Det kan vara mer personliga 
mål som att eleven ska utveckla sin självständighet, sin samarbetsförmåga eller sitt kritiska 
tänkande (Hanken & Johansen 2014).  
 
Hanken och Johansen (2014) skriver att vilken syn på musikämnet som råder oftast fastslås av 
läroplanen, men hur musikämnet i realiteten undervisas beror lika mycket på vilken 
musiklärare som undervisar samt den lärarens syn på musikämnet. Den ämnessyn som 
kommer till uttryck beror mycket på vilken legitimeringsgrund man har för ämnet. Anser man 
att musikundervisningen är till för att föra vidare kulturarv, sätter det en tydlig prägel på 
undervisningen. Anser man att värdet främst ligger i hur musiken kan hjälpa eleven till 
personlig utveckling blir prägeln en helt annan (Hanken & Johansen 2014). 
 
Hanken och Johansen (2014) beskriver sju olika sätt att se på musikämnet. De skriver att 
skillnaderna mellan synsätten inte alltid är skarpa och att ingen verksamhet hamnar under en 
enda kategori. En musikpedagogs syn på ämnet är en sammansättning av flera av kategorierna 
med mer eller mindre vikt på vissa. De synsätt de beskriver är: 
 
Musik som estetiskt ämne 
Begreppet ”estetiskt” tolkas på olika sätt. Ett traditionellt sätt är att estetiskt betyder ”læran 
om det skjønne i kunsten” (Hanken & Johansen 2014, s. 177). Då kan målet med musik i 
skolan vara att lära eleverna urskilja vad som anses som bra och dålig musik (Hanken & 
Johansen 2014). ”Utvidgas estetik-termen till att omfatta mer än enbart ’det vackra’ så att det 
rymmer upplevelsen och erfarenheten av världen med hjälp av sinnena, har musik som 
estetiskt ämne en viktig funktion att erbjuda just den typen av sinnliga erfarenheter” 
(Ostendorf 2015, s. 10). 
 
Musik som färdighetsämne 
Ser man på musikämnet som ett färdighetsämne läggs stor vikt vid det hantverksmässiga i att 
lära sig spela och sjunga. Historiskt sett har de viktigaste målen med sång, som musikämnet 
då hette i skolan, varit att lära eleverna sjunga rätt, rent och vackert. Ett problem med detta 
synsätt är att det går åt oerhört mycket tid till att lära sig spela ett instrument och att de andra 
synsätten möjligen kommer i skymundan (Hanken & Johansen 2014).  
 
Musik som kunskapsämne 
När man talar om musik som kunskapsämne menar man att man ska lägga fokus på kunskap 
om musik, så som musikhistoria, musikaliska begrepp, notation osv. Det är lätt att 
musikämnet får en stämpel som kunskapsämne. Det beror främst på att det är lättare att 
värdera och betygsätta kunskaper om musik Även inom musikutövning har musikkunskapen 



 8 

stort inflytande och i vissa fall får eleverna först en kurs i musikkunskap innan de fått börja 
spela klingande på sina instrument (Hanken & Johansen 2014). 
 
Musik som musiskt ämne 
Begreppet ”musiskt” eller ”musisk” är ett ord som har sina rötter i antiken, men som blev 
populärt i den musikpedagogiska debatten i Norge i slutet av 1900-talet. Det var Jon-Roar 
Bjørkvold med boken Den musiske mennesken (1989) som tog fram begreppet i debatten. 
Bjørkvold (1989) hittade förhållningssätt till musik genom att studera barnkulturer och 
förindustriella kulturer. Bjørkvold menar att barn inte skiljer på musik, sång, dans osv, utan 
ser det mer som en helhet, och det har han också sett i vissa afrikanska kulturer. Detta 
förhållningssätt till musiken kallar Bjørkvold för autentiskt eller ursprungligt. ”I Hanken och 
Johansens (2014) tolkning av Bjørkvolds tankar står barnet och dess uttrycksbehov i centrum, 
inte ämnet, kulturen eller samhället. Viktigaste målet med undervisning i musisk anda är 
således musikens betydelse för individens helhetliga personlighetsutveckling” (Ostendorf 
2015 s.10). Hanken och Johansen (2014) menar att den som ser musik som ett musiskt ämne 
vill bygga vidare på och använda sig av förmågor som barn har naturligt, såsom spontansång, 
improvisation, skapande och de menar att få fram ett uttryck är viktigare än att bearbeta något 
emot en färdig produkt.  
 
Musik som trivselämne 
Hanken och Johansen (2014) skriver om musikens förmåga att skapa trivsel. Det är ett vanligt 
synsätt för musikämnet. Tidigare har det i Norge varit ett av målen med musik i grundskolan 
där musikens förmåga till att skapa kontakt, trivsel och samhörighet lyfts fram. På senare år är 
de målen inte lika konkret utskrivna i läroplanen. Det är inte helt ovanligt att musik, men även 
andra estetiska ämnen, hamnar under kategorin trivselämne med agendan att skapa trivsel, 
samhörighet och även motivation till bättre lärande i andra ämnen (Hanken & Johansen 
2014).  
 
Musik som kritiskt ämne 
Genom att se musikämnet som ett kritiskt ämne vill man lära eleverna att ha ett kritiskt 
förhållningssätt och att tänka kritiskt. Hur väljs till exempel repertoar i undervisningen? Eller 
vilka krafter ligger bakom hur och vilken musik distribueras till allmänheten? Detta kan 
öppna upp tankar och diskussioner kring varför en viss typ av musik får den främsta 
medieuppmärksamheten. Genom att öppna upp eleverna för ett kritiskt tänkande menar 
somliga att musikämnet bör ha som mål att ha en samhällsförändrande funktion (Hanken & 
Johansen 2014). 
 
Musik som mediaämne 
”Musikk som mediefag [mediaämne] vil si et musikkfag som ’earbeider og kultiverar 
elevenes forutsetninger for å kunne være aktive deltakere i dagens musikaliske felleskap 
[gemenskap], nemlig massmedienes felleskap’” (Hanken & Johansen 2014, s. 184). Eftersom 
barn och unga har sitt största musikintag via media, om det så är internet, tv, radio eller tv-
spel, är det viktigt att utveckla en musikalisk medial kompetens så de kan ta del av och 
använda sig av teknologi som finns, och att kunna uttrycka sig och kommunicera. Med detta 
synsätt bidrar musikämnet till barn och ungas socialisering så de fungerar bra i dagens 
informationsteknologiska samhälle (Hanken & Johansen 2014).  
 



 9 

METOD	
I det här avsnittet redogörs för hur studien har genomförts. Detta innefattar val av 
metodansats, urval av informanter, genomförande av studien samt forskningsetiska 
ställningstaganden. 
 

Metodansats		
Jag har valt att använda mig av fältforskning som metodansats. Fältforskning passar bra vid 
studier av sociala eller kulturella mönster i grupp. Genom att vara deltagande observatör kan 
forskaren kombinera flera datainsamlingsmetoder så som fältanteckningar och intervjuer, 
vilka jag har använt mig av (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015). Eftersom jag inte bara är 
intresserad av lärarnas egna tankar kring sin undervisning, utan även hur undervisningen 
faktiskt går till, passar metodansatsen min studie väl. Jag har i analysen tagit inspiration ifrån 
de tre graderna av tolkning som Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015) skriver om. Jag har 
även lagt till en fjärde grad av tolkning.   
 
I första gradens tolkning redogör jag som observatör för vad jag sett i form av en presentation 
av observationerna. I den andra gradens tolkning redogör jag för deltagarnas (i det här fallet 
lärarnas) egna tolkning av vad som sker/skett i form av en intervjupresentation. I tredje 
gradens tolkning analyserar jag empirin utifrån litteratur som jag beskrivit i teoridelen 
(Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015). I den fjärde gradens tolkning har jag gjort en 
sammanfattning av analysen, alltså av tredje gradens tolkning. Där jämför jag likheter och 
skillnader mellan informanternas undervisning för att ge läsaren en tydligare bild. 
 

Urval	
Jag har i studien valt att observera och intervjua två aktiva musiklärare. Kriterier till urvalet 
var att de skulle vara utbildade till musiklärare. Det var även ett krav på att de arbetat med de 
yngre åldrarna på grundskolan. De skulle även arbetat några år för jag ville att de skulle ha en 
erfarenhetsbank att berätta utifrån under intervjuerna. Jag hade som ambition att ha tre 
informanter, men fick nöja mig med två då jag inte fick tag på fler som var villiga att ställa 
upp i studien. 

Metod	för	dataskapande	
Under observationerna förde jag fältanteckningar. Att föra fältanteckningar innebär att skriver 
ner det man ser med en vardagsförståelse. I pedagogiska sammanhang kan det vara 
lektionsinnehåll, undervisningsformer och talutrymme i klassrummet (Elvstrand, Högberg & 
Nordvall 2015). Den andra delen av min empiri består av intervjuerna som jag gjorde med 
lärarna i samband med observationerna.  

Genomförande	
I detta avsnitt redogör jag för arbetsgången för studiens genomförande, dvs. hur jag tagit 
kontakt med mina informanter, hur jag gjorde min frågeguide till intervjuerna, hur jag 
skapade data och hur jag har analyserat den.  

Kontakta	informanter	
När jag hade valt metodansats skulle jag skapa data och för att göra det behövde jag komma i 
kontakt med aktiva musiklärare som jag kunde få komma ut till och observera samt intervjua. 
Jag bestämde mig för att ta kontakt med dem genom mail då jag ansåg att det dels kan vara 
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svårt att få tag på lärare via telefon, dels för att det är mycket detaljer som kan vara lättare att 
både formulera och ta till sig i skrift. Min ambition var att få tre informanter, så jag mailade 
tre skolor och när jag fick ett nej, mailade jag en ny direkt. Detta gjorde jag för att jag inte 
ville tacka nej till något ifall jag fick många som var intresserade. Tyvärr var det många som 
jag tog kontakt med som inte svarade, och de flesta som väl gjorde det kunde inte ställa upp 
eftersom studien skulle göras under senhösten då många musiklärare har fullt upp med 
julavslutningar. Till slut fick jag kontakt med två lärare som jag fick komma till.  

Observationer	och	intervjuer	
Båda mina observationer varade under 50 minuter. Jag ville påverka lektionen så lite som 
möjligt, så vid den ena observationen satt jag i ett hörn, och vid den andra observationen satt 
jag bakom eleverna så de inte skulle bli distraherade av mig eller mitt antecknande. Det jag 
fokuserade på under observationerna var att anteckna det som lärarna sa och gjorde samt hur 
eleverna reagerade på det. När observationerna var gjorda skrev jag rent anteckningarna och 
gjorde dem kronologiska så det skulle vara lätt att förstå hur lektionerna och lärarnas 
undervisning såg ut.  
  
Efter varje observation hade jag 15 minuter på mig innan intervjun startade. Jag använde mig 
av låg grad av struktur på intervjun vilket betyder att frågorna är öppna utan exakta 
svarsalternativ samt att man som intervjuare följer den man intervjuar snarare än att själv 
styra intervjun (Patel & Davidsson 1994). Den ena intervjun skedde i biblioteket där 
informanten arbetade. Den varade ca 35 minuter. Den andra intervjun varade i 25 minuter och 
genomfördes i ett grupprum på skolan där den andra informanten arbetade. Båda intervjuerna 
spelade jag in med min mobiltelefon och sedan transkriberade jag dem ordagrant.  
 
När allt material var insamlat började jag sortera det. Olika teman och frågor som berördes på 
olika tidpunkter under intervjuerna samlade jag efter varandra så att jag lätt kunde ta bort 
upprepningar och lägga ihop saker som jag ansåg hörde ihop. Sedan valde jag bort delar som 
jag inte ansåg var relevanta för mitt syfte eller mina frågeställningar.  

Skriva	intervjufrågor	
Jag hade som mål att basera de flesta frågorna till intervjun på det jag såg under 
observationen. Men eftersom jag hade ganska kort tid på mig mellan observationen och 
intervjun hade jag förberett intervjufrågor som jag kunde falla tillbaka på. Jag hade även hjälp 
av dessa frågor när jag skrev frågorna som jag baserade på observationen. 
 
De förberedda intervjufrågorna baserade jag på olika didaktiska frågor ur 
Musikkundervisningens didaktikk (Hanken & Johansen 2014). Jag valde att formulera 
frågorna efter låg grad av standardisering, vilket betyder att jag inte innan intervjuerna 
bestämt i vilken ordning jag skulle ställa dem eller exakt utformning av dem (Patel & 
Davidsson 1994).  

Analys		
Min analys består av fyra delar, fyra grader av tolkning. Jag har tagit inspiration av Helena 
Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvall som skriver om tre graders tolkning i 
Analysarbete inom fältforskning (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015). Första graden består 
av att ”konstatera det du sett och hört” (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 221). Den här 
tolkningen består av att jag redogjorde för vad jag sett i form av en observationspresentation. 
Genom den här observationsbeskrivningen besvarade jag min första frågeställning: hur går 
undervisningen till?  
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Jag fortsatte min analys med andra gradens tolkning som i mitt fall innebar att redogöra för 
hur informanterna beskriver sin undervisning. Detta gjorde jag genom att först transkribera 
intervjuerna och sedan göra en intervjupresentation där jag presenterade de delar som var 
relevanta för mitt syfte och frågeställningar. Genom intervjupresentationen svarade jag på min 
andra frågeställning: Hur beskriver musiklärarna sin undervisning?  
 
Efter detta fortsatte jag min analys med en tredje gradens tolkning som jag i mitt fall valde att 
göra med hjälp av mitt teoretiska ramverk. Jag analyserade lärarnas undervisning utifrån vilka 
mål de har med sin undervisning samt vilken syn på musikämnet som framträder i 
musiklärarnas berättelse om sin undervisning, varav den sistnämnda frågan var min tredje 
frågeställning.  
 
Slutligen gjorde jag en sammanfattande analys som jag valde att kalla för fjärde gradens 
tolkning. Här jämförde jag skillnader och likheter mellan de båda lärarna för att se ifall något 
synsätt för musik eller något mål med undervisningen fick extra tyngd. Detta gjorde jag för att 
jag tyckte det skulle vara intressant att diskutera och väga det resultatet emot tidigare 
forskning i diskussionsdelen.  
 

Etiska	ställningstaganden	
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer handlar om information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2011). I detta avsnitt förtydligar jag vilka 
forskningsetiska ställningstagande jag gjort under studiens gång samt vilka krav jag uppfyllt.  
 
Information – I det mail som mina informanter fick när jag kontaktade dem fick de 
information om undersökningens syfte. Genom detta blev de informerade om att fokus skulle 
ligga på dem och inte på eleverna. Jag informerade även om att de hade rätt att dra sig ur 
studien fram till publicerandet av studien.  
 
Samtycke – Jag har fått informanternas samtycke till att observera dem samt att intervjua dem 
och spela in ljud ljudet från intervjun för att transkribera och använda mig av i studien. 
 
Konfidentialitet - Jag informerade informanterna om att deras identiteter skulle behandlas 
anonymt samt att deras namn, ort eller skola inte heller skulle komma fram på något sätt i 
uppsatsen.  
 
Nyttjande - Jag har försäkrat informanterna om att datan jag samlat in endast skulle användas 
till forskningsändamål. 
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RESULTAT	
Här följer resultatet av studien. Först kommer en observationspresentation (första gradens 
tolkning) följt av en intervjupresentation (andra gradens tolkning). Därefter följer 
resultatanalysen (tredje gradens tolkning). Empirin är här analyserad utifrån Hanken och 
Johansens (2014) kapitel om mål med musikundervisning samt kapitlet om synen på 
musikämnet. Till sist kommer en sammanfattande analys av båda informanternas 
undervisning (fjärde gradens tolkning) där likheter och skillnader mellan deras undervisning 
ställs emot varandra för att ge läsaren en tydligare bild.  
 

Kalles		
Kalle är en man i 50-årsåldern som utbildade sig till musiklärare på 80-talet. Han utbildade 
sig då till fiollärare. Han har tidigare jobbat på kulturskola som fiollärare under flera år, men 
är sedan 15 år tillbaka är han fast anställd på skolan där han nu arbetar. På skolan går elever 
från årskurs 1 till 6. Kalle har eleverna från årskurs två till och med årskurs sex. Innan 
eleverna kommer till honom i tvåan har musik med sin vanliga klasslärare. I fyran och sexan 
har han eleverna i halvklass. När jag kommer till honom har han en klass fyra. Den här dagen 
har han lite tidspress då det ska komma en teatergrupp och ha föreställning för eleverna, och 
de behöver musikrummet innan musiklektionen är slut. Därför är lektionen 50 minuter istället 
för 60 minuter. 
 

Observationspresentation	-	första	gradens	tolkning	
Klockan är 07:50 och jag anländer skolan. Jag ska vara med musikläraren på dagens första 
lektion och observera. Lektionen börjar 08:10. När jag träffar Kalle är han pigg och lite 
förväntansfull. Han står med en kopp kaffe i handen i korridoren och visar mig in i 
lärarrummet där jag också får en kopp. Helt plötsligt ringer det in, något som jag inte upplevt 
sedan jag själv gick på mellanstadiet.  
 
Vi går upp till musiksalen som Kalle är väldigt nöjd med. Den har både högt i tak och ett 
extra instrumentrum som även kan fungera som grupprum. Jag har tänkt inta en plats långt 
bak så jag inte syns för jag vill påverka det som händer så lite som möjligt. Stolarna i rummet 
är placerade i en halvmåne med ryggarna strax intill väggen, så jag får ta en plats på kanten 
väl synlig för alla elever. 
 
Eleverna knackar på dörren och kommer in. De är glada och uppspelta och sätter sig på sina 
respektive platser som de har bestämda sen innan. Några tittar på mig och en frågar vem jag 
är. Kalle tar kommandot och försöker få tyst på alla. Kalle vill inte att någon ska prata när han 
pratar. Han talar ganska mjukt, tyst och lugnt. Han pratar lite allmänt med eleverna och låter 
sedan mig presentera mig.  
 
Idag ska de få spela gitarr. Tumult utbryter och alla springer emot dörren där de vet att 
gitarrerna finns. De får gå in en och en och hämta varsin gitarr, sedan går eller springer de till 
sina platser och börjar ”veva” på gitarrerna. Kalle tar fram sin gitarr och ställer sig framför 
eleverna och ber om deras uppmärksamhet. När han fått det börjar han med att gå igenom 
ackord. Idag ska de lära sig tre ackord: A-dur, G-dur och D-dur. Eleverna försöker spela 
igenom och Kalle går runt och hjälpa till så gott det går med att få dem att sätta rätt finger på 
rätt band och sträng. Det är hög ljudnivå och många gitarrer som spelas blandas och det är 
svårt att urskilja något. Alla ackord spelas över alla strängar. Kalle har satt upp tabulatur på 
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tavlan över ackorden, där eleverna kan kolla. Några har problem med hur den fungerar. Sedan 
ska de tillsammans spela Idas sommarvisa. Alla ackord ska spelas fyra gånger och det går 
väldigt långsamt. Eleverna ska också sjunga till. De flesta sjunger i det dubbla tempot och 
måste bromsa upp och hamnar fel. Många ser uppgivna ut och andra blir lite irriterade och 
frustrerade.  
 
Nästa moment är sång. De ska sjunga en sång som heter O vad jag är lycklig. De sjunger 
igenom den svagt. Efter det visar Kalle hur han upplevde att de sjöng och gör en sur min och 
sjunger lite fånigt. Alla skrattar och när de sjunger den igen är det en helt annan kraft och 
energi. Sedan får killarna sjunga för tjejerna och Kalle uppmanar alla killar att stå upp. De 
sjunger allt vad de kan och ser väldigt nöjda ut. Sen är det tjejernas tur. De är bara fyra 
stycken och på varje sida har de fem killar som tittar på dem. De börjar sjunga svagt men 
slutar snabbt och drar ihop sig och gör sig små. Killarna hejar på och verkar tycka att tjejerna 
är larviga med sina små röster. Kalle stannar sitt kompande och säger åt killarna att man inte 
får säga så och uppmanar tjejerna att sjunga. Sedan sjunger alla tillsammans igen och då tar 
killarna i ännu mer och tjejerna tittar osäkert på varandra. Efter det är lektionen slut.  
 

Intervjupresentation	–	andra	gradens	tolkning	
Här följer en presentation av intervjun med Kalle. Eftersom intervjun gjordes med låg grad av 
struktur, styrs den främst av Kalles svar. Rubrikerna baseras på de ämnen som Kalle la mest 
tyng på under intervjun.  

Instrumentspel	
Jag börjar intervjun med att fråga om lektionens moment där eleverna fick spela gitarr. De 
började spela gitarr för fyra veckor sedan, berättar Kalle. Då spelade de låtar som ”We will 
rock you” och ”Heaven´s on fire”, men bara melodin. Nu har de börjat spela ackord. Jag har 
gått igenom tre ackord: D-, G- och A-dur och när jag gjorde det fick halva klassen spela piano 
och andra halvan fick spela gitarr. Idag var första gången de skulle spela och sjunga samtidigt, 
berättar Kalle. För att lära ut ackorden använder sig Kalle av ackordstabulatur. Han berättar 
att många elever har det svårt med ackorden på gitarr och han brukar gå runt och hjälpa 
eleverna att sätta ut ett finger på rätt ställe. Får de hjälp med ett finger, så brukar resten hamna 
rätt, säger han. Han talar om att ”knäcka koden” för hur ackordstabulaturen fungerar och han 
berättar att han brukar använda sig av en metafor för att eleverna ska veta vilket av strecken 
på tavlan som är vilken sträng. ”Står man framför ett hus så vilken våning är ett och vilken är 
våning sex? Då är vi överens om att ettan är närmast marken och sexan är högst upp, och 
samma är det med gitarren”.  
 
När eleverna kommer upp till honom i tvåan är det viktigt at skapa en bra relation. Det brukar 
han göra genom att jobba mycket med sång. Speciellt de yngre eleverna har ”svårt att sitta på 
rumpan”, därför har han med mycket rörelse till sångerna. Även i trean är det mycket sång, 
men också mycket rytminstrument som triangel, trumma, claves, tonbox, klockspel etc. Där 
tränar de på att hålla rytmer och en grupp elever är en instrumentgrupp som ska hålla sina 
rytmer och en annan grupp har andra. När de kommer längre upp i årskurserna blir låtarna de 
spelar mer avancerade. I sexan kan det vara låtar med tre, fyra, fem ackord. Han berättar om 
ensemblespel och att det är viktigt att trummisen håller takten och är ryggraden i spelandet. 
Håller den eleven inte rytmen rasar orkestern, så det är en tålamodsprövande roll man har som 
lärare, säger han och fortsätter med val av låt. Det är viktigt med vilken låt man väljer och 
beroende på vilken elev som sitter bakom vilket instrument blir det olika nivåer. 
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Sång	
Kalle berättar om sången O vad lycklig jag är. Han sjöng den med en annan klass dagen innan 
och berättar att han då sjöng den för klassen med ”sur-Kalle” som han sa, med mungiporna 
neråt för att se om ”de kan tina”. Under dagens lektion sjöng eleverna samma sång och det var 
ganska dåligt tryck. Då gjorde han samma sak som dagen innan, men sa att ”detta är 4A som 
sjunger” (alltså de som hade lektion nu) och sjöng den surt. Han berättar att det är ett sätt att 
få dem att mjukna och skratta. Sen är det inte meningen att de ska ”stå och vrålflina” 
poängterar han, men säger att det blir stor skillnad före och efter de skrattat. Han talar om 
”blicken” och ”skrattet” som han får tillbaka från eleverna. Kalle berättar att han tycker att det 
är otroligt nyttigt att sjunga, men att många upplever det som att det är ”fruktansvärt pinsamt” 
att bli hörd. Att ha ett bra självförtroende när man sjunger är också viktigt, enligt Kalle. När 
man har ett bra självförtroende struntar man i hur det låter eller om det blir rätt eller fel. Han 
vill att eleverna ska våga göra bort sig och han försöker föregå med gott exempel genom att 
själv göra bort sig och berätta för eleverna ofta att han gör bort sig mycket i musiken. Han vill 
att eleverna ska våga räcka upp handen och svara fel och att det inte ska göra något. Han 
berättar att många av eleverna sjunger bra och starkt och att de vet om det. Sen finns det de 
som sjunger lite försiktigare och är blyga, men har fantastiska sångröster. Han säger att han 
tycker det är en seger om han kan få alla elever i en grupp att sjunga starkt. Att det är något 
helt underbart.  

Arbetsklimat	
Kalle berättar om hur han vill ha sina musiklektioner och han säger att han vill ha tystnad när 
det ska vara tyst. Det vill han att eleverna ska respektera. Från att eleverna kommer till honom 
i tvåan börjar han jobba emot att när någon pratar då ska de andra vara tysta och lyssna. Han 
säger att det är svårt för eleverna att följa detta när de får ett instrument i handen och ibland 
måste de lägga ifrån sig dem när han ska prata. Däremot tycker han det är okej för eleverna att 
experimentera och utforska instrumenten den stunden från att de hämtat instrumenten till att 
de ska börja spela tillsammans. Då får de gärna prova dem och dra i strängarna. ”Idag spelade 
några faktiskt någon liten melodisnutt”. Detta tycker han är okej, men vill ha det under 
ordnade former.  
 
Kalle återkommer till att våga göra fel och berättar att det är något som de pratat om mycket 
på skolan. Han berättar att om en lärare frågar något och man som elev är tveksam, men 
kanske kan svaret, så räcker de flesta inte upp handen. Det leder till att läraren aldrig får veta 
vilka elever som kan vad. På solan har de sagt att om man är fundersam eller tveksam kan 
man räcka upp handen och säga ”jag tror det är” eller ”jag chansar”, då avdramatiserar man 
det. Han berättar om lektionen han precis har haft och att många händer räcktes upp när de 
skulle placera ut ackord på en sångtext, och många av dem sa ”jag tror” och det tycker han är 
ett bra sätt att börja våga. Han berättar också att det ofta kan vara samma personer som svarar 
i en klass och om de svarar fel blir det ingen stor grej. Däremot om någon lite försiktigare 
elev som inte svarar så ofta räcker upp handen och svarar fel brukar det ofta bli skratt och den 
elevens självförtroende ”får sig en knäck”. Därför är det viktigt att ha en trivsam atmosfär.  
 
Kalle berättar att det ofta finns elever som i början strular och skriker eller ligger på golvet 
och säger saker som ”man inte får säga till en vuxen”. De här eleverna brukar han ofta efter 
hand skapa en bra relation med och kanske blir de kompisar. De mognar och det är dem han 
kan skoja och prata allvar med. Det är ofta de som kanske gråter på avslutningen i sexan och 
som står och säger ”Hej Kalle” när de sedan börjat sjuan. Det är för honom en seger, säger 
Kalle.  
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”Musikspråket”	
Kalle berättar att han använder sig av något han kallar för ”musikspråket”. ”I musiksalen talar 
vi musikspråket”. Detta börjar han med tidigt så eleverna inte använder fel ord. Han jämför 
med matematiken som till exempel har ordet addition och inte plus. Detta börjar han tidigt att 
”pränta in”. Han talar också om den ickeverbala kommunikationen. Han tror mycket på en 
kombination av musikspråket och den ickeverbala kommunikationen.  

Variera	innehållet	
För att få eleverna att inte tappa fokus under sina lektioner berättar Kalle att han arbetar 
mycket med variation under sina lektioner. Han har inte bara ett moment under en lektion. 
Han vill inte att eleverna ska ”sitta å traggla samma sak” för länge. Han kan inte få alla att 
lyckas hela tiden heller, men han måste vidare i lektionen och då är det bra med variation. 
”Stå, sitt, var stilla, lyssna” och ibland märker han att det är lite extra oroligt och då måste han 
lägga ner det han håller på med och göra något annat. Han berättar om sina första år som 
musiklärare, att han var väldigt ambitiös och visste att ”det här kommer funka”, men så gjorde 
det inte det och sedan med rutinen så lärde han sig att det är viktigt att ha ”ett spår, en tanke” 
med lektionen, men också känna av om det fungerar. Gör det inte det är det viktigt att snabbt 
kunna glida in på ett sidospår. ”Hitta på något annat, variation”. I de lägre åldrarna måste det 
vara olika moment för att eleverna ska orka. När de kommer upp i femman, sexan, då kan de 
jobba med ett moment en hel lektion. Då har de blivit mer mogna. Då är det mer gruppspel, 
instrumentspel med bas, gitarr, trummor, piano och sång i mikrofon. Generellt menar Kalle att 
ju yngre eleverna är ju mer variation på lektionerna krävs.  

Betyg	i	musik	
Det här med betyg tycker Kalle har blivit någonting bra, men att det är något som han 
försöker avdramatisera för eleverna. Det han tycker blivit bra med betygen är att eleverna inte 
längre bara fjantar till och i princip går in och ut ur salen. Man måste även prestera något. Han 
brukar säga till eleverna att det är viktigt, men inte jätteviktigt med ett bra betyg i sexan. Det 
han tycker är viktigt är att de kommer igång med sitt skolarbete. Att de börjar lära sig hur de 
ska arbeta. Han nämner slutbetyget i nian och framförallt slutbetygen i gymnasiet som viktiga 
betyg. 
 
Kalle vill inte att eleverna ska känna någon press i musikämnet, men poängterar att det inte 
innebär att man bara ska ”flyta runt i musiksalen” utan han vill se att det ger något och att de 
lär sig något. Betyget E är ett bra betyg säger han och berättar att han har elever som ”bara 
gör sina lektioner” och det tycker han är helt okej så länge de inte stör. De är där och gör sitt 
bästa efter sin förmåga. Men de eleverna som han lägger mest krut på är de eleverna som vill 
lära sig något. Han berättar att han ser musikämnet som ett ämne att lyckas i, eller som han 
uttrycker det ”att lyckas att inte misslyckas i” och säger att han aldrig underkänt någon. Han 
säger också att han tycker att ett syfte med att ha musik i skolan är för att det är avkopplande. 
 
 

Resultatanalys	-	tredje	gradens	tolkning	
Här följer analysen av resultatet. Analysen baseras på det Hanken och Johansen (2014) har 
skrivit om mål med musikundervisning samt de olika synsätt de kommit fram till finns på 
musikämnet. 
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Mål	
Under Kalles lektion spelar eleverna gitarr. De spelar Idas sommarvisa som i det 
arrangemanget de spelar består av tre ackord. Ackorden lär de sig genom ackordstabulatur. 
De kognitiva målen med detta är att de ska lära sig notationssymboler och ackord (Hanken & 
Johansen). 
 
Kalle talar om det han kallar för ”musikspråket”. Han har som mål att etablera det tidigt för 
eleverna. Från det att de börjar hos honom i tvåan har han musikspråket i sitt klassrum. 
Genom att arbeta på det här viset skapas det en förståelse hos eleverna för musik och vad 
musik kan vara. Genom att få ord på det de arbetar med lär de sig uppfatta och tolka musik 
och sina sinnesintryck i musiken (Hanken & Johansen 2014). När det kommer till spel med 
rytminstrument gäller det att vara lyhörd och att lära sig hålla ett tempo. Målet är att eleverna 
ska förstå att om en av dem inte klarar av sin stämma ställer det till det för de andra och 
tvärtom. Detta handlar om att få en förståelse för musikalitet och den egna rollen i ensemblen, 
vilket också är ett exempel på ett kognitivt mål. 
 
När de kommer till de psykomotoriska målen med lektionen handlar det främst om att lära sig 
spela gitarr. Gitarrerna är ganska stora för elever som är 10-11 år. Kalle Berättar också att de 
jobbar med rytminstrument. Det brukar han göra med eleverna när de börjar i trean och 
framåt. Då kan han sätta ihop olika rytmsektioner som han arrangerar, och då får varje 
rytmsektion ett eget komp att ansvara för. Målen är ett de ska hålla takten och att de ska vara 
samspelta. Målen med detta skriver Hanken och Johansen (2014) är att lära in rörelser i 
muskelminnet som man sedan medvetet styr med hjärnan.  
 
Ett av exemplen på affektivta mål är att skapa sig en tilltro och ett självsäker het kring sin 
sång- och talröst (Hanken och Johansen 2014). Det är något som Kalle talar mycket och varmt 
om. Han tycker att det är otroligt nyttigt att sjunga, men menar att många elever upplever det 
som pinsamt att höras när man sjunger så därför arbetar han mycket med elevernas röster. 
 
Kalle pratar om ett de på skolan arbetar mycket med självförtroende och att stärka det genom 
att lära eleverna att våga. Här fungerar musiken som medel för affektiva mål som inte 
nödvändigtvis har med musik att göra. Är eleverna osäkra men kanske kan ett svar är Kalles 
erfarenhet att de flesta inte räcker upp handen för att svara. Därför har de försökt få eleverna 
till att säga ”jag tror” innan svaret för att det inte ska kännas jobbigt ifall svaret är fel. Genom 
detta arbetar de för att eleverna ska bli trygga med sin talröst också, som Hanken och 
Johansen (2014) är inne på. Genom att arbeta med självförtroende och att våga i musiken 
berättar Kalle om elever som mognar väldigt mycket under åren på skolan. Elever som 
bråkade och stökade mycket under lektionerna i tvåan och trean och som sedan blev väldigt 
duktiga på musik och som blev ”kompis” med honom. Att få elever att växa på det här viset 
är en viktig del i undervisningen, enligt Kalle. 

Synsätt	
Hanken och Johansen (2014) menar att många musikpedagoger ser musikämnet som ett 
färdighetsämne, och lägger stor vikt vid det hantverksmässiga i musikundervisningen. Det gör 
även Kalle. Ju längre upp i åldrar eleverna kommer, desto mer och mer instrumentspel består 
hans undervisning av. För eleverna i tvåan blir det främst sång och i trean jobbar de även med 
en del rytminstrument.  
 
Kalle har en tydlig kunskapssyn på musikämnet. Han berättar att han redan när eleverna 
kommer till honom i tvåan är han tydlig med att de i musikämne och i musiksalen talar 
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musikspråket, som han kallar det. Det är viktigt att använda sig av rätt begrepp för att få den 
kunskap som krävs. Musik som kunskapsämne handlar just om kunskap om musik t ex 
historia, begrepp, notation symboler osv (Hanken & Johansen 2014). I sin undervisning har 
även Kalle en hel det ackordsspel där de ska lära sig enklare ackordsföljder. De ska också 
kunna tyda tabulatur och enklare notbilder. För att få insikt i musikens beståndsdelar har de 
även en del musiklyssning. 
 
Man kan se musikämnet som ett trivlseämne skriver Hanken och Johansen (2014), och menar 
att musik har en förmåga att skapa samhörighet och identitet hos människor som sysslar med 
musik tillsammans. En lärdom Kalle vill att eleverna ska få med sig från musiklektionen är att 
man ska vara respektfulla mot. Han ser också att musiken har ett avkopplande syfte i skolan 
där de ska ha kul tillsammans utan press. 
 
Under lektionen jobbade de inte med musik som estetiskt ämne. Det mesta handlade om 
kunskap och färdighet. Däremot när de hade sångstunden spelade Kalle på lite olika sätt på 
pianot och fick viss respons hos eleverna vilket tyder på att de upplevt något och känt något 
som de reagerat på genom sin sång (Hanken & Johansen 2014).  
 
 

Johnnys	undervisning	
Johnny är i 35-årsåldern och är en relativt nyutbildad musiklärare. Han har varit 
färdigutbildad i ungefär sex år och utbildade sig främst till slagverkslärare. Som musiklärare i 
grundskolan har arbetat som i fem år och de senaste tre åren har han arbetat på den skolan där 
han är nu. Johnny har eleverna från årskurs ett upp till och med sexan.  

Observationspresentation	–	första	gradens	tolkning	
Den andra lektionen som jag observerade var i en årskurs två. Jag kommer dit vid lunchtid 
och går till den skolbyggnaden som jag och musikläraren har bestämt att vi ska träffas vid. 
Jag står vid ett fönster och tittar ut. Några elever leker kull. Plötsligt börjar de jaga en vuxen 
man som jag antar är en lärare. Det visar sig att han är musikläraren som jag ska träffa. Jag 
kommer referera till honom som ”Johnny” i den här texten. Vi hälsar på varandra och går in i 
musiksalen. Därinne är det väldigt mycket saker överallt. Mycket instrument på väggarna, 
men även stora vitrinskåp med böcker och annat i. De har även trumset och större instrument 
som står väldigt trångt. Johnny berättar att hantverkare ska komma och byta fönster och 
fönsterfoder och därför har de fått trycka ihop instrumenten på mycket mindre ytan än vad de 
brukar ha. Vi småpratar lite och jag säger att jag gärna vill ta så lite av elevernas 
uppmärksamhet som möjligt och sätter mig bakom elevernas stolar som är uppradade i två 
rader framför ”katedern” där Johnny även har ett el-piano. Med på lektionen har Johnny även 
två VFU-studenter.  
 
Klockan börjar närma sig 12:05 då lektionen ska börja. Några elever tittar in genom dörren 
som har ett fönster. Fler och fler tittar in och Johnny släpper in dem. Det är väldigt hög energi 
bland eleverna och det pratas, skrattas och stojas. De sätter sig på stolarna. Många är nyfikna 
och vänder sig emot oss som sitter bakom. Det är bara jag som är ny för dem så jag 
presenterar mig och berättar att jag skriver uppsats och är där för att titta på deras lärare. 
Frågor börjar hagla och det börjar bli tumult i klassrummet.  
 
Plötsligt hör jag en rytm klappad starkt och alla eleverna svarar med samma rytm och vänder 
sig och ger läraren sin uppmärksamhet. Några räcker upp handen och en elev frågar varför det 
står något på tavlan. Andra pratar rakt ut om något som hänger på väggen. Johnny svarar 
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gruppen att ”vi behöver inte bry oss om detaljer”. Sedan ber ha eleverna ”stå”, sen ”sitt”, sen 
”stå”, sen ”sitt”, sen ”stå”, sen ”stå kvar”. Alla sätter sig och det utbrister skratt. 
 
Dagens uppsjungning har börjat och alla elever är väldigt ivriga och tycker det är roligt. 
Johnny ber eleverna att sträcka loss sin lunchtrötthet och alla elever ställer sig och sträcker på 
sig och gäspar ljudligt. ”Skaka loss ansiktet också” säger Johnny. Han börjar med en 
uppsjungning och alla drar igång med full kraft efter bara någon millisekund efter att han 
börjar spela på pianot. Detta verkar uppskattas mycket av alla elever och det är väldigt hög 
energi i rummet. Sedan får tjejerna stå upp vid sina stolar och sjunga en vers för killarna. 
Sedan är det killarnas tur att sjunga för tjejerna. Detta verkar eleverna tycka är väldigt roligt 
och sjunger fullt ut. Sedan får alla som har något svart på sig, något rött osv stå och sjunga för 
de andra, samtidigt som Johnny höjer tonarten under uppsjungningen utan att någon verkar 
lägga märket till det. Nästa uppsjungningsövning är ”Bra att du kom”, och när eleverna 
sjunger ska de titta på en ny person varje gång. Det är mycket fokus på varandra och mycket 
rörelser. Några elever tittar ut genom det stora panoramafönstret som är bakom dem.  
 
Efter uppsjungningen sjunger de ”Startvisan” där eleverna får vara med och bestämma hur 
den skall sjungas. Alla räcker upp handen, men bara ett fåtal får bestämma. Efter att de sjungit 
några olika sånger tar Johnny fram en cajon (lådformad trumma) och visar fyra olika rytmer. 
Sedan får alla elever ett nummer mellan ett och fyra. Varje rytm har ett nummer. Johnny ber 
eleverna ställa stolarna i en ring. Han ber någon vara frivillig att börja i mitten. När Johnny 
spelar en av rytmerna exempelvis nummer 1, ska alla med det numret byta stol med varandra, 
och den i mitten ska också sätta sig. Denna lek kallar Johnny för trumsallad och det är en 
variant av leken fruktsallad. Instruktionen blir väldigt lång och när de sen börjar blir det 
mycket fel och många som inte förstår vad de ska göra, men efter ett tag förstår de flesta vad 
de ska göra. Ju längre det håller på desto mer fart blir det i leken. Ljudnivån stiger och endel 
elever börjar slänga sig och de glider runt på golvet eftersom de inte har skor på sig. Jag blir 
lite rädd flera gånger att det ska gå för långt och sluta i gråt.  
 
När de är färdiga med trumsallad sätter Johnny på ett klassiskt stycke musik. Han ber eleverna 
sitta tyst och stilla, blunda och lyssna. De ska fokusera på vad de får för inre bilder när de hör 
musiken. Många skruvar på sig i stolarna, andra säger rakt ut vad de ser och några räcker upp 
handen. Johnny säger till eleverna att man måste träna på att lyssna på musik och att det är det 
de gör. Eleverna har lugnat såg något och efter att stycket är slut så får några berätta vad de 
sett. Efter lyssningen drar Johnny igång ”Nu är det slut för idag” och alla elever går igång 
direkt och sjunger och klappar. Efter den sången är lektionen slut och de får gå, men de 
springer snarare stojandes ut ur klassrummet och när alla är ute märker jag hur tyst det blir.  
 

Intervjupresentation	–	andra	gradens	tolkning	
Här följer en presentation av intervjun med Johnny. Eftersom intervjun gjordes med låg grad 
av struktur, styrdes dem främst av Johnnys svar. Rubrikerna baseras på de ämnen som Johnny 
la mest tyng på under intervjun.  
 

Starten	på	lektionen	
Något som kommer upp tidigt i intervjun är att det brukar vara ”bra gas i dem”, som Johnny 
uttrycker det. Sångerna som de sjunger idag är låtar de sjungit förut. Syftet med att ha 
återkommande sånger i början är att få eleverna att känna att de kan sångerna och att det ”bara 
är att sjunga”, berättar Johnny. Han säger också att det är ett sätta att samla ihop eleverna så 
de kan känna att ”okej, nu har vi musik, nu är vi här å det här kan vi”. Han brukar börja varje 
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lektion när han har årskurserna 1-3 med en uppvärmning eller en uppsjungning. Detta gör han 
för att skapa en rutin för eleverna, men också för att värma upp rösten. Johnny jobbar som 
musiklärare i årskurserna 1-6. I årskurs 1-3 sjunger de i stort sett på varje lektion, men i 4-6 
arbetar de inte främst med sång. Där arbetar de även med instrumentspel och när de gör det 
ser han inget syfte med att ha uppsjungningsövningar i början på lektionen. 
 
Vi pratar vidare om uppsjungningen och att det var mycket rörelser och skratt. Johnny säger 
att det är den ingången han vill ha till musiken. Att musik är ett lekfullt ämne. Att man 
sjunger och spelar tillsammans och att det först och främst är kul. Sedan glider han snabbt in 
på att eleverna i andra hand ska lära sig vissa specifika saker också, men poängterar igen att 
det först och främst ska vara kul. Han poängterar också att eleverna verkligen gillar det här 
momentet på lektionen och berättar om växelsången mellan killarna och tjejerna på lektionen. 
Han säger att det fungerar väldigt bra, och eftersom han har eleverna ända från ettan brukar 
han ”plantera den tidigt så det inte ska vara några spärrar där”. De är vana att göra så, därför 
”kör de bara”. 

Mål		
Ett mål han har med sin undervisning är att försöka så ett frö hos eleverna. Att skapa ett 
intresse som de tar med sig vidare upp i högstadiet och kanske ännu längre. Genom att dela 
med sig av sin känsla och sitt intresse för musiken att ”det här är något som jag tycker är 
väldigt, väldigt roligt” hoppas han att han ska kunna inspirera till att eleverna också ska 
upptäcka det. Förutom det, så ska de ju ”nå vissa mål” säger han och skrattar och syftar på 
kursplanen. Han berättar vidare att han skulle känna sig väldigt stolt om det så småningom 
kommer tillbaka elever som gått ut och säger att det var väldigt roligt på hans musiklektioner, 
eller ifall han inspirerat någon till att fortsätta med musik. Detta är målet säger han, men säger 
också att ”på individnivå handlar det mer ibland om att rent bocka av kunskapskrav”.  

Betyg	
Vi kommer in på betyg, något som eleverna får i årskurs 6. Johnny berättar att eleverna bland 
annat ska kunna lite instrumentgrupper då. Eftersom han har eleverna ända från ettan kan han 
lägga upp undervisningen lite som han själv vill. ”Jag kan bolla lite med kunskapskraven” 
säger han och menar att ifall någon elev missat något i t ex trean kan de ta igen det i fyran 
osv, så han känner ingen panik inför det. I årskurs 1-3 introducerar väldigt lite instrumentspel. 
Det han går igenom då är främst rytminstrument. Han berättar att det är väldigt tacksamt att 
jobba med rytminstrument i de här åldrarna. De har även bra utrustning på skolan där han 
jobbar också. Däremot piano och framförallt gitarr väntar han med längre eftersom eleverna 
är för små och då menar han rent fysiskt. Det är svårt att få till greppen på en gitarr när 
händerna inte riktigt räcker till, säger han.  

Arbetsklimat	
Johnny berättar om sitt förhållningssätt till elevernas ”tjatter”. Han menar att han inte är en 
sådan lärare som kräver att det ska vara knäpptyst. Han jämför med elevernas klasslärare som 
han menar har ”extrem diciplin” på sina lektioner och att det är knäpptyst. När eleverna sedan 
kommer till honom så ”sänks ribban” och det tillåts lite mer snack. Däremot blir det problem 
tycker han, när det ska pratas i varje paus under sångmomenten och han märker att han måste 
höja rösten mer och mer för att höras. Däremot i en sådan lek som den de gjorde idag 
(trumsallad), den eggar bara upp och att ”de blir i gasen får man då räkna med”. För att slippa 
höja rösten använder Johnny med ”klappen”. Han säger att ”den funkar helt okej”.  
 
Johnny berättar att det är ganska lätta att få igång eleverna i den här åldern och tar exemplet 
från idag där det var bra energi från första ackordet han tog på pianot. Den energin försöker 
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han ta vara på och använda sig av i sin undervisning istället för att kväva den. Han 
återkommer till att det måste få tillåtas vara ”lite högljutt och bullrigt”. ”Det låter när man 
spelar och det låter när man sjunger”. Han säger att han inte har något bra svar på hur han gör 
för att ta vara på energin, men vet däremot hur man kväver den och det gör man genom att 
vara stram och hela tiden be dem vara tysta och säga ”gör inte si eller gör inte så”. Han 
försöker fokusera mer på vad eleverna faktiskt får göra än vad de inte får. Sedan kommer han 
in på att han tycker att det är tacksamt att arbeta med igenkänningsfaktorn. Att få eleverna att 
känna att ”den här kan vi och den är ju väldigt bra”. Han vill få dem att känna sig lyckade.  
 
På frågan om det är svårt att få eleverna att sjunga svarar Johnny att det generellt är väldigt 
lätt, men att när eleverna kommer upp i mellanstadiet märker han att vissa ”börjar utmejsla 
sig” genom ett de uttrycker att de inte tycker det är kul och kanske inte sjunger alls. Men 
generellt i alla åldrar brukar han få med de flesta berättar han, och om det händer att någon 
kanske inte deltar så brukar det vara något som hänt, kanske något på rasten eller att den 
eleven av någon annan anledning är lite ledsen.  

Att	ge	instruktioner	
När Johnny ska förklara på lektionen för eleverna hur leken ”trumsallad” går till, blir 
instruktionen väldigt lång och jag frågar hur han ser på att ge ut instruktioner. Johnny svarar 
att han har en ”tendens att prata lite mycket kanske”. Han berättar om läraren som hade hans 
tjänst innan honom och berättar att hen förespråkade att ”visa mer och prata mindre” och det 
håller Johnny verkligen med om. I situationen med leken ”trumsallad” så kräver den övningen 
att man en gång grundligt förklarar hur den går till, men ändå att han kanske borde ”släppa 
snacket och visa mer”. Han berättar att ”eleverna är extremt snabba på att snappa upp saker” 
och att bara efter någon gång så brukar övningen sitta betydligt bättre. 

Musiklyssning	
På slutet av lektionen har Johnny musiklyssning för att få ner eleverna något i varv, berättar 
han. Han säger att det är ”en träning att kunna jobba med musiklyssning, att bara fokusera på 
det”. Många elever har svårt att bara göra det och så fort de hör något måste de meddela det 
till honom eller någon annan.  
 
 

Resultatanalys	–	tredje	gradens	tolkning	
Här följer analysen av resultatet. Analysen baseras på de mål som Hanken och Johansen 
(2014) skriver om och sedan utifrån de olika synsätten för musik som Hanken och Johansen 
(2014) skriver om. 

Mål	
Under uppvärmningen snuddar de vid improvisation. Förutom det verkar inte Johnny ha några 
tydliga kognitiva mål med undervisningen i årskurs 1-3. 
 
De psykomotoriska målen med lektionen är främst att utveckla sångförmågan hos eleverna. 
Johnny använder sig mycket av rörelser för att få eleverna att koppla samman rösten med 
kroppen. I årskurs 1-3 är den främsta musikaliska färdighetsträningen sången. Men Johnny 
berättar även att de spelar en del rytminstrument också. Genom rytminstrumenten får eleverna 
en fysisk känsla för puls, takt och rytm. När eleverna kommer i fyran börjar de spela mer 
instrument också som kräver mer tid till färdighetsträning. Därför blir det också mindre sång i 
Årskurs 4-6. 
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Ett av exemplen som Hanken och Johansen (2014) har gällande de affektiva målen är att bli 
trygg i sin sångröst. Johnny har eleverna från årskurs ett och redan där börjar han etablera ett 
positivt förhållningssätt till sång och sångrösten. Han vill att eleverna ska känna sig trygga 
och inte fundera över hur det låter, eller vad andra tycker. Därför börjar han varje lektion med 
en uppsjungning med sånger som eleverna känner igen. Johnny använder sig av 
igenkänningsfaktorn som en ingång. Genom den vill han få eleverna att känna 
självförtroende, att de kan och att det brukar bli bra. Att bygga ett självförtroende för sig själv 
och sin röst är ett viktigt mål Johnny. Han har en lekfull ingång till uppsjungningen och det 
syns på eleverna att de gillar det. Den ingången vill han att eleverna ska få till musik och 
musiken generellt, att det är lekfullt och man har roligt tillsammans. En viktig del i Johnny 
undervisning är även att försöka så ett frö hos eleverna som ska frodas och utvecklas till ett 
intresse för musik.  
 
Hanken och Johansen (2014) talar om att eleverna ska utveckla en förmåga att aktivt lyssna 
till musik. Detta gör de genom att själva sjunga som de gjorde under röstuppvärmningen. Där 
behövde eleverna vara väldigt aktiva. Eleverna måste lyssna på varandra och på Johnnys 
instruktioner om hur de ska sjunga/gestalta nästa sång. Leken ”trumsallad” som var en 
fartfylld lek, har som underliggande mål att kunna höra och urskilja. De arbetar även med att 
enbart lyssna. Här gäller det att använda sin fantasi och försöka ”se” vad man hör genom att 
anstränga örat.  
 

Synsätt	
Att Johnny ser på ämnet som ett färdighetsämne är ganska tydligt då han likt många 
musikpedagoger (Hanken & Johansen 2014) lägger stor vikt på färdighetsträning. Eleverna 
sjöng större delen av lektionen. De lyssnade också aktivt på musik. Det framgick i intervjun 
att de flesta lektioner med årskurs 1-3 går till ungefär såhär. I årskurs 4-6 arbetar de inte lika 
mycket med sångfärdigheten. Där blir färdighetsträningen mer i form av instrumentspel, där 
de spelar gitarr, piano, trumset osv.  
 
Jag uppfattar inte att Johnny ser sitt ämne som ett kunskapsämne i årskurserna 1-3, eftersom 
de sjöng, lyssnade och lekte på lektionen och inte talade om musik, musikhistoria eller 
musikaliska begrepp (Hanken & Johansen 2014). Däremot verkar den synen genomsyra 
undervisningen betydligt mer när han talar om sin undervisning i årskurs 4-6.  
 
Att se på musik som trivselämne är väldigt vanligt (Hanken & Johansen 2014) i skolan. Under 
uppsjungningen arbetar Johnny mycket med igenkänningsfaktorn och andra rutiner för att 
eleverna ska känna sig hemma och bekväma för att delta till hundra procent.  I övningarna är 
det mycket interaktion mellan eleverna och alla sjunger med alla och gör rörelser med 
varandra och en stark inkludering råder. Något som kännetecknar en syn på musikämnet som 
ett trivselämne (Hanken & Johansen 2014).  
 
Under lektionen fick eleverna vara med och hitta på olika sätt att sjunga sångerna på, mycket 
rörelser kombinerades ihop med musiken och de fick lära sig på gehör. Eleven fick stå i 
centrum för undervisningen och inte musiken vilken är tecken på en musisk syn på ämnet 
(Hanken & Johansen 2014). Genom den här typen av lektioner skapas en stark gemenskap, 
något som också kännetecknar den här synen på ämnet. 
 
Under lektionen fick eleverna lyssna till ett klassiskt stycke musik. Det här stycket skulle i 
den traditionella tolkningen av begreppet ”estetiskt” betraktas som god musik (Hanken & 
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Johansen 2014). Den nyare tolkningen av vad som anses ”estetiskt” får också stort utrymme 
under lektionen. Där handlar det om hur och vad man upplever i samband med musik. 
Eftersom lektionen, men även Johnnys undervisning generellt, ger möjlighet till många olika 
typer av estetiska upplevelser tyder på att han även har en estetisk syn på musikämnet.  
 
 

Sammanfattande	analys	-	fjärde	gradens	tolkning	
I den här delen sammanfattar jag resultatanalyserna och jämför de båda lärarnas likheter och 
skillnader utifrån det Hanken och Johansens (2014) har skrivit om mål med 
musikundervisning samt det de skriver om synsätt i musikämnet. 

Mål	med	musikundervisning	
I analysen av empirin framträder ackordskännedom, kunskap om notationssymboler och även 
att man talar om musik med rätt begrepp som kognitiva mål, men det är främst Kalle som står 
för detta. Johnny har liknande mål, men främst i årskurs 4-6. 
 
När det gäller de psykomotoriska målen är båda lärarna väldigt lika i sin målsättning. Båda 
har som mål att eleverna ska lära sig att spela gitarr, piano, trummor, rytminstrument samt 
utveckla sin sångröst. Det som skiljer dem åt är när eleverna börjar arbetar med de olika 
instrumenten men det är tydligt att båda arbetar väldigt mycket med sång och att utveckla 
elevernas röster i årskurs 1-3.  
 
Att bli trygg i sin sång och lära sig sjunga med olika uttryck är affektiva mål som 
framkommer tydligt hos båda lärarna. Att utveckla ett intresse och lyhördhet för att lyssna till 
olika sorters musik framkommer också som mål i undervisningen, men finns tydligare i 
Johnnys undervisning. Johnny har ett genomgående mål med undervisningen att eleverna ska 
utveckla ett musikintresse som sträcker sig bortom klassrummets väggar. Kalle har flera mål 
som har med personlig utveckling att göra där musiken fungerar som medel snarare än mål.  
 

Olika	sätt	att	se	på	musikundervisning	
Gemensamt för båda lärarna är att de ser musikämnet som ett färdighetsämne, ett estetiskt 
ämne och ett trivselämne. Gemensamt är också att ingen av dem verkar se på musikämnet 
som ett kritiskt ämne eller mediaämne. När det kommer till musik som kunskapsämne skiljer 
det sig. Kalle har ett stort fokus på det medan Johnny endast har det när han undervisar i 
årskurs 4-6. De skiljer sig även mycket när det gäller musik som ett musiskt ämne, något som 
tycks genomsyra Johnnys undervisning men verkar saknas i Kalles. 
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DISKUSSION	
I det här avsnittet diskuterar jag det som framkommit i resultatanalysen. Det gör jag utifrån 
tidigare forskning samt bakgrundsstycket. Jag har även en diskussion kring val av metod, mitt 
genomförande av studien och metodansats där jag diskuterar hur mina val och påverkat 
studien positivt som negativt. 
 

Resultatdiskussion		
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka didaktiska val två musiklärare gör i de yngre 
grundskoleåren. Detta skulle undersökas med mina tre frågeställningar: Hur går 
undervisningen till? Hur beskriver musiklärarna sin undervisning? Vilken syn på musikämnet 
framträder i musiklärarnas berättelser om sin undervisning? Studien utgår från att de 
didaktiska val lärarna gör beror på vilken syn de har på musikämnet samt vilket mål de har 
med undervisningen. Den ena läraren hade ett stort fokus på kognitiva mål med 
undervisningen och det resulterade i att han även såg på ämnet som ett kunskapsämne. Den 
andra läraren jobbade mer med affektiva mål och hade en mer musisk syn på ämnet.  
 
När eleverna ska spela gitarr visar Kalle först hur man tar ackorden, hur man slår an och hur 
det ska låta. Sedan får de försöka och han går runt och hjälper till. Samma upplägg har han 
när de ska sjunga. Först sjunger han, sedan får de härma. Sedan sjunger han på ett komiskt vis 
och eleverna skrattar och får med hjälp av skrattet till ett annat uttryck. Det jag kan se i detta 
är att när eleverna ska lära sig nya saker fungerar Kalle som en förlaga. Han visar hur han vill 
att det ska låta och sedan vägleder han eleverna till att lyckas med det.  
 
Hos Johnny var upplägget ett annat. Här räckte det att han tog ett ackord på pianot och alla 
elever sjöng allt vad de orkade. Han använde sig väldigt mycket av elevernas inre driv och 
glädje och behövde nästan dämpa deras entusiasm. När han hade musiklyssning använde han 
sig av två olika aktiviteter där den ena var en väldigt energisk lek och den andra lyssningen 
gick mer ut på att gå in i sig själv och sitta still och lyssna. Det var en väldigt stor skillnad på 
Kalles och Johnnys lektioner som jag var med på. En skillnad var att på Kalles lektion gick 
han igenom saker som eleverna inte kunde eller kände till sen innan, menas Johnny medvetet 
jobbade med igenkänningsfaktorn för att få eleverna att känna medvind och med det 
eventuellt hade ett mer långsiktigt upplägg. Ljungqvist (2014) skriver om elevinflytande i 
musikundervisningen. Hon menar att detta främst visar sig när det gäller val av repertoar för 
undervisningen och då inom givna ramar. Jag kan se ett tydligt samband kring hennes resultat 
och Johnnys undervisning. Johnny låter inte eleverna vara med och bestämma innehåll, men 
genom att han använder sig av igenkänningsfaktorn finns det ett starkt elevinflytande på vad 
de sjunger och spelar. Jag kan se stora pedagogiska fördelar med det här sättet att arbeta, som 
att eleverna genom detta tycker att musikämnet är roligt och blir motiverade. Jag kan också 
tänka mig att man som lärare gärna väljer den här ”lätta” vägen och inte utmanar eleverna till 
att ta till sig för dem ny musik och att få musikupplevelser genom musik de inte är vana vid. 
 
Något lärarna har gemensamt är att när de talar om sin undervisning kommer de inte in 
speciellt mycket på musikalitet eller musiken i sig. Kalle glider in mycket på hur eleverna kan 
utveckla ett gott självförtroende och respekt för varandra. Han kommer in på betyg och ser att 
betygen har ett syfte att få eleverna att lyckas. I min resultatanalys framkommer mycket som 
tyder på att Kalle till stor del ser musikämnet som ett trivselämne, där musikens förmåga till 
att skapa kontakt, trivsel och samhörighet lyfts fram är viktiga delar (Hanken & Johansen 
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2014). Att se på musik på det här sättet, som medel snarare än mål är något som är vanligt i 
musikundervisning på förskolor (Back & Forsberg 2008; Carlsson & Bergström 2014). Back 
och Forsberg (2008) skriver att musikundervisningen där primärt fungerar som medel och de 
musikaliska målen då blir sekundära. En konsekvens jag kan se av detta är att barn i tidig 
ålder lär sig att musikens värde ligger i att det är en hjälp att lära sig andra saker, och att 
musik inte har något egenvärde. 
 
Att arbeta med personlig utveckling för eleverna är viktig för Kalle. Han pratade också om 
elever som varit stökiga till en början och berättade att han finner mycket glädje i att bli 
kompis med dem och att se hur de mognar. I min analys framgår också att han ser på ämnet 
som kunskapsämne, färdighetsämne och estetiskt ämne (Hanken & Johansen 2014). Hans mål 
med undervisningen är främst kognitiva och psykomotoriska när det kommer till mål som har 
med musik att göra. Men detta är inte allt. Eftersom han pratar så mycket om elevernas 
personliga utveckling på olika plan drar jag slutsatsen att han faktiskt ser musiken mer som 
medel än mål och att det musikaliska innehållet i undervisningen inte är det viktiga 
egentligen.  
 
Johnny pratar mycket om glädje och hur han kan förmedla sitt intresse till musiken som något 
som är väldigt roligt. Han berättade ett han hela tiden letar efter ingångar till lektionerna där 
han kan utnyttja elevernas inre driv och glädje. När han berättar om sin undervisning får jag 
en bild av att han ser på musiken som ett färdighetsämne, ett estetiskt ämne och ett 
trivselämne (Hanken & Johansen 2014) precis som Kalle gör. Han har inga tydligt uttalade 
kognitiva mål, men har både psykomotoriska och affektiva mål. Många av de affektiva målen 
delar han med Kalle. Han vill också att eleverna ska utvecklas personligt och få ett gott 
självförtroende, men det som skiljer Johnnys affektiva mål från Kalles är att han hela tiden 
även har som mål att eleverna ska bli genuint intresserade av musik och få ett intresse som 
sträcker sig bortom klassrummets väggar. Moberg (2012) skriver att det finns stora skillnader 
i musiklärares undervisning, mål och syfte och den skillnaden ser jag även mellan mina 
informanter. En risk jag ser med det är att elever inte får likvärdig undervisning. 
 
Skillnaden mellan musiklärares undervisning förklarar Moberg (2012) genom att lärarens 
utbildning, ålder och intressen spelar in i deras undervisning. Med det här i åtanke går det att 
dra vissa slutsatser kring mina informanters undervisning. Deras ålder skiljer dem åt en del, 
vilket resulterar i att de har gått olika utbildningar. En tydlig konsekvens av att de gjort det är 
att Johnny arbetar för att eleverna ska finna ett fritidsintresse i musiken. Något som Kalle inte 
berör alls. Detta skulle kunna förklaras med att Kalle främst varit verksam inom Lpo 94, där 
det inte fanns som mål att utveckla elevernas fritidsintresse kring musik (Varkøy 1996). 
Moberg (2012) skriver att inte bara ålder och utbildning spelar in, utan även intressen. Därför 
skulle man kunna förklara Johnnys fokus på detta med att han helt enkelt har ett större 
intresse för att få andra att bli intresserade för musik.  
 
Att ämnet varierar så mycket och är så pass fritt skulle även kunna hänga ihop med tidigare 
kursplaner, där valfriheten och tolkningsutrymmet har varit mycket större. Jämfört med Lgr 
11 menar Carlsson (2011) att det fanns en större frihet för lärarna att lägga upp sin 
undervisning när Lpo 94 gällde. Varkøy (1996) menar att ämnet innan Lpo 94 var ännu 
mindre styrt, framförallt undervisningens innehåll. Man kan se en progression emot mer 
detaljstyrd kursplan från Lgr 80 och framåt. Eftersom ämnet varierar trots nya och mer 
detaljstyrda kursplaner kan man tänka sig att en del av tidigare kursplaner lever vidare 
fortfarande. Sen är musikämnet i sig ett ämne som är väldigt centrerat kring läraren menar 
Moberg (2012). 
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Fidell och Karlström (2011) skriver att musiklärare generellt har egna syften med 
musikundervisningen. De har sett att lärare arbetar med musik för att främja social och 
personlig utveckling. Detta gäller även mina informanter. Jag ser inget fel i det eftersom de 
didaktiska frågorna inte är besvarade i kursplanen eller det centrala innehållet (Skolverket 
2011) samt att det inte finns något officiellt kursmaterial för musikämnet. Därför drar jag 
slutsatsen att lärare utgår ifrån sig själva när de lägger upp sin undervisning. Om de gör det 
bör de enligt min mening utgå från sina egna styrkor och vad de själva tycker om, samt det de 
vill att eleverna ska lära sig. Detta är inte unikt för grundskolan, utan går att se även i 
förskolan (Bergström 2014). Även på förskolan varierar undervisningen från pedagog till 
pedagog skriver Back och Forsberg (2008). De skriver också att musiken snarare verkar 
fungera som medel än som mål. Detta ser jag inte som någonting negativt, men ser heller inte 
varför det ena utesluter det andra. Musiken borde med rätt didaktiska val kunna fungera både 
som mål och medel.  
 
Värt att notera också är att de synsätt som det visat sig att mina informanter har för 
musikundervisningen är samma synsätt som Ostendorf (2015) kommit fram till ligger till 
grund för didaktiska val som lärarna gör i sin musikundervisning på förskolan. Det är svårt att 
dra några slutsatser kring detta, men en förklaring till varför det är så skulle kunna vara att 
elevernas åldrar på förskolan och i de yngre grundskoleåren ligger väldigt nära. En annan 
förklaring skulle kunna vara att det inte finns någon kursplan för musik i förskolan och att 
förskolelärarna hämtar inspiration från grundskolans kursplan, men detta är bara 
spekulationer.  
 

Metoddiskussion		
Jag valde att göra en fältstudie eftersom jag var intresserad av lärarnas egna tankar om sin 
undervisning, men jag var även intresserad av att se hur deras undervisning såg ut. Därför 
valde jag fältstudie som metodansats. Metodansatsens analysverktyg har passat min studie bra 
med de olika graderna av tolkning. De svagheter jag kan se med vald metodansats är att man 
som forskare vanligtvis inom fältforskning deltar på fältet under en längre tid (Elvstrand, 
Högberg & Nordvall 2015), vilket det inte funnits tid till. Hade jag varit med mina 
informanter under fler lektioner hade jag framförallt fått material från fler typer av lektioner 
vilket skulle kunnat ge mitt resultat större legitimitet. Jag kan även tänka mig att resultatet 
hade sett annorlunda ut ifall jag hade observerat lärarna under en längre tid. Eftersom jag då 
hade fått ett större urval av lektionsmaterial kanske fler synsätt på musikämnet blivit synliga. 
 
 
Från början ville jag ha ett större urval av informanter än vad det blev. I efterhand kan jag 
kritisera min tanke om att inte ta kontakt via telefon eftersom jag tänkte att det skulle vara 
svårt att få lärare att svara på okända telefonnummer under arbetstid då de har späckade 
scheman. Dessvärre svarade de flesta inte alls på mailen jag skickade och när jag började inse 
att jag inte skulle få tag på fler informanter via mail var det redan för sent. Jag fick ett mindre 
urval än jag först tänkt. En negativ aspekt av att jag enbart haft två informanter under min 
undersökning är att det blir svårt att dra generella slutsatser kring hur musiklärare arbetar. 
Slutsatserna jag kan drar blir specifikt hur mina två informanter arbetar. Men jag ser inte bara 
mitt smala urval som något negativt. Min resultatdel blev långt mer ingående genom att bara 
ha två informanter vilket har varit positivt och gett en mer nyanserad bild av hur just de 
arbetar.  
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Jag är medveten om att jag i egenskap av nästan nyutbildad musiklärarstudent kan ha haft en 
viss påverkan på empirin jag fick in i intervjuerna. Eftersom jag fick viss uppmärksamhet av 
eleverna under observationerna i egenskap av ”ny i klassen” kan jag tänka mig att jag även 
där påverkade empirin något. På vilket sätt eller i vilken grad är däremot svårt att säga 
någonting om. 

Eftersom jag är näst intill helt oerfaren av att skriva intervjufrågor, observera samt intervjua, 
märkte jag att det blev skillnad mellan första och andra observationen och intervjun. Jag var 
betydligt säkrare och visste vad jag ville i andra intervjun. Jag hann även transkribera första 
intervjun innan andra och lade märket till många ”öööh”, ”liksom”, ”alltså” osv. som inte 
hade något syfte mer än visa på min osäkerhet. När jag gjorde min andra observation visste 
jag även där vad jag var intresserad av och sållade bort oväsentliga saker i mina anteckningar.  

 

Vidare	forskning	
Anna Moberg (2002) skriver om att det är stor variation på musiklärares undervisning. Detta 
gäller även för min studie. Hon skriver även om vilka faktorer som ligger till grund för att det 
är så här. Det jag tycker vore intressant att forska vidare på skulle vara att se vilka 
konsekvenser de här skillnaderna får för eleverna.  
 
Det visar sig även i min studie och i tidigare forskning (Fidell & Karlström 2011) att musik 
allt som oftast fungerar som medel snarare än mål i undervisning i yngre åldrar. Man kan då 
ställa sig fråga ifall detta är något unikt för just musikämnet, eller om samma sak gäller även 
för andra ämnen? 
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BILAGA	1	–	BREV	TILL	INFORMANTER	
 
Hej, mitt namn är Kristofer Fredriksson, jag är 28 år och jag pluggar till musiklärare på 
Musikhögskolan här i Örebro.  
 
Jag skriver till dig med anledning av att jag skriver mitt examensarbete nu och har mer och 
mer börjat intressera mig för arbete emot yngre åldrar. Jag är intresserad av att se hur 
musiklärarna jobbar i de yngre åldrarna och hur de förhåller sig till läroplaner och centralt 
innehåll. Därför undrar jag ifall jag kan få komma till dig och observera någon lektion och 
sedan ha en intervju (Ca 20-30min) efteråt. Fokus kommer ligga på dig som lärare och vad du 
gör och jag kommer inte att interagera på något sätt under lektionen. Jag kommer inte spela in 
lektionen heller utan bara skriva anteckningar. Intervjun behöver jag spela in och jag kommer 
även att transkribera. Materialet jag samlar in kommer endast att användas till forskning. Allt 
kommer givetvis vara anonymt, bara ljudet kommer spelas in. Om du efter att jag varit ute hos 
dig känner att du vill dra dig ur studien har du möjlighet att göra det fram till att uppsatsen 
publiceras. 
 
Om du är intresserad av detta så skulle jag gärna komma ut till dig så snart som möjligt, men 
inte efter v.47. 
 
 
Mvh/Kristofer 
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BILAGA	2	-	INTERVJUFRÅGOR	
 
Om lektionen: 

• Jag	såg	att……Berätta	om	det.	
• Vad	hände	där?		
• Berätta	om	upplägget.	Tanke	(baktanke)	med	det?	

 
Deltagande: 

• Hur	jobbar	du	med	deltagande?	
• Hur	får	du	alla	att	sjunga?	
• Varför	är	det	så	tror	du?	

 
Material: 

• Man	får	skapa	sitt	eget.	Berätta	hur	du	går	tillväga	för	att	planera	en	lektion.	
• Hur	väljer	du	ut	innehåll?	
• Vad	har	du	för	mål	med	undervisningen?	
• Något	speciellt	man	behöver	tänka	på	med	den	här	åldern?	
• Olika	tänk	med	olika	stora	grupper?	

 
Didaktiska frågor: 

• Vem	ska?	
• Vad?	
• När?	
• Med	vem?	
• Var?	
• Hur?	
• Genom	vad?	
• Varför	är	det	viktigt	med	musik?	

 
 


