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Sammanfattning
Abstract

Detta arbete tar sin utgångspunkt i mina funderingar om hur musiklärare arbetar för att nå upp till de mål som
anges i Lpo 94. Anledningen till att jag har fastnat just för hur man uppnår dessa mål i ämnet musik beror på att
min personliga erfarenhet är att det är mycket svårt att göra detta.

Jag har också velat ta reda på om och hur lärare utvärderar sin undervisning. Även här är det mina egna
erfarenheter som ligger till grund för nyfikenheten. Många lärare jag har sett verkar helt på det klara över att en
viss lektion eller ett visst moment i undervisningen inte fungerar. Trots detta fortsätter de att genomföra
lektionen/momentet om och om igen! Hur utvärderar dessa lärare?

Mitt arbete bygger främst på de intervjuer som jag har gjort med två musiklärare och några av deras
respektive elever. Utgångspunkten för arbetet är i övrigt Lpo 94, som skall ligga till grund för all undervisning,
samt den övriga litteratur som jag kommer att presentera nedan. I litteraturgenomgången finns bland annat en
kort historik över musikämnets utveckling i Sverige.

Jag presenterar sedan mina intervjuer med lärare och elever samt de frågor som jag använde mig av
under intervjutillfället. Intervjuerna är i sammandrag samt återgivna objektivt och så noga som möjligt för att ge
en bättre förståelse för mitt subjektiva resonemang som sedan följer under rubriken ”diskussion”. I denna
diskussion knyter jag även an till den litteratur som jag har läst.
Jag tycker att intervjuerna har gett mig en bra uppfattning om hur musiklärare ute på fältet verkligen arbetar.
Extra intressant var det att jag av en slump träffade två så pass olika lärare.
Naturligtvis arbetar de liknande på många sätt (på grund av Lpo?) men de skiljer sig ganska mycket åt vad det
gäller kunskapssyn och framför allt hur de utvärderar sin undervisning.
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SAMMANFATTNING

Detta arbete tar sin utgångspunkt i mina funderingar om hur musiklärare arbetar för att nå upp till de
mål som anges i Lpo 94. Anledningen till att jag har fastnat just för hur man uppnår dessa mål i ämnet
musik beror på att min personliga erfarenhet är att det är mycket svårt att göra detta. Att uppnå målen i
Lpo 94 samtidigt som man bedriver en undervisning som barnen tycker är rolig är inte alltid det
lättaste!

Jag har också velat ta reda på om och hur lärare utvärderar sin undervisning. Även här är det
mina egna erfarenheter som ligger till grund för nyfikenheten. Många lärare jag har sett verkar helt på
det klara över att en viss lektion eller ett visst moment i undervisningen inte fungerar. Trots detta
fortsätter de att genomföra lektionen/momentet om och om igen! Hur står det då till med
utvärderingen av undervisningen?

Mitt arbete bygger främst på de intervjuer som jag har gjort med två musiklärare och några av
deras respektive elever. Utgångspunkten för arbetet är i övrigt Lpo 94, som skall ligga till grund för
all undervisning, samt den övriga litteratur som jag kommer att presentera nedan. I
litteraturgenomgången finns bland annat en kort historik över musikämnets utveckling i Sverige. Syftet
med denna är att ge läsaren en inblick i hur utvecklingen har sett ut och varför musiken ser ut som en
gör idag.

Jag presenterar sedan mina intervjuer med lärare och elever samt de frågor som jag använde
mig av under intervjutillfället. Intervjuerna är i sammandrag samt återgivna objektivt och så noga som
möjligt för att ge en bättre förståelse för mitt subjektiva resonemang som sedan följer under rubriken
”diskussion”. I denna diskussion knyter jag även an till den litteratur som jag har läst.

Jag tycker att intervjuerna har gett mig en bra uppfattning om hur musiklärare ute på fältet verkligen
arbetar. Extra intressant var det att jag av en slump träffade två så pass olika lärare. Naturligtvis
arbetar de liknande på många sätt (på grund av Lpo?) men de skiljer sig ganska mycket åt vad det
gäller kunskapssyn och framför allt hur de utvärderar sin undervisning.
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BAKGRUND

Anledningen till mitt val av ämne till detta arbete grundar sig i mitt intresse för musik och
musikundervisning. Min erfarenhet är att musikundervisningen i framförallt år fyra till sex är mycket
svår att bedriva på ett kompetent sätt. Jag vet också att jag inte är ensam om att tycka så utan att detta
är något de flesta lärare som undervisar i dessa år upplever då och då.

I Margaretha Grahn Stenbäcks avhandling ”Sång eller musik?”,  som jag har läst tidigare, får
jag också stöd för dessa tankar. I avhandlingen kan man bland annat läsa om hur många lärare
uppfattar det som svårt att undervisa i musik. Svårigheterna att leva upp till läroplanens mål beror på
faktorer som exempelvis; tillgång till lokaler, bristande möjligheter till fortbildning och klassens storlek
(Grahn Stenbäck, 1995). Vissa av dessa problem är dock ganska liknande oberoende av vilket
ämne som man undervisar i. Klasstorleken är ju exempelvis något som lärare i alla olika ämnen
dagligen brottas med i sin undervisning. Jag har dock fått känslan av att musiken i skolan inte tas på
samma allvar som många andra ämnen. Många lärare verkar i bästa fall tycka att musiken är ett
trevligt avbrott i det ”verkliga” skolarbetet. Det är en möjlighet för barnen att koppla av en stund från
de mera teoretiska ämnena. Naturligtvis är musiken som en möjlighet till avkoppling inte oviktig, men
det är ju inte det som är musikämnets mål i läroplanen!

Många lärare som jag har sett undervisa i musik verkar nöjda med att låta eleverna sjunga och
eventuellt spela något rytminstrument till sången. Detta uppfyller ju knappast de krav som Lpo 94 och
kursplanen ställer på musikundervisningen.

Även hos de lärare som har högre ambitioner när det gäller undervisningen kan det ibland vara
svårt att få eleverna intresserade och engagerade i ämnet. Jag har många gånger undrat vad det
egentligen är för kunskaper som stannar kvar hos barnen och hur de upplever den undervisning som
de blir serverade av läraren. Elever har också vid ett flertal tillfällen berättat för mig (som då inte har
varit ansvarig för deras musikundervisning) om den trista musik som de har i skolan. Uppfattningen
har ofta varit att man bara får sjunga gamla sånger som barnen själva inte känner något annat än
tristess inför. I dessa fall undrar jag hur läraren har utvärderat sin undervisning. Har han eller hon tagit
reda på vad barnen tycker om undervisningen och vad de tar till sig av den. Uppnår eleverna målen i år
fem på ett riktigt sätt?

Under intervjuerna använde sig lärarna av uttryck som mellanstadiet, lågstadiet och årskurs.
Jag kommer därför att kalla dessa saker just så då jag återger dessa intervjuer. Dessutom kommer jag
att använda mig av dessa benämningar i diskussionsdelen för att undvika missförstånd. Dock kommer
jag annars att använda mig av det nu vedertagna uttrycket år.

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Mitt syfte med detta arbete är att se hur man på två skolor, i två medelstora svenska städer, arbetar
för att i musikämnet nå upp till de mål som finns angivna i Lpo 94.
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Vidare vill jag höra elevernas åsikter om vad de har lärt sig och vad de tycker att man brukar arbeta
med under musiklektionerna. Tanken har här varit att eventuellt kunna upptäcka om lärarens
ambitioner att uppnå målen inte motsvaras av de kunskaper som barnen anser sig ha förvärvat.

Jag har främst velat ta reda hur lärarna arbetar för att nå upp till målen (och strävansmålen) i år fem och
nio, samt hur de utvärderar sin undervisning. Dessutom  har jag velat ta reda på hur eleverna
uppfattar den musikundervisning som de får ta del av i skolan. Sammanfaller deras syn på kunskapen
som de har tillägnat sig med lärarens uppfattning om denna?

LITTERATURGENOMGÅNG

Jag har valt att först presentera en kort historik över musikämnet i den svenska skolan. Detta bör ge
en bra förkunskap inför min diskussion (se nedan) och en bättre förståelse för varför målen i Lpo 94
ser ut som de gör. Kanske kan historiken också i viss mån förklara varför lärare idag undervisar som
de gör. Alla är vi ju i hög grad påverkade av traditionen (antingen vi vill det eller ej). Efter denna
historik över musikämnet presenterar jag den övriga litteraturen.

Musikämnets utveckling  i Sverige

Utvecklingen av musikundervisningen kan man dela in i tre olika epoker. Dessa tre epoker visar tre
delar av den svenska skolhistorien;

• En ickeobligatorisk skola som är fast knuten till kyrkan (fram till år 1842)
 

• Parallellskolesystemet; alla bereds plats i skolan. Allmogens barn i folkskolan och de barn vars
föräldrar hade det bättre ställt, i läroverken (från 1842 fram till 1950-talet).

 

• Grundskolan; en skola för alla. (Varköy, 1996, sid. 77)
 

 Ända fram till nittonhundratalet har musiken i skolan varit en länk till kyrkan. Till och med år 1878
hette musikämnet ”kyrkosång” och ända fram till 1955 hette ämnet sång. I och med att Sverige
reformerades så var det inte längre prästerna som stod för sången i kyrkan. Istället var det skolelever
under ledning av en kantor som stod för det musikaliska inslaget i gudstjänsterna. På sätt och vis kan
man alltså säga att det var dessa kantorer som var de första musiklärarna i vårt land (a.a.).
 När tiden för parallellskolesystemet kom innebar detta att musikundervisningen (sången) i de
båda olika skolformerna fick olika prägel. I läroverken fanns många drag från den gamla
prästutbildningen kvar. Man såg ofta musiken som en väg till klassisk kunskap och under 1800-talet
blev läroverkens musikundervisning också mycket påverkad av den då populära nationalromantiken
(a.a.).
 I folkskolan däremot så skulle musikundervisningen vara ”ett verksamt medel för att förstärka
den kristna tron och främja de forsterländska känslorna” (a.a. sid. 80).
 Detta sätt att se på musiken var ett arv från den tid då man genomförde husförhör runt om i landet. År
1878 heter som ett exempel ämnet ”sång”, och dess syfte är att ”lära sig ett antal psalmer, sjunga
andra sånger (främst fosterländska) för att skapa omväxling och vederkvickelse” (Grahn Stenbäck
1995). 1919 kommer det som kan sägas vara det första
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 försöket till att skapa en modern kursplan. Detta skulle också vara början till den demokratiska
skolan. Hälften av kristendomstimmarna tas bort och man inför nu den obligatoriska
fortsättningsskolan (Isling 1988, Hartman 1993 och Grahn Stenbäck 1995). För musik kom detta att
innebära delvis nya mål;
 

• väcka håg för sång samt sinne för tonkonsten
 

• bilda rösten och det musikaliska gehöret
 

• tillföra barnen ett förråd av sånger och psalmer att sjunga inom och utan skolan. (Grahn Stenbäck,
1995, sid. 6)

 I planen för undervisningen finns det nu mycket noga angivet vad som skall läras i varje årskurs.
Svårighetsgraden för de musikaliska övningarna skall hela tiden stegras och lärarens uppgift är nu att
ge barnen en sång- och psalmrepertoar samt att träna dem i melodiläsning (Grahn Stenbäck 1995).
 

 Lgr 62
 

 I och med att Lgr 62 tas i bruk görs ett försök att för alla skolbarn i Sverige ge en likvärdig
undervisning i skolan. De sociala skillnaderna ska inte längre betyda en bättre eller sämre utbildning.
Grundtanken är nu att skolan skall ha en fostrande uppgift och ge eleverna möjlighet att utvecklas på
bästa möjliga sätt. De mål som nu anges för musiken är följande:
 

• berika elevens liv
 

• skapa förutsättningar för en personlig musikupplevelse
 

• ge förtrogenhet för musikens elementa
 

• stärka musikintresset och fördjupa musikförståelsen
 

• befordra kontakten med musiklivet utanför skolan och stimulera till fortsatt musicerande efter
avslutad skolgång.

 

 (a.a. sid. 7)
 

 Det är nu inte längre så att musiken i samma utsträckning som tidigare skall fungera som en del av
kulturundervisningen. Istället är den tänkt som ett sätt att utveckla den enskilda individen. Dessutom
skall skolan fungera som en länk till det musikliv som återfinns utanför skolan.
  Nytt är också att musiken skall fungera som ett ämne vilket man integrerar i andra ämnen för
att på så vis berika dessa på olika sätt. Dock finns fortfarande arvet från folkskolan kvar; musikläraren
skall i sin undervisning föra den ”bra”, kulturmusiken vidare till nästa generation. Dock behöver inte
det ena utesluta det andra vilket Varköy (1996) också påpekar.
 I denna läroplan finns det angivet vad som skall ingå i undervisning i de olika stadierna. På
högstadiet var ämnet valbart och eleverna fick välja mellan att ha musik eller slöjd.
 

 Lgr 69
 

 



8

 

 

 

 

 När Lgr 69 dyker upp så är det mycket litet som skiljer den nya läroplanen från den gamla när det
gäller musiken. Dock blev musiken på högstadiet åter obligatorisk, men timmarna var nu bara hälften
så många. Det nya innehållet i läroplanen bestod annars i att man på mellanstadiet betonade vikten av
att musik från hela världen kan ingå i undervisningen. Man skall inte längre bara koncentrera sig på det
svenska kulturarvet utan även blicka utåt i världen. Dessutom har man fört in ett moment som man
kallar för skapande. Detta innebär dramatiseringar, ljudskapande, sång, rörelse med mera. På
lågstadiet skall man nu också arbeta med ”ljudupptäckter” och ”ljudskapande”. I Lgr 69 finns både
den äldre traditionen om att föra det musikaliska arvet vidare, samt det mer moderna sättet att se på
musikundervisningen. Detta innebär att man ser barnet som utgångspunkten för skapandet. (Grahn
Stenbäck 1995 och Varköy 1996)
 

 

 Lgr 80
 

 När Lgr 80 tas i bruk kan man se ett mål att fullfölja den utveckling som tog sin början i Lgr 62. Man
har tagit ytterligare ett steg bort från styrningen av vilket stoff som barnen skall tillägna sig och
koncentrerar sig nu mera på arbetssätt och arbetsformer - förhållningssätt i undervisningen. I Lgr 80
finns tre punkter som visar varför musik ingår i grundskolans undervisning:
 

• elevernas musikintresse och musikaliska förmåga skall utvecklas,
• eleverna skall lära känna musikens olika uttrycksmedel och olika musikarter,
• eleverna skall få kunskap om olika kulturers och epokers musikstilar.
 

 (Grahn Stenbäck, 1995, sid 9)
 

 I denna läroplan betonas elevens personliga utveckling genom musiken. Man har också tagit fasta på
att musiken skall ge upphov till glädje. Eleverna skall också få en möjlighet att tränas i kritisk
granskning av den musikkultur som de själva lever i och påverkas av. De tre huvudmomenten i
undervisningen är nu:
 

• Att musicera tillsammans
• Att skapa musik
• Musiken och samhället
 

 (a.a. sid 10)
 

 På högstadiet kom denna läroplan att innebära ytterligare nedskärningar. Från att tidigare ha haft tre
stadieveckotimmar (det antal timmar som skall finnas på varje stadie), fick man nu bara två. Dock
skulle man nu bedriva undervisningen på högstadiet i halvklass vilket gav lärarna en möjlighet att
förbättra kvalitén på sin undervisning. (a.a.)
 

 Lpo 94
 

 Eftersom Lpo 94 är den läroplan som nu gäller har jag valt att presentera den noggrannare än de
tidigare. På grund av att de intervjuer jag har genomfört till stor del grundar sig på denna
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 läroplan tycker jag att det är viktigt att här förutom den allmänna beskrivningen av läroplanen, även
presentera de mål som Lpo 94 anger att eleverna skall ha uppnått i år fem och nio. Detta ger
förhoppningsvis en bättre förståelse för de frågor som jag ställt till musiklärarna samt de svar som de
har gett.
 Lpo 94 föddes ur kritiken mot de tidigare läroplanerna i vilka många ansåg att skolans
kunskapsförmedlande uppgift fick lida på bekostnad av fokuseringen av elevernas sociala och
personliga utveckling (Varköy, 1996).
 Musikämnet skall nu ge eleverna en bas från vilken de kan utveckla sin musikaliska utveckling. I
läroplanen trycker man också på att kunskaper i musik kan vara ett sätt att uttrycka sig och att bättre
förstå sin omvärld. Musiken i skolan skall nu både spegla musiklivet i samhället och låta  eleverna ta
del av det historiska musikarvet. I undervisningen skall man ta tillvara barnens egna musikintresse och
bidra till att de utvecklar sådana kunskaper att de har en möjlighet att orientera sig i det stora
informationsflöde som genomsyrar vårt samhälle (Lpo 94).
 Läroplanen kan sammanfattas med de fyra f:en fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet.
För att få en ytterligare förklaring av de fyra f:en,. se bilaga 1.
 För musiken kom Lpo 94 att innebära att målen blev tydligare än tidigare. Trenden att definiera
musik som ett verksamhetsämne är nu bruten och man baserar nu istället målen på fyra begrepp:
 

• musicerande
• musiklyssnande
• musikkunnande
• musikskapande
 

 (Varköy, 1996, sid. 87)
 

 ”Utifrån dessa begrepp skall alla elever uppnå vissa mål som inrymmer de tidigare nämnda
kunskapsdimensionerna: fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet” (a.a. sid 87).
 De mål som anges för år fem och nio och de strävansmål som anges i Lpo 94 är alltså det som
nu skall styra musikundervisningen i dagens svenska skola. Målen är utförligt beskrivna i läroplanen
och ger en bild av den kunskap som eleverna skall ha tillägnat sig.
 

 Målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret:
 

 Eleven skall
• kunna delta i unison sång och enkel flerstämmig sång, ha elementära kunskaper i spel på något

instrument, ha grundläggande förmåga att kombinera musik och rörelse samt kunna tillämpa dessa
kunskaper i gemensamt musicerande,

• kunna lyssna aktivt till musik, föra enkla samtal kring den musik man lyssnat på samt ge uttryck för
egna synpunkter på musik,

• ha tillägnat sig en grundrepertoar av sånger, melodier och danslekar som anknyter till skola och
samhälle och är förankrad i elevens vardag och musikintresse,

• förstå enkla begrepp som rytm, melodi och ackord samt kunna omsätta dessa i enkla musikaliska
övningar och elementära former av eget skapande och improvisation.

 

 (Kursplanen, sid 58)
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 Målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret:
 

 

 Eleven skall
• kunna delta aktivt i sång, spel på instrument samt dans och rörelse,
• kunna lyssna aktivt till musik, reflektera över sina erfarenheter och upplevelser av musik samt

kunna diskutera och ta ställning till olika slags musik,
• känna till viktiga delar av vårt musikaliska kulturarv samt kunna identifiera olika musikstilar,

musikaliska uttrycksformer och traditioner i skilda kulturer, miljöer och tider,
• ha tillägnat sig ett kreativt förhållningssätt till musik och kunna omsätta sina musikaliska

grundkunskaper i enkla former av eget skapande och improvisation.

(a.a. sid 59)

Kritiken som riktas mot Lpo 94 är att den på grund av sin decentraliserade utformning i kombination
med de brister på utbildning och resurser som gäller för musikämnet (se nedan) kan komma att
resultera i en sämre musikundervisning. Eftersom rektorerna i landet är ansvariga för att Lpo 94 följs
inom de ramar som anges kan risken finnas att musikläraren blir tvungen att undervisa på billigast
möjliga sätt istället för på bästa möjliga. Om man arbetar för att uppnå målen i Lpo 94 på det sätt som
gör dem enklast att målformulera, lättast att bedöma och billigast att genomföra, kommer detta att
betyda en stor kvalitetssänkning på undervisningen (Hähnel, Sandberg, Ödman, 1996).

Musiska och kunskapsinriktade lärare

I Margaretha Grahn Stenbäcks avhandling kan man också hitta en indelning av lärare i två olika
kategorier. Denna indelning görs på grund av skilda förhållningssätt till musikämnet. Hon menar att
lärare antingen arbetar på ett musiskt eller ett kunskapsinriktat sätt. Den musiske lärarens
undervisning kännetecknas av viljan att eleverna skall utvecklas och att det är upplevelsen i musiken
som är det viktigaste (Grahn Stenbäck, 1995). Läraren vill ge barnen en möjlighet att få utlopp för sin
inneboende skaparglädje och vill att musikämnet skall vara en motvikt till teoretiska ämnen samtidigt
som dessa lärare gärna integrerar minst tre andra ämnen med musiken. Alla duger och musiken skall
ge upphov till glädje och gemenskap. Läraren lägger vikt vid alla delarna inom musikämnet men ofta
är det så att den traditionella kunskapen (exempelvis musikteori) får ett mindre utrymme i
undervisningen.(a.a.)

De kunskapsinriktade lärarna är styrda av att eleverna skall lära sig någonting. Ofta vill dessa
lärare att eleverna skall lära sig takt, rytm, gehör och noter. De vill också att musiken skall ha en
allmänbildande funktion och lägger därför vikt vid en kännedom om klassiska kompositörer, andra
länders musik och sångskatten. Denna typ av lärare integrerar inte musiken med andra ämnen och
ofta saknas dessutom momentet dans och rörelse i undervisningen. (a.a.)

Ålder och antal år som verksam lärare inverkar inte på vilken typ av musiklärare man är. Både
den musiske och den kunskapsinriktade läraren är ofta musikaliskt aktiva utanför skolan och spelar
flera olika instrument. Om de undervisar i en musiksal eller i ett vanligt klassrum beror inte på vilken
lärargrupp man tillhör utan mera på om man är klasslärare eller inte. Båda lärartyperna bedriver i hög
grad lärarledd undervisning. Grupparbeten är dock något vanligare hos den musiske läraren. Hos den
kunskapsinriktade läraren är planeringen av lektionen viktigare än hos den musiske. Även material
såsom sångböcker, videofilmer, skivor, band och lärarhandledningar är mera betydelsefulla hos denne
lärare. Sällan eller aldrig får denne
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lärares eleven syssla med spel på olika instrument. Den musiske läraren lägger i motsats till detta
större vikt vid dans, rörelse och musikskapande. (a.a.)

Frågan som då inställer sig är naturligtvis vilken av dessa båda sätt att undervisa som är bäst.
Margaretha Grahn Stenbäck redovisar i sin avhandling resultatet hon fick när hon lät klasser som
arbetade musiskt, kontra kunskapsinriktat, besvara frågor i ett uppgiftshäfte. De olika områden som
detta test innefattade var:

1. lyssna aktivt till musik; olika slags musik och musikmiljöer, instrument
 

2. känna igen musikens byggstenar; olika slags puls, tempo, taktart, rytm, dynamik
 

3. kommunicera med musik; olika karaktärer och uttryck, enkel notskrift

(a.a. sid 106)

Detta test visade att eleverna i årskurs två presterade lika bra oavsett om deras lärare arbetade
musiskt eller kunskapsinriktat. I årskurs fem fick dock de ”musiska” klasserna ett bättre resultat.
(a.a.)

I den nationella utvärderingen år 1989 ställdes till musiklärarna frågan vad de ansåg vara hindren
för att de med sin undervisning skulle kunna uppnå målen i läroplanen (som då var Lgr 80). Svaren
blev ganska olika beroende på om den tillfrågade läraren var klasslärare eller musiklärare. Även var
det så att svaren skiftade beroende på i vilka årskurser lärarna undervisade. Klasslärarna i både
årskurs två och fem ansåg att det största hindret var deras egen utbildning och brist på fortbildning. På
andra plats kom klassens storlek, de dåligt lämpade lokalerna samt bristen på utrustning.
Musiklärarna tyckte att det största problemet i årskurs fem var klassernas storlek. Därefter angav de
bristen på lokaler och utrustning (a.a.).

Colnerud (Granström, Einarsson, 1995) visar med sin undersökning  en annan aspekt av
elevgruppers storlek. Vidare menar hon menar att små undervisningsgrupper inte alltid är en garanti
för en bättre undervisning. Hon menar att undervisningen i mindre grupper inte alltid  betyder att
läraren anpassar sin undervisning till den mindre gruppen, utan istället undervisar som vanligt. Risken
är också att de framstående eleverna tar ännu mera av lärarens tid i anspråk än de gör i en större
grupp. De svaga eleverna får alltså inte automatiskt en bättre förutsättning att lyckas bättre i en liten
grupp (a.a.).

Många lärare angav också att de fick ägna mycket tid under lektionerna (0-20 procent av
tiden) åt diciplinära åtgärder. En del av lärarna sade sig använda hela 80 procent av tiden till detta.
Om man jämför årskurs två och fem, så var det något fler lärare i årskurs fem som fick lägga mer än 20
procent av tiden på att hålla ordning i klassen (Grahn Stenbäck, 1995).

Viktigt att komma ihåg här är att utvärderingen ägde rum under den tid då Lgr 80 var den
aktuella läroplanen. I utvärderingen framgick det tydligt (se ovan) att klasslärarna i framförallt de
lägre årskurserna ansåg att deras utbildning och brist på fortbildning var ett hinder i undervisning. Detta
var innan Lpo 94, med sin tonvikt på decentralisering, hade tagits i bruk. Med tanke på detta kan man
anta att fortbildningsbehovet idag är ännu större än när utvärderingen genomfördes. Lpo 94 kräver ju
en ännu större kompens hos läraren. Denne skall nu förutom att bedriva själva musikundervisningen,
kunna bryta ner de mål som finns angivna i läroplanen och sedan formulera en lokal arbetsplan
(Hähnel, Sandberg, Ödman, 1996). Den lokala arbetsplanen bör också vara så tydligt utformad att
inte bara musikläraren, utan vem som helst skall kunna läsa den och förstå innehållet (a.a.).
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Utifrån resultaten av den nationella utvärderingen har även Sandberg (1996) formulerat fyra
huvudkategorier som beskriver musklärares pedagogiska intention. Dessa kategorier är; Lärare som
betonar (A) personlig och social utveckling, (B) bestående värden och ideal, de som lägger
tyngdpunkten på utveckling av (C) musikaliska kunskaper och färdigheter, och de som lägger
större vikt vid (D) musikalisk kommunikation och upplevelse. (Sandberg, 1996, sid 88)

Lärare A arbetar för att med musiken som medel nå en personlig och social utveckling hos sina
elever ser inte musiken som ett mål i sig. Musikens uppgift blir hos dessa lärare att i det gemensamma
musicerandet lyfta fram glädjen och på detta sätt stärka elevernas självkänsla och självförtroende.
Dessa lärare menar också att dessa gemensamma musikaktiviteter  tränar barnens perception,
koncentration, självdiciplin och kroppsuppfattning. Musiken är en möjlighet till social samvaro där
alla (även de annars svaga eleverna) kan känna att de duger och lyckas bra. (a.a.)

Om lärarens mål är att musikundervisningen skall ge eleverna bestående värden och ideal (B) är
det troligt att det musikaliska kulturarvet tar en stor del av undervisningen i anspråk. Musikens
viktigaste uppgift är för denna lärare att bevara allmänna kulturella ideal och normer i skola och
samhälle. Barnen får ta del av vår visskatt, psalmer, äldre sånger och klassisk musik. Allt för att de
skall kunna avgöra vad som är ”god” musik och vad som inte är det. (a.a.)

Lärare som arbetar för att ge eleverna musikaliska kunskaper och färdigheter (C) verkar för
att barnen skall tillägna sig grundläggande kunskap i musikämnet. De arbetar till exempel med puls,
rytm, takt och melodi. De vill även ge eleverna teoretiska kunskaper som noter, musikaliska begrepp
och en kännedom om olika instrument. Eleverna tränas i rytmiskt och melodiskt gehör och får en
grundrepertoar av folkvisor och musik från andra länder. När man lyssnar på musik tränas barnen i att
göra detta på ett aktivt sätt. Musiken är hos dessa lärare mera ett mål i sig än hos ovanstående
lärartyper (a.a.).

Till sist har vi de lärare som anser att musikens uppgift är att bidra till en musikalisk
kommunikation och upplevelse (D). För dessa lärare är musiken en sorts motpol till mera teoretiska
ämnen och skall ge eleverna en sådan kunskap att de kan orientera sig i den musikaliska mångfald
som vi ständigt möter. Även denne lärartyp ser musiken som ett mål i sig och vill stimulera elevernas
musikintresse och lära dem att kunna kommunicera med musiken. Viktigt är här att ge eleverna
”positiva och intresseväckande upplevelser” (a.a. sid. 93) för att stimulera dem att utveckla sin
musikaliska förmåga. (a.a.)

Utvärdering

Sandberg beskriver också olika typer av utvärdering som lärare använder sig av. Även här finns det
fyra olika typer vilka jag kommer att beskriva nedan.

En form av utvärdering är informell utvärdering med processinriktning . Denna består av att
läraren studerar elevernas reaktioner samt lyssnar på dem när de sjunger eller spelar. Utifrån
reaktionerna bedömer läraren sedan hur undervisningen fungerar. Denna metod att utvärdera
undervisningen är, vilket namnet anger, informell och ofta mycket oreflekterad. Sandberg menar att
den dessutom är den vanligast förekommande utvärderingssättet i ämnet musik. Han menar att om
denna metod skall vara lämplig så bör läraren ha särskild kompetens och erfarenhet. Lärarna behöver
skaffa sig ”referenser och tidsmässiga hållpunkter av olika slag” (a.a. sid. 141). Dessa menar han
skulle läroplanens mål eller utvecklingssteg och



13

bedömningsgrunder för musikämnet kunna erbjuda. Dock är det ofta så att denna kompetens saknas
hos lärarna som använder metoden och att den i dessa fall gör att styrningen och kontrollen över
undervisningen blir svag.

De lärare som använder sig av den formella utvärderingen med processinrikting, ser till att
kontinuerliga samtal förs med elever, föräldrar och kollegor. Lärarna menar också att denna
utvärdering fungerar bra och att följden blir att undervisningen hela tiden korrigeras för att ge ett
önskat resultat. Sandberg menar dock att svårigheten med denna form kan vara att det ständigt förs
resonemang om innehållet i undervisningen vilket leder till att många moment förblir oavslutade och
den hela tiden påverkas av tillfälliga trender. Resultatet blir då att undervisningen blir planlös. För att
fungera på ett tillfredsställande sätt krävs det även här en erfaren och kompetent lärare som kan
integrera de idéer som dyker upp i den planerade studiegången (a.a.).

Med en informell utvärdering med produktinriktning, inriktar sig läraren på att göra
musikundervisningen värdefull och positiv genom att elevernas arbete i ämnet på något sätt
offentliggörs. Det kan exempelvis göras genom att arbeta med sångstunder, temastudier, konserter
eller musicaler. Dessa aktiviteter används då inte som ett sätt att betygsätta eleverna utan för att ge
musikundervisningen en inriktning. Genom att anordna sådana här musikevenemang på skolan bidrar
musikläraren till att eleverna utvecklas socialt i sitt samarbete med varandra. Kritiken som Sandberg
riktar mot detta sätt att arbeta är att undervisningen kan bli ganska ensidig. Eftersom man på mellan-
och högstadiet inte har så många timmar att förfoga över i varje klass kommer ett långsiktigt arbete av
den typ som har nämnts ovan att ta en mycket lång tid att genomföra. Vidare menar han att ”den
informella utvärderingen med produktinriktning kan vara ganska hårt styrd samtidigt som kontrollen
över undervisningens inrikting och innehåll kan vara svag” (a.a. sid. 143).

Slutligen finns också de lärare som tillämpar en formell utvärdering med produktinriktning.
För dessa lärare är ordet utvärdering synonymt med prov. Dessa prov kan se ut på en mängd olika
sätt. Elevernas kunskaper kontrolleras bland annat genom uppsjungningar, specialarbeten, teoretiska
prov och uppspelningar. Läraren vill genom proven se en produkt av sin undervisning - vad har
eleverna lärt sig? Utifrån vad eleverna presterar på dessa prov bedömer läraren sedan hur pass
effektiv den egna undervisningen är. Lärare som arbetar på detta sätt är så inriktade av att mäta den
kunskap som eleverna skall ha tillägnat sig under lektionerna att musiken som en väg till social och
personlig utveckling ofta blir bortglömd. Den estetiska delen av ämnet försvinner till viss del i
undervisningen hos dessa lärare. Sandberg menar att Lpo 94 inte har en tillräckligt definierad
kunskapsstruktur för att kunna fungera som en utgångspunkt i bedömningen av eleverna. Följden av
detta blir att det är lärarens subjektiva uppfattning om vad det är eleverna skall kunna som styr
värderingen av eleverna. Kontrollen och styrningen av undervisningen blir mycket stark men risken
finns att de musikaliska kunskaperna har definierats av den enskilde läraren och inte av läroplanen.

Även Grahn Stenbäck (1995) har utifrån den nationella utvärderingen tittat på olika sätt att
utvärdera undevisingen. Sandbergs beskrivning av olika utvärderingstyper har mycket gemensamt
med Grahn Stenbäcks, men författarna har formulerat kategorierna på lite olika sätt.

På frågan hur lärarna utvärderade sin undervisning blev det ett stort bortfall. Fyra av tio lärare
besvarade inte frågan alls. Resten av lärarna verkade uppfatta frågan på olika sätt. Grahn Stenbäck
menar att man kan urskilja tre sätt som ordet ”utvärdera” har uppfattats på. Vissa uppfattade menade
att de kunde se på eleverna om undervisningen fungerade. Dessa menade också att de samtalade med
föräldrar och äldre kollegor om sin undervisning. En annan grupp av lärare har istället beskrivit vad
de gör på lektionerna eller hur de skulle vilja
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göra. Slutligen har en grupp uppfattat ordet utvärdera synonymt med ordet prov. Dessa förklarar hur
de kontrollerar vad eleverna har lärt sig. (a.a.)

UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Jag valde slumpmässigt ut två skolor, i två olika medelstora städer. På dessa skolor intervjuade jag två
manliga musiklärare och några av deras elever. I intervjuerna med lärarna baserades frågorna mycket
på de mål och strävansmål som anges i Lpo 94. Läroplanen skall ju vara själva grunden för
planeringen och genomförandet av lektionerna.

 Mitt syfte var ju delvis att ta reda på hur dessa lärare arbetar för att nå upp till målen i Lpo 94.
Förutom läroplanen har jag hämtat kunskap och idéer till intervjuerna från de böcker som anger detta
under rubriken ”litteraturgenomgång”. Anledningen till att jag valde att genomföra intervjuer med både
lärarna och deras elever var att jag på detta sätt trodde mig kunna få en rättvisare bild av hur man
arbetar med musikämnet på skolorna, än om jag hade bedrivit fältstudier. Det är ju mycket svårt att
utifrån några få lektioner skapa sig en bild av hur undervisningen fungerar. I en sådan situation hade jag
heller inte fått veta vad eleverna tycker om undervisningen och vad de tycker att man egentligen gör
på lektionerna.

Intervjuerna gick till så att jag samtalade med lärare och elever var för sig. Detta för att inte
elevernas svar skulle påverkas av läraren närvaro. Jag kände inte de elever som jag intervjuade och
valde alltså helt slumpmässigt ut dem. På skola A, samtalade jag med sex elever från årskurs sex, och
på skola B med lika många elever från den årskurs fyra till sex som lärare B bland annat undervisar i.
Intervjuerna spelade jag in på minidisc för att slippa att distraheras av att behöva anteckna under
tiden vi samtalade. På så sätt kunde jag senare i lugnt och ro lyssna till vad som sagts och också lägga
märke till vad varje person verkligen hade sagt. De frågor som jag baserade intervjuerna på finns
nedan. Det är dock viktigt att komma ihåg att de samtal som fördes kring dessa frågor ofta tog
riktningar som jag inte hade planerat, men inte desto mindre var nöjd med. Samtalen med lärarna
blev mycket givande och de berättade gärna mycket om sin undervisning och tankarna kring denna.
Samtalens grund var frågorna men ändå blev dessa bara en del av det som verkligen behandlades
under intervjutillfällena.

Frågorna som jag förberett till eleverna visade sig i vissa fall vara otillräckliga för att få fram den
information som jag ville ha. Jag fick under intervjuerna ställa ytterligare frågor för att på så sätt ta
tillvara elevernas svar på bästa sätt. De visade sig dock vara mycket villiga att samtala om sin
musikundervisning och det var inte alls svårt att få dem att berätta om den. Detta var något som jag
hade varit lite orolig för då jag planerade dessa samtal. Dessa farhågor var dock som sagt helt
obefogade!

Elevernas svar på frågorna har jag använt som ett stöd i min diskussion. Deras synpunkter har
tillsammans med den lästa litteraturen gett mig redskapen för att kritiskt kunna granska lärarnas
undervisning.

Lärare A undervisar bara i ämnet musik (förutom bildtimmarna i den klass där han är
klassföreståndare) vilket betyder att han träffar femton klasser per vecka. I åtta av dessa klasser skall
han sätta betyg. På denna skola finns alla år i grundskolan representerade och denne lärare undervisar
alla klasserna från år fyra till nio. Denne lärare har arbetat i tolv år som musiklärare men har inte haft
musiklärarutbildning under hela denna period. Efter att ha arbetat utan någon lärarutbildning i några år
så skaffade han sig musiklärarkompetensen genom att läsa en komprimerad utbildning (SMLU -
särskild musiklärarutbildning) som riktade sig till lärare som hade arbetat minst två år som musiklärare.
Denna utbildning tog då
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ett år. Alla de år som han har arbetat som lärare har han arbetat på den skola där han fortfarande
undervisar.
Musiklärare B undervisar i år fyra till sex på en skola med åldersblandade klasser. I samma byggnad
finns alltså elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Lärare B arbetade även han några år innan
han skaffade sig musiklärarkompetensen (genom samma utbildning som lärare A). Han har jämfört
med lärare A, en nästan dubbelt så lång erfarenhet av musikläraryrket och har arbetat på några olika
skolor i den kommun där han fortfarande är verksam.

Jag har valt att presentera de genomförda intervjuerna i två löpande texter för att på så sätt göra
dem lättare att läsa och framför allt för att ta tillvara på de samtal som vi förde vid dessa tillfällen. I
presentationerna av de olika intervjuerna finns alltså vissa skillnader Detta beror främst på de
spontana diskussioner som uppstod då och då och som gjorde att vi för en stund fjärmade oss från de
frågor som var grunden för samtalen. I den löpande texten nedan återger jag, i sammandrag, objektivt
vad lärarna och eleverna berättade under samtalen. Det är alltså deras åsikter och tankar som jag här
förmedlar, inte mina egna (som jag istället ventilerar under rubriken ”diskussion”).

När intervjuerna med lärarna led mot sitt slut så lät jag var och en av dem fylla i en
analysmodell för kursplanemål ( se bilaga 1). På denna fick lärarna visa vad de vill att eleverna skall
lära sig och till vilken kategori de anser att en viss kunskap/färdighet tillhör. Den visar också på ett
överskådligt sätt om läraren arbetar med alla de delar som kursplanemålen föreskriver. Denna modell
kan ses som en slags sammanfattning av hela den övriga intervjun då den mycket tydligt visar hur
läraren undervisar (eller i alla fall vill undervisa).

Frågor till intervjuerna

Nedan finns de frågor som jag använde mig av under mina intervjuer. Dessa frågor är kopplade till
olika frågeområden som jag hämtat från mina problemformuleringar. De tre frågeområdena är följande:
”Uppnående av Lpo 94:s mål”, ”Utvärdering” och ”Elevernas uppfattning om undervisningen?”

Jag presenterar först frågorna jag ställde till lärarna under respektive frågeområde.

Uppnående av Lpo 94:s mål

• Har ni på er skola brutit ner Lpo 94 till en lokal arbetsplan för ämnet musik?
• Hur ser den i så fall ut?
• Påverkar strävansmålen i Lpo 94 i någon högre utsträckning det sätt på vilket du utformar din

undervisning?
• Hur går det till när du planerar musiklektionerna? Vad är utgångspunkten för planeringen (Lpo 94,

eleverna...)?
• Gör du en planering som sträcker sig över en längre tidsperiod, och i så fall, hur lång är denna

period? Hur går det till när du gör denna plan (påverkan från  Lpo 94)?
• Hur fungerar samverkan i planeringsarbetet med det stadie från vilket du tar emot, eller lämnar,

elever?
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 Utvärdering
 

• Hur utvärderar du din undervisning?
• Hur kontrollerar du att eleverna har nått upp till de mål som anges i Lpo 94?
• Vad är det vanligaste problemet du möter i undervisningen, vad hämmar din undervisning?
 

 Fyll i analysmodellen för kursplanemål i ämnet musik (se bilaga 1).
 

 Följande frågor ställdes till eleverna.
 

 Vad är elevernas uppfattning om undervisningen?
 

• Vad tycker du är det som ni ägnar mest tid åt under era musiktimmar?
• Vad har du lärt dig under musiktimmarna som du inte kunde tidigare?
• Vad tycker du bäst om att göra under musiken? Varför?
• Vad skulle du vilja ha mera av på musiken? Varför?
• Kan du påverka vad ni skall göra under lektionerna? Hur?

RESULTAT

Intervju med lärare A

Att lärare A får träffa så många elever per vecka tycker han inte är något problem, utan tycker sig ha
en bra kännedom om barnen. Dock understryker han att det är viktigt att föra anteckningar över det
eleverna gör att alltid kunna kontrollera detta i efterhand.

Eftersom denne lärare är ensam om att undervisa i musik på denna skola så ansåg han att det är
svårt för honom att bryta ner målen i Lpo 94 till en lokal arbetsplan själv. Även de andra musiklärarna
i denna relativt lilla stad ansåg att detta var ett problem och var därför villiga att tillsammans skriva en
arbetsplan (se bilaga 2). När man skrev denna lokala arbetsplan utgick man från Lpo 94 och
försökte utifrån de mål som anges där formulera rubriker som man tyckte lyfte fram själva
andemeningen i det skrivna. Lärarna uppfattade Lpo 94 som ”något luddig” och försökte därför
strukturera målen så att de passade dessa skolors förutsättningar. Lärare A menar också att
förutsättningarna för undervisningen helt enkelt är olika i olika kommuner och att målen därför måste
anpassas till den verklighet som läraren befinner sig i.

Denna musiklärare säger sig naturligtvis utgå från den lokala arbetsplan som man tillsammans
har skrivit ner, men att det framför allt är tre saker som han utgår från då han planerar sin undervisning.
Det första är att undervisningen skall uppfattas som rolig av eleverna. Det andra är att de skall lära
sig något som de efteråt kan komma ihåg och tänka tillbaka på som något som de verkligen lärt sig på
musiken. Sist men inte minst vill han också lägga någon sorts grund som gör att eleverna på ett eller
annat sätt vill fortsätta att lära sig saker.

Grundtanken när lektionerna planeras är att varje årskurs skall göra vissa saker men det är
också viktigt att när man väl befinner sig i musiksalen så måste man anpassa undervisningen för varje
klass inom ramen för det som skall göras i varje årskurs. Detta är också något man måste göra för att
orka med själv. I vissa klasser är det till exempel omöjligt
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att ha teori en hel lektion och den teorilektion som planerats måste kanske kortas ner för att man
sedan skall kunna gå vidare till något annat, lättsammare under resten av lektionen.

Planeringen som spänner över flera årskurser är, i alla fall vad det gäller ramarna, ganska given
då undervisningen syftar till att man i de tidigare årskurserna arbetar för att eleverna skall nå upp till
målen som anges för år nio (det gäller då målen som man har satt upp i den lokala arbetsplanen). Dock
menar musiklärare A att det är hans skyldighet att styras av vad eleverna tycker. Det är det som är
elevinflytande och elevdemokrati. På denna skola arbetar man så att eleverna i början på varje årskurs
får skriva en ”önskelista” där de kan föra fram sin åsikter om vad de vill göra eller fått göra för mycket
av på musiken. Eleverna som haft musik med denne lärare förut, vet vilka förutsättningar som finns i
musiksalen (instrument, ljudanläggningar, dator och så vidare) och kan då ge bra förslag på vad de vill
göra. Dessa förslag använder sig läraren av i planeringen av sin undervisning. Han påpekar att det inte
är allt som eleverna föreslår som är ekonomiskt eller praktiskt genomförbara. Eleverna tänker till
exempel inte alltid på att de är trettio stycken i en klass och att det med tanke på detta antal är helt
omöjligt att genomföra vissa aktiviteter. Det går inte att spela trummor med en hel klass på en gång.
Det blir då lärarens uppgift att styra upp förslagen och ibland göra de saker som eleverna har
föreslagit fast på ett annat sätt. Elevernas förslag är dock något som tas på allvar och som han
försöker att anpassa undervisningen efter.

De aktiviteter som alla elever, som har denne lärare, får möjlighet att pröva på är bland annat
att spela något eller några av instrumenten gitarr, piano, flöjt, ukulele, trummor och banjo. På
högstadiet betygsätts sedan elevernas prestationer på dessa olika instrument. De krav som ställs går
läraren igenom med eleverna. Det kan till exempel vara att kunna tre ackord på gitarr eller piano och
att spela en enkel fyrtakt på trummorna. I klassrummet finns också en dator där man kan göra
ljudkollage eller spela in en melodi med komp.

Vidare så går man också igenom svensk pop och rockhistoria från femtiotalet och framåt. Man
ser då på en film som handlar om detta. När det gäller olika musikstilar så får eleverna i årskurs sex och
sju arbeta med detta. Det går till så att man vid två olika tillfällen får lyssna på fem olika låtar som är
typiska för olika musikinriktningar. Det kan till exempel vara rap, country, pop, reggae och rock. På
tavlan skriver man sedan upp de olika musikstilarna och eleverna får sedan skriva av denna
klassificering där det även framgår vad låten och artisten som hör till varje stil heter. Läxan till
lektionen veckan efter blir sedan att beskriva hur varje musikstil låter för en person som aldrig har
hört musiken. Detta upplever många elever som mycket svårt första gången, men när man sedan har
övat på detta tillsammans i klassen och får de övriga fem stilarna i läxa så brukar det gå lättare.
Eleverna har då börjat känna igen de typiska inslagen i olika stilar. I rap är det trummorna och basen
som är framträdande. Man pratar i takt  istället för att sjunga och texten protesterar ofta mot något
och så vidare. Eleverna tränas på detta sätt i att lyssna aktivt på musik och att kunna beskriva det de
hör samtidigt som de får en kännedom om olika stilar. I åttonde klass går man sedan in mera på djupet
i olika sorters musik. Läraren berättar var rötterna till de olika musikformerna finns och vilka
instrument som är typiska för dem. Man samtalar också om känd låtar och artister inom de olika
grupperna. Detta blir sedan en läxa som barnen får ett läxförhör på.

I nionde klass får sedan eleverna göra ett fördjupningsarbete som de skall lämna in. De får här
möjlighet att fritt välja vad de vill skriva om. Det kan till exempel vara en konsert de har varit på, eller
något instrument som de vill berätta om och spela upp på. I klassrummet finns en lista med olika
förslag på saker som man kan skriva om man har idétorka. Bedömningen av innehållet i fördjupningen
görs av musikläraren som sedan lämnar arbetet vidare till svenskläraren som gör en språklig
bedömning. På detta sätt har man på denna skola
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lyckats integrera dessa båda ämnen på ett vettigt sätt. Grundkraven är att arbetet skall innehålla fakta,
bilder, innehålls- och källförteckning samt egna tankar. Eleverna kan alltså inte bara hämta fakta på
internet som de sedan lämnar in som sitt arbete, utan det måste också framgå vad de själva tycker.
Man har också på senare tid varit tvungna att begränsa omfånget på dessa arbeten då vissa elever
tidigare har arbetat månader med denna fördjupning och har skrivit tjocka luntor om sitt valda ämne.
Eleverna skall minst skriva tio sidor och som mest fyrtio.

Redovisningen går sedan till så att några elever slumpmässigt väljs ut att redovisa för sin klass.
Denna redovisning skall förutom den nedskrivna faktan, dessutom innehålla någon form av
ljudillustration. Denna kan exempelvis bestå av att en skiva spelas upp eller att eleven spelar upp
något på ett instrument som han/hon har skrivit om.

Samarbetet med de lärare som undervisar barnen i de årskurserna innan år fyra är obefintlig.
Denne lärare vet egentligen inte varför men anser att det finns någon form av ”vattentäta skott” mellan
dessa stadier. Barnen som kommer upp i årskurs fyra har dock vissa färdigheter i musik som det går
att bygga vidare på. Främst är det frågan om att de tycker om att sjunga. Detta menar musikläraren är
det de har sysslat med i musikämnet under årskurserna ett till tre. Detta beror på att det ofta är så långt
kunnandet i musik sträcker sig hos de lärare som undervisar barnen under dessa år. Denna glädje
som barnen finner i att sjunga är något som man kan använda sig av en tid framåt. Hans erfarenhet är
att pojkarna någonstans runt årskurs sex eller sju helt plötsligt börjar tycka att det är töntigt att sjunga.
I årskurs nio däremot har detta gått över. Pojkarna tycker åter att det är roligt med sång medan då
flickorna tycker att de är för tuffa för att stå framme i klassrummet och larva sig. För att i möjligaste
mån lindra sviterna av dessa problem så har man i alla klasser satsat mycket på att sjunga karaoke. På
detta sätt undviker man att bara kompa barnens sång med gitarr eller piano och bidrar samtidigt till att
stärka deras självförtroende att stå inför andra. Många andra lärare på skolan har märkt stora
skillnader på redovisningarna i deras ämnen efter att man börjat sjunga karaoke på musiken.

Karaoken går till så att barnen sjunger i mikrofoner till inspelade bakgrunder (som är gjorda på
datorn). Många är tveksamma i början och ingen blir någonsin tvingad att gå fram och sjunga inför
klassen. Många gånger går det att lirka upp de tveksamma då de får sjunga tillsammans med två eller
tre kamrater. Uppskattningsvis är det bara ett par procent i varje klass som inte någon gång har varit
med och sjungit.  Syftet med detta arbetssätt är inte bara att stärka elevernas självförtroende och att
få dem att sjunga, utan också att ge dem en stor låtkännedom. De bakgrunder som läraren gjort (cirka
tre hundra stycken!) består inte bara av de senaste poplåtarna utan framförallt av äldre kända låtar.
Texterna är både på svenska och engelska. Detta tycker musikläraren är ett bra sätt att få eleverna att
tycka att undervisningen är kul samtidigt som de tillägnar sig en sångskatt och får en större förståelse
för olika sorters musik. Dessutom så tvingas karaokesångarna omedvetet att öva upp sin taktkänsla.
De måste kunna komma in rätt med sången till musiken efter att inräkningen är gjord. Detta
kompletterar på ett bra sätt den taktövning som eleverna får när de spelar på instrumenten.

Den äldre musik som många gånger kan vara svår att få barnen motiverade att lära sig något om
eller sjunga går han igenom genom att man gör olika övningar av den. Det kan till exempel gå till så att
”Flickan i Havanna” sjungs med hjälp av tre ostinaton och rytminstrument, för att på detta sätt få det
intressant och roligt.

Att kontrollera att eleverna har uppnått det han själv vill samt det som finns angivet i Lpo 94 är
något som naturligt sker under arbetets gång. Han menar att man som musiklärare övar upp sin
förmåga i att uppfatta saker som händer runt om i klassrummet. Medan en elev pratar med läraren
hör denne samtidigt att eleven som sitter vid bänken en bit bort just spelade

rätt melodi på blockflöjten. Dessa saker noteras sedan inför betygssättningen. Eleverna är dock ofta
ganska omedvetna om att läraren hela tiden lyssnar på dem. Ett annat sätt att kontrollera elevernas
kunskaper som denne lärare använder sig av är läxförhören. Tillsammans med eleverna har han tagit
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beslutet att man i musiken inte skall ha några stora prov. I stället får eleverna läxor som ibland förhörs
i form av ett skriftligt läxförhör. Eleverna kan också visa upp sina kunskaper genom att helt enkelt
säga till när de, till exempel, har lyckats öva in några ackord på gitarren.

Genom dessa olika sätt att kontrollera elevernas kunskaper menar läraren att han kan se om
det är vissa delar som många elever har dålig kunskap i. Han antar då att det finns en brist i hans
undervisning just i denna del. Detta är också ett sätt på vilket den egna undervisningen utvärderas.
Utvärderingen kan också ske när en lektionsplanering har visat sig brista i praktiken. Lektionen
omarbetas då till nästa klass där samma område skall bearbetas. Det är i dessa situationer viktigt att
komma ihåg att även om en lektion inte fungerar med en klass, kan den mycket väl göra det med en
annan! Omvänt kan det också vara så att den omarbetade ”förbättrade” lektionen inte passar nästa
klass. Många gånger kan det vara omständigheter som inte har något med musiken att göra som
påverkar utfallet av en viss lektion. Har klassen till exempel haft gymnastik innan musiken och är uppe
i varv, kan den planerade lektionen visa sig vara helt omöjlig att genomföra på grund av att den
kräver lugn och ro. Det är i dessa situationer viktigt att snabbt kunna tänka om och inte vara bunden
av den planering man gjort upp i förväg.

Bedömningen av eleverna är något som mer eller mindre äger rum under alla lektioner. Det är
inte bara läxförhören eller specialarbetet som lägger grunden till det betyg som man får på högstadiet.
Det är minst lika viktigt hur aktiv man är i olika diskussioner och i undervisningen som helhet. Det nya
betygssystemet (med U, G , VG och MVG) anser denne lärare försvåra betygssättningen och göra
den mera orättvis. En elev som tidigare fick betyget ”två” för sina prestationer var i många fall nöjd
med detta. Idag kanske denna elev ligger på gränsen till underkänt, vilket känns mycket hårdare.
Dessutom kan två elever som skiljer sig ganska mycket i kunskapsnivå båda få betyget ”godkänt”
vilket kan kännas orättvist. Båda dessa elever kan ändå ligga inom de gränsvärden som är satta för
godkäntbetyget.

Det problem som är svårast att komma tillrätta med i musikämnet tycker denne musiklärare är
storleken på klasserna i kombination med utrustningen i musiksalen. Tidigare undervisade han ofta i
halvklass och det var då möjligt att låta hälften av eleverna i gruppen spela gitarr på en gång. Detta är
idag helt omöjligt då klasstorleken ligger på runt trettio elever och man bara har ett tiotal gitarrer. Det
är detta dilemma som är det största hindret för att bedriva en musikundervisning med riktigt bra
kvalitet tycker musikläraren. Problem med att få barnen intresserade av stoffet (till exempel de
klassiska kompositörerna) som det ofta pratas om, tycker han däremot inte är svårt att klara av. Det
gäller bara att undervisa på ett roligt och personligt sätt som knyter till barnens erfarenheter för att
intressera dem.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att lärare A utgår främst från tre saker då han planerar
sin undervisning. Han vill göra undervisningen rolig, få eleverna att känna att de har lärt sig någonting
samt ge dem en grund som gör att de vill fortsätta att lära sig saker. Han har också en mängd moment
som alla hans elever skall få ta del av. Bland dessa kan nämnas spel på olika instrument, svensk rock-
och pophistoria, karaoke, arbete med olika musikstilar och ett fördjupningsarbete. Lärare A tycker
inte att samarbetet med de lärare som tidigare har undervisat barnen i musik fungerar bra. Tidigare
anser han att barnens musik mest har bestått av att sjunga. Glädjen i att sjunga, som dessa lärare har
ingjutit hos barnen, är dock något som han anser sig kunna bygga vidare på. Utvärderingen av
undervisningen består främst i att se var det finns kunskapsluckor i barnens läxförhör. Läraren anser
då att han har varit för otydlig

då han undervisat i just det momentet. Hindren för en bra musikundervisning anser han främst vara
klasstorleken som i sin tur leder till att utrustningen i musiksalen blir otillräcklig.



20

Intervju med elevgrupp A

Eleverna berättar att det de gör i huvudsak på musiktimmarna är att sjunga karaoke. På mina frågor
om de inte gör något annat så svarar de först att det är väl mest det de gör. Under samtalets gång så
dyker dock fler och fler moment i undervisningen upp. Detta är elevernas uppfattning om det de
sysslar med på musiken.

Karaoken är mycket populär bland alla de elever som jag samtalar med. Först var det lite
pinsamt att sjunga inför de andra men nu när det har blivit mera av en vana så är det bara kul. Detta
påpekar en elev, är något som han tidigare aldrig skulle ha ställt upp på att göra, men nu är det bästa
med musiken. Det är också en bra stämning i klassen och det är aldrig någon som blir retad för sitt
framträdande. Det är mycket roligare att sjunga till de bakgrunder som läraren har gjort än det skulle
vara att sjunga till bara en gitarr eller ett piano.

 Man har nyligen arbetat med olika musikstilar och symfoniorkestern och eleverna upplever att
de har lärt sig mycket om dessa saker. När jag frågar dem om de skulle få ett bra resultat om jag gav
dem ett prov på dessa saker nu, svarar de självsäkert att det skulle de. De berättar dock att läxan
där de hade i uppgift att beskriva hur olika musikstilar låter, var svår.

Det dessa elever tycker allra bäst om att göra på musiken är helt klart karaokesången där de får
sjunga i mikrofoner. De vill gärna syssla mera med att spela olika instrument. De påpekar bestämt att
det är viktigt att de verkligen får hjälp av läraren när de skall göra detta för att ha en möjlighet att bli
bättre. Man kan ju inte bara sätta sig med ett instrument och spela utan att någon har visat hur man
skall spela.

Eleverna upplever inte att de har något direkt medbestämmande över vad de skall göra på
musiken. De tycker dock inte att detta är något problem eftersom allt läraren hittar på är roligt. De
tror att om de verkligen ville förändra något i undervisningen så skulle läraren lyssna på deras åsikter.

Intervju med lärare B

Även på skola B har man brutit ner målen i Lpo 94 till en lokal arbetsplan. För musikämnet har detta
inneburit ett papper där målen för varje årskurs (årskurs ett till sex) finns nedskrivna (se bilaga 3). Här
finns ganska noga angivet vad barnen skall kunna efter varje genomgången årskurs. Musikläraren
berättar att dessa nedbrutna mål ändå mest kan ses som ett stöd och erkänner att det inte är detta
dokument han först tänker på när han planerar sina lektioner. Istället utgår han i första hand från saker
som barnen kan ha nytta av. Han funderar på vad som kan vara bra just nu i förhållande till det man
tidigare har gjort, och poängterar att det är viktigt att följa upp de saker man tidigare har arbetat
med. Han vill ge barnen verktyg som de kan ta med sig och ge dem ett begrepp om vad olika saker
inom musiken innebär. Risken med målen i Lpo 94 kan vara att undervisningen blir för kortsiktig
anser läraren. Det är också ett problem att möta eleverna en så pass kort tid som fyrtio eller sextio
minuter i veckan.

I planeringen av undervisningen försöker musikläraren verkligen att ta hänsyn till vad eleverna
tycker. Det dilemma han ofta träffar på är att många elever vill spela trummor. Det är omöjligt att låta
en elev spela trummor medan de andra sitter och tittar på. En uppdelning i mindre grupper har därför
varit nödvändig. I en grupp spelar man piano, i en annan bas och så vidare. Även om varje grupp har
fått instruktioner och uppgifter skriftligt för att på så sätt kunna arbeta mera självständigt, så resulterar
detta arbete oftast i att läraren springer fram och
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tillbaka mellan alla grupper. Alla vill ha hjälp och bekräftelse av honom. Även om eleverna upplever
dessa lektioner som bra och roliga, så menar läraren att detta sätt att arbeta blir för mycket för
honom själv. Han orkar inte alltid med detta. Dock understryker han att det är mycket viktigt att
försöka hitta elevernas utgångsläge eftersom om man lyckas med detta så ger sig så mycket annat i
undervisningen av sig självt.

Alla elever skall under mellanstadiet få ha tagit del av vissa moment. Dessa består av trum-,
gitarr- och klaviaturspel, en grundkunskap vad det gäller noter samt sång. Dessutom får alla ta del av
de säsongsbundna, traditionella, aktiviteter som finns på skolan. Detta är till exempel sång till lucia och
avslutningarna. Vid dessa tillfällen är det som sagt främst sång som gäller men någon gång har man
också haft ett luciaspel med pantomimteater. Tidigare har läraren arbetat så att eleverna skulle kunna
vissa sånger men detta arbetsätt är något som han nu har lämnat bakom sig. Visserligen tycker han att
det är ett lätt sätt att utvärdera undervisningen, men påpekar samtidigt att det är svårt att veta var
gränsen går för att kunna eller inte kunna en sång. Skall man kunna texten utantill eller räcker det med
att kunna nynna med hjälpligt? Något som läraren verkligen understryker är att den undervisning som
han bedriver framför allt syftar till att ge eleverna verktygen för att kunna fortsätta framåt musikaliska
utveckling.

Som musiklärare får man möta elever med många olika förkunskaper och lika många
inställningar till ämnet. Detta är något som i hög grad bestämmer utfallet av olika lektioner. Vissa
saker faller väl ut, medan andra saker orsakar rena ramaskrin från eleverna. De lektioner som
verkligen inte har fungerat måste på något sätt modifieras. Troligtvis har man enligt denne lärare ”gått in
från fel vinkel” om eleverna inte nappar på en viss lektion.

Musikläraren på den här skolan har också en idé om att musikämnet inte får vara ett så isolerat
ämne som det ofta är i skolan. Det är delvis detta som gör att det kan vara svårt att få eleverna
intresserade menar han. Läraren försöker ibland också lägga upp lektionerna på så sätt att man
försöker få med inslag från annat håll än bara musiken. Dessa inslag kan till exempel vara muntlig
framställning, dans och teater. Tyvärr menar han, händer detta lite för sällan. Viktigt i
musikundervisningen är också att snappa upp saker som eleverna kommer upp med under
lektionerna. Det kan under vissa lektioner vara så att den planerade aktiviteten läggs åt sidan för att
istället fokusera på något som har hänt i klassrummet. Resultatet av att vara så flexibel leder ofta till att
man får något mycket bra i slutänden. Grunden för att något skall kunna gå att bygga på är att det finns
en kommunikation och en bra relation. Detta är också det som han arbetar allra mest med. Visst kan
man som vuxen och lärare bidra med mycket kunskap, men det är också viktigt att inte se så snävt att
musiken blir en isolerad företeelse. Det är viktigt att se helheten och att vara medveten om att man
utvecklas på alla sätt och inte bara inom ett område. Dock är det så att samverkan med andra lärare
på skolan är ganska liten. Musikläraren säger sig vara medveten om vad de olika klasserna arbetar
med för områden och kan på detta sätt knyta musiken till resten av de ämnen som barnen läser.
Barnen kan många gånger vara oförstående till musiklärarens sätt att integrera annan kunskap in i
musiken. De kan ibland kommentera att ”det här är väl inte musik”. Detta är dock något som
försvinner när barnen har haft läraren en tid och vant sig vid sättet att arbeta.

Det som mest hämmar denne lärares musikundervisning är att han gärna skulle se att eleverna
arbetade mera individuellt och fick en möjlighet att utveckla det de vill bli bättre på eller är bra på,
men att detta är praktiskt omöjligt. Han känner att han helt enkelt inte räcker till när det gäller att
vara handledare till så många elever på en gång. I vissa lägen kan det vara så att han samlar klassen och
gör saker tillsammans i en stor grupp bara för att kunna aktivera alla barn. Dessutom anser han att
den lokal som man nu har som musiksal inte är lämplig till detta. Detta rum har länge använts som
lekrum vilket får många elever att bete sig på ett sätt
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som de aldrig skulle göra i sitt klassrum. Rummet används av många olika grupper och även av
personer som kommer från andra håll än skolan. Detta gör att ingen riktigt tar ansvar för att hålla salen
i ordning. Ofta är det mycket rörigt på grund av detta. Eftersom lokalen också fungerar som
teaterlokal finns det en scen i den och detta menar läraren är en av dess fördelar. För tillfället arbetar
man för att en annan sal i skolan skall ställas i ordning och sedan fungera som musiksal.
Förhoppningen är att dessa problem då skall försvinna.

Utrustningen i musiksalen är ganska bra. Det finns två pianon, en elorgel, en synth, ett trumset,
en elbas och ett antal gitarrer. Gitarrerna har läraren fått av en musikaffär på grund av att de var
trasiga. På sommarlovet lagade han dessa gitarrer och tog sedan med dem till skolan.  Vidare finns ett
antal blockflöjter och en ljudanläggning med en CD-spelare. Pengarna som finns avsatta till
musikundervisningen räcker ofta inte till mera än en klassuppsättning nya sångböcker. Skulle man
förutom dessa inköp behöva ytterligare pengar till någon ny investering så brukar detta inte vara
omöjligt. Utrustningen i salen är inte något som hämmar denne lärares undervisning.

Samverkan med de lärare som tidigare undervisade barnen på mellanstadiet har varit ganska
dålig. Tidigare har de i dessa år mest sjungit och i övrigt har musikläraren haft dålig kunskap om vad
de gjort. Nu har en lärare ensam fått ansvaret för musikundervisningen på lågstadiet och detta har
bidragit till att musikläraren har en bra kännedom om elevernas kunskaper och vad de tidigare har
arbetat med. Det som han tycker sig kunna bygga vidare på från lågstadiets musik är sången och
blockflöjtsspelandet. Han försöker att fortsätta att spela blockflöjt även på mellanstadiet för att
barnens färdigheter inte skall gå förlorade. Blockflöjtsundervisningen ger också på ett värdefullt sätt
barnen en kunskap i notläsning. Vad det gäller att det mest är sången som utgör musiken på lågstadiet,
så tycker han att detta inte skall underskattas. Om sången utvecklas, så utvecklas hela musikaliteten.

Utvärderingen av den egna undervisningen sker på ett ganska annorlunda sätt medger läraren.
Han brukar på rasterna kunna höra om det de har sysslat med under lektionen har varit uppskattat av
barnen. Om så är fallet så brukar de ofta fortsätta med det under rasten. Det kan vara en låt som de
sjunger eller något annat som de har lärt sig. Förhoppningsvis är det då något positivt som läraren har
förmedlat (och inte något dumt)!

För att se om barnen nått upp till de mål som de skall i årskurs fem görs inga skriftliga prov.
Även om målen är ”många och fina” så är de ju inte nivågraderade på något vis. En elev kan ha väldigt
små kunskaper i ett visst mål men ändå bedömas som godkänd. Vilken kunskap skall en elev
egentligen besitta för att nå upp till målet ”kunna hantera ett rytminstrument”? Den enkla stämsången
kan bestå av en kanon. Lärarens åsikt är att målen egentligen säger väldigt lite om elevernas egentliga
kunskaper. Man måste se på helheten hos barnen! Grunden som syftar till att eleverna skall kunna gå
vidare tillsammans med de upplevelser som musiken kan ge är det som är viktigt. Dock poängterar
han att många lärare är mycket mera bundna av Lpo 94:s mål och bedriver en bra undervisning.

Om man sammanfattar lärare B:s undervisning så kan man säga att han i sin planering inte i
första hand använder sig av Lpo 94 och den lokala arbetsplanen. han vill ge barnen kunskap som de
kan ha nytta av. Detta kan innebära att ge barnen de verktyg och den kunskap som kan ge dem ett
begrepp om vad olika saker inom musiken innebär. Lärare B arbetar också för att barnen skall vara
med och påverka undervisningen. Det han säger sig lägga mycket tid på är att skapa en dialog mellan
eleverna och honom själv. De moment som alla elever skall få ta del av består bland annat av
instrumentspel, en grundkunskap om noter och sång. Det viktigaste menar han är att bedriva en
undervisning som syftar till att ge barnen de verktyg som behövs för att de skall kunna fortsätta sin
musikaliska utveckling. Viktigt anser han det även vara att integrera andra ämnen med musiken för
att den inte skall bli ett så isolerat ämne.
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Samarbetet med de lärare som undervisat barnen i musik under tidigare år ha varit ganska dålig.
Ganska nyligen så har dock en lärare fått ansvaret för de tidigare årens musikundervisninge. Detta har
lett till att lärare B har en bättre kännedom om vad eleverna tidigare har sysslat med.

Utvärderingen går till så att läraren på rasterna kan uppfatta om det ha har gjort på lektionerna
har varit uppskattat av eleverna. Barnen fortsätter då ofta med det man gjort även på rasten.

Svårigheterna i musikundervisningen består för denne lärare är klasstorleken. Den hindrar
honom från att låta barnen arbeta mera individuellt och på så sätt få en bättre möjlighet att utvecklas.
Även den dåligt lämpade salen där musikundervisningen bedrivs är ett hinder.

Intervju med elevgrupp B

Det elevgrupp B upplever är det som man gör mest på musiktimmarna är att sjunga. Barnen berättar
också att man ibland brukar skriva texter till vissa givna melodier. Dessa brukar man sedan framföra i
den grupp som man har arbetat i och läraren står då för kompet på synthen. Något som de tycker är
roligt är när de får prova på olika instrument som gitarr, piano, bas och trummor.

Det barnen upplever sig ha lärt sig under musiktimmarna är var tonerna finns på notsystemet
och vad de heter. De påpekar också att de har lärt sig att spela lite trummor. Detta var något som de
aldrig hade prövat på innan de haft musik på mellanstadiet.

Det som är helt klart roligast på musiktimmarna är att sjunga. Eleverna berättar att de brukar få
papper med texterna på och att de sedan sjunger dessa låtar till lärarens pianoackompanjemang. De
tycker framför allt att det är roligt att få lära sig låtar som de tidigare inte har hört. Man sjunger en
massa olika sorters musik, allt ifrån Disneylåtar till de julsånger man övar inför julavslutningen. Barnen
upplever inte att de påverkar vad som sjungs under lektionerna utan att det är läraren som väljer
detta. Ibland brukar dock läraren fråga om de har några förslag på vad de vill sjunga men då kommer
eleverna oftast inte med några förslag. De är överlag nöjda med de sånger som läraren väljer ut.

Det eleverna skulle vilja göra mer av på musiktimmarna är att spela olika instrument. De
påpekar att de hellre skulle göra det än att se på film som de gör ibland. Detta tycker de inte hör till
musiken även om det inte är direkt tråkigt. De tycker inte att de har någon nytta av att se på en film.
Det skulle kännas bättre att ägna den tiden åt att lära sig andra saker som man har bättre nytta av.
Anledningen till att de vill spela instrument är att de inte upplever att de har provat det så mycket.
Dessutom är det så roligt!

När jag frågar om det tycker att de kan påverka undervisningen och på så sätt förändra de
saker som de tycker är mindre bra blir de tveksamma. En flicka svarar att när det gäller filmen så kan
man ju alltid titta åt ett annat håll! Efter lite diskuterande berättar de att när det gäller filmen så är det
nog så att de allra flesta tycker att det är roligt att se på video ibland och att man i vid dessa tillfällen
får försöka stå ut om man inte gör det. När det gäller påverkan av vad man skall sjunga tycker de att
läraren lyssnar ”så där” på deras förslag. De påpekar att detta delvis kan bero på att det ofta är väldigt
stökigt när man diskuterar sådana här saker på musiklektionerna. Även om de inte kan påverka
undervisningen så mycket så försvarar de läraren med att han gör saker som han tror att de tycker är
roligt. För det mesta är det också det.
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DISKUSSION

I Ralf Sandbergs bok ”Musikundervisningens yttre villkor och inre liv” kan man läsa hur han utifrån
den nationella utvärderingen i musik (1989) har skapat olika kategorier där olika lärare passar in.
Han har delat in lärarna i de olika grupperna efter hur de har svarat på frågan om vilken de anser är
musikens främsta uppgift i skolan. Vissa värderar till exempel musikens möjlighet att vara personligt
och socialt utvecklande högst. Andra menar att ämnet skall ge eleverna bestående värden och ideal.
Eftersom jag anser att denna kategorisering på ett tydligt sätt visar var en lärare står när det gäller
synen på undervisningen, så har jag valt att beskriva de lärare som jag har intervjuat bland annat med
hjälp av Sandbergs modell.

Musiklärare A tillhör på sätt och vis två av de kategorier som Sandberg ställt upp. Detta tycker
jag är mycket positivt eftersom detta visar att denne lärare har ett vidare perspektiv i sin undervisning
än många andra. De två saker som lärare A anser vara viktigast är således ”personlig och social
utveckling”, samt ”musikaliska kunskaper och färdigheter”. Dock tycker jag att han främst tillför
gruppen som arbetar för att eleverna skall få kunskaper och färdigheter i musiken. Att han trots allt
även arbetar för att uppnå personlig och social utveckling märks i hans sätt att arbeta med karaoke.
Detta menar han ger barnen ett bättre självförtroende inte bara under musiklektionerna utan också
inom andra ämnesområden. Detta intygar också barnen själva och den övriga personalen på skolan. I
och med att ingen tvingas till att delta i denna sång utan istället lockas till det genom att de ser hur
roligt de kamrater som vågar sjunga har, så verkar detta vara ett ypperligt sätt att öva barnens
förmåga att framträda inför andra. Att sedan barnen tycker att detta är det roligaste av alla momenten
på musiken tycker jag talar sitt tydliga språk. Läraren har verkligen lyckats med att få barnen positivt
inställda till denna typ av sång och dessutom är eleverna verkligen medvetna om att de genom detta
musicerande stärker sin tro på den egna prestationen. Jag tvivlar alltså inte på att detta arbete är
positivt för barnens självkänsla och deras sociala utveckling, men  anser samtidigt att det skulle vara
ännu bättre om arbetet för att uppnå dessa saker utvecklades ytterligare av läraren. Om nu
karaokesången har visat sig ge så bra resultat så skulle det vara en naturlig process att ta idén ett steg
längre. Risken finns ju att barnen kommer att tröttna på detta moment efter hand och att man då inte
kommer att uppnå samma positiva effekt längre.

Jag anser att denne lärares arbete för utveckla barnens musikaliska kunskaper och färdigheter
är mycket välplanerade. Mitt intryck när jag samtalade med eleverna som denne lärare undervisar är
att de verkligen tar till sig den kunskap som serveras under musiklektionerna. De hade lätt att berätta
för mig om de saker som de hade gått igenom under timmarna och verkade mycket nöjda med
musiken. När läraren berättade om de olika moment som är obligatoriska för alla de elever som har
honom under mellan- och högstadiet, framgår det tydligt att undervisningen är starkt knuten till de mål
som anges i Lpo 94. Efter att noga ha
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jämfört det läraren berättade om sin undervisning med det som står skrivet om musikämnet i Lpo, så
anser jag att denne lärare i högsta grad verkar arbeta för att nå upp till målen. Det enda moment som
jag anser att han saknar i undervisningen är dans och rörelse. Naturligtvis skulle det kunna vara så att
läraren under intervjun bara säger det han tror att jag vill höra. Han kanske har lusläst Lpo 94 innan
detta samtal ägde rum och nu inte berättar om sin egen undervisning utan om den undervisning som
Lpo kräver? Detta tror jag dock inte är fallet! Med tanke på det digra material som jag fick tillfälle att
titta på under mitt besök så finns det absolut ingen anledning att tvivla på att den här läraren arbetar på
det sätt som han beskriver i  intervjun. Dessutom bekräftar barnens beskrivning av vad man gör på
musiken de saker läraren berättat om.

Utifrån resultatet av den nationella utvärderingen har Margaretha Gran Stenbäck (1995) gjort
en uppdelning i två olika typer av lärare. Det finns ”musiska”  och ”kunskapsinriktade” lärare. För de
musiska präglas undervisningen av upplevelsesidan och att musiken är till för alla. Dessa lärare
integrerar gärna andra ämnen (minst tre) med musiken och sysslar även ofta med dans, rörelse och
musikskapande. De kunskapsinriktade lärarna är styrda av tanken att eleverna skall lära sig något.
Integrering av andra ämnen samt dans och rörelse, förekommer sällan (Hähnel, Sandberg, Ödman,
1996). Dessa två lärarinriktningar tycker jag att man kan knyta till Sandbergs (1996) två
lärarkategorier (se ovan). Grahn Stenbäcks musiske läraren är samma lärare som Sandberg menar
ser mest till barnens personliga och sociala utveckling. Den kunskapsinriktade läraren står för samma
sak hos båda dessa författare.

Min åsikt är att musiklärare A har drag av båda dessa typer av lärare. Dock verkar han främst
bedriva sin undervisning utifrån en kunskapssyn. Dock med undantaget att han gärna låter barnen
spela på olika instrument. Betygssättningen och bedömningen av eleverna görs dock på ett mycket
mätbart sätt. En elev skall enligt den lokala arbetsplan som läraren arbetar utifrån, ”rytmiskt kunna
spela minst 3 ackord på valfritt instrument”. Detta är ett exempel som visar att läraren är inriktad på
en kunskap som är mycket mätbar och påtaglig. Kanske är det också så att Lpo 94 med sina ”mål att
uppnå” inbjuder till detta sätt att arbeta (framför allt i de högre stadierna)? Musikaliska upplevelser
och det de innebär för en viss individ, i det här fallet eleven, kan ju vara mycket svåra att mäta och att
sätta betyg på!

Utvärderingen av undervisningen verkar främst bestå av det som Sandberg (1996) kallar för en
”formell utvärdering med produktinriktning”. Detta innebär att läraren framförallt utvärderar sin
undervisning genom de olika typer av prov som barnen får göra. I detta fall består ”proven” av
läxförhör, specialarbete samt de uppspel som barnen gör på olika instrument. Läraren använder sig
av dessa prov för att kunna mäta vad eleverna har tillägnat sig genom undervisningen. Det är också
relativt lätt att på detta sätt få reda på vilka kunskaper som många elever verkar sakna. Sandberg
(1996) menar också att dessa resultat många gånger ligger till grund för hur läraren bedömer sin egen
undervisning. Detta stämmer i högsta grad i detta fall då läraren själv säger att han i läxförhören ser
vad han har misslyckats med i sin undervisning.

Jag tror att det är elevernas resultat som på många sätt styr denne lärares undervisning. Han
berättar hur han anpassar lektionerna till eleverna och att han många gånger måste avbryta en planerad
lektion för att göra något annat. Detta är naturligtvis en anpassning och påverkan av den elevgrupp
som just då befinner sig i klassrummet, men det är ändå bara en paus i det arbete som finns planerat.
Alla eleverna skall ju ta del av vissa moment (i det här fallet ganska många) under en ganska
begränsad tid. Läraren försöker säkert att ta till sig de förslag som eleverna varje termin lämnar till
honom, men med tanke på mängden av elever denne lärare undervisar tror jag ändå att detta är svårt.
Slutligen tror jag att det är den
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övergripande planeringen av saker som skall gås igenom i kombination med mätningen vad barnen
har lärt sig som främst formar denne lärares undervisning.

Den lokala arbetsplan som musikläraren har formulerat tillsammans med sina kollegor som
arbetar i samma stad är ganska så kortfattad. Dock tycker jag att den på ett kärnfullt sätt
sammanfattar de mål som anges i Lpo. Det är som Hugart (Hähnel, Sandberg, Ödman, 1996)
påpekar viktigt att de lokala målen är konkreta. Inte bara lärarna som använder dessa lokala mål som
ett stöd i formandet av sin undervisning skall förstå målen. Det är även viktigt att en förälder vid ett
utvecklingssamtal skall kunna ta del av och förstå det nedskrivna!

 Det som saknas hos lärare A är momentet som innehåller dans och rörelse. Varför man inte
tar hänsyn till denna aspekt av musikkunnande framgick aldrig i vår intervju. Även här tror jag Grahn
Stenbäcks (1995) ”kunskapsinriktade” lärare dyker upp. För denna lärartyp är det ju mycket
ovanligt att ta in dans och rörelse i musikundervisningen. Naturligtvis skulle det också kunna vara så
att man helt enkelt inte hinner göra detta med tanke på den redan ganska snålt avsatta tiden för
musikämnet. Kanske känner denne lärare att andra saker är viktigar. Många av eleverna (då främst
pojkarna) vill kanske  inte heller ”dansa”?  Eftersom denne lärare försöker bygga undervisningen på
saker som eleverna upplever som roliga kanske det bär honom mot att tvinga dem att dansa?
Tilläggas bör också att den musiksal som läraren huserar i är mycket trevligt iordningställd, men att
den av praktiska skäl inte passar för rörelseövningar. Man bör dock i detta resonemang komma ihåg
att de mål som finns i Lpo skall uppfyllas. Kanske skulle en samverkan med skolans gymnastiklärare
lösa detta problem?

När det gäller elevernas påverkan av sin undervisning får jag intrycket att denne lärare verkligen
försöker att forma undervisningen efter de förslag som eleverna lämnar in till honom i början av varje
termin. Efter att ha samtalat om hur musikläraren planerar sin undervisning får jag intrycket att det
flesta momenten som barnen får ta del av är ganska hårt planerade. Detta är visserligen
grovplaneringen och det är högst troligt att barnen egentligen bara kan påverka detaljerna i dessa
moment. Jag tror dock, vilket Granström och Einarsson (1995) också menar är vanligt, att läraren
styrs mera av det han anser vara viktigt för eleverna att kunna, än av deras förslag. Det ingår
naturligtvis också i lärarens yrkesroll att kunna balansera dessa två påverkansfaktorer. I Lpo 94 anges
i målen de saker som barnen skall uppnå. Det är lärarens skyldighet att se till att den undervisning som
bedrivs verkligen syftar till att resultatet blir ett uppfyllande av målen. Många gånger kan det nog också
vara så att elevernas påverkan av undervisningen åsidosätts på grund av lärarens vilja att ge dem
kunskap.

Eleverna som jag intervjuade verkade inte tycka att de påverkade undervisningen särskilt
mycket. Dock ansåg de också att det inte var något som de skulle vilja förändra eftersom allt man
gjorde under musiktimmarna var så roligt. Jag anser att om man på detta sätt kan få eleverna att
uppleva de olika momenten i undervisningen som positiva och roliga så har man nått väldigt långt.
Även om elevernas medbestämmande kanske är något begränsad så uppnår denne lärare ett positivt
klimat på musiklektionerna samtidigt som han i allra högsta grad verkar att nå upp till Lpo 94:s mål.

De saker som musiklärare A menar hämmar hans undervisning stämmer mycket väl överrens
med de svar som lärarna gav i den nationella utvärderingen 1989. Han menar framförallt att det är
klasstorleken som är det största problemet. Antalet elever får sedan till följd att materialet i
musiksalen inte räcker till. Det är i princip inte utrustningen i musiksalen som är för snålt tilltagen utan
klasserna som är för stora. Övriga svar som var vanliga i utvärderingen (Grahn Stenbäck, 1995) var
att lärarna kände att deras kompetens inte räckte till och att fortbildningen var för dålig. De som
svarade så var främst klasslärare som undervisade i musik. Detta skulle kunna förklara varför denne
lärare inte upplever detta som ett problem.
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han undervisar bara i musik och är utbildad till detta. Han har också en egen musiksal där bara han
undervisar och där allt material som behövs till undervisningen finns lättillgängligt. Detta innebär att
han inte möter de praktiska problem som många andra lärare i detta ämne ständigt måste brottas
med.

Musiklärare B tillhör utan tvekan den kategori av lärare som Grahn Stenbäck (1995) kallar för
musisk och Sandberg (1996), menar främst arbetar för att utveckla eleverna personligt och socialt.
Han påpekar att hans undervisning syftar till att ge barnen redskapen så att de kan fortsätta att
utvecklas musikaliskt. Samtidigt trycker han på vikten av att inte se musikämnet som ett isolerat ämne
utan att ta vara på dess integreringsmöjligheter med andra ämnen. Detta menar också Grahn
Stenbäck (1995) är typiskt för den musiske läraren som integrerar minst tre andra ämnen i sin
musikundervisning.  I detta fall består dessa bland annat av muntlig framställning, teater och dans.
Denne lärare har vissa drag från den  kunskapsinriktade läraren på grund av att han liksom lärare A,
har vissa moment i sin undervisning som alla skall få ta del av. Han vill ge dem den kunskap som
behövs för att kunna utvecklas och för att nå upp till målen i Lpo 94. Dock är det så att hans sätt att
se på undervisningen genomsyras av hans vilja till att barnen skall få arbeta mera individuellt och
utvecklas på så sätt. Han menar att bara för att en elev har nått upp till målen i Lpo, så säger inte detta
så mycket om denne elevs egentliga kunskaper. Det viktiga är som sagt att med hjälp av musiken ge
eleverna sådana upplevelser att de kan utvecklas vidare. Viktigt i undervisningen är också att skapa
en kommunikation och relation till eleverna. Jag är personligen helt övertygad om att detta verkligen
är utgångspunkten för att kunna leda eleverna vidare i sin utveckling. Om inte dessa två ingredienser
finns så spelar det helt säkert inte någon roll hur välplanerad undervisningen är i övrigt!

Eleverna som jag samtalar med ger dock inte intrycket av att denna kommunikation skulle leda
till något direkt elevinflytande. De verkar inte känna att de har mycket att säga till om vad det gäller
undervisningen. Kanske är det så att lärarens ambition är att lyssna till barnens förslag men att det
stökiga klimatet som tydligen förekommer i musiksalen hindrar dessa ambitioner att bli verklighet.
Läraren menar också att han ofta ändrar riktning under lektionerna tack vare (eller på grund av) att
något händer i salen. Han menar att han på detta sätt kan få en lektion att bli mycket givande trots att
den ursprungliga planeringen har lämnats. Jag tror verkligen att denne lärare arbetar mycket på detta
sätt och detta leder ju till att eleverna i allra högsta grad påverkar lektionernas utformande. Problemet
här är nog att eleverna är ganska omedvetna om sin egen påverkan. Detta kan också göra att de svar
de gav mig på frågan om huruvida de kan påverka undervisningen, kan vara ganska missvisande. Min
känsla är nämligen att denne lärare, jämfört med lärare A, i större utsträckning låter undervisningen ta
sin utgångspunkt hos eleverna. Båda har visserligen många inslag i planeringen som alla elever skall få
ta del av, men när det gäller utvärderingen av den kunskap som eleverna har erhållit skiljer de sig
ganska markant åt. Lärare A är, vilket jag tidigare har nämnt, mycket inriktad på produkten. I detta
fall vad eleven verkligen har lärt sig (Sandberg, 1996). Lärare B å andra sidan, låter barnen få ta del
av exempelvis spel på olika instrument, men kontrollerar inte vad de lärt sig på samma sätt. Detta har
helt säkert med hans syn på utveckling att göra. Kanske anser han att det är ointressant hur stor
färdighet barnet har på ett visst instrument så länge en positiv upplevelse med utveckling som följd har
ägt rum. Jag tror också att dessa båda olika sätt att utvärdera till en viss del hänger samman med att
lärarna delvis undervisar på olika stadier. På högstadiet där lärare A har en del av sin tjänst är det ju
viktigare att kunna mäta barnens kunskaper inför betygssättningen. Dock tror jag att det i grunden
beror på två olika sätt att se på kunskap.

Lärare B bedriver det Sandberg (1996) kallar för ”informell utvärdering med
processinriktning”. Denna form av utvärdering är den vanligaste när det gäller musikämnet och
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innebär en fortlöpande utvärdering grundad på elevernas reaktioner. Utifrån reaktionerna formas
sedan undervisningen för att fungera bättre. Lärare B berättar också att han på rasterna kan avgöra
om hans lektioner varit lyckade. Detta tillsammans med hans anpassning till eleverna under
lektionerna stärker mitt antagande i fråga om utvärderingsform. Sandberg (1996) menar att denna typ
av utvärdering är den mest oreflekterade formen eftersom läraren ofta är ganska omedveten den
självreflexion som äger rum. Att lyssna till eleverna på rasterna och att därigenom utvärdera
undervisningen är säkert värdefullt, men jag anser (med utgångspunkt i Sandbergs beskrivningar av
olika utvärderingsmetoder) inte att detta räcker som utvärdering!

Risken med denna typ av utvärdering är att planeringen av undervisningen blir ganska tillfällig
och kortsiktig. Planeringen ändras ju hela tiden för att passa eleverna (eller anpassas efter deras
reaktioner). Det är mycket möjligt att denne lärare har en bra förmåga att i stunden kunna forma sina
lektioner efter eleverna. Risken kan dock vara att eleverna får läraren att lämna sin planering för att
hålla dem sysselsatta.

Den lokala arbetsplan som jag har fått ta del av (se bilaga 2) tycker jag är bra. Den anger vad
barnen skall kunna i varje årskurs och är konkret och kortfattad. Det är svårt att avgöra hur mycket
denna arbetsplan egentligen påverkar musiklärarens planering. Han säger själv att den inte är det
första han tänker på när han planerar undervisningen. Han tar sin utgångspunkt i ”vad som är bäst för
barnen”. Planeringen blir då hans subjektiva uppfattning om vad som är viktig kunskap och vad
eleverna skall kunna. Man skulle dock göra det enkelt för sig om man menade att läraren inte gör sitt
jobb på grund av att han inte har Lpo eller den lokala arbetsplanen framför sig när han planerar. Vad
han än säger och tycker om målen så får jag ändå intrycket av att undervisningen uppfyller kraven som
Lpo ställer. Problemet med denne lärares planering är att han verkar ha en ganska vag uppfattning
om när de olika obligatoriska momenten skall genomföras. Detta tycker jag är en stor nackdel då
man på detta sätt inte kan tillämpa en vettig progression i svårighetsgrad när det gäller olika aktiviteter.
Jag tycker också att det är oroväckande att kontrollen av vad eleverna egentligen kan helt verkar
saknas. Det är mycket sympatiskt att se barnens sociala/personliga utveckling som det viktigaste att
uppnå, men jag personligen skulle gärna se att någon form av konkret kontroll av vad barnen lär sig
ägde rum.

Ytterligare kritik som kan vara befogad tycker jag är avsaknaden av musikhistoria i
undervisningen hos lärare B. Visserligen finns dessa moment angivna i den lokala arbetsplanen, men
under vårt samtal då nämner inte läraren musikhistoria som ett av de moment som alla elever får ta del
av. Jag håller tycker att det är mycket viktigt att eleverna får ta del av vårt musikaliska arv eftersom
detta är värdefull kunskap (precis som ”vanlig” historiaundervising).  Dessutom är det naturligtvis
viktigt på grund av att eleverna genom att få ta del av vårt kulturarv kan få värdefulla estetiska
upplevelser!

De saker som främst inverkar negativt på lärare B:s undervisning är musiksalen och de stora
klasserna. Musiksalen, som jag har sett, bekräftar verkligen det läraren har berättat i intervjun. Även
om ganska mycket utrustning finns så är det verkligen en lokal som inbjuder till oreda.

Även denne lärare nämner alltså klasstorleken som ett problem. I detta fall så hindrar den
honom i viss mån från att arbeta på det personlighetsutvecklande sätt han vill. Att arbeta med spel på
olika instrument blir till exempel ett riktigt hästjobb! Även denne lärare har en musiklärarutbildning
och inte heller han nämner något om att den egna kompetensen skulle vara ett hinder i undervisningen.

Jag är mycket nöjd med att jag fick tillfälle att intervju två så pass olika lärare under mina
fältstudier. Detta har gett mig en möjlighet att fundera mycket över dessa båda sätt att se på lärande
och vilka följder det får när det gäller undervisning och utvärdering. Vilken av de två lärarna som
bedriver den bästa undervisning är omöjligt att säga. Det är lätt att tro att den kunskapsinriktade
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läraren (lärare A) når bättre resultat eftersom han har en bättre kontroll på vad eleverna egentligen
kan. Hans utvärdering är mycket mera konkret. Grahn Stenbäck (1995) har efter att ha studerat den
nationella utvärderingen i musik kommit till slutsatsen att de musiska lärarnas klasser ofta ligger över
de kunskapsinriktade klasserna när det gäller kunskaper. Kanske kan det vara så att det klimat som
den musiske läraren försöker skapa i inlärningssituationen helt enkelt innebär en bättre grogrund för
kunskapen? Jag personligen har dock väldigt svårt att se att man inte skulle kunna arbeta musiskt och
samtidigt genomföra en fungerande utvärdering. Detta tycker jag inte att lärare B gör!

Det skulle vara intressant att följa en mellanstadieklass från varje skola upp på högstadiet för att
se hur de där står sig mot varandra när det gäller betyg. Detta ligger dock tyvärr inte inom ramen för
detta arbete.

Det välplanerade arbete som lärare A bedriver tycker jag är ett riktigt föredöme för alla
musiklärare. Eleverna har verkligen fått en positiv inställning till ämnet och det verkar vara en mycket
bra ordning på lektionerna. Hela musiksalen genomsyras också av denna ordning. Var sak på sin plats
i den trivsamma miljön som läraren har ställt i ordning. Detta saknar jag hos lärare B. Av förklarliga
skäl ser musiksalen ut som den gör, men jag fick genom samtalet med denne lärares elever också
intrycket av att oordningen även finns bland eleverna på lektionstiden. Jag tycker att detta är mycket
synd då läraren verkar vara mycket kompetent och skulle kunna ge eleverna väldigt mycket. Detta
skulle nog också kunna förbättras om lärarens planering av undervisningen var bättre och inte fullt så
påverkad av eleverna!

Slutligen tycker jag att det skulle ha varit intressant att fortsätta denna undersökning om hur
olika musiklärare arbetar för att uppnå målen i Lpo 94. Mina intervjuer grundar sig ju på två manliga
lärares sätt att arbeta. Båda dessa lärare har också arbetat ganska länge. Frågan är om resultatet hade
blivit ett annat om jag istället hade intervjuat en manlig och en kvinnlig musiklärare eller om jag
jämfört en nyutexaminerad lärares arbetssätt med en mera erfaren kollegas? Svaren på dessa frågor
ryms tyvärr inte i detta arbete men jag tycker att det skulle vara intressant om jag själv eller någon
annan fick tillfälle att fortsätta denna undersökning!
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