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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att belysa högstadieelevers syn på musiken som skolämne men även 

den musik som man spelar eller sjunger på fritiden. Resultatet är baserat på ett antal enkäter 

utlämnade till elever i årskurserna 7-9 från två olika skolor. Dessa resultat har sedan kategoriserats 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, såsom intelligenta och språkliga redskap, 

kommunikativa redskap samt fysiska verktyg och redskap. Utifrån dessa har sedan slutsatsen att 

elevers musicerande på fritiden påverkar till viss del deras kunskaper och betyget inom skolämnet 

musik.  

Mycket av lärandet i musiken bygger på att eleven ska kunna behärska olika begrepp och 

instrument, skillnader är att vissa elever besitter förkunskaper inom musiken och att detta i sin tur 

påverkar betyget. Resultatet har visat att skillnaden mellan de elever som går i musikskola och de 

som inte gör det är en fråga kring kunskaper i att spela och/eller behärska noter och ackord. 

Däremot finns ingen tydlig skillnad kring betygen utan alla elever ser ut att ha samma möjligheter 

att nå höga betyg i musiken. Andra resultat är att elevernas uppfattning kring innehållet i 

musikundervisningen skiftar och även om man går i samma klass och får samma kunskaper så 

uppfattar eleverna kunskapen på olika sätt.  

 

Sökord: Kursplan i musik, Högstadiet, Musikundervisning, Musikskola, Sociokulturellt perspektiv 
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Bakgrund  

Musikexporten i Sverige bygger mycket på den musikutbildning som finns i landet. Detta har lett 

till att Sverige är det tredje största musikland i världen per invånare efter USA och Storbritannien. 

Ekonomiskt sett omfattar musikexporten 5% av Sveriges bruttonationalprodukt (Bnp) och ca 

280 000 personer arbetar på något sätt med musik.1 Med tanke på att Sverige är ett rätt litet land 

så är det en betydande export.  

Bakgrunden till den Svenska musikexporten står att finna i fyra olika system: musiken i 

grundskolan och gymnasiet; de kommunala musikskolorna/kulturskolorna, studieförbunden samt 

den högre musikutbildningen vid universitet eller högskola.2 Musiken i skolan finns för alla elever, 

det är samtidigt en arena där nyinkomna barn eller ungdomar får möta sina klasser och arbeta 

tillsammans med varandra och utveckla sitt språk.3 Musikutbildning i kulturskolan engagerade år 

2012 hela 157 641 elever mellan åldrarna 6-20 år över hela landet. Detta är då fördelat på 273 

musik och kulturskolor i nästan hela landet.4 Denna uppsats kommer främst att behandla 

musiken i verksamheter för barn, det vill säga musiken som finns i grundskolan samt den 

kommunala musikskolan/kulturskolan. 

Musikutbildningen för barn och ungdomar Sverige kan delas in i två olika kategorier, den 

obligatoriska och den frivilliga. Då ordet obligatorisk har flera olika meningar så kommer 

nationalencyklopedins mening bakom obligatorisk skola att användas. Där menar man att 

obligatorisk är något man är förpliktad eller tvungen att delta i.5 Den obligatoriska 

musikundervisningen är den undervisning av musik som man finner i grundskolan, skolämnet 

Musik eller i gymnasiet under estetisk verksamhet. Motsatsen till den obligatoriska 

musikutbildningen är den frivilliga musikutbildningen. Med detta hänvisas till den 

musikutbildning som sker utanför skolans ramar. Dessa musikutbildningar kommer från de 

kommunala musikskolorna eller kulturskolorna, privata musikskolor som popskolor eller 

rockskolor. Andra alternativ är kyrkliga körer och orkestrar, studieförbund eller grundkurser i 

musik via internetsajter.  

Musikämnet i grundskolan ska vara till för alla, barn då Sverige har allmän skolplikt. Samtidigt 

finns det elever som utövar musik på fritiden, både i hemmet men även inom den kommunala 

                                                 
1  http://www.regeringen.se/sb/d/8224/a/75126 2013-09-02 
2  Lindgren, Patrik (2013) Den Svenska musikindustrin c.1990-2012 s. 19 
3  Skolinspektionen (2011) Musik i grundskolan – Är du med på noterna rektorn 2011:5 s. 26 
4  http://www.smok.se/sites/smok.se/files/1304nulagesrapport_resultat.pdf 2013-09-10 
5  http://www.ne.se/obligatorisk-skola?i_h_word=obligatorisk; http://www.ne.se/obligatorisk  2013-11-01 

http://www.regeringen.se/sb/d/8224/a/75126
http://www.smok.se/sites/smok.se/files/1304nulagesrapport_resultat.pdf
http://www.ne.se/obligatorisk-skola?i_h_word=obligatorisk
http://www.ne.se/obligatorisk
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musikskolan eller kulturskolan eller inom någon annan organisation.6 Ändå finns det stora 

skillnader över hela Sverige när det gäller kvaliteten på undervisningen samt lokalerna som 

undervisningen sker i. Något som påpekas av bland annat Skolinspektionen i deras 

kvalitetsrapport från 2011 och Lärarnas Riksförbunds rapport från 2013.7 Dessa studier och 

rapporter påvisar att det finns skillnader mellan skolorna inom samma kommuner där kvaliteten i 

musikundervisningen är skiftande. Dock så bygger dessa ovannämnda studier främst på ett 

lärarperspektiv, enda undantaget är Skolinspektionens rapport som har bägge perspektiven. Men 

hur ser eleverna på sin egen musikundervisning? Bergman visar på en annan skillnad inom 

skolmusiken och det är då vissa elever som spelar musik på fritiden har förkunskaper inom 

musiken som kan hjälpa eleverna i musikundervisningen. Men hur mycket spelar dessa skillnader 

in när det gäller musiken i skolan och betyget i musik. Är det så att eleverna märker skillnaderna 

eller sina egna fördelar mot andra elever?  

Uppsatsen kommer att fokusera på högstadieelevernas syn på på musikämnet samt kopplingen 

mellan eget musicerande på fritiden och kunskaper i musiken.  

Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras forskning kring den obligatoriska musikundervisningen, det vill säga 

musiken i grundskolan. Därefter kommer tidigare forskning kring den frivilliga 

musikutbildningen via kultur eller musikskolor att presenteras.  

Både frivillig och obligatorisk musik runt skolan 

Bland de forskare som har studerat både musik i skolan och på fritiden är Åsa Bergman. Bergman 

har gjort en etnografisk studie på hur elever i högstadiet, klass 7-9, arbetar med och lyssnar på 

musik både i skolan samt på sin fritid, det vill säga de musikaliska handlingar som eleven gör.8 De 

metoder som har använts var fältanteckningar från observationer, anteckningar från informella 

samtal och interjuver.9 Dels så har studien undersökt de fält som utgör skolan som musikmiljö 

men även musikundervisning i skolan. Under rubriken skolan som musikmiljö beskriver Bergman 

hur både vaktmästare och idrottslärare hjälper till att påverka eleverna med hjälp av musiken. 

Exempel på påverkan är att eleverna blir mer harmoniska eller lär sig använda rytmen för att öka 

                                                 
6  Skolinspektionen (2011) s. 10f 
7  Skolinspektionen (2011) s. 20f; Hillgren Ryrholm, Charlotte (2013) Kan ni höra folkets sång s. 18; Ling, Elsie (2012) 
Att hålla takten med styrdokumenten s. 65f; Lärarnas Riksförbund (2013) Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola 
2013-04 
8  Bergman, Åsa (2009) Växa upp med musik s. 18 
9  Bergman (2009) s. 17 
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takten på gymnastiken.10 Bergman nämner att eleverna har med sig olika föreställningar kring 

musiken som kommer från olika medier, något som även Skolverket vill att man ska ta upp enligt 

kommentarmaterialet.11 Hon diskuterar även vikten av musiken som identitetsskapare inte bara i 

skolan men även på fritiden. Samt att vissa fritidsintressen ökar möjligheten att få ett bra betyg 

och nå målen. Hon sammanfattar det:  

De ungdomar som spelade i ett eller flera band på fritiden visade sig ha avsevärt mycket lättare att 
utföra uppgifterna på egen hand, och de agerade under detta lektionsmoment med en större 
självsäkerhet, än de som inte hade det. Det innebar också att de med erfarenhet från rockskolan 
hade bättre förutsättningar att nå upp till de mål som formulerats i kursplanen.12 

Att musicera på fritiden, i kulturskola eller liknande, är viktigt för att eleverna ska kunna bli mer 

självsäkra under vissa lektionsmoment. Eftersom alla elever inte har samma musikaliska bakgrund 

så skapar detta en ojämnhet mellan eleverna i klassen, mellan olika kunskaper samt att en del 

elever behöver betydligt mer tid för att lösa uppgiften än andra. Detta är även något som 

Skolverket har kommit fram till i sin rapport om musiken i grundskolan 2011:5.13  

Den obligatoriska musiken i skolan 

Hillgren Ryrholm har undersökt hur olika lärare i grundskolan arbetar utifrån den nya läroplanen 

och då med bland annat populärmusiken, men även hur situationen i klasserna som lärarna har 

ser ut allt utifrån givna ramfaktorer. Vanligast är att en lärare i skolan har helklass och då är det 

svårt att hinna tillgodose alla elevers behov.14  Även Mats Andersson påpekar vilken betydelse 

ramfaktorer så som tid, utbildning hos läraren och instrument i klassrummet har för 

musikundervisningen. Det Andersson främst har sökt efter är hur elever i årskurs 9 upplever 

musikens legitimitet och funktion samt vilken attityd eleverna har till musiken.15 Anderssons 

undersökning bygger på den nationella utvärderingen av musikämnet 1992 samt Skolverkets 

rapport om musik i årskurserna 2 och 5. Liksom Bergman så bygger Anderssons studie på den 

äldre läroplanen från 1994 samt den nyare kursplanen i musik från 2000  

Andra som har forskat kring den obligatoriska musiken är Elsie Ling och Mia Persson. Medan 

Ling fokuserar på att undersöker hur de statliga kraven på musikundervisningen har förändrats 

från den första läroplanen 1962 och fram till den senaste läroplanen 2011 samt med syftet att titta 

på elevernas förutsättning att nå målen i musiken.16 Persson undersöker istället sången i skolan 

samt hur man kan arbeta med att få elever börja sjunga. Både Ling och Persson använder 

                                                 
10  Bergman (2009) s. 50 
11  Bergman (2009) s. 132, Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i musik s. 17 
12  Bergman (2009) s. 209 
13  Skolinspektionen (2011) s. 10 
14  Hillgren Ryrholm (2013) s. 20 
15  Andersson, Mats (2000) Hur upplever elever i grundskolan musikämnet s. 26; 52 
16  Ling (2012) s. 2 
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intervjuer i sina studier och gemensamt med Hillgren Ryrholm så har dessa tre använt intervjuer 

med lärare för att söka sina svar. Det Ling får fram i sitt resultat är att de förutsättningar som 

eleverna har är beroende på läraren och lärarens förmåga att skapa en god undervisningssituation, 

där lokaler och utrustning spelar en stor roll, vilket även Andersson och Hillgren Ryrholm visar 

på, men även Skolverket har uppmärksammat detta problem. Även kunskapen och kompetensen 

hos läraren är en viktig aspekt. Problemet i skolan är dock att det inte alltid finns de 

förutsättningar som krävs i läroplanen ute i skolorna, man saknar utrustning, klassrum för 

musikundervisning och tid för planering för att kunna hinna med alla delar, detta varnar även 

Lärarnas riksförbund om i sin sammanställning från 2013. 17  

I likhet med Ling så har Persson har valt att fokusera på lärarens uppfattning av kraven kring 

momenten sång och och instrumentalundervisning men då utifrån den äldre kursplanen i musik 

från 2000.18 En av slutsatserna som Persson drar är att sångundervisningen framförallt handlar 

om att läraren ska få eleverna att vilja och våga öppna munnen och sjunga. Ett annat resultat är 

att musiklärarna inte tycker att tekniken bakom sången är inte lika viktig.19  

Den frivilliga musiken i skolan 

Det finns många som har forskat kring musik- och kulturskolan. Holmberg menar i sin 

avhandling att utbildningen i musik och kulturskola skulle kunna beskrivas som en del i det större 

utbildningsfältet som rör musiken, där denna verksamhet är förbunden med skolans 

musikundervisning både på grundnivå och gymnasienivå.20 Holmberg talar om en 

maktförskjutning från att läraren har all kunskap som eleverna ska reproduceras till att eleverna 

får större möjlighet att ta med sin egen musik i undervisningen. Samt att eleverna inte längre 

accepterar lärarnas överhöghet.21 Och i likhet med Ryrholms resultat från lärare i ämnet musik i 

grundskolan så blir det en förändring när man utgår ifrån elevernas kunskaper och intressen.22 

Holmberg menar att denna förändring, från lärarens makt till elevens makt blir som en nöjespark 

för egobarn där de ges en fullständig frihet att skapa en fritidssysselsättning för dagsaktuella 

önskemål.23 Utöver detta så kan Holmberg visa på att tillgängligheten för barn att vara med i en 

musikskola hänger dels på föräldrarnas ekonomi, då de flesta musikskolor tar ut en terminsavgift. 

Lärarna på musik och kulturskolorna ser även sambandet mellan höjd avgift samt minskat antal 

                                                 
17  Ling (2012) s. 65f; Hillgren Ryrholm (2013) s. 18ff; Skolinspektionen (2011) s. 19; Lärarnas Riksförbund (2013-04) 
18  Persson, Mia (2010) Nu ska vi sjunga! s. 21f 
19  Persson (2010) s. 43 
20  Holmberg, Kristina (2010) Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad s. 15 
21  Holmberg (2010) s. 172 
22  Holmberg (2010) s. 173; Hillgren Ryrholm (2013) s. 29f 
23  Holmberg (2010) s. 175 
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elever.24 En annan skillnad som Holmbergs resultat pekar på är att elever som går i musikskola får 

fördjupade kunskapen inom sitt instrument, något som elever i grundskolan ofta inte får. 

Skillnaden finns dels i att lärarna på musikskolan kan och har oftare möjlighet att ge eleverna 

utmaningar på olika kunskapsnivåer då de sällan har en helklass. Musikläraren i grundskolan 

måste hela tiden se till att alla elever får samma kunskaper inom ramen för kursmålen.25   

En annan forskare inom fältet för den frivilliga musiken är Lidén som har studerat barns 

musicerande utifrån ett barns perspektiv och barnperspektiv i åldrarna 10-13. Till skillnad från 

Holmberg så visar Lidén att eleverna i hennes studie inte alls tar över den bestämmande rollen i 

undervisningen och att eleverna känner att de kan vara med och påverka litegrann, som 

exempelvis få välja en av flera låtar som läraren har med sig. Utöver att kunna påverka 

repertoaren vill eleverna kunna påverka längden på undervisningen så att den blir längre eller är 

förlagd närmre hemmet. I Lidéns studie framkommer även att vissa elever tycker att det är bra att 

läraren bestämmer repertoaren då eleverna får möjlighet att möta en större musikalisk bredd 

genom läraren. 26 Andra faktorer som eleverna tar upp är speltekniska svårigheter, vilket även 

märks i den obligatoriska musiken. Även elevernas frustration ibland när lärandet går långsamt 

eller att man får vänta på andra i gruppen kommer fram vid intervjuerna. De svarande är också 

helt överens om att alla kan lära sig att spela instrument.27  

Teori 

Bergman visar på i sin studie att elever som studerar musik på sin fritid har lättare att nå målen i 

skolämnet musik. Detta resultat har Bergman kommit fram till under en längre 

observationsstudie men hon har inte vidareutvecklat detta resultat.28 I sitt teoriavsnitt diskuterar 

hon kring vad det är som elever lär sig under musiklektionerna inte bara har en relation till 

lärarens kunskap, lektionens innehåll, eller hur lektionstillfället organiseras,  men även de 

förkunskaper som varje elev har med sig från tidigare erfarenheter.29 Sen är det inte alla 

erfarenheter som är meriterande, och vilka av de tidigare kunskaperna som har betydelse 

förändras över tiden. Det som krävdes av eleverna i Bergmans studie är inte detsamma som krävs 

av eleverna i denna studie, skillnaden ligger i att studierna är baserade på olika läroplaner och 

kursplaner för musiken. Och i det finns skillnaderna i vad eleverna måste uppnå som krav i 

                                                 
24  Holmberg (2010) s. 173 
25  Holmberg (2010) s. 179; Hillgren Ryrholm (2013) s. 20 
26  Lidén, Ellinor (2007) Jag vill nog bara lära mig s. 71 
27  Lidén (2007) s. 50ff 
28  Bergman (2009) s. 209 
29  Bergman (2009) s.12   
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dagens skola och det som var mål att sträva mot enligt LPO 94.30 Enligt Bergman och Säljö är det 

sociokulturella perspektivet ett sätt att uppfatta den kunskap och färdighet som en människa har 

och utvecklar samt hur dessa står i relation till de krav som finns för att vi ska kunna fungera i ett 

samhälle eller i en kultur.31 Hon tar även upp att två personer i en klass kan uppfatta samma 

företeelser på olika sätt och dessa tolkas även av personerna på olika sätt.32 Bergman använder 

även ett genusperspektiv i sin studie, och undersöker skillnader mellan förväntningarna på 

könsroller, vilket inte kommer att hanteras i denna studie.33 Bägge perspektiven samlas i 

Bergmans intresse för ”hur kunskap om musik utvecklas både på formell väg under 

musiklektionerna och på informell väg i samvaron med kamraterna under skoldagarna”.34 I sin 

studie använder sig Bergman av ett synsätt hämtat från Säljös sociokulturella perspektiv, och det 

handlar om hur man ser på lärandet och kunskapsutvecklingen med utgångspunkt i praktiska 

handlingar och operationer inom skolans verksamhetssystem. Ett verksamhetssystem är något som 

har en övergripande status i samhället och har utvecklats under en lång tid. Handlingar är då 

exempelvis de lektioner som läraren har där eleverna är deltagare i, medan operationer handlar om 

mindre aktiviteter kopplade till just handlingarna.35  

Det sociokulturella perspektivet kan beskrivas utifrån lärandets olika situationer, Säljö beskriver 

detta som: 

Individer handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man 
medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss 
verksamhet. Detta är den grundläggande analysenheten i en sociokulturell tradition; handlingar 

och praktiker konstituerar varandra.36  

Inom ramen för det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling har Säljö gjort följande 

differentiering av praktiskt lärande:  

1. Utveckling samt användning av språkliga och intelligenta redskap, vilket bygger på hur 

elever bygger upp kunskaper kring viktiga begrepp inom ämnet samt elevernas egna 

uppfattningar.37 

2. Utveckling samt användning av fysiska redskap, vilket står för föremål som dator, 

musikspelare, penna och papper eller liknande.38   

                                                 
30  Ling (2012) s. 68 
31  Bergman (2009) s. 11; Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken s. 18 
32  Bergman (2009) s. 11; Säljö (2000) s.25  
33  Bergman (2009) s. 11 
34  Bergman (2009) s. 14 
35  Bergman (2009) s. 133 
36  Säljö (2000) s. 128 
37  Säljö (2000) s. 22 
38  Säljö (2000) s. 23 
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3. Kommunikation sett ur perspektivet hur människor arbetar tillsammans i olika kollektiva 

sammanhang, vilket ur ett skolperspektiv handlar om att eleverna kommunicerar med 

varandra eller med läraren för att klara en uppgift.39  

För att kunna använda dessa tre delar av lärandet i analysen och kategoriseringen av enkäten så 

har dessa anpassats till ämnet musik och aspekter av musikämnet som undersöks med hjälp av 

enkäten.  

I samband med musikämnet avser begreppen intelligenta och språkliga redskap de ord och begrepp 

som finns kring musiken, exempelvis begrepp så som noter och ackord. Men det innefattar även 

fakta om viktiga musikhistoriska epoker40 och musikstilar i musikhistorien. Även elevernas egna 

uttryck kring musiken, om den är rolig eller tråkig är en del av dessa redskap.  

Även kommunikation kan utgöra ett redskap för lärande – i detta begrepp finns den viktiga 

kommunikationen mellan musikläraren och den kunskap som läraren kan förmedla i denna 

kommunikation, men även kommunikationen mellan elever finns i detta begrepp. Hur elever ser 

på andra elever och jämförelsen mellan varandras kunskaper. Även sång kan utgöra ett 

kommunikativt redskap och ingår i denna kategori. Även den skriftliga kommunikationen är 

viktig i skolan och denna har även varit viktig och central i denna enkätstudie.41 

Fysiska verktyg och redskap – är något konkret som går att ta på. Begreppet verktyg avser här de 

instrument som eleverna arbetar med för att kunna uppnå ett betyg, exempelvis trummor, piano 

eller gitarr. Begreppet redskap avser här de hjälpmedel som står till buds för undervisningen via 

datorer bland annat finns de olika program som är tillgängliga för skapa musik i 

musikundervisningen, bland dessa program finns Garageband, Sibelius, Pro tools samt Cubase. 

Garageband är det enda av ovanstående program som inte kräver tillgång till en dator utan 

fungerar även via Ipad eller Iphone.  

Dessa ovanstående redskap är ständigt föränderliga, vissa mer än andra. Några av redskapen är 

helt beroende på den kunskap som pedagogen besitter. Förändringen handlar om bland annat  

barnens utveckling av dessa redskap, som dels kan beskrivas som en form av det praktiska 

                                                 
39  Säljö (2000) s. 23 
40  Inom musiken används, liksom inom andra konstarter, begrepp för epoker som genom historien uppvisat 
särskilda stildrag. Därmed avser vissa begrepp både den tidsmässiga utsträckningen och utmärkande stildrag. Dessa 
epoker och stilar är bland andra (i kronologisk ordning): Renässansen, barocken, wienklassicismen, romantiken, 
impressionismen, expressionismen och modernismen. (wikipedia.org 2013-12-19) 
41  Säljö (2000) s. 157 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Epok
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A4ssansens_musik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Barockens_musik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wienklassicism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Romantikens_musik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Impressionism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Expressionism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Modernism_%28musik%29
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lärandet. Men det handlar även om pedagogernas aktiva utveckling av barnens användning av 

dessa redskap.42  

Syfte och frågeställning  

Denna studie syftar till att undersöka hur högstadieelever ser på ämnet musik i skolan samt 

relationen mellan eget musicerande och kunskaper i musikämnet. Samt om eleverna själva 

uppfattar att det finns fördelar när det gäller att nå kursmålen i musik, samt få högre betyg genom 

att musicera utanför skolan. För att kunna se vilka kunskaper eleverna har utifrån sitt lärande i 

musiken, har Säljös tre kategorier använts för att särskilja och kategorisera olika sorters lärande 

och kunskaper.   

Följande forskningsfrågor har konstruerats:  

 Hur ser högstadieelever på skolämnet musik?  

 Vilka instrument använder högstadieelever när de musicerande på fritiden.  

 Hur ser högstadieelever på sina kunskaper om musik i förhållande till betyget i 

musikämnet? 

 Hur uppfattar högstadieelever att eget musicerande påverkar betyget i ämnet musik? 

Metod  

Metoden som använts i denna studie är en enkät43 som har lämnas ut till ett antal elever i 

högstadiet i samma kommun. Metoden är vald utifrån frågeställningen att ta reda på hur elever 

ser på musiken i skolan och på fritiden. Det är alltså en summering av elevernas åsikter som 

efterfrågades i denna undersökning. Att lämna ut och samla in enkäter under en lektion ses som 

en fördel då man vet i förväg när man får in svaren till skillnad från att lämna ut enkäten via 

webben och skicka en länk till alla elever. Dessutom blir svarsfrekvensen högre när man delar ut 

enkäten personligen.44 En webbenkät hade krävt tillgång till elevernas mejl, samt en väntan på 

svaren, samt en svårighet att förutsäga när svaren kommer in. Enkäterna har delats ut under 

lektionstid på två olika skolor, i den ena skolan hjälpte en musiklärare till att samla in enkäterna 

och i den andra skolan stod jag själv för insamlingen.  

                                                 
42  Säljö (2000) s. 71 
43  Se Bilaga 1 
44  Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (2012) Metodpraktikan s. 234 
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Etiska aspekter på metoden 

När enkäten har delats ut har samtliga elever fått information om att deras deltagande är frivilligt 

och att man inte behöver skriva namn på enkäten. Denna instruktion om anonymitet står även på 

ingressen till enkäten. Enkäten är dessutom frivillig att fylla i, men kommer att lämnas ut under 

ett lektionstillfälle. Att eleverna dels har fått möjligheten att välja om de vill delta samt att de är 

anonym kan påverka svaren i enkäten. Då alla enkäter är anonyma behöver eleverna inte känna 

press på att svara på ett visst sätt. En annan aspekt på etiken och för att skydda elevernas identitet 

i denna studie är att enkäten inte är digital. Hade enkäten funnits på nätet så hade detta krävt 

tillgång till samtliga elevers mejladresser, vilket då i sin tur kräver inloggning via skolornas interna 

mejlsystem. Då detta inte är möjligt för en studie på denna nivå samt att svarsfrekvensen ökar vid 

personlig utdelning så har den senare metoden för enkät använts. 

Urval 

Enkäten har delats ut till högstadieelever på två olika skolor inom samma kommun, dels för att 

kunna samla in ett större material samt att eleverna i skolorna har olika bakgrunder. Den första 

skolan är väldigt homogen med elever från liknande bakgrunder och få elever med annan 

bakgrund än svensk. Den andra skolan istället mer heterogen med många elever med annan 

bakgrund än svensk, i denna skola finns även musikprofilklasser som har mer musik än andra.  

Bakom begränsning med att välja högstadieelever för enkäten ligger dels i kursplanen i musik, 

som spänner över årskurserna 7-9, samt att musiklärarna i denna kommun samarbetar med 

varandra för att ha liknande bedömningssteg för betyget mellan skolorna. En annan anledning till 

denna begränsning är att alla elever på högstadiet läser musik, medan på gymnasiet så är det bara 

ett fåtal som läser musik då det i gymnasiet är en valbar kurs att läsa. Fördelen med att undersöka 

hur högstadieelever ställer sig till musiken är för att se den större bilden som finns i grundskolan 

bland eleverna. En aspekt som inte kommer att behandlas i denna studie är genus då frågorna 

handlar om hur högstadieelever uppfattar musiken och inte manligt eller kvinnligt musicerande. 

Studien kommer inte att behandla socioekonomiska orsaker bakom elevernas musicerande dock 

så finns det som Holmberg visar på en koppling mellan socioekonomisk och musicerande 

utanför skolan.45 Istället är det Säljös sociokulturella perspektiv på lärandet som hamnar i fokus 

för frågeställningen.  

                                                 
45  Holmberg (2010) s. 173 
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Enkäten 

Frågorna i enkäten bygger till en viss del på den nya läroplanen LGR 2011 samt kursplanen i 

musik från samma år.46 Enkäten är indelad i fem olika delar, den första delen behandlar frågor om 

kön samt ålder och vilken årskurs eleven tillhör. Detta för att kunna kategorisera svaren utifrån 

årskurs eller kön. Nästa två delar handlar om den obligatoriska musiken, först med fokus på 

betyg och sedan med fokus på lektionsinnehåll utifrån de momenten som finns i kursplanen för 

musik. Denna del av kursplanen har tolkats och anpassats för att passa mot en enkät. Bland annat 

har meningen ”Ackord och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton och 

taktarter”47 tolkats enligt följande: ackord och melodiinstrument har tolkats som piano eller gitarr, 

slagverk har tolkats som trummor. Del fyra i enkäten berör frågor om den frivilliga musiken, där 

elever förväntas svara på om man spelar eller sjunger utanför skolan och om eleverna har något 

band till musik eller kulturskolan på orten. Sista delen berör frågor som eleverna ska ta ställning 

till, här är frågorna blandade mellan elevernas eget tyckande kring musiken, vad man saknar eller 

inte saknar och åsikter kring kunskap. Frågorna i enkäten har sedan kategoriserats efter de tre 

redskapen från Säljös teori om sociokulturellt perspektiv.48 Intelligenta och språkliga redskap, fysiska 

redskap och verktyg samt kommunikation som redskap. Den största delen av studien bygger på 

kommunikationen med eleverna utifrån deras skriftliga svar i enkäterna.  

Dataarbetning och dataanalys 

Då alla enkätsvar är anonyma så kommer enkäterna att delges en identifikation, exempelvis 

IS130801. IS är då skolans initialer så att man inte blandar ihop olika skolor, 13 står för årtalet, 08 

står för vilken årskurs och den sista siffran 01 är en slumpad siffra som varje enkät får så att alla 

ska ha en egen identifiering. Samtliga enkäter har sedan sammanställts i ett excel-dokument för 

att kunna bygga upp resultatet och ta ut olika variabler inför analysen av data. Totalt sett har 201 

högstadieelever från två skolor deltagit i studien.  

Frågorna i enkäten har behandlats på två olika sätt. Det första varianten är procent och de svar 

som är presenterade med denna variant utgår ifrån samtliga svarande i enkäten. Detta innebär att 

även tomma rutor från enkäterna är medräknade i summeringen. Procenten är uträknad ifrån 

helheten på 201 enskilda enkäter. Den andra varianten behandlar en mindre mängd svarande 

utifrån specifika variabler, exempelvis antalet elever som har svarat jakande på frågan om de 

spelar eller sjunger i musikskolan. Här är det ingen fråga om helheten utan hur många som har 

svarat vissa givna variabler.   

                                                 
46  Skolverket (2011) ››Kursplan Musik‹‹ i Läroplan för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
47  Skolverket (2011) ››Kursplan Musik‹‹ s.102 
48  Säljö (2000) s. 23  
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Resultat  

Denna del av uppsatsen kommer att behandla analysen av enkäterna. Resultatet kommer att delas 

in i tre rubriker: Intelligenta och språkliga redskap, Kommunikation som redskap samt Fysiska 

verktyg och redskap.  

Intelligenta och språkliga redskap 

I denna kategori finns delarna betyg och om man anser att betyget stämmer med den kunskap 

som eleverna känner att de besitter inom musiken. Även information om röstvård och 

information kring ackord och noter hör hemma under de intelligenta och språkliga verktygen. 

Musikhistoria har också en plats under dessa redskap som berör elevers kunskapsutveckling kring 

viktiga begrepp inom ämnet. Här finns också elevernas egna uppfattningar kring musiken och 

deras kunskaper inom ämnet.  

Musiken i skolan 

Figurerna 1 och 2 visar hur betygen är fördelade i procent över de två skolor som har varit med i 

enkätstudien. Då betygsskalan är indelad i sex steg, från A-F så är cirkeldiagrammet indelat i dessa 

steg. Det finns även ett sjunde steg och det är de elever som inte kommer ihåg eller har angivet 

sitt betyg i enkäten. Resultatet visas i procent per skola för att dels visa och peka ut skillnader 

eller likheter mellan de olika betygsättningen i de olika skolorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Betygsfördelningen i BS skolan.  
Denna figur visar föredelningen av betyget över samtliga årskurser i skolan BS. Det mörkblåa fältet med 
4% är elever med betyget A. Det röda fältet med 10% är elever med betyg B. Det gröna fältet med 29% 
är elever med betyg C. Det lila fältet med 25% är elever med betyg D. Det ljusblåa fältet med 16% är 
elever med betyg E. 0% är de elever som har angivit betyget F i detta fall ingen. Det ljusaste fältet med 
16% är elever som inte har angivit sitt betyg. 

I figur 1 ser man att en stor del av de svarande på BS skolan har betyget minst godkänt, ingen 

elev har angett sitt betyg som underkänt i musiken, däremot är det 16% som inte anger vad an 

har fått för betyg. Att så många inte uppger sina betyg i enkäten kan bero på lite olika faktorer, 

exempelvis har kanske läraren inte gått igenom med i hur de ligger till betygsmässigt och några 
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elever skriver att de inte vet sitt betyg eller uppvisar en osäkerhet genom att skriva vid sidan av 

betyget tror det. Andra elever har även valt att inte skriva ner sitt betyg, av egna valda orsaker. De 

svarande har även fått frågan huruvida betyget stämmer med deras egna uppfattade kunskaper 

inom musiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Betygsfördelningen i IS skolan.  

Denna tabell visar fördelningen av betyget över samtliga årskurser i skolan IS. Det mörkblåa 
fältet med 4% är elever med betyget A. Det röda fältet med 8% är elever med betyg B. Det 
gröna fältet med 22% är elever med betyg C. Det lila fältet med 31% är elever med betyg D. 
Det ljusblåa fältet med 27% är elever med betyg E. Det orange fältet som markeras av 1% är 
elever med betyg F. Det ljusaste fältet med 7% är elever som inte har angivit sitt betyg. 

I figur 2 har de svarande på IS skolan i likhet med de svarande på BS skolan svarat att de har 

minst godkänt i musik. Skillnaden mellan skolorna ligger mer i att eleverna i IS skolan är mer 

säkra på sina betyg och det är endast 7% som inte kan eller vill ange sitt betyg. Andra skillnader är 

att denna skola har elever som går en musikprofil, det vill säga att de läser mer musik per termin 

än sina klasskamrater. Trots denna skillnad så påminner uppdelningen av betyget på de båda 

skolorna varandra. Det är antingen få eller inga elever anger sitt betyg som F, endast 1% av de 

svarande från IS skolan anger sitt betyg som underkänt. 

Undersöker man istället om eleverna anser att deras betyg stämmer med deras egna kunskaper i 

musik så anser 35% av alla svarande att det stämmer, 47% att det stämmer någorlunda och 8% av 

de svarande ansåg att deras betyg inte stämde med den kunskap som man har. 13% av det totala 

antalet svarande valde att inte svara på detta påstående. Och oavsett om man anser att betyget 

stämmer eller inte stämmer med sina kunskaper så anser 86% av alla elever i studien att de har en 

möjlighet att påverka sitt betyg i musiken. Samtidigt finns det ett mörkertal på elever som inte vill 

eller kan ange huruvida de som elever anser att de kan påverka sitt betyg. Detta mörkertal uppgår 

till 4% av de svarande. Åsikterna i huruvida man kan påverka eller inte påverka betyget går isär 

lite och de som anser att man inte kan påverka har en blandad bakgrund, de går i olika klasser och 

årskurser samt en ganska jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Inte heller betyg finns som 
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en gemensam nämnare för dessa, dock är det fler elever från BS skolan som anser att de inte kan 

påverka betyget än de som kommer från IS skolan.  

Lektionsinnehåll i musiken 

Enligt den nya kursplanen i musik så ska eleverna arbeta med olika språkliga verktyg inom 

musiken såsom röstvård, noter och ackord.  

Röstvård 

Röstvård är viktig men det är inte alla lärare som tar upp vikten av att värma upp rösten innan 

man ska sjunga mycket.49 Men röstvård handlar om mer än bara hur man sjunger upp och värmer 

upp rösten, det handlar om hur rösten fungerar som instrument, vad som händer med rösten i 

tonåren, hur man andas när man sjunger och så vidare. I kursplanen för musik står det följande: 

”Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till 

hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas”.50 Nedanstående figur visar om eleverna 

anser att de ha fått information om röstvård. Cirkeldiagrammet är indelat i fyra svarsalternativ, 

stämmer bra, stämmer någorlunda, stämmer inte alls samt blankt för de elever som inte har fyllt i något 

svarsalternativ. Resultatet presenteras i procent av totala antalet inlämnade enkäter. 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 3 Röstvård.  

Denna figur visar hur eleverna förhåller sig till påståendet om att de har arbetat med röstvård. 
Detta är en total sammanställning över alla svarande från olika årskurser och skolor. 

Den största delen av de svarande tycker att de inte ha fått någon information kring röstvård. 

Dessa skillnader finns inte bara mellan klasserna och skolorna utan elever från samma klass 

uppfattar informationen väldigt olika där ett fåtal, 16% känner att man har fått information om 

röstvård. 21% är lite mer osäkra om det har fått information kring röstvård utan anser att det 

stämmer någorlunda. Att en så stor del som 56% av eleverna inte känner att man får information 

om röstvård kan bero på lite olika saker, dels så kanske de svarande inte riktigt vet vad röstvård är 

och har inte förstått frågan, flera av de blanka rutorna har ett frågetecken bredvid sig. Så 

                                                 
49  Persson (2010) s. 34 
50  Skolverket (2011) ››Kursplan Musik‹. 102 
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resultatet kan vara beroende på formuleringen i enkäten. En annan trolig orsak kan vara att 

lärarna faktiskt inte behandlar rösten och dess funktioner i musiken eller att kommunikationen 

mellan elever och lärare kring röstvård inte når fram till alla elever.  

Ackord och noter 

Andra verktyg inom musiken som är viktiga när man arbetar med instrument är noter och 

ackord, utan dessa är det svårt att spela något instrument överhuvudtaget. 

Eleven kan även spela enkla melodier, bas och slagverksstämmor med viss tajming samt 
ackompanjera på ett ackordsinstrument och byter då ackord med visst flyt. Dessutom sjunger 
eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss 
mån passande karaktär.51 

I kunskapskraven för musik handlar spelandet inte bara om instrumenten det handlar om att 

kunna spela med fungerande teknik och att man ska kunna använda ackord samt noter. Följande 

figur behandlar både ackord och noter, och i detta fall förståelse för ackord och noter samt att 

man ska kunna använda sig av dessa. Frågorna presenteras under varje stapel om fyra 

svarsalternativ, stämmer bra, stämmer någorlunda och stämmer inte alls samt blankt för de elever som 

inte har fyllt i något av svarsalternativen. Resultatet presenteras i procent av totala antalet 

inlämnade enkäter.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Ackord och noter.  

Denna figur visar hur eleverna förhåller sig till ackord och noter i skolan. Detta är en total 
sammanställning över de svarande från olika årskurser och skolor. 

De flesta elever i studien anser att de förstår ackordstyperna dur och moll, ungefär hälften förstår 

hur dessa är uppbyggda och något fler upplever att de kan använda ackord. Det finns en mängd 

olika ackord som man kan lära sig, men grunden ligger i det vi kallar dur och moll. Dur låter glatt 

och moll låter sorgligt, då det är grundläggande att kunna spela något ackord för att kunna få 

betyg är det viktigt att ha kunskap om just dur och moll. Och endast 7% av eleverna anser att de 

inte förstår detta med ackord och bara 1 % av elever har valt att inte svara på frågan. När det 

gäller uppbyggnaden av ackord så är de flesta elever osäkra på detta, det som frågan inte visar är 

                                                 
51 Skolverket (2011) ››Kursplan Musik‹. 104 
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huruvida eleverna förstår att ett ackord är uppbyggd av grundton, ters och kvint eller att man 

bygger ackorden genom att räkna 3+4 eller 4+3.52 Resultatet kring förståelsen av hur ackord är 

uppbyggda är väldigt jämt mellan elever som anser att de förstår hur ackorden är uppbyggda och 

de som inte förstår, med 34% av eleverna som förstår, 39% av elever som förstår uppbyggnaden 

någorlunda och 26% elever som inte förstår hur ackorden är uppbyggda. Det vill säga ungefär var 

fjärde elev i denna studie förstår inte hur ackorden är uppbyggda. Sista delen bland frågorna kring 

ackord är huruvida elever känner att de kan använda ackord när de spelar instrument. Resultatet 

visar att 40% av eleverna känner att de kan använda ackord, 42% är lite mer osäkra på sitt 

användande av ackorden och 17% känner att de inte kan använda ackord. För att kunna använda 

de enklaste ackorden som elever möter i skolan så krävs det ingen större förståelse än att man 

kan räkna 3+4 eller 4+3, det vill säga dur och moll, med denna kunskap klarar man av detta 

kursmål i musik. Även om man inte förstår uppbyggnaden men klarar av att använda ackord när 

man spelar uppnår ändå kraven för ett betyg. Om eleven varken förstå detta och inte kan 

använda ackord är det svårt för eleverna att ens få godkänt i musik. Så att de 17%  av eleverna 

som känner att de inte kan använda ackord saknar en viktig praktisk kunskap för att kunna uppnå 

målet för betyget E i musiken.  

Svaren på frågan om elever förstår noter och kan läsa noter har en liten annan fördelning än 

svaren på ackordfrågorna. Endast 24% av de svarande säger sig kunna läsa noter, 40% är osäkra 

och 35% säger att de inte kan läsa noter. Däremot anser 49% att de kan förstå noter, 39% är 

osäkra och 11% säger att de inte förstår noter. Fler elever är säkra på att de förstår noter medan 

en tredjedel av eleverna svarar att de både förstår och kan läsa noter. Totalt sett är eleverna mer 

säkra på vad dur och moll är jämfört med de som förstår och kan använda ackord. En skillnad 

ligger även i att fler elever förstår noter än de som förstår hur ackorden är uppbyggda. Endast 25 

av 201 elever anser att de förstår både ackord och noter. Men det finns även de elever som 

varken förstår noter eller ackord och som har svarat stämmer inte på samtliga frågor. Dessa elever 

borde ha svårt att uppnå ett betyg i musiken och detta borde synas i frågan om vilket betyg 

eleverna har. Det kan finns fler orsaker till detta, en av orsakerna kan vara att eleverna inte har 

svarat ärligt på frågan, en annan orsak kan vara att eleverna har valt att inte svara alls. Bägge 

orsakerna är troliga även om det är tveksamt att eleverna ljuger om sitt betyg dock kan det hända. 

När eleverna får frågan om de skulle vilja ha mer kunskap kring noter och ackord så svarar 27% 

av eleverna att de skulle vilja ha det. 37% av alla elever är osäkra och 35% anser att de inte 

behöver mer kunskap kring noter och ackord.     

                                                 
52  Ett ackord består av minst tre noter som spelas samtidigt. De vanligaste ackorden är dur- och mollackorden, men 
också förminskade och överstigande ackord används ofta. Ackord kan till exempel spelas på piano eller gitarr. För 
mer läsning gå in på http://www.musikipedia.se/ackord 2013-12-11  

http://www.musikipedia.se/ackord
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Musikens sammanhang och funktionen 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner 
och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan 
eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, 
epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper 
och beskriva deras funktion i olika sammanhang.53 

Musikens sammanhang och funktion enligt kunskapskraven för betyget E i musik handlar om att 

eleverna ska kunna känna till musikens historia och olika musikaliska epoker samt vilken funktion 

som musiken har haft och har i samhället. Musikhistorien berör dels folkmusiken, den klassiska 

musiken samt popen och rocken, och de epoker som eleverna bör känna till är barocken, 

renässansen och romantiken samt vilka tonsättare som förknippas med dessa epoker. I en tidigare 

studie av Ryrholm visar att lärarna fokuserar med på pop och rock än med folkmusik.54 Men hur 

ser eleverna på dessa delar av musikgenrer och har de arbetat med dessa? Resultatet av enkäten 

visar att endast 19% av eleverna anser sig ha läst och arbetat med den klassiska musiken samt att 

32-37% är osäkra eller känner att det stämmer någorlunda. Denna låga siffra över om man har 

arbetat eller läst om den klassiska musiken kan komma av att lärare väljer att avvakta med den 

klassiska musiken till årskurs 9 då de känner att eleverna börjar bli redo för den. Populärmusiken 

och rocken har en större del av undervisningen då det är som en arena där man möter eleverna 

på.55 Mellan 30-31% av eleverna säger sig ha arbetat med populärmusiken och rocken, 39-40% är 

osäkra på om man har gjort det medan 27-28% är säkra på att man varken har läst eller arbetat 

med populärmusiken. Utifrån detta resultat kan man dra slutsatsen att eleverna har tolkat frågan 

om att arbeta och läsa som en teoretisk fråga och inte om man har spelat pop och rockmusik. 

Tittar vi istället på folkmusiken så är det endast 17% som anser att de har läst om folkmusik, 28% 

är osäkra men den större delen av de svarande 53% anser att de inte har läst om folkmusik. Att 

folkmusiken verkar hamna mer i skymundan än den klassiska musiken kan bero på att alla 

musiklärare har olika kunskaper kring folkmusik. Vissa har enligt Ryrholms studie mer kunskap 

än andra det beror dels på att musiklärare har olika utbildningar bakom sig och olika intressen.56  

Åsikter kring musiken 

Vad tycker då eleverna i högstadiet om musiken? Är den rolig eller tråkig, de svarande fick dubbla 

påståenden, den första att musiken är rolig och den andra att musiken är tråkig. Det handlar om 

elevers positiva eller negativa förhållningssätt till musiken. Figur 5 visar resultatet på påståendena 

musiken är rolig samt musiken är tråkig. Resultatet presenteras i staplar uppdelat per påstående, 

med fyra olika svarsalternativ: stämmer bra, stämmer någorlunda, stämmer inte alls och blankt. Resultatet 

                                                 
53  Skolverket (2011) Kursplan i musik s. 105 
54  Ryrholm (2013) s. 34f 
55  Ryrholm (2013) s. 27 
56  Ryrholm (2013) s. 34 
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presenteras utifrån antalet svarande av följande dessa påståenden att musiken är rolig samt 

musiken är tråkig. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Musiken är rolig/tråkig 
Denna tabell visar hur eleverna förhåller sig till påståenden om att musiken är rolig/tråkig. Detta 
är en sammanställning över alla svarande från de olika årskurserna och skolorna.  

Resultatet av studien visar att de flesta elever anser att musiken är rolig, 77 elever anser att 

musiken är någorlunda rolig och 20 stycken anser att musiken inte är rolig. När man vänder på 

påståendet så visar det sig att 25 elever anser att musiken är tråkig, det vill säga fem fler elever 

anser att musiken är tråkig än inte rolig. Eleverna i studien tenderar att avfärda den negativa 

värderingen om att musiken skulle vara tråkig än att hålla med i den positiva värderingen att 

musiken skulle vara rolig. Men oavsett om eleverna ser på musiken med en positiv eller en 

negativ värdering, hur ser de på sina egna kunskaper. Har dom de kunskaper som de behöver i 

musiken eller saknar eleverna några kunskaper. I nedanstående figur har eleverna fått ta ställning 

till huruvida de saknar kunskaper för att kunna få ett betyg. Cirkeldiagrammet är indelat i fyra 

kategorier, stämmer bra, stämmer någorlunda, stämmer inte alls samt blankt. Resultatet från följande 

påstående presenteras här med procent. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Jag saknar kunskap för det betyg jag vill ha 
Denna tabell visar hur samtliga elever i studien anser huruvida de saknar kunskap i musiken för 
att kunna få de betyg som som de vill ha. 

I figur 6 finns det indikationer på att alla elever inte får den kunskap som man behöver för att 

kunna nå det betyg man vill ha. Att 12 % anser att detta stämmer visar på att musikläraren kanske 

inte hinner med alla elever. Positivt är att 41% av alla de svarande anser att de inte saknar 
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kunskaper för de betyg som de vill ha. Men en större del av de svarande (45%) är osäkra på om 

de har kunskaper för det betyg som man vill ha. En annan orsak kan vara för korta lektioner eller 

att man endast har musik varannan termin eller vartannat år och då längre lektionspass.57  

Kommunikation som redskap 

I detta avsnitt kommer kommunikationen mellan eleverna att visas, del den kommunikation som 

finns mellan eleverna som svarande och enkäten, dels kommunikationen mellan elever mellan 

varandra. Kategoriskt sett behandlas elevernas åsikter kring betygen, om de är rättvisa eller om 

det är svårt att nå ett bra betyg. Sång i skolan och utanför skolan behandlas även här samt de 

elever som tillhör musikskolan. Kommunikation kan även omfatta elevernas åsikter hur deras 

sång påverkar betyget i skolan, samt om elevernas förkunskaper ger eleverna försprång i musiken 

på det sätt som Bergman har visat.58 Även elevernas åsikt kring lärarens kunskaper får komma till 

tals här. 

Musiken i skolan 

När det gäller kommunikation elever i mellan så är det vanligt att de diskuterar kring betyg. Men 

är betygen rättvisa eller upplever elever att lärare har sina favoriter och ger dessa ett högre betyg. 

Följande figur visar fördelningen i enkäten om eleverna anser att betygen är rättvisa samt om de 

anser att det är svårt att få ett högt betyg i musik. Staplarna representerar de valmöjligheter som 

eleverna hade i enkäten, stämmer bra, stämmer någorlunda och stämmer inte alls, samt blankt för de 

elever som inte har svarat på denna fråga. Resultatet visas i procent.  

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Betyg rättvist, svårt att få ett bra betyg 
Denna figur visar hur samtliga svarande ställer sig till påstående att betyget i musik är rättvisa 
samt att det är svårt att få ett bra betyg i musik. 

De flesta elever anser att betygen är rättvisa, men det finns de som inte anser att betygen är 

rättvisa. Enligt enkäten så finns det elever som anser att ”dom [lärarna] har favoriter och betygen 

skiftar mellan kön”59. Något som inte syns i denna enkätstudie men visar att det är en osäkerhet 

                                                 
57  Skolinspektionen (2011) s. 20 
58  Bergman (2010) s. 209 
59  Enkätsvar BS130707  
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bland vissa elever hur läraren/lärarna bedömer deras kunskaper, vilket även framkommer i 

skolinspektionens rapport kring musiken.60 Bergman skriver att det kan vara svårt för elever att 

uppskatta sin egen kunskaps och färdighetsnivå och att det i slutänden är lärarens bedömning 

som sätter betyget.61 Tvärtemot elevens citat så verkar 48% ändå anse att betygen är rättvisa. 43% 

anser att det är någorlunda rättvisa betyg. I stället anser 34% av eleverna att det är svårt att få ett 

bra betyg. Sen har det varit upp till varje svarande att tänka efter vad är ett bra betyg. Är det bra 

att få ett E eller är det strävan efter ett högre betyg som är bra. Ändå är det hälften av de 

svarande som anser att det är någorlunda svårt att få ett bra betyg. Att det kan vara svårt att nå 

vad eleverna anser vara bra betyg beroende på klassens storlek, lärarens möjlighet att ge samtliga 

elever uppgifter utifrån deras kunskapsnivåer samt övriga ramfaktorer i skolan så som målen i 

kursplanen. Endast en mindre procent av de svarande anser att det inte är svårt att nå ett bra 

betyg. Vilket torde betyda att dessa 15% är nöjda med sina betyg.  

Eleverna har även tagit ställning till den polariserade frågan om att musiken skulle vara roligare 

utan att man får betyg. Detta påstående har diskuterats länge och hänger ihop med diskussionen 

om musiken är ett rekreationsämne eller ett kunskapsämne. Skolinspektionen menar i sin rapport 

från 2011 att musiken ska vara ett kunskapsämne men fortfarande så finns det elever som anser 

tvärt om. Exempelvis skrev en elev följande i sin enkät.  

Musik är ett praktiskt ämne som man inte borde ha betyg i. Det är  till för att eleverna ska kunna slappna av 
och slippa tänka, andra exempel på samma ämne är idrott och HKK (Hem och konsumentkunskap). Man ska 
[inte] känna press att plugga för bra betyg när syftet är att slappna av. Pojke åk 7, Betyg A 

Men vad anser resterande av de svarande? 30% håller säkerligen med i delar av citatet, så många 

anser nämligen att musiken skulle vara roligare utan betyg. Inga krav, inget betyg och bara kunna 

leka igenom lektionerna. Något färre 27% anser att det stämmer någorlunda. Den större delen av 

de svarande med 42% anser att musiken inte alls skulle vara roligare utan betyg.  

Sång 

Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del 
uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något 

instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
62

 

Sång i skolan är en del av betyget, bland annat ska eleven kunna ”delta i gemensam sång och 

följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd”63, bägge citaten kommer från kursplanen i musik 

och kravet för betyg E. Hur ser det då ut i skolan, Persson visar att alla lärare inte sjunger med 

sina elever och att sång är något väldigt personligt samt att sången får mindre utrymme i 

                                                 
60  Skolinspektionen (2011) s. 23 
61  Bergman (2009) s. 139 
62 Skolverket (2011) ››Kursplan Musik‹. 104 
63  Skolverket (2011) ››Kursplan Musik‹. 104 
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undervisningen än instrumentspel.64 Frågan är hur eleverna förhåller sig till sång i skolan. Figur 11 

visar hur eleverna förhåller sig till sången, om de gillar att sjunga överhuvudtaget eller om de gillar 

att sjunga i grupp när var och ens stämma går ihop med gruppen. Svarsalternativen är stämmer bra, 

stämmer någorlunda och stämmer inte alls, samt blankt för de som inte har svarat. Resultatet 

presenteras i procent av de totala antalet inlämnade enkäter.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Jag gillar att sjunga, ensam eller i grupp 

Resultatet hur samtliga elever ställer sig till påstående om de gillar att sjunga ensam eller i grupp.  

Att sjunga i skolan är inte speciellt populärt bland eleverna. Något fler elever föredrar att sjunga 

ensam framför antalet som föredrar att sjunga i grupp. Men de flesta elever i studien verkar ogilla 

att sjunga ensamma, 51% anser att de inte gillar att sjunga ensamma och 41% gillar inte att sjunga 

i grupp. När så många elever ogillar att sjunga kan det vara svårt att få med dem i lektioner där 

det handlar om musik. I Persson studie pratar lärarna om att använda andra metoder än ren sång 

för att få elever att sjunga såsom karaoke eller liknande i ett försök att avdramatisera sången.65 Ett 

annat problem som finns i högstadiet är målbrottet för både pojkar och flickor, vilket gör att de 

blir mer osäkra på sin egen röst. Killar uppvisar oftast en stor variation i rösten mellan bas och 

falsett något som även flickor råkar ut för men med mindre glapp i tonhöjd.66   

Musiken på fritiden 

En del elever sjunger på sin fritid, vissa av eleverna föredrar enligt enkäten att endast sjunga 

hemma eller i duschen. En del av eleverna som anser att de sjunger skriver att de inte sjunger på 

fritiden och en del anser sig sjunga på fritiden men att de inte sjunger. Ungefär en fjärdedel av de 

svarande svarade att de sjöng samt att de sjöng på fritiden. Av alla elever som musicerar på 

fritiden så är endast 26 av 201 svarande engagerade i den kommunala musikskolan, ytterligare två 

elever säger att de tidigare har spelat eller sjungit i musikskolan. De flesta elever som har eller är 

med i den kommunala musikskolan har engagerat sig i allt från mindre än ett år till över fem år. 

                                                 
64  Persson (2010) s. 37, 39 
65  Persson (2010) s. 35 
66 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/m%C3%A5lbrott 2013-12-20 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/m%C3%A5lbrott
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Hur många år man har varit engagerad i musikskolan är fördelade olika i svarsgruppen mellan de 

som sjunger eller spelar musik. En skillnad är att fler svarande har spelat instrument och över en 

tid på tre till över fem år, endast två av de svarande hade spelat kortare tid. De är färre elever som 

sjunger i musikskolan och fördelningen mellan åren är lite jämnare, eleverna har varit engagerade 

från ett år till över fem år. Flera av de svarande har säkerligen varit engagerade i andra 

organisationer än musikskolan, såsom kyrkokörer, brassband eller egna band. Enligt Bergman 

premieras främst de förkunskaper som att kunna spela och hantera instrument såsom trummor, 

bas och gitarr.67 Hon tar dock inte upp hur kunskaper kring sång premieras eller inte i skolan. 

Påverkar sången på fritiden betyget 

Många av de svarande både spelar och sjunger på fritiden, men i likhet med de elever som spelar 

instrument så finns det både positiva och negativa åsikter om hur de egna musicerandet påverkar 

betyget. Som en elev påpekar i frisvaret i sin enkät så är det svårt att påverka musiken när man 

inte tar upp vissa saker. Andra elever är mer säkra på att det påverkar men inte på vilket sätt det 

skulle påverka. 

För vi sjunger aldrig på musiken,  
Flicka åk 8, Betyg A 
 

Så klart att har gjort,  
Pojke åk 9, Betyg E 
 

Ja. Jag lär mig mer och slår dom andra,  
Pojke åk 9, Betyg D 
 

Ja, då är det lättare,  
Flicka åk 7, Betyg D  
(varken spelar eller sjunger) 

 
Eleverna har olika åsikter kring hur man påverkar betyget med förkunskaper från annat håll. Det 

finns även elever som inte spelar eller sjunger utanför skolan som påpekar detsamma. En skillnad 

som finns mellan de elever som spelar instrument på fritiden och de som sjunger är att de som 

spelar instrument är säkrare på hur deras spelande påverkar betyget genom att kunna ange 

orsaker bakom detta.  

Åsikter kring musiken  

Enligt ett av de ovanstående citaten så anser en av de svarande att han slår de andra i musiken. 

En annan elever skriver i frisvaret att hon ligger före sina klasskamrater i musiken. Men är det en 

känsla som många har eller är det främst elever som sysslar med musik på fritiden som anser 

detta? Resultatet pekar på att det är främst elever som sysslar med sång eller spel på fritiden som 

känner att de ligger före andra elever. Av dom 41 elever som anser att de ligger före sina

                                                 
67 Bergman (2009) s. 197 
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klasskamrater så är det 32 elever av dessa som spelar eller sjunger på fritiden. Att ligga före sina 

kamrater i kunskaper som då resulterar i att man blir klar snabbare kan skapa en friktion mellan 

eleverna. I vissa fall kan friktionen bli så stor att eleverna får en känsla av att klasskamraterna 

hindrar den egna utvecklingen i musik. Fem av de elever som spelar eller sjunger på fritiden och 

blir klar snabbare än sina klasskamrater känner att så är fallet. Övriga 19 elever som anser att 

klasskamraterna hindrar utvecklingen har en blandad musikalisk bakgrund med en del som spelar 

eller sjunger samt de som inte gör det. 141 av de svarande anser att deras klasskamrater inte alls 

hindrar den egna utvecklingen. En av orsakerna till varför vissa elever känner att klassen och 

kamraterna hindrar utvecklingen beror inte sällan på stora klasser i musik, skillnader i elevernas 

sociala kompetens och skillnader i betygen. Kommunikationen är inte fri från friktioner mellan 

eleverna då deras kunskapsnivåer inte överensstämmer med varandra. Enligt Skolispektionens 

rapport samt Ryrholms studie så finns risken att läraren inte hinner se till alla elever samt nivåer i 

dessa stora klasser, vilket dels kan vara en orsak till varför elever får känslan av att andra hindrar 

utvecklingen.68  

Läraren  

I musiklärarens värld finns det en mängd olika bakgrunder och alla som arbetar som musiklärare 

har olika bakgrunder och utbildningar bakom sig. Enligt tidigare studier av Ling, Persson samt 

Ryrholm så finns det en stor variation kring utbildning och kunskap hos läraren.69 Även om en 

lärare kanske säger sig sakna kunskap inom ett visst område så kanske eleverna inte uppfattar 

detta. Hur ser det då ut på de två skolor som eleverna går i? Följande figur visar hur elever ställer 

sig till påståendet jag känner att det saknas kunskaper hos läraren för att kunna utvecklas inom 

musiken. Resultatet presenteras i följande cirkeldiagram, det finns fyra svarsalternativ: stämmer bra, 

stämmer någorlunda och stämmer inte alls samt blankt. 

 

 

 

 

 

Figur 9 Läraren saknar kunskap för att jag ska kunna utvecklas 

Samtliga elever har tagit ställning till påstående om att lärarens brist på kunskaper skulle 

påverka elevernas utveckling i musikämnet.  

                                                 
68  Hillgren Ryrholm (2013) s.19f; Skolinspektionen (2011) s. 16f 
69  Ling (2012) s. 39; Persson s. 27; Hillgren Ryrholm s. 16f 
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Av samtliga svarande så är det 6% av dem som anser att lärarens brist på kunskaper påverkar 

deras utveckling i musik samt att det är 12% som anser att detta påstående stämmer någorlunda. 

Vilken sorts kunskap som dessa elever anser att lärarna saknar har inte framkommit i denna 

studie, men resultatet är blandat från bägge skolorna oavsett kön eller årskurs. Inte heller betyget 

ligger som en gemensam nämnare för dessa elever men majoriteten av dessa 6% har betyget C 

eller högre endast två har ett lägre betyg. De flesta elever är ändock nöjda med den kunskap som 

musikläraren besitter. Detta påstående har även ett mörkertal på 3% som har valt att inte ta 

ställning till detta påstående. 

Fysiska verktyg och redskap 

Inom musiken finns det en mängd olika verktyg och redskap, för att göra skillnad på vad som är 

ett verktyg och vad som är ett redskap har dessa delats in i två delar. Instrumenten som man kan 

se och ta på såsom gitarr, piano eller liknande hamnar under kategorin verktyg. Redskapen blir då 

de hjälpmedel som man inte riktigt kan ta på så som datorer och skapande via dataprogram. 

Under dessa redskap och verktyg finns de instrument som eleverna spelar på sin fritid, samt hur 

de anser att spelandet har påverkat betyget och i sådana fall hur. Även åsikter kring om musiken 

är svår att lära sig och huruvida eleverna känner att det kan utvecklas inom musiken i skolan. 

Musiken i skolan 
Eleven kan även spela enkla melodier, bas och slagverksstämmor med viss tajming samt 
ackompanjera på ett ackordsinstrument och byter då ackord med visst flyt.70 

Kursplanen i musik är ganska tydlig på att elever ska kunna spela med bas och slagverk samt 

ackordsinstrument. Sedan är det upp till musikläraren att tolka ut vilka instrument det gäller. I de 

här fallet har eleverna tagit ställning till om man gillar att spela vissa specifika instrument såsom 

trummor, bas, gitarr och piano, de fyra instrumentgrupper som man bör behärska enligt 

kursplanen i musik. Figur 10 nedan visar fördelningen över vilka instrument i skolan som 

eleverna gillar att spela, valbara instrument har varit trummor, bas, gitarr och piano. Staplarna är 

indelade i stämmer bra, stämmer någorlunda och stämmer inte alls. Resultatet redovisas nedan i 

procent.  
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Figur 10 Jag gillar att spela... 
Den här tabellen visar hur många av de svarande som gillar eller ogillar att spela följande instrument, 
trummor, bas, gitarr och piano. Detta är en total sammanställning över alla svarande från olika årskurser 
och skolor. 

Diagrammet visar att de flesta elever gillar att spela trummor eller piano, även gitarr är det många 

som gillar även om fler har markerat gitarren med stämmer någorlunda. Minst populärt bland 

eleverna är basen då endast 20% av de svarande säger sig gilla att spela bas. Många elever känner 

sig osäkra på instrumenten och om de verkligen gillar eller ogillar att spela dem, många har 

markerat instrumenten som att det stämmer någorlunda. Mellan 1-2% av eleverna har valt att inte 

svara på något av dessa påståenden. Alla instrument har sina för och nackdelar, trummorna 

kräver simultan förmåga att göra flera saker samtidigt, bas och gitarr kräver en viss fingerteknik 

och piano kräver en annan fingerteknik än basen och gitarren.  

Skapande 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av 
röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar 

kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
71

 

Eleverna i högstadiet förväntas enligt ovanstående citat från kursplanen skapa egan musik. För att 

kunna skapa musik behöver eleverna ha kunskap kring musikteori, det vill säga noter och ackord, 

samt hur en låt är uppbyggd. Denna kunskap är viktigare när man skapar musik med instrument 

framför att skapa musik via exemelvis Garageband där det finns färdiga musikslingor att använda. 

Frågan som ställdes till de svarande var vilket sätt som de föredrog att använda när de skapar 

musik. Om de föredrar att skapa med dator eller med något instrument. 29% av eleverna gillar att 

skapa musik med instrument, medan 41% är osäkra. Fördelen med att skapa med instrument är 

att man är flyttbar. Vissa elever kan uppleva det som enklare att skapa musik med riktiga 

instrument framför att skapa med datorn. Men skillnaden mellan elever som föredrar instrument 

och de som föredrar dator är ändå inte så stor, 26% av eleverna gillar att skapa musik med 

datorer. Dock är är datorskapande inget för den stora massan då 46% av eleverna inte gillar att 

skapa musik med datorer. Ett annat problem är att alla skolor inte har rätt utrustning och därför 

                                                 
71  Skolverket (2011) ››Kursplan Musik‹. 105 
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kan inte alla heller skapa musik via dator.72 Och saknas det datorer eller program i skolan så är det 

svårt att kunna skapa musik, en annan orsak bakom att fler elever föredrar riktiga instrument är 

att musiken blir enklare att se och ta på. Skapande via en dator än något som eleverna måste lära 

sig att behärska på samma sätt som man måste lära sig att behärska vanliga instrument. De flesta 

elever besitter en viss datorvana men programmen man arbetar med är kanske något helt nytt och 

det tar tid innan man lär sig behärska dessa program, musiken som kan skapar via datorn kan av 

vissa elever anses som ganska abstrakt och det passar inte alla.  

Musik på fritiden 

Av alla svarande så är det ungefär en fjärdedel av eleverna som spelar instrument och spelar på 

fritiden. En del spelar i andra organisationer än musikskolan, men hur många har inte efterfrågats 

i enkäten. De elever som spelar i musikskolan är 15 elever på 201 svarande, samt att det är två 

elever som skriver att de har spelat tidigare. De flesta elever som spelar musik via musikskolan 

har spelat från tre år och uppåt. De vanligaste instrumenten som förekommer bland elevernas 

spelande på fritiden är piano, akustisk gitarr samt trummor. Fördelningen över vilka instrument 

som eleverna spelar på fritiden ser ut så här:  

Piano  29  Saxofon 2 Trumpet 4 Akustisk gitarr 31 Fiol 3 

Dragspel 1 Blockflöjt 1 Kornett 1 Elgitarr 12 Altfiol 1 

Trummor 17 Klarinett 1 Trombon 1 Bas  9 Kontrabas 1 

Congas 1 Valthorn 2 Bastuba 1 Ukulele 4 Gurka 1 

Barytonhorn 1        

Figur 11 Elevernas instrument på fritiden 
Denna tabell visar fördelningen av instrument som elever spelar på fritiden. Detta är då elever som 
har svarat att Ja, de spelar på fritiden eller spelar ibland på fritiden.  

Att de vanligaste instrumenten som eleverna spelar är detsamma som de instrument man bör 

behärska i musiken i skolan är ingen större överraskning. Bergman visar att elever med tidigare 

spelkunskaper från exempelvis musikskola tenderar att hjälpa vissa klasskamrater genom 

kamratbaserat lärande sinsemellan, detta får till följd att kunskapsklyftan ökar mellan de som 

spelar musik på fritiden och de som inte spelar musik på fritiden.73  

Negativa röster 

På frågan om eleverna känner att deras musicerande på fritiden kan påverka betyget i musik så 

anser 54 elever att det inte påverkar musikbetyget. En av orsakerna förklarar en elev i sitt frisvar i 

enkäten.  

                                                 
72  Lärarnas Riksförbund (2013)  
73  Bergman (2009) s. 139 
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Jag tror inte att hon vet att jag går på piano och gitarr men jag tror det skulle påverka om jag 
någongång spelade för henne. Flicka åk 8, Betyg D 
 

Problemet här handlar om att eleverna kanske inte alltid får visa sina kunskaper i klassen under 

lektionerna och då är det svårt att kunna påverka betyget i musiken. Andra förekomster är de 

elever som inte vet hur deras musicerande på fritiden har påverkat betyget. 

Positiva röster 

Av de 35 elever som spelar instrument på fritiden anser att deras musik på fritiden påverkar har 

följande åsikter framkommit bland elevernas frisvar.  

Eftersom att jag redan i tidig ålder [har] allt man 
behöver för att få ett A i musik, så har [det] 
definitivt påverkat mitt betyg. Pojke åk 7, Betyg 
A 
 
Jag tror att man får bra betyg för att man lär sig 
noter. Pojke åk 7, Betyg B 
 
Därför att jag kan spela och läsa noter utantill. 
Pojke åk 7, Betyg D 
 
Ja jag tror det påverkar. Spelar man utanför skolan 
är man oftare bättre än andra och mer kunnig i 
musik. Pojke åk 8, Betyg C 
 
Ja för man kan mera om det instrument man spelar. 
Pojke åk 8, Betyg C 
 

Jag lär mig mer och förstår bättre. Dessutom ligger 
jag före alla andra. Flicka åk 7, Betyg C 
 
Mina kunskaper har visat sig på lektionerna. 
Pojke åk 7, Betyg C 
 
Ja; för om jag tar kunskapen från musikskolan så 
vet jag inte hur man spelar instrument och då får jag 
dåliga betyg [utan musikskolan och kunskapen om 
hur man spelar instrument så skulle jag få dåliga 
betyg]. Pojke åk 7, Betyg C 
 
Jag har lärt mig noter och takt på musikskolan. 
Pojke åk 9, Betyg C 
 
Ja! Där får jag lite mer utförliga kunskaper. Flicka 
åk 9, Betyg B 
 

Så här uttrycker alltså eleverna själva hur deras musicerande och instrumentspelande på fritiden 

påverkar betyget i musik. En del talar om mer kunskaper inom noter eller via instrument. Andra 

anser att deras kunskaper har visats på lektionstid. Dessa citat kommer främst från elever som 

spelar musik på fritiden och inte de som sjunger på fritiden. 

Åsikter kring musiken 

Elever uttrycker många olika åsikter kring musiken, bland annat har en elev skrivit att han inte 

gillar musik. Musikämnet med alla sina teoretiska och praktiska moment kan vara svårt och vissa 

moment är svårare än andra. När eleverna tar ställning till om de tycker att musik är svårt är det 

7% som anser att så är fallet. Men mer än hälften 64% anser att musiken inte är svår samt att 

28% är osäkra och tycker att det kan vara någorlunda svårt med musik. Förutom att musiken kan 

vara svår är det även ett ämne man får hjälp med att utveckla i skolan. Och frågan är om eleverna 

känner att de kan utvecklas inom musiken trots för stora klasser och skillnaderna i betygsnivåer. 

Figur 12 visar huruvida eleverna känner att de kan utvecklas inom musiken. Cirkeldiagrammet 
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Figur 12 Jag känner att jag kan utvecklas inom musiken 
Samtliga elever har tagit ställning till huruvida de kan utvecklas inom musiken i skolan. 

44% av eleverna känner att de har möjlighet att utvecklas inom musiken, medan 37% anser att 

detta påstående stämmer någorlunda. Att så många ändå känner att de har möjlighet att utvecklas 

inom musiken är en positiv sak för musiken och musiklärarna. Problemet är de 18% som inte 

anser att de kan utvecklas, och det kan bero på bristande kommunikation eller sociala problem i 

klassrummet där andra stör så att eleverna inte kan få tillräcklig stimulans eller att klasserna är för 

stora. Ett problem som både Skolinspektionen och Lärarnas Riksförbund pekar på.74  

Reflektioner kring enkäten 

Att göra en studie kring elevernas förhållningssätt till musik är inte alltid så lätt, och redan tidigt i 

studien fanns det en känsla av att vissa frågot i enkäten var felformulerade. Men då studien redan 

var igång gick det inte att göra en enkel förändring. Delvis så hade vissa ja och nej frågor kunnat 

kompleteras med ytterligare en ruta bestående av svarsalternativet jag vet inte eller vill inte svara. 

Andra förändringar som kunde ha underlättat analyseringen av svaren skulle hade exempelvis 

kunnat vara att under vilket betyg eleverna hade kunnat sätta in ett alternativ som vill ej uppge 

mitt betyg eller en liknande formulering. Även frågan om röstvård hade behövts justeras för att 

anpassas mot elevernas språk och kanske delat upp frågan på två eller tre frågor som hade 

handlat om hörselskador eller uppsjungning. Andra frågor som hade kunnat beskrivas tydligare är 

om elever förstår noter och kan läsa noter. I mitt eget sinne är det en stor skillnad, att kunna 

förstå noter handlar om att man se skillnad på hel och halvnoter samt har en förståelse för dessa. 

Att kunna läsa noter handlar om att man kan se noterna på ett papper och sedan spela eller 

sjunga efter dessa. Ytterligare en förändring hade varit att be eleverna skriva inom vilken 

                                                 
74  Skolinspektionen (2011) s. 21; Lärarnas Riksförbund (2013) 
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organisation dom spelar i utanför skolan. Samt att även ha en del där de hade kunnat skriva 

övriga kommentarer.   
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Sammanfattande diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka högstadieelevernas syn på på musikämnet samt 

kopplingen mellan eget musicerande på fritiden och kunskaper i musiken. För att undersöka detta 

har enkäter delats ut till sammanlagt 201 elever på två olika högstadieskolor inom samma 

kommun. Tidigare studier av Bergman har visat att det finns en skillnad i förkunskaper hos vissa 

elever i musiken och att dessa förkunskaper då skulle kunna påverka betyget i skolan. Detta har 

undersökt närmre i studien med hjälp av följande frågeställningar: Hur ser högstadieelever på 

skolämnet musik? Vilka instrument använder högstadieelever när de musicerande på fritiden. Hur 

ser högstadieelever på sina kunskaper om musik i förhållande till betyget i musikämnet? Samt hur 

uppfattar högstadieelever att eget musicerande påverkar betyget i ämnet musik? Resultatet av 

enkäten har delats in i tre olika kategoriseringar utifrån Säljös sociokulturella perspektiv på 

praktiskt lärandet och utveckling. Det handlar om språkliga och intelligenta redskap, kommunikation 

som redskap samt de fysiska verktygen och redskapen. Men oavsett vilka redskap man använder sig 

av så är dessa föränderliga samt att vissa redskap förändras mer och snabbare än andra.75  

Intelligenta och språkliga redskap 

Inom de intelligenta och språkliga redskapen har resultat kring elevernas betyg behandlats och 

endast en elev av 201 hade angivet betyget som inte godkänt, dock finns det mörkertal från bägge 

skolorna med att alla svarande inte har angett sitt betyg. Positivt är att de allra flesta elever känner 

att deras betyg stämmer med överens med deras kunskapsnivå. Och denna kunskap är då baserad 

på samtliga redskap, som intelligenta och språkliga, kommunikativa samt fysiska redskap, som eleverna 

har till sitt förfogande inom musiken. Samt hur eleverna har lärt sig att utnyttja dessa 

ovannämnda redskap.76 

En annan aspekt av de språkliga redskapen är kunskapen kring röstvård. En viktig aspekt som 

borde ta upp information kring hörselskador och röstens instrument. Resultatet visar att de flesta 

elever inte känner till begreppet att röstvård. Detta visas även av eleverna i enkäten då några har 

skrivit vet inte eller har ritat ett frågetecken bredvid svarsrutorna. Endast ett fåtal av de svarande 

med 16% anser att de har fått denna information. Här finns det en kommunikationsbrist mellan 

enkäten och eleverna. Frågan är om resultatet hade blivit annorlunda om frågan i enkäten hade 

varit uppdelad på olika delar, såsom jag har fått information kring hörselskador, uppvärming av 

rösten och så vidare. Att arbeta med röstvård är främst en teoretisk del, men det innefattar även 

                                                 
75  Säljö (2000) s. 71 
76  Säljö (2000) s. 76 



34 | P a g e  
 

praktiska moment. Om eleverna inte får den fysiska upplevelsen kring röstvård så riskerar 

kunskapen om röstvård att endast bli teoretiskt och inget man behöver använda dagligen.77 

Nästa aspekt som eleverna behöver behärska i musiken är ackord och noter, och resultatet pekar 

på att de flesta elever vet skillnaden mellan dur och moll, endast 7% säger att det inte stämmer. 

Ungefär var fjärde av de svarande ansåg sig förstå hur ackorden var uppbyggda samt att något fler 

ansåg sig förstå detta någorlunda. Viktigt är ändå att kunna använda ackord vilket står skrivet i 

kursplanen för musik för att kunna uppnå betyget E, och enligt enkäten så är det 17% som 

känner att de inte kan använda ackord och når då inte heller upp till kraven för ett betyg. Utifrån 

kursplanen går det att läsa att elever ska kunna spela enkla melodier med viss tajming, utifrån 

detta har frågor kring noter byggts och 49% förstår noter medan endast 24% av de svarande 

anser sig kunna läsa noterna. Totalt är det endast 25 elever som anser sig kunna både noter och 

ackord. Att besitta några kunskaper kring musikteori är viktigt för att eleverna ska kunna använda 

både de fysiska verktygen och redskapen. Det är ett samspel mellan ackord och noter samt att 

kunna skapa musik eller kunna spela musik. Det är lite som att man bygger in de intelligenta 

kunskaperna i de fysiska verktygen eller redskapen för att sedan kunna använda dessa i 

klassrummet eller i andra sammanhang.78 

Eleverna ska inte bara kunna behärska röstvård, noter och ackord inom musiken, man ska även 

kunna en del om musikhistorien som den klassiska musiken, popen och rocken samt 

folkmusiken. Ungefär lika många procent av de svarande anser att de har arbetat och läst om den 

klassiska musiken samt läst om folkmusiken i skolan, däremot är fler elever säkra på att de har 

arbetat och läst om popen och rocken. Ändå känner 41% av eleverna att de inte saknar någon 

kunskap, medan 12% av eleverna upplever att de gör det. Momentet med musikhistoria är något 

som många elever ifrågasätter och detta framkommer tydligt i Bergmans studie men även 

Ryrholm tar upp att det finns ett ifrågasättande om varför detta är viktigt att ta upp. Enligt läraren 

i Bergmans studie är det allmänbildande att ha kunskap om de musikaliska epokerna, och vad 

eleven har svarat på detta framgår inte.79 Momentet är även helt beroende på den kunskap som 

lärarna besitter då det inte finns något gemensamt läromedel i musiken och många lärare skapar 

istället sitt eget material kring musikhistorien. På så sätt finns det skillnader mellan skolorna i 

vilka kunskaper som eleverna får kring musikhistorien.80 

                                                 
77  Säljö (2000) s. 79 
78  Säljö (2000) s. 77 
79  Bergman (2010) s. 149; Hillgren Ryrholm (2013) s. 5 
80  Hillgren Ryrholm (2013) s. 23, 27 
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En sista fråga inom intelligenta och språkliga redskap har varit kring huruvida eleverna anser att 

musiken är rolig eller tråkig. De flesta elever tenderar att avfärda den negativa värderingen om att 

musiken skulle vara tråkig, än antalet elever som håller med i den positiva värderingen om att 

musiken är rolig.  

Kommunikation som redskap 

Under kommunikation som redskap behandlas elevernas egna åsikter kring betyget, huruvida 

betyget är rättvist samt om det är svårt att få ett bra betyg. Nästan hälften av det svarande anser 

att betygen är rättvisa och endast 8% anser att det inte är fallet. Resterande av eleverna är osäkra 

och det finns elever som anser att läraren har sina favoriter samt att betygen skulle skifta mellan 

könen, detta har inte kunnat bevisas med denna studie. I likhet med Bergmans studier samt 

Skolinspektionen rapport har det framkommit en stor osäkerhet bland eleverna i hur lärarna 

sätter betyg utifrån deras kunskaper.81  

Sång är en annan del av kommunikationen mellan elever och lärare, och enligt resultatet ogillar de 

flesta elever att sjunga oavsett om det är i grupp eller ensamt. Något fler elever föredrar att sjunga 

ensamma framför att sjunga tillsammans med andra i grupp. En av orsakerna kring att så få gillar 

att sjunga kan bero på målbrottet och en osäkerhet på rösten.82 Ungefär en fjärdedel av de 

svarande sjunger på fritiden, antingen i hemmet, duschen, via musikskola eller någon annanstans.  

Omkring 26 elever av 201 svarande är eller har varit engagerade i musikskolan både genom sång 

och instrumentspel. Och oavsett om man spelar instrument eller sjunger så har de flesta elever i 

musikskolan varit engagerade över lika lång tid, de flesta elever har varit med i musikskolan i 

mellan tre till över fem år.83 Enligt den sammanställning som Sveriges musik och kulturskoleråd 

har gjort är det fler flickor än pojkar som håller på med musik på fritiden, men denna fördelning 

märks inte av i den enkätstudie som ligger till grund för uppsatsen. Dock finns det skillnad mellan 

de elever som sjunger i musikskolan och de som spelar i musikskolan. De elever som sjunger har 

varit mindre säkra på hur deras musicerande har påverkat deras betyg i skolan. En elev anser att 

man inte sjunger på musiken, andra anser att man har det lättare eller att man lär sig mer och slår 

de andra. De elever som däremot spelar på fritiden är mer säkra på hur man påverkar sitt betyg 

och det är dels genom kunskaper kring noter och ackord som framhävs.  

                                                 
81  Bergman (2010) s. 139; Skolinspektionen (2011) s. 23 
82  Persson (2010) s. 29f 
83  Holmberg (2010) s. 107 
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Bland eleverna som anger att de spelar eller sjunger på fritiden anser 32 av elever att de ligger före 

sina klasskamrater i kunskaper, detta stöds även av Bergmans studie.84 En annan aspekt är att det 

finns de elever som känner begränsningar i sin musikutveckling och att denna begränsning är 

deras egna klasskamrater, en mindre grupp av dessa spelar eller sjunger på fritiden och det hänger 

ihop med de elever som ligger före sina klasskamrater i kunskap. 6% av de svarande känner att 

lärarens brist på kunskap var ett hinder för den egna utvecklingen inom musiken. 

Kommunikationen i skolan går hand i hand med den egna utvecklingen, och denna utveckling 

sker inom ramen för de interaktiva förutsättningarna och utmaningar som finns i vår omgivning. 

Att kunna behärska olika begrepp och kunskaper som vi får från andra är en viktig del för att vi 

ska kunna uppträda som kompetenta deltagare i musiken.85 Detta gäller inte bara för elever utan 

även lärare i skolans värld. 

Fysiska verktyg och redskap 

När man undersöker vad elever gillar att spela för instrument i skolan utifrån de fyra vanligaste 

instrumenten i skolan: trummor, bas, gitarr och piano.86 De flesta elever föredrar att spela 

trummor eller piano, minst populärt är basen. Dessa instrument återkommer som de vanligaste 

instrumenten som elever spelar på sin fritid, men där är gitarren det mest populära instrumentet 

tätt följd av piano. Att kunna spela på dessa instrument beskriver Bergman som premierade av 

läraren i när det gäller kunskap i instrumentspel.87 Och framför allt är de elever som spelar 

instrument på fritiden säkrare på hur deras spelande har påverkat betygen. Eleverna beskriver 

mest kring vilka kunskaper som de anser är behjälpliga inom musiken såsom noter och ackord, 

att man är bättre på att spela än andra, samt att deras kunskaper har en möjlighet att visas under 

lektionstid.  

Inom musiken förväntas eleverna kunna skapa musik både med instrument och via datorer. Och 

för att skapa musik krävs det att eleverna har någon slags kunskap kring musikteori samt hur en 

låt är uppbyggd. Flertalet elever föredrog skapandet av musik med instrument framför att skapa 

med dator och olika dataprogram. Dock finns det ett större problem och det är att alla skolor inte 

har den utrustning som bör finnas för just skapande via datorer. Även här handlar det om att 

eleverna behöver använda sina intelligenta resurser för att kunna lära sig och behärska de olika 

situationerna med att skapa med instrument eller via dator. Och för att kunna behärska dessa 

                                                 
84  Bergman (2010) s. 139 
85  Säljö (2000) s. 88 
86  Säljö (2000) s. 72 
87  Bergman (2010) s. 150 
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situationer behöver man utnyttja de fysiska redskapen i samband med de intelligenta och 

språkliga redskapen för att man ska kunna skapa musik.88 

Om man sammanfattar alla steg inom musiken i skolan och det som krävs för att kunna få ett 

betyg så är det mycket eleverna ska kunna klara av. Och frågan som eleverna har tagit ställning till 

är om de anser att musiken är svår eller inte och endast en mindre mängd elever 7% anser att 

musiken är svår, medan 64% anser att det inte är fallet. Positivt för skolan är ändå att 44% av 

eleverna känner att de har en möjlighet att utvecklas inom musiken.  

  

                                                 
88  Säljö (2000) s. 76f 
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Konklusion 

Baserat på enkätsvaren verkat det som att oavsett om man spelar eller sjunger utanför skolan så 

betyder det inte att man automatiskt får ett högre betyg, visserligen framkommer det att elever 

som spelar eller sjunger på fritiden känner att de har ett visst försprång jämfört med sina 

klasskamrater. Dock är detta inte något som samtliga elever som musicerar på fritiden känner, 

men i högre grad elever som tillhör den kommunala musikskolan. Vad som även har visat sig 

viktigt i denna undersökning är kommunikationen mellan lärare och elever, det finns elever som 

anser att läraren har favoriter och att betygen skulle skifta mellan könen, vilket inte kan påvisas i 

denna studie. Denna kommunikationsbristet kan ha att göra att elever är inte alltid säkra på hur 

läraren sätter betygen och vad som vägts in något som även kan bero på att eleverna har svårt att 

uppskatta den egna kunskapsnivå.  

Ett annat problem i skolan som har uppdagats är att många elever inte känner att de kan behärska 

ackord eller noter, dessa elever behöver mer stöd och kommunikation med sina lärare samt att 

läraren behöver ha koll på vad deras elever kan och inte kan. Samma sak gäller oavsett 

delmoment i musiken. Bland eleverna finns det åsikter om att man inte sjunger på musiken eller 

att man inte får visa sina kunskaper. Även här finns det en brist i kommunikationen lärare och 

elever emellan. Det uppstår även en konflikt i hur eleverna uppfattar den kunskap som läraren 

delger, två elever ifrån samma klass kan ha två olika uppfattningar om vad lektionen egentligen 

har handlat om.  

Både de intelligenta och fysiska redskapen är betydelsefulla inom musikundervisningen och den 

nya kursplanen i musik kräver mer av eleverna än vad den tidigare kursplanen gjorde. Vissa elever 

upplever att de inte har fått del av alla de olika delarna inom de intelligenta och språkliga redskapen, 

samma gäller för de kommunikativa redskapen. De fysiska verktygen och redskapen vållar eleverna 

problem på ett annat sätt, dessa kräver en viss teknik för att kunna användas. Denna teknik är allt 

ifrån vanlig simultan förmåga eller fingertekniker för att spela instrument eller datorer med 

tillhörande program som eleverna måste kunna behärska.   

Dessa resultat talar endast om hur en mindre del av högstadieeleverna känner för musiken i 

skolan, dock är den ganska beskrivande i vissa av delarna. För att verkligen kunna gå till djupet av 

elevernas åsikter kring musiken i skolan och på fritiden skulle en större undersökning med både 

enkäter och intervjuer kunnat användas. Nu är tvåhundra svarande en ganska bra mängd inom en 

examensuppsats, men kunskaperna inom ämnet är inte så väldokumenterade speciellt inte med 

fokusering på den nya läroplanen och kursplanen. Vidare forskning kommer även att kunna 

byggas på den nationella utvärderingen inom musiken som Skolverket har genomfört under året 
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som har gått, men det saknar ändå forskning inom området. En sak som denna studie har visat är 

att alla elever inte har samma kunskaper eller har samma intresse för musiken samt att de finns 

elever som inte har tillräckliga kunskaper för att kunna få betyg i musiken. När elever misslyckas 

med att nå målen måste vi som pedagoger fråga oss om vi gör fel någonstans samt diskutera med 

eleverna om vilka problem denna har inom ämnet samt vilka ambitioner eleven har. Ett annat 

pedagogiskt problem som gäller nationellt är att det saknas kurslitteratur i skolan kring olika 

ämnesdelat som exempelvis inom musikteori eller musikhistoria.  
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 Bilaga 1 Enkät 

Enkätundersökning i musikämnet 

Jag heter Charlotte Ryrholm och är student vid lärarutbildningen vid Uppsala universitet. Jag har 

gjort den här enkäten för att studera elevers musicerande i skolan samt på fritiden. Studien görs 

inom ett examensarbete inom lärarutbildningen. Dina svar kommer att vara helt anonyma.  

Om du vill kontakta mig angående denna studie så går det bra att göra det via mejl, 

charlotte@ryrholm.se 

Du kan även kontakta min handledare, fil. dr Niklas Norén, vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, niklas.noren@edu.uu.se.  

mailto:charlotte@ryrholm.se
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Här följer några frågor kring dig som person  

 

 Flicka/tjej    Pojke/kille 

Födelseår: (exempel 1975) ________________________________ 

Ringa in din årskurs:  7 8 9 

 

Musiken i skolan - Betyg 

1. Ringa in ditt senaste musikbetyg:   

A B C D E F 

 

2. Tycker du att ditt betyg stämmer med dina kunskaper inom musiken? 

Stämmer Stämmer ganska bra Stämmer inte alls  

 

3. Nu vill jag att du tar ställning till följande tre påståenden om hur du ser på betyg i 
musikämnet.  
 
På en skala mellan 1-3, där 1 = stämmer inte alls 2 = Stämmer någorlunda 3 = Stämmer 
bra   

  1 2 3 

a) Betygen är rättvisa    

b) Det är svårt att få ett bra betyg    

c) Musik skulle vara roligare om vi inte fick betyg    

 

4. Upplever du att du kan påverka ditt betyg i musik   Ja  Nej 
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Musiken i skolan - lektionsinnehåll 

 I denna del vill jag att ni tar ställning till följande påståenden om hur ni ser på de olika 
momenten som ska ingå i musikundervisningen och ligger som grund för betygen.  
 
På en skala mellan 1-3, där 1 = stämmer inte alls 2 = Stämmer någorlunda 3 = Stämmer bra  
 

5. Musicerande och musikskapande 1 2 3 

a) Jag gillar att spela trummor    

b) Jag gillar att spela bas    

c) Jag gillar att spela gitarr    

d) Jag gillar att spela piano    

e) Jag gillar att sjunga ensam    

f) Jag gillar att sjunga tillsammans med andra    

g) Jag skapar gärna musik på datorn    

h) Jag skapar gärna musik med hjälp av instrument    

     

6. Musikens verktyg    

a) Jag har fått information om röstvård    

b) Jag förstår vad noter är    

c) Jag kan läsa noter     

d) Jag förstår vad ackord är (dur och moll)    

e) Jag förstår hur ackord är uppbygda    

f) Jag kan använda ackord när jag spelar ett instrument    

     

7. Musikens sammanhang och funktion    

a) Jag har läst om den klassiska musiken    

b) Jag har arbetat med den klassiska musiken    

c) Jag har läst om pop och rock    

d) Jag har arbetat med pop och rock     

e) Jag har läst om folkmusik    

f) Jag förstår hur musiken används i tv-serier    

g) Jag förstår hur musiken används i filmer     
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Ringa in de alternativ som du känner igen 
8. Jag känner till följande instrumentgrupper 

 

Bläckblåsinstrument Elfamiljen Slagverksfamiljen 

Stråkfamilj Stränginstrument Träblåsinstrument 

 

Musiken på fritiden  

9. Spelar du instrument?     Ja  Nej 
 

10. Spelar du instrument på fritiden?   Ja  Nej 
Om du har svarat nej på någon av dessa frågor kan du hoppa till fråga 13 
 

11. Om du har svarat ja på någon av dessa frågot, vilket/vilka  instrument spelar du? 
Kryssa i de alternativ som stämmer in på vad du spelar 

 Piano  Saxofon  Trumpet Akustisk gitarr 

 

 Fiol 

 Harpa 

 

 Oboe  Trombon  Elgitarr  Cello 

 Dragspel 

 

 Fagott  Kornett  Bas   Altfiol 

 Blockflöjt 

 

 Klarinett  Bastuba  Ukulele  Kontrabas 

 Trummor 

 

 Tvärflöjt  Valthorn  Annat:_____________________ 

 
12. Hur länge har du spelat instrument? Ringa in det alternativet som stämmer 

 

mindre än 1 år 1-2 år 3-4 år mer än 5 år 

 

13. Sjunger du?    Ja  Nej 

14. Sjunger du utanför skolan?   Ja  Nej 
 
Om du har svarat nej på samtliga av frågorna 9-14 kan du gå vidare till fråga 19, fortsätt annars 
med fråga 15. 
 

15. Hur länge har du sjungit? Ringa in det alternativet som stämmer bäst 
 

mindre än 1 år 1-2 år 3-4 år mer än 5 år 
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16. Spelar eller sjunger du i kulturskolans regi?   Ja  Nej 
 

Om ja, hur länge har du spelat/sjungit 

mindre än 1 år 1-2 år 3-4 år mer än 5 år 

 

17. Påverkar ditt musicerande på din fritid ditt betyg?        Ja  Nej 

Om du har svarat nej, kan du gå vidare till fråga 19. Om du har svarat ja, besvarar du nästa 

fråga. 

18. Tror du att kunskapen från musikskolan påverkar ditt betyg i musik? Hur? Varför? Skriv 

och berätta nedan: 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
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19. Hur väl stämmer följande påståenden in på dig på en skala mellan 1-3, 1=Stämmer inte, 

2=Stämmer någorlunda, 3=Stämmer bra: 

  1. 2. 3. 

a) Jag har svårt för musik    

b) Jag blir klar fortare än andra med vissa delar    

c) Jag tycker musiken är rolig    

d) Jag tycker att musiken är tråkig    

e) Jag känner att jag kan utvecklas inom musiken    

f) Jag känner att det saknas kunskap hos läraren för att kunna utvecklas inom 
musiken 

   

g) Jag känner att jag saknar kunskap för att kunns få det betyget jag vill ha    

h) Jag känner att mina klasskamrater hindrar min utveckling inom musiken    

i) Jag skulle vilja ha mer kunskap kring musikteori (noter, ackord)     

 

 Tack för att ni har tagit er tid att svara på dessa frågor. Jag vill bara påminna er om att ni alla är 

anonyma och era lärare kommer inte att se hur ni har svarat.   

 

 


