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SAMMANFATTNING 
 
Brunzell L. & Olsson I. Vi spelar mest. Det är ju det eleverna vill…eller? En studie om 
lärares och elevers syn och förväntningar på musikundervisning i år 7?   
 
We mostly play. That’s what the pupils want… isn’t it? A survey of teachers’ and pupils’ 
views and expectations of the music education amongst 13-year-olds? 
 
Vårt syfte i denna c-uppsats är att undersöka huruvida elevers och lärares syn och förvänt-
ningar på musikundervisning i år 7 stämmer överens.  
Undersökningen är baserad på tre intervjuer med musiklärare samt enkäter till tre svenska 
grundskoleklasser i år 7.  
Vi har kommit fram till att elevers och lärares tankar kring musikundervisning till viss del 
stämmer överens. Det har dock framkommit att elever oftast vill ha en bredare musik-
undervisning än vad lärarna tror. Lärarna ägnar mesta tiden åt ensemblespel på instrumenten 
gitarr, trummor, bas och synt, vilket flertalet elever uppskattar, men de vill också sjunga och 
komponera musik. Det som av eleverna uppfattas som minst viktigt i musikundervisningen är 
musikteori och musikhistoria. Dans är ett moment som upplevs som både mest viktigt och 
minst viktigt i vår undersökning. Musiklyssning har fått en relativt jämn spridning i enkät-
erna. Samtliga lärare vi intervjuat ägnar den mesta lektionstiden åt spel, men sen skiljer sig 
deras undervisning åt i den bemärkelsen att de ägnar tid åt olika moment. Det intervjuperson 
1 ägnar ytterligare tid åt är sång, lite musikhistoria samt enkel musikteori. De ska kunna skri-
va en enkel text till en färdig melodi och veta vad puls, takt och rytm är.  
Intervjuperson 2 lägger också fokus på att skapa och lyssna på musik samt lite teori och 
intervjuperson 3 ägnar, förutom spel, tid åt musikteorins grunder och instrumentkännedom. 
 
Nyckelord 
Elevers förväntningar på musikundervisning 
Lärares mål med musikundervisning 
Musikundervisningens innehåll 
Musikens uppgift i skolan 
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INLEDNING 
 
I början av 1990-talet skedde en decentralisering av beslutsprocessen inom skolan. Det 
huvudsakliga ansvaret för skolverksamheten förflyttades nu från stat till kommun. Skolan 
strukturerades om och kommunerna kunde nu lösa lokala problem på ett smidigare sätt än 
tidigare. Även skolorna fick mer att säga till om samt ett större ansvar för bl.a. besluts-
fattanden. Detta ledde till att rektorns ansvar blev betydligt större, liksom pressen, från både 
lärare och kommunpolitiker. En viktig del blev det ekonomiska ansvaret som nu fick en 
mycket mer central roll i rektorns arbete. En ytterligare uppgift för skolornas lärare och 
rektorer blev att utforma en lokal kursplan och arbetsplan utifrån sina tolkningar av de nati-
onella målen för hur skolan och skolundervisningen skulle se ut. Dessa mål hade och har 
riksdag och regering utformat. Den tidigare regelstyrda skolan blev nu mål- och resultatstyrd 
på grund av denna kommunalisering.  
 I och med decentraliseringen förändrades alltså lärarens uppdrag och arbete avsevärt. 
Lärarna skulle nu planera undervisningens inriktning samt vilket innehåll och vilka arbets-
former som skulle råda i hennes/hans undervisning. Det fanns inte längre några klara regler 
för hur undervisningen skulle se ut. Musikämnet kom nu att påverkas mer av omvärlden och 
elevernas musiksyn. Undervisningen blev friare, men den kunde inte vara hur fri som helst. 
Varje lärare var nämligen tvungen att se till att varje elev nådde de nationella målen. Efter-
som varje lärare tolkade och förstod styrdokumenten på olika sätt, kom därför undervis-
ningen att skilja sig åt från skola till skola, men också från lärare till lärare. Så länge eleverna 
når målen finns det inga rätt eller fel i en lärares undervisning då vägen till målen ser olika ut 
för varje elev. Detta är ytterligare en anledning till varför undervisningen ser olika ut från 
lärare till lärare.  
 Eleverna kunde nu också vara med och påverka och styra sin undervisning och situation i 
skolan utifrån de önskemål de hade. Deras mål skulle, precis som lärarnas, stämma överens 
med de nationella målen. Elevernas ökade ansvarstagande kunde också på vissa skolor 
uttrycka sig i olika s.k. ”råd” t.ex. matråd, bussråd, IT-råd, m.m. där de fick ge önskemål och 
förslag som kunde förbättra deras och sina kamraters skolgång. De som hade ordförande-
posterna i de olika råden utgjorde sedan elevrådet (Sandberg, Heiling & Modin, 2005).  
 
Under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi dock kunnat se att elever inte får 
vara med och fatta beslut kring sin musikundervisning. Detta gör musikläraren till stor del 
själv utan att ta hänsyn till elevernas önskemål och tankar. Vi undrar vad detta kan bero på. 
Är det helt enkelt så att uppfattningarna skiljer sig så pass mycket åt, att lärarna därför väljer 
att själva styra och bestämma över sin undervisning och endast låter eleverna påverka en 
ytterst liten del? Kan man hitta en lösning där både lärares och elevers skilda uppfattningar 
istället kan mötas i en undervisningsform där båda parters önskemål samt behov kan bli 
tillgodosedda? 
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BAKGRUND 
 
Vi kommer i denna uppsats att undersöka vilka förväntningar och mål samt vilken syn elever 
och lärare har på musikundervisningen i år 7 och om deras åsikter kring detta stämmer över-
ens. Forskning som vi har kommit i kontakt med och som har gjorts kring musikundervisning 
handlar, som vi kan se, mest om elevers eller ungdomars musikerfarenheter. Ytterst lite hand-
lar om deras förväntningar eller syn på ämnet musik. Börje Stålhammar (2004) är en av dem 
som forskat kring elevers musiksyn, medan andra forskare fokuserat mer på lärarens roll i 
skolan. Christer Bouij (1998), Eva Georgii-Hemming (2005) och Ralf Sandberg (1996) är 
några av dem.  
 
Musikundervisning 
I SÄMUS – en musikutbildning i kulturpolitikens tjänst? skriver Bengt Olsson (1993) om hur 
musiklärarutbildningen utvecklades under 1970-talet i och med SÄMUS-utbildningen. 
SÄMUS betyder särskild ämnesutbildning i musik. Musikens estetiska och skapande sida 
skulle få mer utrymme i musiklärarutbildningen och Olsson undersöker huruvida denna 
förändring fick genomslag eller inte och om hur den i så fall påverkade dagens undervisning. 
Detta var den första musikutbildningen som öppnade upp för alla sorters musikgenrer och 
inte bara konstmusik. Hans slutsats blir att han tycker att SÄMUS-experimentet fått genom-
slagskraft och han tycker sig se att den lever kvar i musiklärarutbildningen även efter försö-
kets slut.  
 
Efter politiska debatter beslutade riksdagen att en decentralisering skulle ske inom 
skolverksamheten. Från och med januari 1991 övertog kommunerna ansvaret för grund-
skolan från staten. Från höstterminen samma år övertog kommunerna också arbetsgivar-
ansvaret för lärarna. Det bestämdes också att skolan skulle förändras från att ha varit regel-
styrd till att bli målstyrd. (För en djupare analys av händelseförloppet, se Wiklund 2003). 
Därmed behövdes en ny läroplan och andra styrdokument. 
 I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94) kan vi läsa om hur skolan ska arbeta för att få den bästa undervisningsmiljön. Lpo 94 är 
uppdelad i två kapitel, där vi i det första kan läsa om skolans värdegrund och uppdrag och om 
mål och riktlinjer i det andra. Läroplanens mål omfattar såväl grundskolan som sameskolan, 
specialskolan och särskolan. Även rektorns ansvar hittar vi i Lpo 94.  
 I Kursplanen för musik kan vi läsa om detta ämnes syfte och roll, vilka mål under-
visningen ska sträva mot samt ämnets karaktär och uppbyggnad. Vi hittar också vilka mål en 
elev ska ha uppnått i slutet av femte respektive nionde skolåret, men även bedömningens 
inriktning och betygskriterier.   
 
I en intervjuundersökning om kursplaner, Kursplan? Vadå kursplan?, har Mats Runberg 
(1999) upptäckt att musiklärare, utbildade som outbildade, inte lägger så stor vikt vid dessa. 
Runberg har intervjuat två typer av lärare som han benämner musiklärare och klasslärare. 
Med musiklärare menar han mellanstadielärare som är vidareutbildade, SMI-utbildade, 
SMLU-utbildade, tvåämnesutbildade eller GG-utbildade. SMI är en förkortning av Stock-
holms musikpedagogiska institut och SMLU en förkortning av särskild musiklärarutbildning. 
Tvåämneslärare undervisar i musik och ett annat ämne och GG är en förkortning av grund-
skole- och gymnasielärare i musik. Begreppet klasslärare innefattar olika typer av lärare, som 
småskollärare, lågstadielärare, grundskollärare 1-7, folkskollärare och mellanstadielärare. 
Runberg ser en märkbar skillnad mellan klasslärare och musiklärare där klasslärare ser 
musikämnet som en motpol till de mer teoretiska ämnena och de tycker vidare att det är svårt 
att peka på vad som är kunskap i musik. Klasslärare har också oftast dåliga lokaler samt 
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saknar instrument. Musiklärarna å andra sidan, ser han, lägger mest vikt vid att spela och de 
anser att kunskaper i musik är att spela, sjunga, skapa och lyssna på musik.  Musiklärare 
anser också att de har vad som behövs i sina klassrum. Han påvisar även en skillnad när det 
gäller kursplanen, där klasslärarna inte vet vad som står i den och anser den vara mer 
flytande, medan musiklärarna har ett litet hum om vad den innebär. 
 
Ralf Sandberg (1996) tittar i sin bok Musikundervisningens yttre villkor och inre liv på hur 
decentraliseringen och dess nya styrdokument har påverkat musikundervisningen samt vilka 
svårigheter respektive möjligheter som de nya läroplanerna förde med sig. Han ser att 
orsaken till att skolundervisningen har förändrats så pass mycket som den faktiskt har under 
de senaste decennierna, delvis beror på medias och IT:s utveckling, men också på 
musikproduktionen. Vidare menar han att barns och ungdomars identitet till stor del utgörs 
av deras musik och den musikvärld de lever i. Sandberg har gjort en undersökning med lärare 
i år 2, 5 och 9 och kommit fram till att lärare som undervisar i högre stadier lägger mer vikt 
på färdigheter och kunskap, vilket leder till att den undervisningen blir mer ämnesinriktad. 
 
Lars Lilliestam (2006) skriver i Musikliv om hur musiken påverkar oss människor samt om 
dess olika funktioner – hur den används, när den används och varför. Lilliestam börjar med 
att undersöka begreppet musik, vad det är och vad det står för. Han kommer fram till att det 
inte är greppbart eftersom det betyder så mycket och att musik kan ses från många olika håll 
och fungera på olika sätt. Han understryker ändå att musiken är viktig för människan, då den 
ger livet en högre status. Trots att musik är viktigt har musikläraryrket en låg ställning i 
skolsammanhang. Han menar att många musiklärare slutar pga. att det är för tufft 
arbetsklimat med starka ljud, lokaler som inte är anpassade samt för stora grupper. Han anser 
dock att musikläraryrket i vissa fall kan vara givande och populärt då han syftar på att det är 
roligt att musicera och att man samtidigt kan se sina elever utvecklas. Lilliestam skriver 
också om hur man lär sig musik. Detta kommer vi att återkomma till.   
 
Elevers perspektiv 
Börje Stålhammar (2004) har i sin bok Musiken – deras liv valt att jämföra några ungdomars 
musiksyn och deras erfarenheter kring musik. Ungdomarna som deltog i undersökningen är 
svenska och engelska. Stålhammar kommer fram till att musik påverkar ungdomar och att 
den utgör en viktig del i deras identitet. Musiken är en viktig del i deras liv och den finns i 
alla miljöer och den berör. Han säger också att musikaktiviteter sker inom olika situationer 
och sammanhang – olika rum, som han har valt att kalla dem. Han nämner det interna 
rummet, imaginära rummet och det individuella rummet. I det interna rummet lyssnar man 
på musik ihop med sina vänner bakom en stängd dörr. I ett imaginärt rum rör sig en viss typ 
av grupp och där råder en speciell kod, stilmässigt och genremässigt. ”Medlemmarna” i 
gruppen klär sig och lever på ett särskilt uttalat sätt och de lyssnar på den musikstil som 
gruppen valt att identifiera sig med. Dörren står öppen för alla människor med samma kod. 
Individen stänger in sig själv i det individuella rummet och lyssnar där på den musik som han 
eller hon själv valt. Individen får distans till sin omgivning.  
 
Claes Ericsson (2002) har i avhandlingen Från guidad visning till shopping och förströdd 
tillägnelse haft gruppsamtal med några ungdomar om hur de upplever att de lär sig musik. 
För att inlärning ska vara möjligt krävs enligt dessa ungdomars svar intresse, påverkan och 
inflytande, autonomi och till sist miljö. Begreppen shopping, förströdd tillägnelse och 
självvårdsfunktionen använder Ericsson när han förklarar en individs förhållningssätt till 
musik. Shopping står för att anamma en hel stil, eller delar av en, både när det gäller klädsel 
och musiksmak. Om man vill skapa sig en egen stil tar man delar från olika kulturstilar och 
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sammanför dem. Förströdd tillägnelse är ett sätt att lära sig utan att man vet om det. Man kan 
t.ex. lära sig genom att lyssna omedvetet. Självvårdsfunktionen innebär att musik är bra för 
själen. Musik gör livet mer värt att leva, enligt ungdomarna i undersökningen. Den hjälper 
också ungdomarna att hitta sig själva på ett djupare plan.  
 
I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 – Musik har Ralf Sandberg, Gunnar Heiling 
och Christer Modin (2005) gjort en granskning av ämnet musik i år 9. De har utgått från 
enkäter, musikuppgifter, videoinspelningar och processtudier för att få fram olika synvinklar 
samt en bredare bild av vad musikämnet är. De har sett stora skillnader mellan olika lärare, 
klasser och skolor. De har också sett att lärare sällan utgår från styrdokument i sin under-
visning, utan det som styr är istället vilka intressen och färdigheter de har. Orsaken till detta 
ser de bero på kursplanens diffusa utformning. Något som också visat sig, är att eleverna i 
undersökningen har ett stort intresse för ämnet. Det har dock inte lärarlaget som anser att 
musikämnet har en låg ställning i skolan. De har också undersökt vilka delar som elever 
tycker är mer resp. mindre relevanta i undervisningen. Det moment som uppskattades mest 
var spel och musikteori, musiklyssning och prov var de minst populära momenten.        
 
Musiklärares perspektiv 
Christer Bouij (1998) har intervjuat både blivande musiklärare och yrkesverksamma musik-
lärare. I sin avhandling Musik – mitt liv och kommande leverbröd beskriver han hur vägen 
från musiklärarutbildningen till yrket musiklärare kan se ut. Han menar att en lärare har olika 
roller beroende på hur han eller hon ser på sig själv. Han anser inte att musikläraryrket är lätt 
och att det är svårt att utveckla verksamheten i en skola pga. att det råder en skolkod i varje 
skola som styr lärarnas agerande. Med uttrycket skolkod menar Bouij de outtalade regler och 
bestämmelser som gäller för den skola man befinner sig i, t.ex. normer för hur man bemöter 
varandra. Han säger vidare att musiksysselsättning ger inre tillfredställelse och att man som 
musikutövare behöver både belöning och bekräftelse för att kunna fortsätta med sitt musik-
utövande.      
 
Eva Georgii-Hemming (2005) skriver i Berättelsen under deras fötter om fem olika 
musiklärare, hur deras erfarenheter och liv har påverkat deras undervisning och varför de 
undervisar som de gör. Deras berättelser skiljer sig åt på det sätt hur de undervisar och vad de 
undervisar om samt vilka värderingar de har. Hon menar att musik har olika betydelser för 
olika människor och att den står för vitt skilda saker. Alla brukar musik på sitt sätt. Därför 
menar hon att kunskap i musik inte heller går att förklara eftersom även detta tolkas på skilda 
sätt och således skiljer sig uppfattningarna från person till person. Även om Georgii-
Hemmings avhandling beskriver gymnasielärares arbetssituation finner vi den ändå relevant, 
då vi funnit liknande åsikter mellan dem och våra intervjupersoner  
 Om lärare i grundskolans senare år har Markus Enghag & Karin Ljung (2003) skrivit om 
i sin C-uppsats Musikens språk. Där beskriver de hur de själva bedriver sin undervisning. De 
vill bl.a. jobba med att möta, acceptera och inte döma eleverna. Att skapa jämvikt mellan 
elevernas egen musik och samhällets musik, som utvecklas snabbt samt att föra vidare kultur-
arvet är, för dem, viktigt i musikundervisning. Enligt Enghag & Ljung ska undervisningens 
innehåll vara relevant för eleverna och de ska klara av och förstå det de undervisas om.  
 
Annika Danielsson (2003) skriver i sin D-uppsats Om synen på musikämnet och 
musikläraren i svenska grundskolor, om hur musiklärare och skolledning ser på musikämnet. 
Hon har delat ut enkäter till musiklärare, rektorer samt andra lärare i grundskolan och 
kommit fram till att musikämnet enligt grundskollärare i andra ämnen ska fungera som ett 
verktyg för att eleverna sen lättare ska kunna ta in information i de andra mer teoretiska 
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ämnena som de undervisas i. Rektorerna ser musikundervisningen som en motpol till de 
andra mer teoretiska ämnena där de kan slappna av. Hos musiklärarna med musikutbildning 
får man ett annat svar. De framhåller istället den sociala utvecklingen tillsammans med den 
personliga, som de anser stimuleras i samband med musikundervisning. Deras skapande och 
kreativa sida får där en chans att komma till uttryck.  
 
 
Det vi saknar är mer forskning kring elevers syn på musikundervisning i grundskolan. Ofta 
handlar forskningen om Kulturskolan och dess individuella undervisning samt om gymnasiet 
och deras estetiska verksamhet.   
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 SYFTE 
 
Vårt syfte är att undersöka om elever och lärare har samma syn, uppfattningar och/eller 
förväntningar på musikundervisning i år 7. Våra frågeställningar är: 
• Vad förväntar sig elever i skolår 7 av musikundervisningen? 
• Vilka moment anser elever vara viktiga i musikundervisning? 
• Vad anser lärare vara viktigt i deras musikundervisning? 
• Bestämmer lärare undervisningsform själv och i så fall, vad beror det på?  
Vi anser att detta är intressant att undersöka då vi under våra VFU-perioder sett att elever 
ofta har fått ge vika för lärarens beslutstaganden. Vi hoppas också att vi kan dra stor fördel av 
denna undersökning då vi själva blir yrkesverksamma lärare. Våra blivande elevers önskemål 
kanske inte stämmer överens med de elever vi träffat under denna studietid, men vi hoppas 
ändå att vi, med hjälp av denna undersökning, kan ta oss an denna problematik på ett sådant 
sätt som kan gynna oss, elever och andra musiklärare i framtida undervisningssituationer.   
 
Definitioner och avgränsningar 
Med ”spel” menar vi ensemblespel på de instrument som finns att tillgå i, eller i nära 
anslutning till, klassrummet. VFU betyder verksamhetsförlagd utbildning, vilket innebär att 
man som student är ute i en skola och undervisar. Skapa musik är ett begrepp hämtat ur Lpo 
94 som betyder att komponera musik.    
 
Vi har avgränsat vårt ämne genom att rikta in oss på år 7, då betygsaspekten ännu inte är 
aktuell. Vi har också valt år 7 för att se vad de förväntar sig, då de kanske inte haft en lika 
omfattande musikundervisning med spel, teori och musikhistoria under tidigare år. 
Ytterligare anledning som styr vårt val är vårt eget intresse då vi själva vill jobba med ung-
domar i de högre åren. Vi har valt att begränsa oss till tre intervjupersoner samt endast en av 
deras klasser i år 7, alltså inte alla deras klasser i år 7 för att inte arbetet skulle bli för 
omfattande. Vi har heller inte valt att fördjupa oss i genusaspekten, då det skulle ha blivit en 
uppsats i sig. När det gäller frågorna till intervjupersonerna har vi begränsat oss till att inte 
fråga om arbetssituation eller om hur deras lokaler och material ser ut. I enkäten har vi 
begränsat frågorna till att enbart beröra vilka moment de tycker är viktigast respektive minst 
viktigast samt hur de tycker att deras undervisning ska vara och ser ut idag. Vi har heller inte 
haft några öppna svar, då det lättare går att mäta och jämföra svaren mellan såväl eleverna i 
klassen, skolor, men också mellan elever och lärare. Vi har hållit oss till en och samma stad 
då det sparade mycket tid och pengar.    
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METOD 
 
Vi har i vår undersökning gjort intervjuer med tre musiklärare på tre olika grundskolor i en 
mellanstor stad i Sverige. Vi valde inte dessa informanter av någon särskild anledning, utan 
pga. vilket utbud som fanns vid det aktuella tillfället. Intervjuerna har utgått från en kvalitativ 
metod. Vi klassar den som kvalitativ pga. att vi har gett informanterna möjlighet att själva 
formulera sina svar och för att vi inte har kunnat förutspå vad de skall svara i förväg. Det 
finns heller inga rätt eller fel i informanternas svar och varje intervju har haft ambitionen att 
fungera som ett samtal (Patel & Davidsson 2003, s 14). Intervjufrågorna berör hur informant-
ernas musikundervisning ser ut idag, vilka mål och förväntningar de har med sin under-
visning och vilka moment de ägnar mest tid åt. Vi har också frågat om deras syn på kurs-
planen, om de planerar lektionstillfällen utifrån den och då i så fall hur. Vi frågade även vad 
musikens uppgift i skolan är och om hur de upplevde deras egen utbildning, då samtliga 
informanter är utbildade musiklärare. Frågan om hur de definierar kunskap i musik kom ock-
så upp, vilket är en svår fråga att svara på då både kunskap och musik i sig är två oerhört 
stora och vida begrepp. Vi kom fram till dessa frågor genom samtal med varandra och med 
hjälp av vår handledare. Vi har försökt att formulera frågorna på ett sådant sätt att informant-
ernas svar kan hjälpa oss att förstå och tolka vår problematisering. Intervjuerna spelades in 
och skrevs ner. Eftersom våra intervjupersoner är anonyma kommer vi bara att uppmärk-
samma läsaren om kön, ålder, om de är utbildade musiklärare, vilken typ av område de är yr-
kesverksamma i samt antal år i yrket.  
 
Intervjuperson 1 är en kvinna som är 37 år. Hon är utbildad musiklärare och har jobbat som 
lärare i åtta år, men inte på samma ställe. På den skola vi besökte är hon vikarie och har bara 
varit där i några månader. Skolan är centralt belägen i staden. Vi fick med henne göra en 
kompletterande intervju, då ytterligare frågor kom upp under transkriptionen.   
Intervjuperson 2 är en man som är 31 år. Han tog sin musiklärarexamen 2001 och har jobbat 
som lärare sen dess. Han jobbar på en skola i en av stadens förorter där många kulturer möts i 
en och samma miljö.  
Intervjuperson 3 är en kvinna som är 41 år och hon jobbar på en landsortsskola några mil 
utanför staden. Där har hon jobbat sedan 1999 och hon tog sin lärarexamen 1991.      
 
Vi har även delat ut enkäter till tre klasser i år 7, (se bilaga 1) på tre olika skolor. De lärare vi 
intervjuat undervisar i någon av de tre klasser vi har delat ut enkät i. Intervjuperson 1 
undervisar i skola 1, intervjuperson 2 i skola 2 och intervjuperson 3 således i skola 3. Vi har 
valt att göra så för att lättare kunna jämföra svar lärare och elever emellan och för att vi då 
enklare kan se om deras syn på musikämnet stämmer överens med varandra eller om de går 
isär.  
 Enkäten är utformad på ett sådant sätt att eleverna lätt kan förstå frågorna och följa de 
anvisningar som getts. Enkätfrågorna har, i stort sett, utgått från hur våra intervjufrågor är 
formulerade. Då kunde vi lättare jämföra eleverna i en klass svar med hur deras lärare svarat. 
Enkäten innehåller sju frågor varav en är en fråga om kön. Vi valde att ta med denna fråga 
för att kunna se om det finns någon skillnad mellan killars och tjejers förväntningar på 
musikämnet. Om de håller på med musik på fritiden är ytterligare en fråga som egentligen 
inte är relevant för vår undersökning. Vi ville ändå ha med denna fråga för att se hur musik-
intresset ser ut hos dagens ungdomar, då många elever i år 7 slutar att ta instrumental-
lektioner vid t.ex. kulturskola. Vi har valt att inte lägga någon tyngdpunkt kring dessa två 
frågor, då det inte har något med vårt syfte med uppsatsen att göra. De andra frågorna berör 
musikundervisningens innehåll och hur eleverna tycker att ämnet musik ska vara. Vi frågade 
också om de hade gått igenom kursplanen med deras lärare och om de tycker det är viktigt 
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med musikundervisning i skolan. Vi var själva närvarande då enkäterna fylldes i för att kun-
na svara på eventuella frågor om några skulle uppstå. En annan orsak till att vi var 
närvarande var att vi då snabbt kunde få in de ifyllda enkäterna utan några bortfall. Enkäterna 
utgår från den kvantitativa metoden, dvs. frågorna har inga öppna svar, svarsalternativ har 
getts och vi har kunnat mäta svaren (Patel & Davidsson 2003, s 14). 
 
I resultatpresentationen har vi valt att dela upp intervjupersonernas svar under olika rubriker 
och inte efter intervjupersonerna. Detta har vi gjort för att det ska bli lättare att förstå och läsa 
för läsaren. Enkäterna har vi däremot delat upp efter skolor. I resultatanalysen har vi granskat 
svaren i resultatpresentationen från samtliga informanter och jämfört dem med den litteratur 
som vi valt att läsa.  
 Denna analys har utförts från ett hermeneutiskt perspektiv, då vi genom intervjuer försökt 
att förstå lärares tankesätt kring musikundervisning och deras agerande i ett klassrums-
sammanhang. Detta har vi sedan tolkat utifrån vår förförståelse (Patel & Davidsson 2003, s 
28).   
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RESULTAT 
 
Resultatpresentation 
I det här kapitlet kommer vi att presentera enkätsvaren och intervjusvaren. Vi börjar med 
intervjusvaren som vi har valt att dela upp under olika teman: Musikundervisningen – 
förväntningar och mål, Planering av musiklektioner, musik som kunskapsämne samt 
Musikens uppgift i skolan.  
 
Musikundervisningen – förväntningar och mål 
På frågan om vilka mål lärarna har med sin musikundervisning har intervjuperson 1 svarat att 
hon lägger den största vikten och tiden på ensemblespel och då framför allt gitarrspel, men 
hon introducerar också bas och piano. Hon tycker att det är viktigt att eleverna kan delta i 
unison sång, de ska kunna skapa en enkel sång till en redan färdig melodi och de ska ha lite 
teorikunskaper. Det hon ägnar minst tid åt är rytmik, musiklyssning, där de förväntas ha en 
åsikt om och kunna värdera musiken, och musikhistoria, som hon anser vid år 7 ska handla 
om bluesen och den tidens musik. Det hon vill nå med sin undervisning är att lära eleverna 
spela instrument som de kan ha användning för senare i livet. Eftersom detta är hennes 
största mål kretsar således undervisningen mycket kring spel.  
 
Det hon tror att eleverna förväntar sig är mycket ensemblespel, t.ex. på bas, trummor och 
elgitarr, men hon tror ändå att de är medvetna om att det blir mycket annat också. 
 
Intervjuperson 2 har som mål att lära eleverna att planera sin egen undervisning så mycket 
som går. Han ser att detta gör eleverna mer motiverade, då de får vara med och bestämma 
själva. Detta lägger han dock mest vikt vid då eleverna befinner sig i slutet av år 7/början av 
år 8. Därför styr han relativt mycket själv i år 7. Det han ägnar mest tid åt med sjuorna är att 
spela i grupp, skapa och lyssna på musik. Han ser till att alla elever har gått igenom och 
provat på de olika instrument som han har tillgång till. När de skapar musik använder han sig 
mycket av datorn som ett viktigt hjälpmedel. Ytterligare tre mål som är viktiga i hans 
undervisning är att eleverna ska kunna samarbeta, utveckla en ansvarskänsla samt respektera 
varandra. Därför anser han inte att musiken är det viktigaste, utan att dessa tre målen ska 
komma till stånd. Musiken är mer ett verktyg. 
 
Det eleverna förväntar sig tror han handlar om att spela instrument och att få spela in egna 
låtar. Detta tror han beror på att de elever som kommer till honom i år 7, har hört från 
tidigare elever att de får göra sådant. Han tror också att de inte är intresserade av att sjunga, 
då han vet att de har fått göra det mycket innan de kommer till honom. Själv är han inte 
heller så intresserad av sång, men säger att han skulle sjunga med dem om han visste att 
behovet fanns.  
 
Intervjuperson 3 har som mål att eleverna ska ha spelat tillsammans i ensemblespel när de 
slutar år 9. Ytterligare mål med undervisningen är att få eleverna att förstå att de faktiskt kan, 
”fastän man inte spelar eller sjunger på fritiden”. Hon tycker också att de ska ha med sig 
musikhistoria, så väl rock- & pophistoria som västerländsk konsthistoria. Eleverna får även 
lyssna lite på musik från olika kulturer, hur musiken låter i andra länder och världsdelar, men 
detta sker mer under de tidigare åren. Ensemblespel och teori är de moment som hon ägnar 
mest tid åt i sin undervisning, men spelet väger ändå tyngst och hon hoppas att många 
fortsätter att spela även på fritiden.  
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Hon tror att eleverna förväntar sig att de bara ska få spela och de har jättehöga förväntningar, 
men efter ett tag inser de att det inte bara var ensemblespel. Därför är hon väldigt tydlig med 
att, i början av terminen klargöra vad de ska göra under hösten. När de kommer fram till jul 
visar hon eleverna vad de har lärt sig och då tycker hon att elevernas och hennes förvänt-
ningar möts – att båda parter har fått ge och ta.  
 
Planering av musiklektioner 
Intervjuperson 1 planerar sina lektioner utifrån en redan färdig planering eftersom hon 
vikarierar. Då hon inte är vikarie brukar hon starta terminen med att eleverna själva får 
berätta vad de är intresserade av och sedan planerar hon utifrån det och kursplanen. Hon 
planerar med andra ord lektionerna och eleverna kommer med önskemål som hon försöker 
att tillgodose i den mån det är möjligt. Deras önskemål väger inte tyngre än kursplanens, men 
oftast upplever hon att elevernas mål inte skiljer sig från styrdokumentens mål, utan de 
stämmer bra överens. De moment som ska ingå i musikundervisningen enligt henne är spel 
och sång, musikteori, skapande och musiklyssning. Dessa moment hämtar hon från kurs-
planen, men det är inte bara den som styr hennes undervisning. Den lokala planen som finns 
på skolan styr också, eftersom hon anser att den är lättare att förstå än de nationella styrdoku-
menten som hon tycker är svåra att tolka, följa och förstå.  Hon tycker också att det är svårt 
att genomföra alla moment i styrdokumenten då hennes undervisning sker i helklass: 
 

… när det är helklass som det oftast är nu för tiden, då tycker jag att det är svårt att kunna göra 
allting [i styrdokumenten], inte på ett bra sätt i alla fall. 

 
Hon tycker att det är viktigt att visa kursplanen för eleverna dels för att det då blir lättare att 
förklara varför de måste gå igenom vissa moment som eleverna helst annars hade sluppit, 
men också för att få dem att förstå att musik, liksom andra ämnen, är ett ämne med krav och 
inte ett ämne som man kallar ”roliga timmen”. Samtidigt säger hon att det är bra om det är 
roligt, men att det inte går att ha kul jämt. Vilka faktorer som styr val av innehåll, är enligt 
intervjuperson 1 framförallt läroplanen, men lite styrs också av vad hon själv tycker att hon 
är bra på samt vilka instrument hon har tillgång till och hur klassrummet ser ut, vilka möjlig-
heter som finns. 
  
Intervjuperson 2 utgår, som vi nämnt tidigare, från elevernas önskemål. Han anser att: 
  

Dom [eleverna] ska ha inflytande i det vi håller på med. Det är min grundtanke med alltihopa. (…) 
Undervisningen i år 7 handlar egentligen om att få dem att kunna ta så pass mycket eget ansvar så 
att dom sen i år 8 och 9 klarar av att planera själva. När dom kommer i sjuan så är dom ganska 
omogna och klarar inte av att ta så mycket ansvar själva. 

 
Han låter inte eleverna planera helt fritt i år 7 utan det kommer först i åttan, men de får ändå 
vara med och tycka till hela tiden. Varje elev har dock inte en egen planering utan det är 
majoritetsbeslut som gäller hela tiden. Planeringen brukar gå till så att han visar vilka mål 
som finns och sedan får eleverna bestämma hur de ska ta sig an dessa på bästa sätt. Alltså 
väger elevernas önskemål inte tyngre än styrdokumentens mål och i slutändan brukar det 
falla sig så att elevernas planering stämmer överens med hans planering. På frågan om han 
utgår från kursplanen vid planering av lektioner svarar han ja, men han visar den inte för 
eleverna förrän i slutet av sjuan eller början av åttan. Detta gör han för att han först vill skapa 
en relation till eleverna och ha roligt tillsammans med dem. När det är dags för eleverna att 
tillsammans planera, visar han kursplanen för dem och då måste de utgå från den i alla beslut.    
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Angående musikteori säger intervjuperson 2 att de ”leker lite” med det i sjuan, för att sedan 
gå igenom det mer ”seriöst” i åttan och nian. Han vill helst att eleverna, när de slutar nian, 
ska kunna ha ett hum om hur man läser noter så att de sedan kan räkna ut hur en melodi går. 
Musikhistorien har han valt att lägga åt sidan då han anser att han inte tycker sig kunna finna 
det momentet i kursplanen som en del av undervisningen. Däremot jobbar han med flera 
olika kulturer och deras historia i sin undervisning och ser det som ett komplement till 
musikhistorien. Han tror, i denna mångkulturella skola, att olika kulturers historia ger dessa 
elever mer, än den västerländska konstmusiken som Bach och Mozart utgör. Han nämner 
dock de stora kompositörerna, men det blir inte mer än så om de inte vill utforska det mer 
själva, på egen hand. Det som styr val av innehåll i musikundervisningen är enligt intervju-
person 2 ”en mix av vad eleverna vill och vad jag kan tillgodose och vad som står i kurs-
planen”. På frågan om han tycker att det pratiskt och teoretiskt går att genomföra alla 
moment i kursplanen svarar han att: 

 
Det beror på hur jag tolkar. För godkänt står det att man ska kunna sjunga enstämmig och 
flerstämmig sång. Öh – flerstämmig sång i högstadiet? Hallå!? Haha… Det går ju liksom inte. 
Möjligtvis att någon klass har kunnat sjunga någon kanon eller nåt och då har dom varit väldigt 
duktiga och drivna. Körsång är helt uteslutet. 

  
Han tycker dessutom att det är svårt att få tiden att räcka till för att genomföra alla moment 
och uppnå de mål som finns i kursplanen. Han prioriterar dock inte bort några mål, men 
lägger olika tyngdpunkt i dem.   
 
De moment intervjuperson 3 anser vara viktigast är, som vi sagt förut, spel och teori, men 
den mesta tyngden lägger hon på spel. Med teori menar hon allt i undervisningen som inte är 
praktiskt. Alltså är även musikhistoria en del i teorin. Hon känner själv att hon inte är så 
”notorienterad”. Därför undervisar hon inte så mycket kring det, utan överlåter det ansvaret 
till kulturskolan som får lära de elever som går där notkunskap. Om eleverna däremot vill 
lära sig noter, hjälper hon de som så önskar. Hon terminsplanerar med kursplanen som 
utgångspunkt, där hon försöker få ut de olika delarna som eleverna i år 5 resp. 9 ska kunna. 
Sedan plockar hon ut målen och placerar in dem där de passar bäst – beroende på ålder hos 
eleverna och vilken tid som finns till förfogande.  
 
 

Det är därför musikhistorian ligger i nian, och kanske lite i fyran också, med det klassiska då. Det 
är därför man har pop och rock i sexan för då är dom jättestökiga och behöver stöka runt lite. [Jag] 
försöker portionera ut det lite så där och utgå från det när man terminsplanerar och även 
lektionsplanerar. 
 

Hon visar inte kursplanen för eleverna, men däremot visar hon betygskriterierna för åttorna 
och niorna. Hon tycker att kursplanen innehåller alldeles för många moment för att hinnas 
med under den korta tid som ges. ”Jag tror inte att det finns en musiklärare i Sverige som 
hinner göra allting på den tiden som finns.” Hon tycker dock att hon hinner med ganska 
många moment, men en del av dem måste hon av tidsmässiga skäl ge mindre utrymme. På 
frågan om hon låter eleverna vara med och bestämma, svarar hon att hon tycker att hon ger 
dem utrymme, men att hon nog egentligen styr förhållandevis mycket själv. Det eleverna får 
vara med och planera är val av låtar, om de är äldre får de välja vem de vill jobba med och 
om de gör ett skriftligt arbete får de välja redovisningssätt, men allt detta blir aktuellt först i 
åttan och nian.  Har eleverna egna önskemål försöker hon att ”nappa” på dem, för det är 
oftast någonting som eleverna verkligen vill göra. Hon tror att detta kan leda till att det går 
lättare för eleverna att genomföra uppgiften och dessutom blir då arbetet i slutändan bättre.  
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 Det som styr val av innehåll i undervisningen är mestadels kursplanen, men hon tar även 
hänsyn till den kunskapsnivå som finns i klassen då hon t.ex. ska välja låt. Låten måste vara 
så pass enkel att de kan klara av att spela den i grupp, att den inte har för många ackord och 
att de hinner med att byta mellan ackorden. Den ska också kunna gå att utveckla så att de kan 
välja den svårighetsgrad de vill lägga sig på. Vidare säger hon att: 
 

…man håller tyglarna i sjuan… att nu ska vi göra så – Jag bestämmer, inte vad ni ska spela för 
instrument, men jag bestämmer vilka som ska spela ihop och vad ni ska spela för låt och hur den 
ska spelas och så här, och sen i åttan släpper man lite och sen släpper man mer och mer och mer. 

 
Musik som kunskapsämne 
Intervjuperson 1 tycker att kunskap i musik framförallt handlar om praktisk kunskap, dvs. att 
kunna göra musik. Hon tycker också att det finns mycket teori som är bra att kunna, t.ex. 
noter och dyl.  
 

…att kunna använda instrument och kunna sjunga och kunna skapa musik och allt det där, det är 
ju ett hantverk, (…) mer [praktisk kunskap] än ren inlärd kunskap, tycker jag. 

 
För att se vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på, brukar hon delvis använda sig av 
prov, bl.a. i musikhistoria och instrument. Vidare tycker hon att musiken kan fungera som 
lite av en motpol, gentemot de andra mer teoretiska ämnena. När hon reflekterar över sin 
egen utbildning, tycker hon att hon har fått tillräckligt med teoretiska kunskaper, men hon 
saknar mer konkret och praktisk kunskap kring t.ex. hur man lägger upp en lektion i en hel-
klass då det lätt blir ”kaosartat”. Hon känner att hon skulle ha behövt mer tips om hur man 
löser problem praktiskt.  
 
Intervjuperson 2 tycker att kunskap i musik kan vara alltifrån hur ett ackord är uppbyggt till 
att veta vad tonerna heter samt ”att kunna höra och förstå musiken – inte bara göra den”. Han 
använder inte sina prov för att mäta kunskap, utan för att eleverna ska känna att ämnet musik 
är ett ”riktigt” ämne som alla andra ämnen där det förekommer prov. Han lägger inga värder-
ingar i resultaten, utan slänger proven när de är rättade. Han ser inte musikämnet som en 
motpol till andra ämnen, utan som en ”medpol”, ett komplement till annan undervisning men 
han poängterar att musik är ett praktiskt ämne. Han känner att hans utbildning har gett 
honom tillräckliga ämneskunskaper inom musiken, men han skulle vilja ha haft fler lektioner 
där han kunde ha fått kunskaper i undervisning – hur man lär ut på bästa sätt, konflikt-
hantering och handledarskap.  
 
Intervjuperson 3 har svårt att förklara sin åsikt om vad kunskap i musik är, men de elever hon 
ger MVG ska enligt henne kunna se ett sammanhang. De förstår och tar in det de gör väldigt 
snabbt. Ett bra gehör är också enligt henne ett tecken på musikalisk kunskap, men de ska 
också kunna tänka och jobba själva samt vara aktiva under lektionerna och ta eget ansvar för 
att lära sig. Hon ser att elever som är aktiva och duktiga under hennes lektioner inte alls 
behöver vara det i något annat ämne. Hon tycker att det är viktigt att de gör så gott de kan,   
 

…men kör man sina slutledningsförmågor (…) och har lite egna funderingar och tänker lite eget 
och så... då blir det ju ett högre betyg också. Och som man ser – en bättre kunskap. Man använder 
den kunskap man har till att göra något nytt.  

  
Hon mäter inte kunskap med prov. Hon brukar däremot säga till eleverna att de har prov 
varje lektion, då hon efter varje lektion kortfattat skriver ner vad eleverna har gjort och vad 
de framförallt har spelat, för det är där hon tydligt kan se en utveckling. Med hjälp av dessa 
små anteckningar kan hon sedan utvärdera eleven. Intervjuperson 3 tycker att musiken 
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fungerar som en motpol till de andra, mer teoretiska ämnena och hon har svårt att förstå 
varför man inte kan göra de teoretiska ämnena mer praktiska. Hon tror att detta skulle kunna 
gagna fler elever till att hjälpa dem att lära sig bättre.  
 

…det är ju definitivt, det ser man ju när dom kommer in, om dom har haft teori en hel förmiddag 
och så kommer dom in efter lunchen. Då är dom ju liksom…: åh är det vi? Får vi spela nu? Får vi 
gå? Också får dom inte spela då blir det: ååååhhhhhh också faller dom ihop så (gestikulerar). Så 
just den praktiska biten i musiken är jätteviktig på det sättet. 
   

Hon tycker inte att hennes utbildning har gett henne tillräckligt med kunskaper och hon säger 
att nästan inget av det hon undervisar om nu är hämtat från Musikhögskolan utan det har hon 
fått lära sig efterhand. Det hon saknar ämnesmässigt är kunskaper kring arrangering i 
bruksspel. Sedan saknar hon också kunskaper kring betygsättning, elevvård samt konflikt-
hantering.      
  
Musikens uppgift i skolan 
Intervjuperson 1 tycker att musikämnet framförallt har två uppgifter i skolan. För det första 
att lära eleverna att kunna spela någonting själva som de kan ha nytta av senare i livet och för 
det andra att bredda deras musiksmak. Hon tror att många elever tycker att musik bara ska 
vara ”roligt” och tror att detta beror på hur eleverna haft det i tidigare musikundervisning:  
 

Har dom haft en bra musikundervisning på mellanstadiet då har dom ju säkert redan kommit in i 
det, att musiken består av många olika delar. 

 
Hon tror också att det beror på vilken lärare de haft under tidigare år där hon ser en risk i att 
en lärare utan musiklärarutbildning inte går igenom alla delar i styrdokumenten med elev-
erna. Andra nackdelar som kan förekomma kring synen på musikämnet är att eleverna kom-
mer dit med höga förväntningar och tror att de ska ha kul och att det inte ska vara någon 
ordning, vilket kan leda till att eleverna inte tycker att de får göra vad de vill. Höga förvänt-
ningar kan dock enligt henne även vara positivt.  
 
Intervjuperson 2 säger att musikens uppgift i skolan enligt läroplanen inte är musiken i sig, 
utan det viktiga är att utveckla elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga, där musiken 
fungerar mer som ett verktyg. Vidare menar han att musik som inte är ”rolig”, inte är någon 
bra musik. ”Den är värdelös.” Om man bara känner hat, aggression och ilska ska man inte 
hålla på med musik, enligt honom. Därför försöker han tillsammans med eleverna göra 
musikämnet till ett roligt ämne. Han tror nämligen inte att man kan lära sig någonting om 
man inte samtidigt har roligt. Han poängterar dock att musiken inte ska vara någon ”roliga 
timmen-lektion” utan krav, för kraven finns. Han vill att eleverna ska känna att även musik är 
ett riktigt ämne. Eftersom inte alla elever gillar musikämnet, ser han det som en viktig 
uppgift att försöka få dem intresserade. Han tror att lösningen ligger i att låta dem vara med 
och bestämma, vilket han jobbar mycket med.  
 
Intervjuperson 3 tycker att frågan kring musikens uppgift i skolan är jättesvår att svara på 
och säger att hon ofta får den från sina elever. Hon brukar då säga till eleverna att allt man lär 
sig vidgar ens liv, man får ett rikare liv och det spelar ingen roll vilket ämne det handlar om, 
kunskap som kunskap. Det hon försöker förmedla i sin musikundervisning är att man kan få 
en rikare musikupplevelse om man förstår vad som händer i musiken. Man kan t.ex. lyssna 
på musik på ett helt annat sätt med ett tränat öra, för då kanske man kan höra andra saker som 
man inte lagt så mycket vikt vid innan. Hon tycker att det är viktigt att eleverna har roligt på 
lektionerna, för då går det lättare, men det handlar också, för henne, om en ”överlevnads-
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fråga”. Hon anser att varje pedagog bör göra sin undervisning så rolig som möjligt. Däremot 
understryker hon att det inte kan vara roligt jämt och ger oss som exempel att eleverna ofta 
säger att spel är roligt och teori är tråkigt. Hon tror inte att det spelar någon roll hur man gör 
där, då hon tror att teorin alltid kommer ses som ett tråkigt moment för eleverna.    
  
Enkät i skola 1 
Enkät 1 är utdelad i en klass där intervjuperson 1 är yrkesverksam. Klassen bestod vid 
enkättillfället av 22 stycken elever där 14 st. var tjejer och 8 st. var killar.  
 På den första frågan bad vi dem rangordna olika moment i musikundervisningen efter vad 
de tycker är mest respektive minst viktigt. Momenten de skulle rangordna var: spel, sång, 
skapa egen musik, musikhistoria, dans, musikteori och musiklyssning. På denna fråga fick vi 
ett bortfall då 1 elev hade missuppfattat uppgiften. Siffrorna 1-7 är rangordningssiffror och 
under dem står hur många elever som har placerat momentet som mest respektive minst 
viktigt, t.ex. 5 st. elever tycker att spel är viktigast, och 2 st. tycker att spel är minst viktigt.  
 
Fråga nr. 1: 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
Spel 5 st. 8 st. 2 st. 0 st. 1 st. 3 st. 2 st. 
Sång 3 st. 2 st. 3 st. 6 st. 2 st. 5 st. 0 st. 
Skapa musik 5 st. 4 st. 4 st. 1 st. 4 st. 2 st. 1 st. 
Musikhistoria 0 st. 2 st. 2 st. 0 st. 7 st. 6 st. 4 st. 
Dans 3 st. 3 st. 0 st. 1 st. 0 st. 4 st. 10 st. 
Musikteori 2 st. 0 st. 6 st. 4 st. 4 st. 1 st. 4 st. 
Musiklyssning 2 st. 2 st. 4 st. 10 st. 3 st. 0 st. 0 st. 
Tabell 1. Hur eleverna i skola 1 har rangordnat olika moment i undervisningen efter 
”viktighetsgrad”.  
   
På frågan om hur de tycker att musikundervisningen ska vara, får eleverna kryssa för flera 
alternativ på vad som bäst stämmer överens med deras uppfattning. 19 st. av dem svarade att 
undervisningen ska vara rolig, 7 st. svarade spännande, 10 st. kryssade för intressant, 9 st. 
tycker att den ska vara lärorik och 8 st. tycker att den ska vara ett avbrott från den övriga, 
mer teoretiska undervisningen. 7 st. tycker att undervisningen ska vara fri, att de får göra vad 
de vill, medan 3 st. tycker att den ska vara styrd, där läraren själv bestämmer under-
visningsform och upplägg. Endast 1 elev tycker att undervisningen ska vara både fri och 
styrd.  
 Nästa fråga rör musikundervisningen idag, om den är fri eller styrd, eller både fri och 
styrd. Här svarade 12 st. elever att musikundervisningen är styrd, medan 10 st. tycker att den 
är både fri och styrd.  
 På frågan om de har gått igenom kursplanen tillsammans med läraren rådde det skilda 
meningar kring. 8 st. svarade att de har gjort det, 2 st. sa att de inte har gjort det och 12 st. av 
eleverna visste inte om de har gått igenom kursplanen eller inte.  
 Av dessa 22 elever håller 6 st. på med musik på fritiden och 16 st. gör det inte.  
 Sista frågan löd – är det viktigt med musikundervisning i skolan? 11 st. tycker det, 8 st. 
tycker inte det och 3 st. var osäkra.  
 
Enkät i skola 2 
Enkät 2 är utdelad i en klass där intervjuperson 2 är yrkesverksam. Klassen bestod vid 
enkättillfället av 14 elever där 8 st. var killar och 6 st. var tjejer.  
 Frågorna vi ställde här är samma som vid skola 1.  

Mest viktigt Minst viktigt 
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Fråga nr. 1:  
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
Spel 3 st. 1 st. 4 st.  2 st. 0 st. 2 st. 2 st. 
Sång 3 st. 2 st. 4 st. 2 st. 1 st. 2 st. 0 st. 
Skapa musik 3 st. 4 st. 0 st. 3 st. 3 st. 0 st. 1 st. 
Musikhistoria 1 st. 0 st. 1 st. 3 st. 2 st. 5 st. 2 st. 
Dans 3 st. 3 st. 0 st. 2 st. 3 st. 1 st. 2 st. 
Musikteori 0 st. 3 st. 2 st. 1 st. 3 st. 3 st. 2 st. 
Musiklyssning 2 st. 1 st.  3 st. 1 st. 3 st. 1 st. 3 st. 
Tabell 2. Hur eleverna i skola 2 har rangordnat olika moment i undervisningen efter 
”viktighetsgrad”.   
 
På frågan om hur de tycker att musikundervisningen skall vara, svarade 8 st. att den ska vara 
rolig, 1 elev att den ska vara spännande, 2 st. tycker att den ska vara intressant, 7 st. lärorik 
och 2 st. ett avbrott från annan undervisning. 3 st. tycker att den ska vara fri, och 4 st. tycker 
att den ska vara både fri och styrd.  
 Om hur undervisningen är idag svarade 4 st. att den är styrd, 1 elev upplevde den som fri 
och 6 st. tycker att den är både fri och styrd. 3 elever besvarade inte denna fråga.  
 1 elev svarade att de har gått igenom kursplanen tillsammans med läraren, 5 st. svarade 
att de inte har gjort det och 7 st. visste inte om de har gjort detta. På denna fråga har vi ett 
bortfall på en elev.  
 2 st. elever i denna klass håller på med musik på fritiden, 11 st. gör det inte och 1 elev har 
inte svarat.  
 På frågan om det är viktigt med musikundervisning i skolan svarade 11 elever att det är 
viktigt, medan 2 st. inte tycker att det är det. Även här har vi ett bortfall på 1 elev.    
 
Enkät i skola 3  
Enkät 3 är utdelad i en klass där intervjuperson 3 är yrkesverksam. Klassen bestod vid 
enkättillfället av 14 elever där 5 st. var killar och 9 st. var tjejer.  
 Frågorna som vi ställde är samma som vid föregående skolor.  
 
Fråga nr. 1: 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
Spel 1 st. 2 st. 0 st.  4 st. 2 st. 1 st. 4 st. 
Sång 5 st. 2 st. 3 st. 1 st. 0 st. 0 st. 3 st. 
Skapa musik 1 st. 2 st. 4 st. 1 st. 1 st. 4 st. 1 st. 
Musikhistoria 0 st. 1 st. 1 st. 1 st. 4 st. 4 st. 3 st. 
Dans 4 st. 5 st. 1 st. 0 st. 0 st. 2 st. 2 st. 
Musikteori 1 st. 1 st. 2 st. 1 st. 2 st. 2 st. 5 st. 
Musiklyssning 1 st. 2 st.  2 st. 4 st. 5 st. 0 st. 0 st. 
Tabell 3. Hur eleverna i skola 3 har rangordnat olika moment i undervisningen efter 
”viktighetsgrad”.   
 
På frågan om hur de tycker att musikundervisningen skall vara, svarade 12 st. elever att den 
ska vara rolig, 6 st. att den ska vara spännande, 9 st. tycker att den ska vara intressant, 5 st. 
lärorik och 5 st. tycker att den ska vara ett avbrott från annan undervisning. 5 st. tycker att 
den ska vara fri, och 2 st. tycker att den ska vara både fri och styrd.  

Mest viktigt Minst viktigt 

Mest viktigt Minst viktigt 
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 Nästa fråga, om hur de tycker att musikundervisningen är idag, fri eller styrd, eller både 
fri och styrd, svarade 2 elever att musikundervisningen är styrd, 1 elev att den är fri, medan 9 
st. tycker att den är både fri och styrd. Här finns ett bortfall på två elever som inte har 
besvarat frågan.  
 Enligt 2 st. elever har de tillsammans med läraren gått igenom kursplanen och 12 st. 
svarade att de inte vet om de har gjort det.  
 Av 14 elever håller 8 st. av dem på med musik på fritiden och 6 st. gör det inte. På frågan 
om det är viktigt med musikundervisning i skolan svarade 13 st. elever att det är viktigt, 
medan 1 elev inte tycker att det är det. Även här har vi ett bortfall på 1 elev.   
 
Resultatanalys 
 
Förväntningar och mål  
Samtliga lärare ägnar den mesta lektionstiden åt spel i grupp i sin undervisning. Det som 
skiljer dem åt är att intervjuperson 1 ägnar tid åt sång, vilket intervjuperson 2 inte gör, det 
kom heller inte fram att intervjuperson 3 ägnade tid till detta moment. I skolverkets nati-
onella utvärdering av musik framkommer det även här att lärarna i deras undersökning ägnar 
mycket tid åt spel, men de sjunger även mycket tillsammans med eleverna. Dessa lärare 
ägnar också tid åt att skapa musik (Sandberg, Heling & Modin, 2005). Intervjuperson 1 och 3 
har samma mål med sin undervisning, att lära eleverna spela i grupp. Intervjuperson 2 säger 
att hans mål är att eleverna efterhand ska kunna planera deras egen undervisning. Han säger 
också att det enligt kursplanen inte är musiken i sig som är det viktiga målet, utan för hans 
del handlar det om samarbete, ansvar och respekt. Även Enghag och Ljung (2003) tycker att 
det är viktigt att jobba för att möta eleverna, att acceptera och inte döma dem. För intervj-
uperson 2 handlar det dock mestadels om elevernas sätt att jobba och uppföra sig mot 
varandra och inte om hans förhållningssätt till eleverna. Dock kan vi se att han respekterar 
och möter sina elever i undervisningen då han låter dem vara med att planera. Hans under-
visning utgår därför till stor del från elevernas intressen och önskemål. Intervjuperson 2 
upplever då att de faktiskt blir mer motiverade.  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, kan vi läsa om de allmänna målen 
som gäller för skolans verksamhet, som t.ex. dess värdegrund och uppdrag samt mål och rikt-
linjer. I läroplanen finns även rektorns ansvarsuppgifter definierade som bl.a. består av att se 
till att alla elever når de nationella målen och att en lokal arbetsplan skrivs. I Lpo 94 kan vi 
också läsa att känslor och stämningar ska få upplevas, och därför ska det i skolan finnas 
utrymme för att eleverna ska få tillgång till att utrycka detta genom t.ex. dans, drama, 
skapande i bild, text och form, rytmik samt genom musikutövande. Läser vi vidare i Lpo 94 
kan vi hitta att skolans undervisning ska leda till att individerna lär sig att visa tolerans och 
ansvarstagande. Vi tror inte att intervjuperson 2 ser musiken som ett verktyg enbart pga. läro-
planen, utan också för att han är yrkesverksam i en förortsskola med många olika etniciteter 
där mycket bråk och slagsmål förekommer. Detta vittnar han även om:  
 

Att liksom kunna få elever som är ute och slåss hela tiden, [att] sitta ner tillsammans och hitta på 
en text – eller skapa en text. Hur dålig den än är så har dom ändå gjort det tillsammans.  

 
Lilliestam (2006) skriver om hur musik kan förena människor och kulturer: 
 

Det hävdas ofta att musik är ett universellt språk som kan riva barriärer och överbrygga 
motsättningar mellan människor och kulturer (Lilliestam 2006, s 73).  
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Lika väl som musik kan bygga broar mellan olika människor och kulturer kan även viss 
musik som t.ex. vit makt musik, skapa motsättningar och hat människor emellan (a.a.). 
Sandberg, Heiling och Modin (2005) framhäver i den nationella utvärderingen att ensemble-
spel kan motverka mobbing och främja samspel mellan individer: 

 
Att utveckla en känsla för gruppen och känna grupptillhörighet kan aktivt motverka eventuella 
mobbningstendenser. Att bli en dynamisk ”lagspelare” är liktydigt med en sorts social fostran, där 
man tvingas ta hänsyn till andra individers uttrycksbehov och vara lyhörd för deras känsloyttringar 
(Sandberg, Heiling & Modin 2005, s 123).  

 
Att alla lärare vi intervjuat förespråkar mycket spel på sina lektionstimmar kan ha att göra 
med den förändring som skett i samhället där konstmusiken fått ett allt mindre utrymme, 
både i skolsammanhang och i andra sammanhang där annan musik fått mer utrymme. Vi 
tänker särskilt på de olika festivaler som vuxit fram under de fyra senaste decennierna, men 
också på 60-talets stora poprevolution. Dessa händelser tror vi har lett till att konstmusiken 
har fått mindre utrymme i musikundervisningen till bl.a. popmusikens fördel.  
 
Ämnet musik i skolan har genom tiderna genomgått olika förändringar i samband med att 
samhället utvecklats och att läroplaner införts och förnyats. Fram till 1955 hette musikämnet 
i skolan ”sång”, där man bl.a. sjöng psalmer, visor och patriotiska sånger. Då var det en stor 
skillnad mellan skolans musik och elevernas musik, då musiken utanför skolan inte alls 
liknade den musik som eleverna undervisades i. Musiken i skolan förändrades då den, från 
1960 och framåt, även började innehålla musiklyssning, spel och skapande av musik. Sång 
fanns givetvis fortfarande med som ett viktigt inslag (Lilliestam 2006).  
 Sandberg, Heiling och Modin (2005) tittar på de läroplaner som var rådande innan 
kommunaliseringen och de ser olika inriktningar. I Lgr 62 var den västerländska konst-
musiken central. Eleverna skulle kunna läsa noter, delta i flerstämmig sång och de skulle ha 
färdigheter från musikhistoriens olika stora epoker. I Lgr 69 började man involvera den 
populära ungdomsmusiken i skolan. Grupparbeten, fritt skapande, laborering av ljud samt 
elevinflytande förekom. I Lgr 80 breddades repertoaren, det blev ett öppnare klimat mot 
världen och samhället. Kreativa och skapande arbetsformer involverades liksom begreppen 
rytm och rörelse, vilka man såg som bas för ensemblespel. Eleverna skulle utvecklas på ett 
personligt och socialt plan. Idag är de flesta elever väl orienterade i musikvärlden, då de ofta 
lyssnar på musik på fritiden och en del elever utövar även musik. Därför kan kunskaperna 
hos eleverna vara skiftande. 
 
I och med Lpo 94 och utvecklingen av skolan förändrades inte bara skolan utan också dess 
ämnen. Detta gäller även musik som nu blev mer influerad av musiklivet ute i samhället, men 
också av ungdomarnas musiksyn samt deras önskan och intressen. Än idag kan dock skolans 
musik skilja sig från elevernas. Sandberg, Heiling och Modin anser därför att skolan bör ses 
som en arena där dessa två musikvärldar kan mötas (Sandberg, Heiling & Modin 2005). 
Även Stålhammar (2004) har genom samtal med ungdomar sett att musiken i skolan skiljer 
sig från ungdomarnas musik. I och med Lpo 94 skedde en förändring då ungdomarnas, 
samhällets och massmedias musik skulle få mer utrymme i undervisningen än vad den haft 
innan. Han ser dock dilemman med detta:  

 
Å ena sidan vill skolan lära ut och undervisa om den ’goda’ musiken, å andra sidan strävar skolan 
efter att utgå från elevernas egen kreativitet och egna musikpreferenser. Å ena sidan vill skolan att 
musikämnet skall erbjuda en positiv och avspänd miljö för gemensamt musicerade och 
gemensamma upplevelser, å andra sidan skapar många faktorer, såsom schema, lokaler, 
gruppstorlek, betyg och tidstilldelning begränsningar, som motverkar detta. En kognitiv dissonans 
blir följden (Stålhammar 2004, s 33).       
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Att även musiklärarutbildningen genomgått en förändring kan vi se i Olssons (1993) 
avhandling SÄMUS. Från 1971 till 1978 gjordes ett försök att förändra musiklärarutbild-
ningen, där genrebreddningen blev ett viktigt inslag. I den tidigare utbildningen som Olsson 
kallar konservatorieutbildningen var innehållet klassiska verk från västerländsk konstmusik, 
medan det i SÄMUS-utbildningen var jazz-, rock-, folk- och konstmusik. Tyngdpunkten 
lades nu också på skapande och utövande av musik. Olsson kan se att denna reform fick 
genomslagskraft, vilket vi också kan se då vi intervjuar musiklärare i år 7 som ägnar den 
mesta tiden åt just spel, dvs. skapande och utövande av musik.  
 
I kursplanen för musik hittar vi vilka moment som ska ingå i undervisningen. Dessa är att 
musicera, lyssna på musik, musikkunnande, och att skapa musik.  
Enligt kursplanen i musik ska musikundervisning sträva mot att eleven utvecklar sin förmåga 
till att kunna musicera, både på instrument och i sång, att de får kunskaper nog att så 
småningom kunna utöva musik på egen hand. Eleverna ska även utveckla ett självförtroende 
i den egna sången så att de kan få användning av den i sociala sammanhang samt att de 
förstår att de kan utveckla sin röst. Ett annat mål att sträva mot är att eleverna ska kunna 
utöva och lyssna till musik från olika epoker och genrer. De ska även kunna ifrågasätta och 
värdera musik och förstå och respektera andra människors musikstilar som inte stämmer 
överens med deras egen musiksmak. När eleverna slutar år 5 ska de bl.a. ha uppnått följande 
mål:  
• vara med i allsång,  
• spela enkla melodier, rytmer och ackord och efteråt föra en diskussion kring 

musikutövandet.  
• skapa musik, både enskilt och i grupp, i grundläggande former,  
• röra sig med de olika begreppen såsom melodi, ackord, puls, rytm och taktart.  
När eleverna slutar nian skall de ha utvecklats så pass mycket så att de bl.a. kan: 
• sjunga både unisont och flerstämmigt,  
• spela i ensemble och efteråt reflektera över och bedöma musicerandet, 
• skapa musik och improvisera för att uttrycka tankar och idéer,  
• använda viktiga musikaliska begrepp då de musicerar, skapar eller lyssnar på musik,  
• förstå hur ljud och andra miljöer där musik finns, kan påverka individen och dess hörsel.  
 
Att lärare utgår från kursplanen kan vi tydligt se i vår undersökning, då samtliga 
intervjupersoner utgår från den vid t.ex. planering av lektioner. Runberg (1999) däremot, 
kommer fram till att styrdokument inte har någon större inverkan på lärare i musikunder-
visning, där de flesta i hans intervjuer tycker att kursplanen är svår att tolka och förstå. En 
skillnad mellan klasslärare och musiklärare har dock framkommit där musiklärare har en 
liten aning om vad kursplanen innehåller och innebär, medan klasslärare inte har det.  
 Alla våra intervjupersoner har svarat att de tror att elevernas största förväntning på 
musikämnet är att få spela. Intervjuperson 2 har även svarat ”skapa” som en ytterligare 
förväntning. Om man ser till hur eleverna har rangordnat de olika momenten efter viktighets-
grad i enkäterna, märker man ganska snart att alla elever inte är överens om att spel är det 
som är viktigast i musikundervisningen.  
 Om man ser på tabellerna och enbart tittar på vilket moment eleverna placerat som nr. 1, 
dvs. det viktigaste momentet, har eleverna i skola 1 placerat skapa musik och spel på delad 
förstaplats, i skola 2 kom spel, sång, skapa musik och dans på första plats. Så visst rankas 
spel högt bland många elever, men långt ifrån alla verkar tycka att det är det viktigaste i 
musikundervisningen. I skola 3 får nämligen spel låg prioritet. Här anses istället sång vara 
det viktigaste bland eleverna och 4 st. av 14 har t.o.m. placerat spel som det minst viktiga i 
deras musikundervisning. De moment som anses vara viktigast på skola 2 är oerhört jämnt 
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fördelat över antalet elever och samtliga moment förutom teori, har till och med någon gång 
hamnat på första plats. Överhuvudtaget är det jämnt fördelat mellan momenten i hela tabell 2, 
vilket det inte är i de övriga tabellerna.    
Om man rangordnar momenten efter vad eleverna placerat som det viktigaste, ser det ut så 
här: 
 
Skola 1 
1. Spel och Skapa musik 
2. Sång och Dans 
3. Musikteori och Musiklyssning 
4. Musikhistoria 
 
Skola 2  
1. Spel, Sång, Skapa musik, och Dans 
2. Musiklyssning 
3. Musikhistoria 
4. Musikteori 
 
Skola 3 
1. Sång 
2. Dans 
3. Spel, Skapa musik, Musikteori och Musiklyssning 
4. Musikhistoria 
 
Det är högst anmärkningsvärt att det eleverna tycker är viktigast inte alltid stämmer överens 
med det som lärarna ägnar mest tid åt! Lärarna prioriterar spel, vilket eleverna i skola 1 och 2 
i största allmänhet också efterfrågar, men de vill också sjunga, skapa musik och dansa. Det 
som vi dock ser stämmer bra överens är uppfattningarna mellan eleverna i skola 2 och dess 
lärare, där läraren ägnar mycket tid åt att skapa musik och att spela som eleverna i sin tur 
anser vara viktiga moment. Å andra sidan får sång ytterst lite utrymme, trots att detta är ett 
moment som eleverna faktiskt tycker är viktigt. Ytterligare en uppfattning som stämmer 
överens är hämtad i skola 1 där både elever och lärare tycker att det är viktigt med spel. 
Eleverna där vill också skapa musik. Detta får de också göra, men då i form av att skriva en 
text till en redan färdig melodi. Därför ägnas troligtvis inte detta moment så mycket tid som 
eleverna själva kanske skulle vilja. I skola 3 går meningarna isär mellan lärare och elever, där 
läraren prioriterar spel och teori medan eleverna efterfrågar sång och dans. När vi lägger ihop 
antalet elever som placerat de olika momenten på första respektive andra plats för att kunna 
se vilka moment som är de mest populära, får vi ett annat resultat. Dessa har vi rangordnat 
enligt följande:  
 
Skola 1 
1. Spel 
2. Skapa musik 
3. Dans 
4. Sång 
5. Musiklyssning 
6. Musikteori 
7. Musikhistoria 
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Skola 2 
1. Skapa musik 
2. Dans 
3. Sång 
4. Spel 
5. Musiklyssning 
6. Musikteori 
7. Musikhistoria 
 
Skola 3 
1. Dans 
2. Sång 
3. Spel, Skapa musik och Musiklyssning 
4. Musikteori 
5. Musikhistoria 
 
Som man kan se nu, stämmer inte längre lärarens och elevernas syn på vad som är viktigast 
lika väl överens. Nu hamnar spel långt ner på listan i skola 2 och 3, men inte i skola 1. Där 
hamnar dock sång långt ner, vilket läraren prioriterar högt. I skola 2 prioriteras fortfarande 
skapa musik högst, men ensemblespel hamnar betydligt längre ner på listan. Eleverna efter-
frågar nu också dans i detta nya resultat. I skola 3 är dans och sång fortfarande det som elev-
erna anser viktigast.   
 I en annan enkätundersökning (Sandberg, Heiling & Modin 2005) framkom det att i år 9 
förekommer inte sång lika ofta som det gör under de tidigare åren, utan tyngden läggs istället 
på ensemblespel. Att man sjunger mycket i de lägre åren, men att det avtar ju äldre eleverna 
blir, kan ha många olika orsaker. T.ex. kan en föreliggande orsak vara att det krävs ett stort 
röstomfång för att överhuvudtaget kunna sjunga de poplåtar som skrivs idag, en del i klassen 
kan även befinna sig i målbrottet. Att det sjungs betydligt mindre i dagens samhälle är 
ytterligare en bidragande orsak. Å andra sidan har det framkommit att särskilt flickor vill 
sjunga och spela mer i deras undersökning.  
 Vi tror dock inte att det sjungs mindre i dagens Sverige, då allsången är och har blivit 
ytterst populär och utbredd över hela landet, i alla åldrar. Tv-programmet ”Idol” har också 
haft en stor inverkan på dagens ungdomar och är ett tydligt tecken på att sången i allra högsta 
grad är populärare än någonsin, med tanke på hur många som söker till denna talangjakt.  
 Det som hamnar högst upp på listan i viktighetsgrad behöver dock inte vara en garanti för 
att elever inte ska placera det som minst viktigast, vilket man blir varse om i följande 
rangordningslista. De moment som hamnar högst upp på dessa listor anses som minst viktigt 
i musikundervisningen.  
 
Skola 1 
1. Dans 
2. Musikhistoria och Musikteori 
3. Spel 
4. Skapa musik  
5. Sång och Musiklyssning 
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Skola 2 
1. Musiklyssning 
2. Spel, Musikhistoria, Dans och Musikteori 
3. Skapa musik 
4. Sång 
 
Skola 3 
1. Musikteori 
2. Spel 
3. Sång och Musikhistoria 
4. Dans 
5. Skapa musik 
6. Musiklyssning 
 
I samtliga skolor anses momentet dans både som relativt viktigt och minst viktigt. Detta har 
vi sett bero på kön då vi har granskat enkäterna, där tjejer placerar det högt och killar lågt. 
Eftersom vi inte tänker ägna någon tid åt genusaspekten i vår uppsats tänker vi därför inte gå 
in djupare i denna problematik. Vi blir förvånade över antalet elever som placerar dans som 
viktigast, då vi inte ser detta som ett viktigt och stort moment i musikundervisningen. Vi tror 
inte heller att dagens musiklärare ägnar någon större tid åt dans i någon större utsträckning. 
Vi tror helt enkelt att elevernas intresse har fått styra vad de har satt som viktigast respektive 
minst viktigast. Därför har dans hamnat högt på elevernas prioritering, trots att de egentligen 
kanske är medvetna om att det inte är ett stort och viktigt moment i musikundervisningen. 
Dansen kom heller inte upp i våra enskilda intervjuer med lärarna. Vi ställer oss frågan om 
musiklärare har med dans som ett moment i dagens musikundervisning. I kursplanen står det 
att man ska kunna dansa till musik. Dans är med andra ord inte ett eget moment som t.ex. 
spel är. Å andra sidan hamnar dans långt ner, och ibland lägst, på många elevers rangord-
ningslista. Dans är med andra ord både ett risat och rosat moment bland eleverna.  
 När vi lägger ihop antalet elever som placerat de olika momenten på sista respektive näst 
sista plats för att kunna se vilka moment som är de minst populära får vi ett liknande svar, 
där musikhistoria och musikteori placeras lägst i skola 2 och 3, medan dans och musik-
historia placeras lägst i skola 1.  
 
Ser man tabellerna i ett större sammanhang och mer övergripande, kan man se tydliga 
likheter mellan skola 1 och 2 där spel, sång och skapa musik anses mest viktiga. Det som är 
minst viktigt enligt eleverna i dessa skolor är musikhistoria och musikteori. Dans är ett 
moment som anses som både mest respektive minst viktigt i de dessa båda skolor. Det som 
skiljer dessa skolor åt är momentet musiklyssning där det i skola 1 är högt rankat, medan det 
i skola 2 anses som ett både mest och minst viktigt moment. Skola 3 utmärker sig på det sätt 
att spel är, dock tillsammans med musikhistoria och musikteori, ansett som minst viktigt. 
Sång, dans och musiklyssning är här de viktigaste momenten i musikundervisningen enligt 
eleverna. Skapa musik är i denna skola ansett som både minst och mest viktigt.  
 I skolverkets nationella utvärdering framkommer det att spel på instrument är mest upp-
skattat i musikundervisningen. Efter spel kommer sång och sen musikskapande. De moment 
som uppskattas minst är musikteori, musiklyssning och prov (Sandberg, Heiling & Modin 
2005). Även i vår undersökning ser eleverna musikteori som mindre viktigt. Då vi jämför 
resultaten mellan skolverkets nationella undersökning och vår undersökning ska det sägas att 
deras är gjord i år 9, vilket kan göra skillnad mellan svaren då vi delat ut enkäter i år 7. Vi 
tror att anledningen till att många av de elever vi frågat inte prioriterar spel som viktigast, 
beror på att de inte har fått spela så mycket under tidigare år. Deras inställning till spel kan 
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dock komma att förändras till det år de går i år 9 då de kanske har utvecklat ett större intresse 
för detta.  
 
På frågan om hur musikundervisningen ska vara, anser många elever på samtliga skolor att 
den ska vara rolig, men också lärorik. På skola 1 och 3 tycker dessutom många elever att den 
ska vara intressant, spännande och ett avbrott från annan undervisning, vilket eleverna i skola 
2 inte håller med om. Vi tror att det beror på läraren och hans inställning, då han är den enda 
av intervjupersonerna som inte håller med om att musiken är en motpol till andra mer 
teoretiska ämnen, utan ser musiken mer som en ”medpol” – ett komplement till annan 
undervisning samt att han ser musiken som vilket annat ämne som helst, som ska tas på all-
var. Det kan också givetvis bero på andra saker. Intervjuperson 1 däremot, ser musiken som 
lite av en motpol, men ändå ett ämne som ställer krav. Intervjuperson 3 tycker att musik-
ämnet ska fungera som en motpol och hon vill även att annan undervisning som ses som 
teoretisk ska bli mer praktisk då hon ser att eleverna lär sig mer genom praktisk under-
visning.  
 I den nationella utvärderingen av musik har det framkommit att många av de med-
verkande eleverna ser musikämnet som ett ämne som inte hör till den övriga skolverk-
samheten. De ser dessutom musiklektionerna som en paus där de kan vila och stänga av 
hjärnverksamheten (Sandberg, Heiling & Modin 2005). Danielsson (2003) kommer fram till 
att en stor del musiklärare, grundskollärare och rektorer ser musikundervisning som en 
avkoppling från annan undervisning och som ett verktyg för att hjälpa elever att lättare ta in 
information och kunskap i andra ämnen. Rektorerna i hennes undersökning ser dessutom 
musikundervisningen som en motpol till annan, ofta mer teoretisk, undervisning. Att även 
lärare ser musik som en stunds avkoppling kan vi läsa om i Runbergs (1999) bok, där han har 
intervjuat olika lärare som undervisar i ämnet musik. Han såg en skillnad mellan klasslärares 
och musiklärares mål med musikundervisningen. Klasslärarens mål var att ge eleverna en 
stunds avkoppling från annan teoretisk undervisning, medan musiklärarens mål var spel.  
 Om elever, rektorer och ibland lärare har denna syn, tror vi att det blir svårt för musiklä-
rare att bli tagna på allvar.  
 
Planering  
Samtliga intervjupersoner utgår från kursplanen vid planering av lektioner. Intervjuperson 1 
och 2 utgår även från elevernas önskemål och de anser att det är relativt lätt att tillgodose 
dessa då de upplever att elevernas mål oftast faller samman med deras och styrdokumentens 
mål. Intervjuperson 3 styr förhållandevis mycket själv, men ger mer utrymme för påverkan i 
åttan och nian. Om eleverna däremot har några önskemål försöker hon tillgodose dem så gott 
det går. Intervjuperson 1 tycker att det är viktigt att visa kursplanen för eleverna, medan 
intervjuperson 2 gör det först i slutet av sjuan, då eleverna allt mer får planera deras egen 
undervisning. Intervjuperson 3 visar inte kursplanen för sina elever, men däremot betygs-
kriterierna, men först när de går i åttan och nian. Samtliga intervjupersoner hävdar dock att 
det är svårt att genomföra allt som står i styrdokumenten pga. olika anledningar. Intervju-
person 1 anger anledningen att det är svårt att genomföra vissa moment i helklass och att de 
nationella styrdokumenten är svåra att tolka och följa. Därför använder hon sig mer av den 
lokala kursplanen som är skolans egen tolkning av de nationella styrdokumenten. Intervju-
person 2 anger kunskapsmässiga och tidsmässiga skäl och intervjuperson 3 säger att det är 
för många moment för den korta tid som ges. Intervjuperson 2 säger att han inte prioriterar 
bort några mål i kursplanen, men då han vid ett senare tillfälle säger att han inte undervisar i 
körsång kan vi ändå uppleva det som en bortprioritering. Att han inte undervisar i körsång 
förklarar han som en tolkningsfråga och pga. elevernas kunskapsbrist i detta moment. Hans 
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mål blir istället att försöka få dem att sjunga enstämmigt, vilket, enligt honom, kan vara 
tillräckligt svårt.  
 
Det som styr val av innehåll i undervisningen är enligt alla intervjupersoner kursplanen. Det 
intervjuperson 1 anser sig vara bra på samt hur hennes klassrum ser ut med instrument, 
utrymme och annan utrustning, är ytterligare faktorer som enligt henne påverkar hur och vad 
hon undervisar om. Intervjuperson 2 menar att det är en kombination av vad eleverna vill och 
vad han kan tillgodose som styr undervisningen, och intervjuperson 3 tillägger kunskaps-
nivån hos eleverna. Sandberg (1996) har kommit fram till liknande resultat då han skriver att 
musikundervisningens mål och innehåll mestadels styrs av musiklärarens intresse, vad 
hon/han kan samt vilken ideologisk syn läraren har. Han hävdar också att en lärare mycket 
väl kan utföra sin undervisning med intresset som styrmedel då målen i styrdokumenten är så 
ogripbara och fritt tolkningsbara. För att en lärare ska hinna genomföra alla moment, menar 
Sandberg att en lärare måste prioritera bort vissa mål i styrdokumenten. Även våra intervju-
personer ger uttryck för att vissa prioriteringar måste göras. Intervjuperson 1 tycker det är 
svårt att i helklass genomföra alla moment på ett bra sätt. Intervjuperson 2 har t.ex. valt att 
prioritera bort körsång och musikhistoria. Intervjuperson 3 tycker inte att hon tidsmässigt 
hinner gå igenom alla moment.  
 
Då vi frågar eleverna om de tycker att deras undervisning är styrd, fri eller både fri och styrd, 
svarade 12 st. i skola 1 att de tycker att den är styrd, medan 10 st. tycker att den är både fri 
och styrd. Att så många anser att undervisningen är styrd kan bero på att lärare 1 utgår från 
en redan färdig planering eftersom hon vikarierar, men då 10 st. tycker att den är både fri och 
styrd, tolkar vi detta som att hon ändå försöker integrera eleverna i sin planering och 
undervisning.      
I skola 2 tycker 4 st. elever att den är styrd. 1 elev tycker att den är fri och 6 st. tycker att den 
är både fri och styrd. Även här ser vi att detta stämmer relativt väl överens med lärare 2 då 
han i sjuan styr förhållandevis mycket själv, men låter ändå eleverna vara med och påverka. 
 I skola 3 blir vi lite förvånade över svaret då intervjuperson 3 sa till oss att hon styr 
undervisningen till största delen själv och låter eleverna vara med en liten del, men enkät-
svaren säger något annat. Hela 9 st. av 12 svarande upplever nämligen undervisningen som 
både fri och styrd. Detta tolkar vi som att lärare 3 ändå låter sina elever vara med i beslut och 
planering av undervisning. 1 elev upplever till och med att undervisningen är fri och endast 2 
st. svarade att undervisningen är styrd. 
 På frågan om de har gått igenom kursplanen svarade en övervägande majoritet i samtliga 
enkäter att de inte vet om de har gjort det. Detta tror vi har att göra med att eleverna helt 
enkelt inte riktigt vet vad en kursplan är. Intervjuperson 1 sade till oss innan vi delade ut 
enkäten att den lärare som hon vikarierar för har i början av terminen visat kursplanen för 
klassen. I enkäten får vi dock skiftande svar där 8 st. elever svarade ja och 12 st. vet inte. Att 
2 st. svarade nej, kan bero på att de inte var närvarande vid det tillfälle läraren visade kurs-
planen, eller att de, som sagt, inte vet vad en kursplan är. På skola 2 sa läraren till oss under 
intervjun att de inte har gått igenom kursplanen, men ändå svarade 1 elev att de har gjort det 
och 7 st. svarade att de inte vet. Däremot var 5 st. medvetna om att de inte har gjort det. På 
skola 3 vet vi att läraren inte visar kursplanen. Därför är det inte konstigt att 12 st. svarade att 
de inte vet. Det som dock är anmärkningsvärt är att 2 st. svarade ja på frågan. Vi tror av 
enkätsvaren att döma, att få elever vet vad en kursplan är.  
 Stålhammar (2004) ser en risk med att skolan lägger upp undervisningen utifrån 
elevernas sociokulturella erfarenheter, istället för den emotionella erfarenhetsdepån. Den 
emotionella erfarenhetsdepån innebär hur eleverna kände då de hämtade dessa erfarenheter. 
Då Stålhammar ser att emotionella erfarenheter hör ihop med estetiska ämnen, anser han att 
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man, i en sådan undervisning, bör involvera även den emotionella sidan. Det ska med andra 
ord finnas ett samspel mellan de emotionella och sociokulturella erfarenheterna i undervis-
ningen.   
 
Kunskap i musik 
Begreppet musik är idag mycket omfattande och därför är det också svårt att sätta ord på vad 
kunskap i musik är (Stålhammar 2004). I Lpo 94 skedde en förändring i hur man såg på 
kunskap. Kunskaper, färdigheter och attityder, som det stod i Lgr 80, blev nu färdigheter, 
fakta, förståelse och förtrogenhet. Med färdigheter menas själva utövandet, det praktiska, 
t.ex. att spela eller sjunga. Fakta innebär bl.a. att man känner till olika instrument, termer och 
begrepp. Att förstå, tolka, analysera och reflektera över musiken ingår i begreppet förståelse 
och med förtrogenhet menar man att man kan använda sina praktiska och teoretiska färdig-
heter i en kontext (Sandberg, Heiling & Modin, 2005). Att förklara vad kunskap i musik är, 
är svårt! Att sjunga eller att spela på ett instrument kan ses som kunskap enligt vissa, medan 
andra tycker att det är att t.ex. kunna dansa till musik (Georgii-Hemming 2005). I Runbergs 
(1999) undersökning framkom det att klasslärare har svårt att sätta ord på vad kunskap i 
musik är då det innehåller så mycket, medan musiklärare ser spel, sång, lyssning samt skapa 
musik som musikalisk kunskap. 
 Kunskap i musik är enligt våra intervjupersoner svårt att definiera, och vi får olika svar 
från våra informanter när vi frågar dem vad de tycker att kunskap i musik är. Intervjuperson 
1 menar att kunskap i musik är att kunna göra musik. För henne handlar det alltså om prak-
tisk kunskap, men hon säger också att det finns mycket teori som är bra att kunna. Intervju-
person 2 tycker att kunskap i musik kan vara alltifrån att veta hur ett ackord är uppbyggt till 
att veta tonernas namn. Han tycker också att det är viktigt att kunna höra och förstå musiken 
och inte bara göra den. Detta skiljer sig med andra ord från intervjuperson 1. Intervjuperson 3 
har svårt att definiera kunskap i musik, men hon säger att en elev som får MVG ser ett 
sammanhang, hon/han kan förstå och ta in det de gör snabbt, har ett bra gehör, kan tänka och 
jobba självständigt, är aktiv under lektionerna samt tar ett eget ansvar för sitt lärande. Vi tror 
att hennes syn ses från ett undervisningsperspektiv, då dessa egenskaper kan vara värdefulla 
att ha i alla ämnen i skolan. De andras svar är, som vi ser det, mer musikbaserade då de 
lägger mest vikt på musikaliska kunskaper.  
 Intervjuperson 1 använder prov för att mäta kunskap. Det gör inte intervjuperson 2, utan 
han använder prov för att eleverna ska känna att musiken är ett ämne med krav liksom alla 
andra ämnen i skolans verksamhet. Intervjuperson 3 använder inte prov överhuvudtaget, utan 
hon för istället anteckningar över vad eleverna gjort under lektionen för att sedan kunna 
utvärdera och bedöma dem på bästa sätt. Bouij (1998) har i sin undersökning träffat en lärare 
som säger att han, då han undervisar många elever, använder prov för att få ett ansikte på 
dem. Vi tror att detta är vanligt i klasser med stort antal elever då man inte hinner möta varje 
elev under varje lektion. Finns det en blyg elev i klassen blir detta särskilt påtagligt då vi ser 
en risk med att han eller hon hamnar i skymundan.  
 
Musikläraryrket ses av många som tufft och jobbigt. Med bl.a. ett stort antal elever i klas-
serna, odugliga lokaler, hörselskador samt en känsla av utbrändhet, är det vanligt att musik-
lärare slutar att bedriva detta yrke. Å andra sidan upplevs ändå musikläraryrket av lärare som 
ett nöjsamt yrke, då musik anses vara ett roligt ämne där man ser individer utvecklas 
(Lilliestam 2006). Vi tror dock inte att det är specifikt för musiklärare, utan att alla lärare kan 
se sina elever utvecklas.  
 Runberg (1999) hävdar att om man ska jobba som lärare måste man vilja vara det, annars 
passar man inte in i skolans värld. Han ger ett exempel på en lärare som hellre vill utöva 
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musik på egen hand, men som inte nått dit och därför blev han eller hon ”bara” lärare för att 
få syssla med musik i någon form. Detta är enligt Runberg en mindre lämplig lärare.  
 Även vi ser risker i att ha lärare med musikerdrömmar. Dessa förmedlar troligen spel-
glädje till sina elever, men risken finns att de gärna spelar själva utan att integrera eleverna. 
En sådan lärare kanske inte heller lägger så stor vikt vid styrdokumenten utan endast under-
visar om det han/hon finner intressant vilket i slutändan kan drabba eleverna som inte får 
med sig tillräckliga musikkunskaper då de slutar år 9. Bouij (1998) kommer i sin avhandling 
fram till att de som trivs bäst med sitt musikläraryrke är de som har ett vidare perspektiv på 
undervisningen.  
 

Det är viktigt att man finner det sociala samspelet kring musiken och undervisandet som 
meningsfullt, om man ska trivas i yrket. Den musiklärare som är alltför fångad av musikens 
estetiska dimensioner kommer ständigt att sakna något i sitt arbete (Bouij 1998, s 335).   

 
Vi kan se att våra intervjupersoner inte är fast i några estetiska mått. Det viktigaste enligt 
dem är inte att eleverna spelar ”rätt” utan att de spelar.  
 Intresse, påverkan och inflytande, autonomi, förmåga samt miljö är faktorer som gör det 
möjligt för att musikaliskt lärande ska införlivas (Ericsson 2002). Man lär sig musik genom 
att lyssna på, tolka och förstå den, men också genom att sjunga, spela, komponera och skapa 
musik (Lilliestam 2006). Vidare menar han att man lär sig musik genom två olika förlopp 
som han väljer att kalla primär socialisation och sekundär socialisation. I den primära 
socialisationen lär man sig genom sina föräldrar och andra vuxna, medan man i en sekundär 
socialisation lär sig genom att man hämtar kunskaper i en skolverksamhet. Lilliestam väljer 
även att kalla dessa två processer för informellt och formellt lärande. 
 
Musikens uppgift i skolan 
Intervjuperson 1 anser att musikens uppgift i skolan är att eleverna ska kunna spela någonting 
som de sedan kan ha nytta av i resten av deras liv samt att bredda deras musiksmak. Denna 
syn faller inte i linje med intervjuperson 2 och 3 då intervjuperson 2 istället hävdar att musik-
undervisning, som han tolkar det i Lpo 94 inte handlar om musiken i sig. Den handlar istället 
om att utveckla elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga där musiken blir mer av ett 
verktyg. Intervjuperson 3 säger att musikupplevelsen blir rikare om man förstår vad som 
händer i musiken, vilket då blir hennes största uppgift att så sker. Hon säger också att allt 
man lär sig vidgar ens liv och därför spelar det ingen roll i vilket ämne man hämtar kunskap-
erna. Alla ämnen i skolan är därför enligt henne lika viktiga. En av de viktigaste stöttepelarna 
i undervisningen är enligt Stålhammar (2004) att, i det skapande ögonblicket, få eleven att 
känna sig medverkande. Han tycker också att det är viktigt att bredda deras musikaliska 
perspektiv istället för att undervisa om sådant som de redan har kunskap om.  
  
Samtliga intervjupersoner tycker det är viktigt att eleverna har roligt under musiklektionen, 
men för den skull är det inte ett kravlöst ämne. Intervjuperson 1 och 3 understryker dock att 
det inte går att ha roligt jämt. Intervjuperson 2 går så långt att han säger att musik som inte är 
rolig är värdelös. Därför försöker han göra varje musiklektion rolig, men det får heller inte 
bli ”roliga timmen”.  
 I skola 1 och 2 tycker nästan samtliga elever i vår undersökning att musikundervisningen 
ska vara rolig. I skola 2 tycker bara lite drygt hälften att musikundervisningen ska vara rolig, 
medan läraren anser att det är viktigt med roliga musiklektioner.  
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DISKUSSION 
 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att elevers och deras musiklärares syn på ämnet 
musik stämmer förhållandevis väl överens i skola 1 och 2, där både lärare och elever är eniga 
om att ensemblespel är ett viktigt moment i musikundervisningen. Spel är dock inte det enda 
eleverna prioriterar i dessa skolor. De vill också ha sång i sin undervisning, vilket de också 
får i skola 1, medan de i skola 2 inte ägnar mycket tid åt det. Skapa musik anses också som 
ett viktigt moment i skola 1 och 2. Detta får de också till stor del göra i skola 2, medan lära-
ren i skola 1 inte lägger särskilt stor tyngd på momentet. I skola 3 ägnar läraren även här den 
mesta tiden i undervisningen åt spel, men enkäterna visar dock att eleverna inte ser det som 
en viktig del. Även dessa elever tycker att sång är viktigt, och till skillnad från skola 1 och 2 
prioriterar här varken lärare eller elever musikskapande.   
 
Elevers syn 
Synen på musikämnet skiljer sig mellan samhället och skolan där samhället har en syn och 
skolan en annan. Samhällets bild styrs ofta av massmedias perspektiv och då inte bara när det 
gäller skolans värld utan också när det gäller musiken och dess inverkan på dagens 
ungdomar. Oftast blir ämnet utformat efter skolans mall, vilket kan leda till att eleven och 
elevens syn skiljer sig från ämnet, där eleven blir en del, ämnet en annan och läraren en 
tredje. Undervisningen utgår då från ämnet i sig istället för elevens relation till ämnet 
(Stålhammar 2004). Vi tycker att det är lärarens uppgift att tidigt klargöra vad ämnet ska 
innehålla så att inte eleverna får en sned bild av ämnet. Å andra sidan är det av värde att ta in 
elevernas och samhällets åsikter för att förstå hur de ser på ämnet och undervisningen. Då 
behöver inte klyftan mellan elevernas och skolans syn bli så stor.  
     En annan risk Stålhammar ser är att musikinnehållet i undervisningen skalas av, då skol-
ämnet musik många gånger stöps i en färdig mall. Detta kan leda till en envägskommuni-
kation, där läraren är sändaren och eleverna mottagarna. Vi anser att det är viktigt att inte-
grera eleverna i undervisningen, då det istället kan öppna för en dialog istället för en mono-
log. Vi tror att ett öppet klimat samt att elever får vara med och påverka ämnesinnehållet, gör 
dem mer motiverade och att de då lättare kan ta till sig undervisningen. Givetvis måste ändå 
undervisningen hålla sig inom vissa ramar med faktorer som styrdokument, tid- och resurs-
tillgång.  
 Vi anser att det är viktigt att man som lärare tar reda på vad eleverna förväntar sig av 
musikundervisningen för att få en så bra kommunikation som möjligt, men också så att de 
inte förväntar sig något av undervisningen som de inte kommer få. I och med 
kommunaliseringen skulle eleverna få mer att säga till om i skolan och undervisningen. Om 
de får vara med och bestämma eller inte har vi sett bero på lärarens inställning och agerande. 
Oftast får dock eleverna vara med och planera, men inte till så stor del som vi tror att 
decentraliseringen hade för avsikt att medföra. Decentraliseringen har, som vi ser det, istället 
gagnat lärarna som fått mer att säga och tycka till om. Å andra sidan har lärare, men också 
rektorer fått betydligt större uppgifter och ansvar i dagens skola, då olika dokument måste 
skrivas och följas.   
 I vår undersökning anser elever att musikhistoria och musikteori är minst viktigt i 
musikundervisning. I en annan undersökning har dock Ericsson (2002) samtalat med en elev 
som inte tycker så. Detta kan peka på att även elever sinsemellan har olika intressen när det 
gäller musikundervisning och vad den ska innehålla. Därför går det inte enligt Ericsson att 
tillmötesgå alla elevers behov och önskemål, då elevers musiksmak och intressen trots allt är 
så olika, men med ett varierande stoff i undervisningen är det större chans att man kan lyckas 
med detta. 
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 I samma undersökning kommer det dessutom fram att eleverna vill kunna påverka sin 
undervisning och en elev tycker att det är viktigt att man får en vid musikalisk grund att stå 
på så att man sedan utifrån den kan gå vidare. Två av eleverna i denna undersökning hävdar 
också att det är lärarens uppgift att bestämma innehåll och metod i undervisningen, men 
samtidigt säger samtliga elever i hans undersökning att man inte kan lära sig någonting om 
man inte är intresserad av det. Detta ser Ericsson som problematiskt eftersom eleverna då 
inte skulle lära sig någonting om de inte finner det läraren väljer att undervisa om intressant. 
Vi ser också en stor fördel i att ha en så bred, intressant och rolig musikundervisning som 
möjligt då vi tror detta förhoppningsvis gör att alla elever någon gång kan känna att de får ut 
någonting av ämnet. Vi tror dock att en bred, intressant och rolig undervisning underlättar för 
inlärning i alla ämnen – inte bara i musik. Om eleverna uppfattar undervisningen som rolig 
och lättillgänglig tror vi att läraren i gengäld får nöjdare elever, trevligare klassrumssituation 
samt ett större självförtroende. Å andra sidan är det svårt att alltid göra undervisningen rolig: 
 

Det är klart att jag tycker att det skulle vara bra om dom alltid tyckte att det är kul, men det 
kommer dom inte att göra, för att man har så olika smak och tycker olika saker är roliga, så 
att…ja…det är bra om det är roligt men det är sällan det kan vara det jämt (Intervjuperson 1). 
 

De flesta elever i vår enkätundersökning har svarat att de tycker att det är viktigt med 
musikundervisning. I skola 1 har dock hela 8 st. svarat att de inte tycker att musikunder-
visning är viktigt och 3 st. tycker att det är både viktigt och oviktigt. I skola 2 var det 2 st. 
som inte tycker att musikundervisning är viktig och i skola 3 var det 1 elev. Vi har sett att ju 
längre ut på landet vi kommer, desto mindre viktigt anses ensemblespel vara. I landsorts-
skolan tycker också fler elever än i stadsskolorna att det är viktigt med musikundervisning i 
skolan. Detta kan bero på lärarens inställning, föräldrars inställning, skolans inställning, men 
vi själva tror att det är en slump. Om det dock visar sig i andra kommande undersökningar att 
elever i landsortskolor uppskattar musikämnet mer än elever i stadsskolor, anser vi att det är 
intressant att vidareutforska vad detta kan bero på.    
 
Lilliestam (2006) skriver att: 
 

Med hjälp av musik kan jag känna och uttrycka vem jag är, vem jag vill vara, vad jag tror på och 
vad jag tycker är kul (Lilliestam 2006, s 33).      

 
Vidare skriver Lilliestam att musiken höjer levnadsstandarden och gör att vi mår bra. 
Samspel kan ge ökad självkänsla och bättre självförtroende. Att spela tillsammans kan också 
göra att elever skapar sig en identitet. När vi använder musik händer det saker i kroppen, bl.a. 
höjs vårt blodtryck, hormoner utsöndras och våra muskler blir spända eller slappnar av. 
Musik kan dessutom presentera oss så som vi är eller så som vi vill vara. Liknande tanke-
gångar kan vi känna igen hos Stålhammar (2004) där han talar om att musik kan hjälpa oss 
att fly bort från verkligheten en liten stund samt att musik både kan avleda och framhäva 
olika känslostämningar. Han anser därför att musik är viktig för själen och den hjälper oss att 
fysiskt och psykiskt må bättre. Han kommer också fram till att musiken är oerhört betydelse-
full för ungdomars identitet. Ungdomarna ser dessutom musik som viktig då den skapar 
samhörighet med de man musicerar med.    
 Detta ser vi som starka skäl till att musik bör finnas med i vår skolundervisning.  
 Å andra sidan kan viss musik medföra nackdelar och göra att man känner sig illa till 
mods, t.ex. framkalla nedstämdhet eller dåliga minnen. Denna musik hoppas vi eleverna 
möter utanför skolan, men däremot finns det dessvärre lärare som påpekar och ser fel hos 
eleverna istället för att uppmuntra dem då de sjunger eller spelar, vilket fullständigt kan 
förstöra en elevs självförtroende till eget musicerade för resten av livet.  
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Om musik trots allt kan göra så mycket gott, varför får den då inte mer utrymme i den 
svenska grundskolan? Vi förstår att matematik, svenska och engelska är viktigt för individen 
i det fortsatta livet, men då det visar sig att man, genom integrering av musik i undervis-
ningen, kan få elever att utvecklas ytterligare, t.ex. med hjälp av Mozarteffekten, är frågan 
om inte musiken borde få en mer central roll i skolans verksamhet. Mozarteffekten är ett 
försök som gjordes av ett amerikanskt forskarteam som lät en samling universitetsstudenter 
vika en pappersfigur medan de lyssnade på Mozarts musik. Dessa lyckades bättre med att 
lösa uppgiften än en kontrollgrupp som inte lyssnade på musik. Effekten gjorde att man 
trodde att människan blev smartare och att koncentrationen ökade genom att lyssna på musik, 
i synnerhet skapad av Mozart. Man trodde också att musik framhävde kunskaper även i andra 
ämnen. Det finns dock granskning av Mozarteffekten som säger att metoden är tvivelaktig 
och många anser den som motbevisad då den efter upprepade försök inte har lyckats bevisa 
att man lär sig mer genom Mozarts musik. Några hävdar också att det inte bara är Mozarts 
musik som ger effekt, utan att det mer handlar om vilken musik man som individ tycker om 
och känner att man kan lära sig mer genom. Vi tror ändå att musik kan ha en god inverkan på 
inlärning, även om det i dagens läge ännu inte är bevisat (Lilliestam 2006).  
 
Lärares syn 
Pga. kursplanens tolkningsbara frihet och diffusa utformning, blir det svårt för läraren att 
avgöra vilka moment som ska ingå i undervisningen. Detta ger läraren fria tyglar till att 
utforma och lägga upp undervisningen efter egna tankar och idéer. Undervisningen får dock 
inte vara hur fri som helst – det finns vissa mål som en elev ska ha uppnått i slutet av femte 
respektive nionde skolåret. Så länge eleverna når dessa mål kan undervisningen vara hur fri 
som helst. Vi förstår att det ibland kan vara nödvändigt att prioritera bort vissa moment ur 
kursplanen då tiden inte räcker till, samtidigt som vi ser en risk med det. Då en lärare priori-
terar bort något moment ur kursplanen är det, enligt oss, viktigt att kunna motivera varför. 
Lärarens intresse är i detta fall inte, enligt oss, en tillräckligt stor anledning. Man måste se till 
vad eleverna behöver men också till vilka konsekvenser en bortprioritering kan leda till. I 
synnerhet när det gäller musikhistoria som vi ändå ser är en liten, men dock en viktig del i 
musikundervisningen. Varför vi anser den vara viktig är för att vi tycker att elever bör upp-
märksammas på att musiken har förändrats och utvecklats genom tiderna. Det är också 
viktigt att föra vårt kulturarv vidare så att inte våra historiska personer en dag blir bort-
glömda.  
 Georgii-Hemming (2005) har även hon intervjuat en lärare som prioriterar bort musik-
historia. Han anger dock inte samma orsak som vår intervjuperson, utan för hans del handlar 
det om en överlevnadsfråga. Då denna lärare ”överlever” genom att alltid utgå från elevernas 
önskemål och behov, undervisar han inte i musikhistoria pga. att hans elever inte tycker om 
det. Vår intervjuperson undervisar inte i musikhistoria eftersom han inte anser sig kunna 
utläsa detta moment i kursplanen, utan han tar istället sikte på de kulturella skillnaderna inom 
musiken och den typen av musikhistoria. Han anser detta vara en mer relevant ingrediens i 
hans undervisning eftersom han är yrkesverksam i en mångkulturell skola. Han nämner dock 
de stora kompositörerna från den västerländska konstmusiken för eleverna. Vi anser att detta 
är en mycket god tanke, men vi tror ändå att det vore ett steg i rätt riktning att undervisa om 
vår kultur och vår konstmusik för att sedan lättare kunna integrera dessa unga individer i vårt 
samhälle.  
 
Att föra kulturarvet vidare samt att lyssna på elevernas musik, men också föra in samhällets 
musik, är enligt Enghag och Ljung (2003) viktigt. Detta tror även vi är värdefullt för 
eleverna, då man som lärare hjälper dem att bredda deras musikvärld, man ser till deras 
intressen och låter dem integreras i undervisningen. Enligt Lilliestam (2006) har 
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musikhistoria, som en del i ämnet musik, inte längre någon större betydelse. Inte ens i 
musiklärarutbildningen förekommer musikhistoria speciellt ofta. Kursen är dessutom valbar 
och få väljer att läsa den. Om inte blivande musiklärare är intresserade, hur ska de då kunna 
väcka ett intresse bland eleverna? Om det ändå förekommer att musiklärare undervisar i 
musikhistoria på grundskolan och gymnasiet, är det mest inriktning mot rockens och popens 
historia. Vi har dock under våra VFU-perioder sett att den västerländska konstmusikens 
historia visst förekommer, men först när eleverna går i år 9. I år 7 förekommer istället rock-
ens, popens och bluesens historia. Detta fick vi även bekräftat från två av våra intervju-
personer som ägnar en del i undervisningen åt musikhistoria. Vi tror att anledningen till att 
våra VFU-handledare och intervjupersoner undervisar om den västerländska konstmusikens 
historia i sin undervisning först när eleverna går i år 9, beror på att de inte anser att eleverna 
är mogna att ta till sig den undervisningen förrän då. Lilliestam säger vidare att det som anses 
som viktigast i den västerländska konstmusikens historia är verken som komponerats, hur 
musiken lät under de olika epokerna samt vem som har skrivit musiken.  
 

Musikens historia framställs på detta sätt som en samling viktiga musikverk (”mästerverk”) av en 
samling i huvudsak tysktalande vita män, vilka ofta omtalas som ”genier” och ”mästare” 
(Lilliestam 2006, s 242).  

      
Vi kan till viss del hålla med om att musikens historia, generellt sett, framställs på detta sätt, 
men vi anser inte att kompositörer som Bach, Haydn, Beethoven, Mozart m.fl. har gått till 
historien utan anledning. De har betytt mycket för musiken och dess utveckling.     
 
För att nå en undervisningsform som tillgodoser allas önskemål och behov är det enligt oss 
viktigt att man som lärare vågar utvärdera sig själv och sin undervisning. En annan viktig del 
för att nå konsensus är att föra ett samtal elever och lärare emellan. Då vi jämfört enkätsvaren 
med intervjuerna har det, som vi kan se, visat sig att lärare inte alltid vet vilka önskemål 
eleverna har.  
 Vi tror att det kan bli svårt för lärare och elever att mötas i en undervisningssituation som 
tillgodoser allas önskemål och behov då lärare och elevers syn, förväntningar och intressen 
ofta går isär, men för att komma en bit i rätt riktning måste lärare och elever för det första 
vilja mötas. Det finns konservativa lärare som gillar att bestämma eller som har svårt att 
förändra och förnya sin undervisning. Sen finns det de elever som inte tycker om vare sig 
musik eller läraren i fråga och dessa kan för läraren bli svåra att nå. En andra orsak till varför 
det är svårt att mötas kan bero på att elever inte alltid vet vilka kunskaper de behöver ha med 
sig för fortsatta studier och för eget musicerande. En tredje anledning kan vara att lärares och 
elevers åsikter om vad musikundervisning ska eller bör innehålla, går isär. Intresset är en 
fjärde aspekt som kan göra att det blir svårt för lärare och elever att mötas, då de bl.a. kanske 
inte tycker om samma sorts musik eller att de vill utöva musik på olika sätt. Intresset kan 
också skilja sig från elev till elev. Om man som lärare ska utgå från elevernas önskemål hela 
tiden är det lätt att de delar som eleverna uppfattar som mindre roliga och viktiga, men som 
ändå kan vara nödvändiga i en musikundervisningssituation, helt enkelt prioriteras bort. 
Därför ser vi att det är nödvändigt att som lärare själv ta de största och viktigaste besluten 
kring undervisningen, i synnerhet då elever inte själva vet vilka kunskaper de behöver ha 
med sig då de slutar grundskolan. Vi tror att detta kan vara den största anledningen till varför 
en del lärare till stor del själva bestämmer hur deras undervisning ska se ut. I vår 
undersökning kommer det också fram att 2 av dem vi intervjuat låter sina elever vara med 
och påverka undervisningen men tar de viktigaste besluten själva. En annan intervjuad lärare 
låter sina elever styra i relativt stor utsträckning. Detta gör han för att få eleverna motiverade 
å andra sidan brukar elevernas planering i slutändan stämma väl överens med hans planering. 
Tack vare att eleverna vid sin planering får vissa regler, som t.ex. kursplanens mål att hålla 
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sig till, sker ändå planeringen under kontrollerade former. Detta uppfattar vi som en styrning 
från lärarens sida då han ger sina elever vissa mallar och normer att följa. När lärare planerar 
sin undervisning själv handlar det, som vi har sett, oftast om praktiska skäl och inte om lärar-
ens intresse.    
 
I vår undersökning har det visat sig att musik ses mer som ett praktiskt ämne. När det gäller 
praktik kontra teori finns det alltid de elever som föredrar det ena eller det andra. Vi tror att 
idealet i en undervisningssituation är att ha ett samspel mellan teori – praktik eftersom vissa 
elever lär sig bättre genom att läsa, andra genom att göra. De kompletterar varandra. Detta 
kommer även fram i Ericssons (2002) undersökning. Vi anser också att musikämnet till 
största delen är ett praktiskt ämne. Detta tror vi är anledningen till varför många, t.ex. 
rektorer och andra lärare, ser detta ämne som en motpol till den övriga mer teoretiska 
undervisningen i skolan. Bör musikundervisningen vara enbart praktisk? Eller är det viktigt 
att teoretisera praktiken för att sudda bort ”nöjesstämpeln”? I dagens samhälle består nöje till 
stor del av musikunderhållning. Denna koppling, musik – nöje, tror vi är så hård förankrad i 
människan att den är svår att ta bort. Vi menar inte att musikämnet ska vara trist och allvar-
ligt men vi vill att elever, föräldrar, rektorer och lärare ska ge musiken en plats i skolan och 
att alla ska se musik som ett viktigt ämne i skolan som är bra att ha hela terminerna och inte 
bara vid avslutningar. 

 
Musik är på allvar. Fastän ”spela” och ”leka” är synonymer – och på engelska förenas i ordet ”play” – så 
handlar musik och musicerande om något allvarligt. Allt tal om musik som underhållning och tidsfördriv 
döljer det faktum att musik och musicerande är nödvändigt för människan som kulturell varelse (…) 
Musik är en gåta. Försöken att förstå musikens väsen är närmast oräkneliga (Lundberg & Ternhag 2002, 
s 139-140). 

 
Vår undersökning 
Vi anser att våra intervjufrågor och enkätfrågor har varit relevanta för vår undersökning. Det 
vi kunde ha gjort annorlunda är enkäten, där frågan om hur musikundervisningen skall vara 
kunde ha delats upp i de två frågorna: Hur tycker du att musikundervisningen ska vara? och 
Får du vara med och bestämma hur din musikundervisning ska se ut? Detta för att många av 
eleverna inte kryssade för de svarsalternativ som stod längst ner på denna fråga.  
 Vi kunde också ha frågat lärarna om dans är ett moment som förekommer i deras 
musikundervisning då detta visade sig vara en önskvärd del hos eleverna. Fast å andra sidan 
är dans också ett mindre uppskattat moment. Det hade därför varit intressant att få höra 
lärarnas åsikter kring momentet dans. Vi var rädda för att eleverna inte skulle svara ärligt i 
enkäten men tack vare att vi var där och förklarade att de var viktiga för vår undersökning, 
tror vi att eleverna tog både oss och enkäten på allvar. 
  
Vidare forskning  
Samtliga intervjuade lärare anser sig inte ha fått tillräcklig utbildning. Det intervjuperson 1 
saknar är konkret och praktisk kunskap i hur man lägger upp en lektion, men hon saknar även 
kunskaper i konflikthantering, vilket även intervjupersonerna 2 och 3 gör. Det intervjuperson 
2 saknar förutom konflikthantering, är kunskaper i hur man lär ut på bästa sätt samt 
handledarskap. Intervjuperson 3 saknar det mesta i sin utbildning då hon upplevde att den var 
mer inriktad på klassisk musik. Detta känner hon inte att hon har någon användning för i 
dagens skola, då det mesta handlar om ensemblespel på de vanligaste bruksinstrumenten 
såsom elgitarr, bas, trummor och synt. Allt detta samt kunskaper i betygsättning och annat 
som rör eleverna, har hon fått lära sig på egen hand. Man kan fråga sig varför dagens 
högskolor och universitet med lärarutbildning inte utbildar lärare i konflikthantering, då detta 
verkar saknas och upptar en stor del av en lärares vardag.   
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 Ett annat intressant ämne att forska kring är varför musikhistoria ofta anses som ett som 
ett tråkigt moment i all form av undervisning, då detta tydligt har framkommit vara ett av de 
tråkigaste momenten i musikundervisning i våra enkäter. Intresset verkar också vara svalt 
bland högre studerande. 
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Elektroniska källor 
 
Kursplanen i musik: 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&
id=3877&extrald=2087 [hämtad 2007-10-26]. 
 
Övriga källor 
 
Intervjuer med tre musiklärare. Inspelningar och transkriptioner finns hos författarna. 
 
Enkäter i tre klasser i skolår 7. Enkätsvaren finns hos författarna. 
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Bilaga 1 
 

Tjej    Kille  
 
 
1.Vad tycker du är viktigast i din musikundervisning?  
Rangordna alternativen, där 1 är viktigast och 7 är det minst viktiga.  
  
 Spel 
  

Sång 
  

Skriva egen musik 
  

Musikhistoria  
  

Dans 
  

Musikteori 
 
Musiklyssning 
 

2. Hur tycker du att musikundervisningen skall vara?  
(Kryssa för de alternativ som stämmer bäst in på dig!)  
 
Rolig 
 
Spännande  
 
Intressant  
 
Lärorik 
 
Ett avbrott från annan undervisning 
där man kan slappna av och ha kul 
 
Den ska vara fri –  
jag får göra vad jag vill 
 
Den ska vara styrd –  
läraren bestämmer vad jag ska göra 
  
Annat: ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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3. Hur ÄR din musikundervisning idag?  
(Kryssa för de alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning!) 
 
Den är styrd –  
läraren bestämmer vad jag ska göra 
 
Den är fri –  
jag får göra vad jag vill 
 
Den är både fri och styrd –  
jag får vara med och påverka vad som skall vara med i undervisningen 
 
Annat:  …............................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………. 
 
4. Har ni tillsammans med er musiklärare läst och gått igenom kursplanen för musik?  
 
                    Ja                    Nej                                    Vet ej 
 
 
5. Håller du på med musik på din fritid? 
(Ex: Sjunger eller spelar något instrument i band eller på någon skola) 
 
                   Ja                     Nej         
 
 
 
6. Är det viktigt med musikundervisning i skolan?  
 
                    Ja                    Nej                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TACK för hjälpen! //Lisa och Isabell 


