
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 

Utommusikaliska pedagogiska vinster 

 

Studier av sambandet mellan musikundervisning och elevers studieresultat 

i kärnämnena 
 

 

 

 

 

Tobias Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsats 2009:15                                                Handledare: Jonathan Lilliedahl 

Musikpedagogik I, avancerad nivå  

________________________________________________________________ 

Uppsatser vid Musikhögskolan, Örebro universitet 



 
 

 
Sammanfattning 

 
Författare: Tobias Svensson 

 

Titel:  Utommusikaliska pedagogiska vinster – studier av sambandet mellan 

musikundervisning och elevers studieresultat i kärnämnena. 

 

Title in English:    Extra musical pedagogical gains – studies of the relationship between music        

                              education and students' academic performances in core subjects. 

 

Sidantal: 29 

 

Handledare: Jonathan Lilliedahl 

 

Nyckelord: Musikundervisning, studieresultat 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka sambandet mellan mängden musikundervisning och elevers 

slutbetyg i ämnena Svenska, Matematik och Engelska. Undersökningen har gjorts genom en 

kvantitativ statistisk jämförelse. Underlaget för statistiken har utgjorts av ca 200 elevers slutbetyg i 

årskurs 9, där ca hälften av eleverna går i skolor med musikprofil, och resterande hälft elever går i 

skolor elever med allmän profil. Jämförelsen visar att eleverna från skolor med musikprofil, 

generellt har högre betyg i kärnämnena eller inga underkända. Det kan finnas flera saker som har 

betydelse för elevernas studieresultat vilka belyses i diskussionen. Förhoppningsvis kan denna 

uppsats hjälpa musiklärare i legitimeringsfrågan kring deras arbete. 
 

 

 

  



 
 

Innehåll 

1 Inledning .............................................................................................................................................. 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................................................. 2 

2.1 Musikens effekter i skolan ............................................................................................................ 2 

2.2 Musikens effekter ur ett idéhistoriskt perspektiv .......................................................................... 3 

2.3 Musik som terapi .......................................................................................................................... 4 

2.4 Musiken i hjärnan ......................................................................................................................... 5 

2.4.1 Mozarteffekten ..................................................................................................................... 6 

2.5 Social bakgrund och studieresultat ............................................................................................... 6 

2.6 Problemformulering ..................................................................................................................... 8 

2.7 Syfte ............................................................................................................................................. 8 

2.8 Frågeställningar ............................................................................................................................ 8 

3 Metod .................................................................................................................................................. 9 

3.1 Urval ............................................................................................................................................ 9 

3.2 Undersökningens design ............................................................................................................. 10 

4 Resultat .............................................................................................................................................. 11 

4.1 Resultatpresentation .................................................................................................................. 11 

4.2 Resultatanalys ............................................................................................................................ 13 

5 Diskussion ......................................................................................................................................... 14 

5.1 Idéhistoriskt/Terapeutiskt perspektiv ......................................................................................... 14 

5.2 Neurologiskt/Psykologiskt perspektiv ......................................................................................... 15 

5.3 Sociologiskt perspektiv ............................................................................................................... 15 

5.4 Vidare forskning ......................................................................................................................... 16 

5.5 Avslutande reflektioner .............................................................................................................. 17 

Litteratur och källförteckning ..................................................................................................................... 18 

Bilaga 1– Elever med musikprofil .............................................................................................................. 19 

Bilaga 2– Elever med allmän profil ............................................................................................................ 22 

Bilaga 3– sammanställning antal/procent ................................................................................................... 25 

 

 



 

 

 

Förord 
 

Härmed vill jag passa på att tacka de personer vars stöd och hjälp har varit av ovärderlig vikt för 

genomförandet av detta arbete. 

 

Tack till min handledare Jonathan Lilliedahl för all din tid, all hjälp med litteraturtips, snabba 

kommentarer via e-mail, hjälp med formuleringar och bra synpunkter. Tack för att du trodde på mig 

och drev på mig in i det sista. 

 

Jag vill tacka min mamma Rose Marie och min bror Andreas, som genom många timmars läsande 

och diskuterande har varit till en enorm hjälp. Tack Andreas för all hjälp med det tekniska.  

 

Tack till min pappa Anders och min syster Johanna för att ni har orkat läsa och tack för alla 

motiverande och värmande ord. 

 

Tack även till Christer Bouij för hjälpen med statistiken.  
 

Jag vill även tacka mina vänner för ert enorma tålamod, ert stöd och er fantastiska förmåga att 

muntra upp och att motivera mig.  

 

  



 
 

1 
 

1 Inledning 

Yrket som musiklärare är kul och spännande. Jag möts av hundratals olika människor där alla har 

olika förväntningar, förutsättningar och intresse för musik. Att se en hel skolklass sjunga i 

tvåstämmig sång och uttrycka glädje och under dessa minuter verka som en enda enhet är direkt 

upplyftande för mig som lärare. Många gånger ställs jag dock mot väggen, av elever som frågar 

varför vi överhuvudtaget har musikundervisning i skolan, är den bra för något? Blir jag en bättre 

människa? Kommer jag tjäna mer pengar eller bli en bättre bilförare? 

Detta är självklart berättigade frågor. Eleverna har rätt att få veta varför de undervisas i musik i 

skolan och många är de gånger då jag har viftat bort frågan med någonting liknande:” Det står i 

läroplanen”, eller ”för att det är bestämt så”, eller ”musik är ju roligt”. Någonstans måste man som 

lärare förstå syftet med sitt yrke på ett djupare plan och även ett mer konkret vetenskapligt plan. 

Detta för att kunna motivera och argumentera för varför man gör jobbet, både för sig själv och för 

sina elever. Läraryrket innebär ett stort ansvar. Som lärare har jag möjlighet att vara med och 

påverka elevernas framtid. 

Med denna uppsats vill jag, genom jämförelser mellan musikklasser och traditionella klassers 

resultat i kärnämnena försöka se om det finns något samband mellan mängden musikundervisning i 

skolan och elevers prestationer i övriga ämnen. Kanske kan detta ge något argument för 

musikundervisningens vara eller icke vara. 

När mina elever frågar mig varför jag jobbar som musiklärare så svarar jag ofta att musik är det 

största i mitt liv och att jag bestämde mig för länge sedan att jag ville föra min kunskap inom ämnet 

vidare. Men eleverna idag kräver en mer konkret förklaring och kanske kan denna uppsats ge mig 

just det. 
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2 Bakgrund 

 

Genom diskussioner i media och bland lärosäten runt om i landet har ett hett ämne dykt upp, om 

huruvida musik kan vara bra för människan som någonting annat än det du dansar till, eller det som 

du inleder morgonsamlingar med eller kanske bara har i bakgrunden när du kör din bil till jobbet. 

Att musik skall kunna vara bra för individens lärande är något som många musiklärare säkert gärna 

vill tro på, men finns det förankrat i något som bevisar att så är fallet?  
 

2.1 Musikens effekter i skolan 
 

Skolverket beskriver i grundskolans kursplaner för ämnet musik, hur individen påverkas av 

musiken: 

Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt. Musik påverkar 

individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för lärande, 

rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för gestaltning och förmedling 

av idéer och tankar. Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att 
utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den 

egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt (Skolverket 2000, kursplan för 

musikämnet). 

Här beskrivs musiken som en förstärkare av olika känslor, samt en lustfylld, samspelande och 

motiverande byggsten bland skolans ämnen. Det går att läsa ut att musiken, enligt skolverket har en 

kognitiv effekt på individen, och att musiken är ett viktigt bidrag till eleven, för att denne skall 

tillgodogöra sig delar som bygger en identitet. Detta som i sin tur ger eleven ett mer harmoniskt 

välbefinnande samt ett tryggt klimat för lärande. Kursplanerna är bland annat det som lärare har att 

förhålla sig till i sitt planeringsarbete av sin verksamhet, läraren förväntas utgå ifrån de mål och 

stadgar som finns här.  

Musiken är något som bland annat anses göra skolgången roligare, men hamnar ofta i skymundan 

till förmån för elevernas jakt på att få godkänt i kärnämnena. Madeleine Hjort (2001) skriver i sin 

bok Konstarter och kunskap, om just detta fenomen.  

Elevernas resultat bedöms genom avgångsbetyg (åk 9) som tolkas i baskunskaper och övriga 

kärnämnen. Dessa återkommer i betygsdiskussionerna och i värderingen av enskilda elevers 

skolresultat. Den hårda fokuseringen framträder på två olika sätt i skolstatistiken och det berör 

också konstarterna […] I lunchekot framträdde en av Skolverkets tjänstemän och uttalade att om 

eleverna endast lägger ner energi på att få godkänt i basämnena, blir det alltför tråkigt i skolan. De 

valen innebär att ungdomarna missar mycket roligt, därför att de uteblir från undervisningen i 

estetisk-praktiska ämnen, uttalade myndighetens representant (Hjort, 2001, s.122). 

Här menar Hjort att en anledning till att eleverna väljer att hoppa över de estetiska ämnena, kan vara 

att de känner av att de ämnena inte värderas så högt. Kanske att de estetiska ämnena ses som att de 

står i vägen för kunskapsutvecklingen i kärnämnena? (Hjort, 2001).  
 

Ulf Jederlund (2002)  talar i sin bok Musik och språk, om musikens viktiga plats i skolan. 

Jederlund tar upp frågan om vad musik egentligen är, och ger exempel på olika synsätt som präglar 

den musiksyn som finns idag. Olika begrepp kring musikens funktion tas upp och problematiseras. 

Han menar till exempel att musiken kan användas som ett budskap, eller en produkt i kommersiellt 

syfte. Eller att musiken värderas ur kvalitetssynpunkt som att någon sjunger bra eller dåligt, vilket 

kan få följder att elever inte vågar använda musiken. Vidare menar Jederlund att detta synsätt 

alltmer återfinns i skolan idag, vilket gör att eleverna missunnas musikens alla möjligheter. 

När skolan istället tar fasta på den [musiken] som språk, känsla, personligt uttryck, röst-ljud-

rörelse och social gemenskap finns i musiken rika möjligheter till personligt och socialt lärande 

och utveckling i en lustfylld form. Detta gäller i lika hög grad för de vuxna som för barnen 

(Jederlund, 2002, s.14). 
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Jederlund pekar också på musiken som ett ”identifikationsobjekt” (s. 15). Detta är en funktion som 

musiken har i alla kulturer, människor kan genom musiken känna tillhörighet, hitta sig själva och 

stärka sin tro (Jederlund, 2002).  
 

Att musiken är bra för människan som en positiv förstärkare, som gör skolan roligare och skapar 

samhörighet visar styckena ovan.  Men hur har det sett ut under historiens gång? 

 

2.2 Musikens effekter ur ett idéhistoriskt perspektiv 
 

Genom hela den musikpedagogiska idéhistorien ända från antiken, kan man hitta tankarna kring 

musikens konkreta nyttofunktion för andra ämnen (Varkøy, 2003). 

När det gäller musikens funktion så kan det ses på två olika sätt, antingen musikens yttre sociala 

funktion, eller musikens inre - den rent estetiska funktionen (Georgii – Hemming, 2005). 

Enligt Georgii – Hemming (2005) skiljer man därför i vissa fall på musikens användning och 

funktion. Musikens användning är till exempel då musik används rent fysiskt till en dans eller 

liknande. Medan musikens funktion innefattar det mer emotionella, abstrakta planet (Olsson i 

Georgii – Hemming, 2005). En annan syn på detta hittar man hos Varkøy (2003, s.26), som menar 

att dessa två, musikens användning och musikens funktion är två dimensioner av samma ting. 

Hur man än använder musiken eller talar om dess funktion, så finns där alltid stoft för en 

musikpedagogisk syn (Varkøy, 2003).  

Musiken har ur det filosofiska perspektivet enligt många, haft en central roll vid fostran och 

utbildning (Varkøy, 1996). För att få en uppfattning om hur synen på musiken och dess betydelse 

för människan har sett ut genom historien, presenteras nedan några utmärkande tankar och idéer 

från olika håll och århundraden.   
 

Platon har en mycket sträng syn på musiken. All musik har en betydelse som antingen är positiv 

eller negativ, och det gäller att skapa eller lyssna till musik som utvecklar eller förstärker personens 

karaktär (Varkøy, 1996). 

Därför spelar […] musiken den största rollen vid uppfostran, eftersom rytm och harmoni tränger 
djupast in i själen, griper den kraftigast, bringar skönhet och gör den människa som får höra den 

sköna musiken ädel. Är musiken hemsk blir resultatet det motsatta (Platon citerad av Sundberg i 

Varkøy, 1996, s.20). 

 

 Musiken har en fostrande aspekt enligt Platon. Hans idé är även att musiken är en ingång till 

studerandet av filosofin, som enligt honom själv är ”den högsta formen av kunskap” (Varkøy, 1996, 

s.22). Platons idé handlar också om hur djupt in i själen musiken är förankrad och hur detta 

påverkar utvecklingen av ”sann mänsklighet” (s.23). Platon tillhör av filosoferna den som 

representerar den andliga genren. Platon menar att musiken och religionen tillsammans gör att 

människan utvecklas till goda och själsligt positiva människor (Georgii – Hemming, 2005). Varkøy 

(1996) talar om Aristoteles som var en av Platons lärjungar. Även Aristoteles hävdar att musiken 

kan påverka oss, både i positiv och negativ riktning, och även han placerar musiken i en fostrande 

roll. Ett annat gemensamt drag hos dessa båda filosofer är just lekbegreppet. Aristoteles ser bland 

annat på musikens nyttofunktion som rent glädjespridande och en källa till välbehag. Han menar 

också att man genom träning kan lära sig uppfatta musik på en högre nivå: 

genom att öva upp den musikaliska värderingsförmågan, når man en nivå där man kan ha en högre 
andlig upplevelse av musik (Varkøy, 1996, s.29). 

Varkøy talar också om Aristoteles syn på vikten av det praktiska musicerandet i 

musikundervisningen. Hur den skall förbereda eleven, inte för en professionell karriär som musiker, 

utan för att vid senare tillfälle kunna höra och värdera musik ur ett mer moget perspektiv. 
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Varkøy ger även utrymme för Amos Comenius tankar att: ”musiken skulle ledsaga barnet från 

första stund[…] Comenius delar uppfattningen om att skolan skulle ge nyttig och livsnära kunskap” 

(s.37). Tillsammans med Aristoteles har Comenius uppfattningen om musikens nyttofunktion, och 

placerar därför musiken som ett element i fostran och utbildning. 

Musikens funktion som fostrande och utvecklande i lärande styrks av Goethe, som även framhäver 

att konsten är den enda vägen till att fullständigt utveckla sin personlighet. De musiska ämnena är 

de centrala enligt Goethe, och grunden för all undervisning är sången. De ungas liv präglas av 

folksång under hela deras uppväxt, och då menar Goethe att detta får betydelse för elevernas 

framsteg inom andra ämnen. Johann Heinrich Pestalozzi belyser musikens centrala roll i skolan och 

alla dess möjligheter för att uppnå bättre resultat i andra ämnen i skolan. Vidare poängterade han 

också lärarnas uppgift att få fram det spontana och kreativa i barnet (Varkøy, 1996). 

 

2.3 Musik som terapi 
 

Under historiens gång ser vi att musiken haft flera olika funktioner, som fostran, utbildning och lek. 

Det som gör detta så speciellt är att dessa tre inte tar ut, utan kompletterar varandra. Musik har 

under tidernas gång upplevts som att rytm och harmoni tränger djupt in i själen på människor, en 

sorts terapi. 
 

Här ges en presentation av musikterapin, för att ge ytterligare exempel på vad musiken kan ha för 

nyttofunktion hos människan. 

 

Musikterapi är ett mycket brett begrepp som innefattar många olika dimensioner och flera 

användningsområden.   

Even Ruud (2002) är en professor från Oslo. I Ruuds bok: Varma ögonblick, presenteras 

definitioner av musikterapi som begrepp samt användningsområden. 

Ruud talar bland annat om musikterapins funktion till ”att ge människor nya handlingsmöjligheter”  

(s.58). 

Musikterapi har ett brett användningsområde, där ord som hälsa och utveckling ”står i ett 

komplementärt förhållande till en större social verklighet, till våra handlingsmöjligheter” (s.58). 

Här menar Ruud att musikterapi kan ge människor just nya handlingsmöjligheter, till att klara sig 

bättre i samhället på egen hand. World Federation of Music Therapy har skapat följande definition 

av begreppet musikterapi:  

Musikterapi är användningen av musik och/eller musikaliska element (ljud, rytmer, melodi och 

harmoni) av en musikterapeut tillsammans med en klient eller en grupp (s.58). 

Enligt Ruud så används musikterapi för att öka livskvaliteten hos människor. Han menar att det är 

en central punkt i musiken och talar om begrepp som att ”mobilisera”, alltså att få patienten att 

flytta kraft som den är i direkt behov av för att ”komma in i en god utveckling” (s.59). 

Musikterapi kan användas i ett medicinskt syfte för människor i alla åldrar, som till exempel för ett 

litet barn som är sjukt och behöver stärkas positivt, till äldre människor på institutioner där de 

behöver öka livsgnistan (Ruud, 2002). 

 

Jan Fagius (2001) talar om musikens terapeutiska funktioner i sin bok: Hemisfärernas musik. 

Fagius lyfter fram bredden av musikterapi, och talar om hur musikterapi används från medicinisk 

nivå för att lugna sjuka eller öka rörligheten hos patienter med motoriska svårigheter, ända till den 

enskilda människans sätt att trösta sig själv med hjälp av musik (Fagius, 2001).   

Musikterapi används även indirekt och omedvetet av föräldrar som till exempel sjunger med sina 

barn hemma. Här stimulerar det till en positiv utveckling. Ruud talar om vikten av sångens funktion 

som ett kommunikationsmedel mellan vårdare och patient, elev och lärare samt föräldrar och deras 

barn. Vidare talar Ruud om hur musikterapin används i klassrummet för att skapa en trygg 
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inlärningsmiljö: ”De senare årens försök med så kallad positiv skolmiljö har också visat hur 

estetiska ämnen kan utnyttjas i utvecklingen av skol - och inlärningsmiljön” (s.81). 

Han menar att man genom musikterapin kan fånga upp de elever som inte känner sig inkluderade. 

Hitta och uppmärksamma deras starka sidor och genom det öka lusten för att lära (Ruud, 2002). 

 

Här har den mer emotionella, idégrundade sidan av musikens funktioner presenteras, vi har sett hur 

musiken har en central roll i idéhistorien, samt hur musiken i samhället fungerar som en 

identitetsskapare. Musikterapi är ett sätt att flytta livskvalitet och att använda kraften, där den bäst 

behövs. Värt att lyfta är också den enskilda individens förmåga att själv både medvetet och 

omedvetet, utsätta sig för musikterapi genom att till exempel lyssna på en glad låt för att bli på 

bättre humör.  
 

2.4 Musiken i hjärnan 
 

Nedan presenteras ett perspektiv utifrån psykologi och neurologi. 
 

När man lyssnar på musik eller spelar ett instrument, så sker det också något i hjärnan. Att lyssna på 

musik eller utöva musik innebär också en process som bearbetas i hjärnan, via till exempel öron 

eller ögon omvandlas informationen – ljudet – bilden till nervsignaler som tolkas i hjärnan, och gör 

att vi kan uppfatta till exempel ljudande musik eller musik i notskrift. man brukar säga att det finns 

sångare som kan ”sjunga rakt in i folks hjärtan”, men det musikaliska måste ändå uppfattas i 

hjärnan först (Fagius, 2001, s.24 ).  

Fagius talar om hur musiken hanteras i hjärnan, vilka delar av hjärnan som aktiveras då man lyssnar 

till musik och när man utövar musik. Vilken del av hjärnan som tar hand om musiken har inte alltid 

varit självklart genom århundradena. Först trodde man att musikförmågan sitter i vänster hjärnhalva 

men i mitten av 1900 talet övergår forskarna, efter flera olika studier till att hävda att 

musikförmågan sitter i den högra hjärnhalvan. Fagius menar nu att musiken i grunden sitter i den 

högra hjärnhalvan, men att vid ökad kompetens övergår den mer till den vänstra halvan. Detta kom 

man fram till genom att studera vad som hände med personer som fick musikalisk träning och 

därmed ökad musikalisk kompetens. Fagius hävdar även att båda hjärnhalvorna är aktiva vid 

musikhantering. Vilken av hjärnhalvorna som gör vad har inte alltid varit helt klart menar Fagius. 

Vad man vet är att båda halvorna är beroende av varandra och att hjärnan använder olika delar av 

hjärnan för olika delar av musiken, samt även att det är olika från person till person vilken av 

halvorna som används. Vid musiklyssning så används den högra hjärnhalvan av den mindre 

musikaliske personen, som lyssnar mer ytligt på till exempel melodi och klanger. Samtidigt som en 

mer musikalisk person snarare använder den vänstra hjärnhalvan vid musiklyssning, för att denne 

lyssnar mer till detaljer. Det är också i den vänstra hjärnhalvan som hanteringen av språket sitter, 

eller i alla fall det talade språket, ofta talar vi på någon form av melodi, särskilt när vi vill uttrycka 

någon speciell känsla. Melodin, eller tonerna i språket kontrolleras av den högra hjärnhalvan. Detta 

gör att när vi sjunger en låt med text till så tränar vi båda hjärnhalvorna, och därmed också språket 

(Fagius, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Hermansson & Karlsson(2006) 

        Vänster hjärnhalva ansvarar för: 

* förmågan att uppleva rytm och puls 

* att urskilja detaljer såsom enskilda intervall 

* förmågan att beskriva musiken i ord 

* förmågan att urskilja och analysera de instrument        

    som ingår 

 

             Höger hjärnhalva ansvarar för: 

* den grundläggande analysen. Till exempel, det här är             

   musik och inte ett hundskall. 

* den melodiska helheten. Till exempel, melodi,   

   klangfärg och tonhöjd 

* att uppfatta de musikaliska strukturerna 

* att identifiera komplexa toner 

* associerar till tidigare musikupplevelser 
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2.4.1 Mozarteffekten 

 

Här presenteras ett fenomen kallat ”Mozarteffekten”. Detta för att visa att det finns forskare som 

starkt tror på musikens förmåga att utveckla människans intelligens.  
 

Mozarteffekten är ett resultat från en undersökning som gjordes av en amerikansk forskargrupp ledd 

av Francis Rauscher (Rauscher m.fl. 1993, I: Jan Fagius, 2001). Undersökningen gick ut på att låta 

studenter utföra figuruppfattningstest efter att, antingen ha lyssnat till ett stycke av Mozart i 10 

minuter eller att ha lyssnat till avslappningsinstruktioner i 10 minuter eller suttit tysta i 10 minuter. 

Undersökningen visade att när studenterna hade lyssnat till Mozart presterade de bättre i det 

praktiska testet, medan studenterna efter att ha suttit tysta, eller lyssnat till 

avslappningsinstruktioner presterat likvärdigt dock sämre än efter Mozart (Fagius, 2001, s.157).  

 

Många ställer sig kritiska till Mozarteffekten, då upprepade försök att göra liknande undersökningar 

inte har gett samma tydliga resultat som Rauschers. Många av de forskares rapporter som kritiserar 

Mozarteffekten, har ofta varit mer välskrivna och noggrant uttänkta än Rauschers rapporter. Fagius 

menar att det har kommit fram rapporter som har använt precis samma material och metod som 

Rauscher, och ändå inte sett någon Mozarteffekt (Fagius, 2001, s.157ff).  

 

Under de undersökningar som har gjorts kring Mozarteffekten, så har testerna gått ut på att 

testpersonerna har fått lyssna till musik. Medan detta enligt många kritiker till Mozarteffekten inte 

ger några säkra resultat, så menar andra forskare att praktiskt musicerande kan ge mätbara resultat 

hos människans hjärna.  

Fagius (2001) beskriver en undersökning som gjordes i Kanada, där man i sitt urval 

undvek faktorer som familjens inkomst, föräldrarnas utbildning och arbete. Hälften av 

barnen i undersökningen utsattes för pianoträning, och efter ett par år visade det sig att de 

pianotränade barnen, hade utvecklat en aningen bättre spatial förmåga än den andra 

hälften. 

Med detta stödjer denna undersökning hypotesen om att musikalisk utövning kan ge 

kognitiva effekter. Dock så visade en rapport som gjordes i uppföljande syfte att effekterna 

inte längre kvarstod, samt att grupperna numer var likvärdiga. Detta även fast 

undervisningen i piano hade fortsatt. Författaren kom fram till att den effekt som först sågs 

i undersökningen, snarare hängde ihop med att eleverna var stimulerade och hade en stark 

vilja att lära sig något nytt. Detta i sig smittade av sig på andra plan (Fagius, 2001). 

 

2.5 Social bakgrund och studieresultat 
 

Både Ullén (2009) och Fagius (2001) för tankarna kring den sociala bakgrundens betydelse för 

elevers prestationer i skolan. Saker som föräldrars utbildning och inkomst, deras engagemang i att 

motivera sina barn in i skolan. Här följer ett mer sociologiskt perspektiv, på hur den sociala 

bakgrunden kan spela roll för elevers studieresultat i skolan.  

 

Ullén är hjärnforskare vid Karolinska Institutet, och även konsertpianist. 

 

Många studier visar att barn som går i musikklasser där de har aktiv musikundervisning ofta 

tenderar att göra bättre ifrån sig i andra ämnen också. Men det är lite svårt att tolka, eftersom det 

kan finnas andra variabler att ta hänsyn till. (Ullén, 2009) 
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Här menar Ullén att saker som engagemang från föräldrar och eventuella inträdesprov till 

musikklasserna kan spela roll för deras förutsättningar. Detta konfirmeras även av Fagius (2001). 

 

Sociologiska undersökningar har visat att ungdomar som tar instrumentallektioner oftast kommer 

från hem med hög inkomst, med välutbildade föräldrar som båda ingår i familjen, faktorer som 

kan spela avsevärd roll för undersökningsresultat som påvisar bättre prestation i kognitiva test av 

barn som fått musikalisk träning (s.169). 

 

 
 

Säljö (2005) poängterar vikten av en helhetssyn på lärande, där flera viktiga delar spelar roll. 

För att förstå kommunikativa och kognitiva förändringar är det viktigt att inte enbart röra sig på ett 

filosofiskt eller abstrakt plan utan att också ha med i bilden de materiella, ekonomiska, politiska 

och sociala aspekterna av utvecklingen (Säljö, 2005, s.132). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv tittar man inte på de biologiska eller neurologiska förutsättningarna, 

utan de kulturella. Människan utvecklar sina kunskaper i ett dynamiskt samspel med omgivningen 

och för detta används artefakter, där språket är en av de viktigaste. Säljö menar till och med att de 

biologiska förutsättningarna har en svag koppling till de färdigheter vi utvecklar, något som visas 

om vi tittar på vad människan lärt sig i ett historiskt perspektiv. Samma fenomen noteras också om 

man tittar på vad människor lär sig i olika regioner och i olika kulturer (Säljö, 2005). 

 

[…] vi formas av våra biologiska förutsättningar, men vad vi kan lära eller hur vi utvecklas 

bestäms inte av dessa (Säljö, 2005,  s. 42). 

 

Man utvecklas alltså i sin omgivning och tillsammans med sin omgivning och i detta är språket ett 

kollektivt redskap som vi har till låns. När vi kommunicerar använder och utvecklar vi språket och 

sedan lämnar vi det vidare till nästa generation att ta över. Ett annat medierande redskap är 

notskriften, som när tekniken utvecklades separerade musikern från verket. I och med detta finns ett 

sätt att sprida kunskapen, men samtidigt uppstår även ett utbildningsbehov. Även om notskriften är 

ett sätt att närma sig matematiken eller naturvetenskapens lagar och regler kvarstår en konstnärlig 

förmåga att kunna tolka verket kreativt. Det går inte att på naturvetenskapligt manér kopiera verket 

mekaniskt. Tvärtom uppmanas uppfinningsrikedom och nytänkande (Säljö, 2005). 

 

Notskriften är en inbjudan och en försiktig vägledning, men den fordrar ett kreativt 

förhållningssätt hos utövaren och en kännedom om olika musikaliska genrer och möjligheter 

(Säljö, 2005, s. 165). 

 

Här har Säljö belyst hur vi människor lär tillsammans med andra, i kommunikation med andra. 

 

Britt Hallerdt (1995) har i sin skrift – Studieresultat och social bakgrund, presenterat de senaste fem 

årens forskning kring samband mellan elevers studieresultat och deras sociala bakgrund. 

Hallerdt menar att den sociala bakgrunden har en utpräglad koppling till elevers studieresultat i 

skolan. En undersökning av Eriksson och Johnsson (1993) menar att föräldrar med högre 

utbildning, också är väl insatta i det svenska utbildningssystemet. I och med detta får barnen hjälp 

och vägledning i sina skolval. Då föräldrarna är högutbildade vidareförs detta också till barnen i 

hemmiljön, i form av undervisande intellektuella samtal samt hjälp med läxläsning. Detta påverkar 

även barnens betyg i skolan (Hallerdt 1995).  

Den sociala bakgrundens betydelse finns där och är viktig för en människas utveckling och det 

innebär att vissa människor får en bättre start och en bättre utveckling på grund av det sociala arvet. 
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Musikens olika möjliga funktioner har nu visats utifrån flera perspektiv. Dessa olika funktioner 

skall nedan sammanfattas med hjälp av Varkøy (2003). 

 
1. Musikk er erkjennelsesvei/middel 

2. Musikk har dannende og personlighetsdannende funksjoner 

     a. musikk har etiske funksjoner 

     b. musikk har identitetsskapande og støttende funksjoner, herunder 

         funksjoner i etableringen av kulturell og sosial kapital 

     c. musikk har sosialt oppdragende funksjoner 

     d. musikk har funksjon som uttrykksmiddel 
3. Musikk har konkrete nyttofunksjoner for 

     a. generelle pedagogiske bestrebelse 

     b. andre skolefag 

4. Musikk har terapeutiske funksjoner 

5. Musikk har rekreasjons-/underholdningsfunksjoner 

                (Varkøy 2003, s.24). 

 

Här har Varkøy organiserat musikens olika funktioner, och genom att läsa punkt 3.b, där Varkøy 

syftar till musikens konkreta nyttofunktion för andra skolämnen, hittar man också utgångspunkten 

för denna uppsats. 

 

 

2.6 Problemformulering 
 
Musikens funktioner har presenterats utifrån olika teman vilka skulle kunna sammanfattas som tre 

olika perspektiv: Ett idéhistoriskt, ett neurologiskt/medicinskt samt ett sociologiskt där det senare 

tagits med för att visa vilken viktig roll den sociala bakgrunden har för individen. 

Mycket av det som har presenterats väcker frågan om människan genom musiken eller 

musikundervisningen kan stimuleras till att prestera bättre på andra områden. 

2.7 Syfte 
 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan mängden musikundervisning och 

elevers studieresultat i kärnämnena. 

 

2.8 Frågeställningar 
 

1: Finns det någon skillnad mellan studieresultat i kärnämnena hos elever som går i skolor med 

musikprofil och elever som går i skolor med allmän profil? 

 

2: Går det att utläsa någon skillnad i studieresultaten, ämnena sinsemellan?  
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3 Metod 

 

En jämförelse som denna, där syftet är att jämföra två gruppers studieresultat i olika ämnen, kräver 

stora mängder data, detta för att få en så tung grund att stå på som möjligt. 

Den första tanken var att jämföra en musikklass med en allmän klass i en skola, men detta visade 

sig snabbt att det skulle ge ett alldeles för tunt resultat. En tanke var att komplettera 

betygsjämförelsen med intervjuer. Dock så hade inte intervjuerna gett undersökningen någon tyngre 

grund, utan snarare gjort resultatet mindre avgränsat. 

 Via internetsidan ”utbildningsinfo.se”, plockades slumpmässigt ut 20 skolor med musikprofil samt 

20 skolor med allmän profil och via skolverkets databas ”siris” gavs åtkomst till statistik från alla 

dessa skolor gällande betyg i alla ämnen. Dock kunde man inte få ut enskilda elevers betyg utan 

man kunde endast utläsa hur många elever i årskurs nio som hade godkänt respektive väl godkänt 

samt mycket väl godkänt i de olika ämnena. Detta gjorde att undersökningen skulle bli missvisande 

eftersom det inte gick att urskilja de elever som hade musikprofil. Därför kontaktades fyra rektorer 

från skolor med musikprofil samt fyra skolor med allmän profil. Dessa rektorer tillhandahöll då 

slutbetygen för deras elever i årskurs nio.  

 

För att kunna säga något generellt om en eventuell skillnad i betygen skulle visa sig, behöver man 

kunna visa detta inte bara genom en jämförelse av fem eller tio elever, utan snarare hundra elever 

eller fler, och då gärna med en stor geografisk spridning. Denna uppsats baseras därför på en 

kvantitativ statistisk undersökning, med ambition att lyfta ämnet för framtida forskning. 

De flesta surveyundersökningar grundar sig på en bakomliggande design som bland annat brukar 

kallas för korrelationsstudier. Det innebär att man samlar in information om ett segment av 

befolkningen vid en viss tidpunkt i syfte att upptäcka om och i vilken utsträckning olika variabler 

har samband med varandra. (Bryman, 1997, s.20). 

En kvalitativ metod med till exempel intervjuer eller enkäter skulle inte ge någon konkret bild av 

förhållandet mellan musikundervisning och elevers resultat i kärnämnena. Däremot skulle man få 

lärare och elevers egna tankar kring frågan, som skulle kunna vara intressant att diskutera mot 

resultatet. Eftersom insamlande samt sammanställande av statistik i dessa mängder, någorlunda 

motsvarar tidsåtgången för genomförandet av intervjuer, ansåg jag att tiden inte skulle räcka till för 

detta. 

3.1 Urval 
Genom skolverkets databas ”utbildningsinfo.se”, en sida levererad av skolverket där man kan söka 

efter skolor i hela landet, med möjligheten att söka på skolor enbart med musikprofil eller allmän 

profil, har åtta klasser i årskurs nio slumpmässigt plockats ut. De enda kontrollerade valen som har 

gjorts är skolornas geografiska placering, samt vilka profiler skolorna har. Här har parametrar som 

social bakgrund, genus eller kulturella olikheter inte granskats. Ingen sådan information har varit 

aktuell för denna uppsats, då syftet inte är att göra undersökningen i relation till dessa. Hälften av 

klasserna är musikklasser och den andra hälften är klasser med allmän profil. Då musikklasser 

generellt har utökad musikundervisning ca 3 gånger mer, i förhållande till de klasser med allmän 

profil, passar dessa bra att använda i undersökningen.  

Som underlag för jämförelsen har slutbetyg i ämnena svenska, matematik samt engelska använts. 

Detta för att det är dessa ämnen som det krävs godkänt i för att kunna söka in på ett nationellt 

program på gymnasiet. Anledning till att det har tagits hänsyn till den geografiska spridningen av 

posterna är för att öka undersökningens reliabilitet och möjliggöra chanserna för generalisering.   

Den kvantitativt inriktade forskaren är ständigt inriktad på att visa att resultaten från en viss 

undersökning kan generaliseras till att gälla även andra situationer och andra personer än dem som 

studerats. Hos en surveyforskare yttrar sig detta intresse i en uppmärksamhet på urvalstekniker och 

representativitet i urvalet. De allra flesta läroboksförfattare och forskare föredrar slumpmässiga 

urval, vilket är utmärkande för detta intresse, I grunden handlar det om att kunna generalisera 

resultaten till en större population (som urvalet är representativt för) (Bryman, 1997, s.47) 
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3.2 Undersökningens design 
 

Betygen från de åtta klasserna har samlats in i form av betygskataloger som rektorer från varje 

enskild skola har tillhandahållit. Därefter har alla namn för varje enskild elev kodats om till siffror 

och även skolornas namn har kodats om till siffror. Skolor med allmän profil heter 1100, 1200, 

1300 och 1400, och skolor med musikprofil heter 2100, 2200, 2300 och 2400, där första siffran 1 

anger att det är en skola med allmän profil, den andra siffran anger vilken av de fyra skolorna det 

handlar om. De två sista siffrorna anger vilken elev det är. Till exempel 2214 innebär att det är 

skola nummer två med musikprofil och elev nummer 14. Detta underlag finns att granska i 

bilagorna i slutet. 

 Alla elever har sedan förts in i Excel, ett datorprogram där man jobbar med tabeller. Härifrån har 

hela jämförelsen gjorts där man med hjälp av formler kan ta reda på hur många procent, av till 

exempel elever med allmän profil som har betyget väl godkänt i ämnet Svenska. Här har allting 

räknats om enligt procentuell fördelning med syfte att ta hänsyn till att antalet elever på musik 

respektive allmän profil skiljer sig något.  

 

När man gör en statistisk undersökning så använder man sig av ett ”t-test”. Det är ett test som 

genom matematiska formler räknar ut om den statistiska mätningen beror på slumpen eller inte. 

Testet lämnar ifrån sig två värden, ett T – värde och ett P – värde. T - värdet ställs mot en tabell där 

man väljer noggrannhetsgrad och från tabellen får man ut ett P – värde. P- värdet visar hur pass 

signifikanta skillnaderna i undersökningen är.   

 

Om P–värdet är 0,001 så innebär det att sannolikheten är 1 ‰ att skillnaderna i mätningen beror på 

slumpen. Även betygen har kodats om till siffror i Excel, för att kunna genomföra de matematiska 

beräkningarna. Där MVG = 20, VG = 15 och G = 10. Dock så presenteras betygen enligt bokstäver 

i bilagorna i slutet av arbetet. 
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4 Resultat 

4.1 Resultatpresentation 
 

Resultatet är en sammanställning av slutbetyg från elever i årskurs 9. Ämnena som har använts i 

jämförelsen är svenska, engelska och matematik. Den ena gruppen elever kommer från skolor med 

allmän profil, medan den andra gruppen kommer från skolor med musikprofil. 

Resultatet presenteras i fyra stapeldiagram, ett för varje ämne samt ett diagram där alla ämnen och 

betyg är samlade. Här kan man tydligt utläsa hur många procent av eleverna från musik, respektive 

allmän profil som har betyget G, VG, eller MVG. Även de elever som har 1 respektive 2 syns här, 

där 1 innebär att eleven inte har uppnått målen för ämnet, samt 2 som innebär att ämnet inte ingår i 

elevens utbildning (anpassad studiegång).   

 

Sett till resultatet rent procentuellt så fördelade det sig enligt följande:  

I ämnet svenska så hade 11 % av eleverna med allmän profil betyget MVG av 97 elever. För 

eleverna med musikprofil så hade 26 % av 112 elever det betyget, alltså lite drygt det dubbla 

antalet. Vidare kan man se till samma ämne men betyget VG, där andelen av elever med allmän 

profil var 42 %, medan 56 % av eleverna med musikprofil hade det betyget. Andelen elever som 

hade betyget G var 32 % för eleverna med allmän profil, samt 18 % för elever med musikprofil.  

8 % av eleverna med allmän profil var icke godkända i ämnet och 6 % hade inte ämnet i sin 

studieplan(anpassad studiegång). För eleverna med musikprofil så var det ingen som var icke 

godkänd eller hade anpassad studiegång.  

 

I ämnet engelska visade sig fördelningen enligt liknande mönster, där 19 % av eleverna med allmän 

profil hade betyget MVG och 35 % av eleverna med musikprofil hade det betyget. Tittar man på 

betyget VG så var fördelningen 36 % för elever med allmän profil och 47 % för elever med 

musikprofil. I betyget G representeras 32 % av de elever med allmän profil, samt 18 % av elever 

med musikprofil. Här var det 13 % av eleverna med allmän profil som inte uppnådde målen och 

ingen av de elever med musikprofil som var icke godkända.  

 

 

Vidare i ämnet matematik så tenderar samma mönster som tidigare att uppkomma. 10% av eleverna 

med allmän profil hade betyget MVG medan det uppnåddes av 23% av eleverna med musikprofil. 

Betyget VG uppnåddes av 25% av eleverna med allmän profil och av 46% av eleverna med 

musikprofil. 53% av eleverna med allmän profil hade betyget G och 30% av eleverna med 

musikprofil. Här var det 12 % av eleverna med allmän profil, som inte uppnådde målen för ämnet. 

Samtidigt som 1% av eleverna med musikprofil inte uppnådde målen, alltså 1 elev av 112. 
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 t-värde = -5,94 och p-värde = 0,000 

 

Figur 1 Betygsfördelningen i alla tre kärnämnen 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  t- värde = - 3,09 och p-värde = 0,002 

 Figur 2 Betygsfördelningen i engelska 

 

 
 t-värde = - 3,33 och p-värde = 0,001 

Figur 3 Betygsfördelningen i svenska 
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t- värde = - 3,95 och p-värde = 0,000 

 
Figur 4 Betygsfördelningen i matematik 

 

4.2 Resultatanalys 
 

Efter en första granskning av resultatet kan man snabbt se att den grupp som har flest elever 

representerade under betyget ”Godkänt”, är de elever med allmän profil. Vidare kan också belysas 

att samma grupp har flest elever representerade under kategorin 1 respektive 2, som innebär att 

eleverna, antingen inte har uppnått målen för godkänt i ämnet, eller inte har ämnet med i sin 

studieplan. Vad gäller den andra gruppen, eleverna med musikprofil, så visar tabellerna att den 

gruppen har flest elever representerade under betygen ”Väl godkänt” samt ”Mycket väl godkänt” 

och endast en elev som inte har uppnått målen, detta i ämnet matematik. Alltså kan man kortfattat 

säga att de elever i undersökningen som kommer från skolor med musikprofil har högre betyg i 

kärnämnena. Således kan man dra slutsatsen att undersökningen ger svar på sitt syfte, det framgår 

en tydlig skillnad i studieresultaten hos eleverna med musikprofil och eleverna med allmän profil, 

genom att eleverna med musikprofil generellt har högre betyg i kärnämnena. Vilket ger ett 

tillfredsställande svar på syftet samt den första frågan i frågeställningen. Dock framgår det ingen 

större skillnad mellan ämnena. Samma mönster upprepas, att musikprofileleverna generellt har 

högre betyg i kärnämnena. Det man kan läsa ut av t-testen är att skillnaderna är så pass starkt 

signifikanta, att dessa skillnader inte kan beror på slumpen. Skulle man göra detta test 1000 gånger i 

en följd så skulle endast 2 av testerna bero på slumpen. Alltså kan det med god säkerhet sägas att 

denna statistik är sann.    
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5 Diskussion 

 

Denna undersökning syftade till att undersöka om ett eventuellt samband mellan mängden 

musikundervisning och elevers studieresultat i kärnämnena existerade. Detta genom en jämförelse 

av slutbetyg från elever i skolor med musikprofil, samt elever i skolor med allmän profil. Resultatet 

visar tydligt på en starkt signifikant skillnad, där de elever som går i skolor med musikprofil tydligt 

visar på högre betyg. Det framgår ingen större skillnad mellan ämnena sinsemellan, utan man kan 

se ett mönster att eleverna med musikprofil presterar bättre överlag. Då inga andra ämnen än de tre 

kärnämnena har undersökts, kan man inte efter denna undersökning säga att elever med mycket 

musikundervisning presterar bättre överlag i skolan, utan snarare att de tenderar att ha högre betyg i 

kärnämnena. Eftersom urvalet i denna undersökning gjorts slumpmässigt och med en stor 

geografisk spridning så är validiteten hög, urvalet är så pass stort att det tillåts att föra en 

generaliserande diskussion. Genom ett t-test kan det fastställas att resultatet inte kan bero på 

slumpen. Detta gör att antingen är eleverna med musikprofil mer begåvade, eller så blir eleverna 

intelligentare av att syssla med musik. Möjligt är också att det kan förefalla sig på det viset att det 

handlar om en kombination av dessa. Dock så kan det vara svårt att bevisa att det finns ett 

orsakssamband mellan just musikundervisningen och betygen, statistiken talar inte om sådant, utan 

säger bara att skillnaden i betyg är mätbar. Detta gör att följande diskussion skall söka finna svar i 

den litteratur som ligger som bakgrund för undersökningen. Detta kommer att göras tematiskt enligt 

de tre teman som nämndes i bakgrunden. Ett idéhistoriskt perspektiv, som även innefattar 

musikterapi och musiken i skolan. Ett neurologiskt/psykologiskt perspektiv, som också innehåller 

undersökningar kring Mozarteffekten; samt ett sociologiskt perspektiv, som syftar att peka på att 

det finns andra variabler än musiken i sig att ta hänsyn till. 

 

 

5.1 Idéhistoriskt/Terapeutiskt perspektiv 
 

Man kan koppla denna undersöknings resultat till skolverkets tankar i kursplanerna som belyser 

musikens breda användningsområde, hur musiken påverkar eleven på flera olika medvetandeplan. 

Detta borde kunna innebära att eleverna, genom musiken tillgodogör sig en emotionell balans och 

en intellektuellt stärkande effekt. Genom detta kan man även dra en parallell till att musiken har en 

fostrande effekt då den tränar människan i socialt samspel. Om man tänker sig en 

klassrumssituation där eleverna delas in i grupper som spelar ihop på olika instrument, så tränas 

eleverna i att samarbeta med andra människor, vilket kan ses som en socialt fostrande funktion. 

Vidare i denna situation så sätts elevernas motorik på spel genom det fysiska spelandet på ett 

instrument, vilket övar upp muskelminnet och ger eleverna en förmåga att uttrycka känslor med 

hjälp av kroppen. Detta kan ses som en annan nyttofunktion. Ofta har eleverna också noter eller i 

alla fall en text som de följer samtidigt som de spelar, vilket tränar eleverna i att läsa, uppfatta och 

samtidigt överföra detta till någon form av känsla. Detta bekräftar också musikens funktion som 

kommunikationsmedel. 

Skolverket (2000) är noga med att påpeka att varje elev ska få kunskaper och en upplevelse 

av sin musikundervisning.  

Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin 
musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna 

identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt (Skolverket 2000,kursplan för musikämnet). 

 

Vidare kan musikundervisningens påverkan av resultatet i undersökningen också bekräftas av de 

tankar som man hittar ur det idéhistoriska perspektivet. Både Goethe och Pestalozzi hävdade att 

musiken främjar elevers framsteg i andra ämnen. Platon styrker till exempel musikens fostrande 
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funktion, som ger eleverna en social trygghet och en starkare identitetskänsla, vilket i sig är en 

förutsättning för framsteg i andra ämnen och även musikämnet (Varkøy, 1996).  

Man kan i enighet med Fagius (2001) som hävdar att musik stimulerar tänkandet i vissa avseenden, 

dra parallellen till musikens intellektuellt stärkande funktion. Detta i enighet med Magnus 

Lundin(2002) som talar om att: 

Om undervisning i estetiska ämnen i större utsträckning tillämpar analytiska verktyg, kommer 

detta inte bara att ge eleverna träning i analytisk metodik. De unga kommer att kunna utveckla en 

kunskapssyn där estetiska ämnen och kärnämnen arbetar i samklang (Lundin, 2002, s. 93). 

 
 

5.2 Neurologiskt/Psykologiskt perspektiv 
 

Vid tidig musikalisk träning utvecklas den vita substansen i hjärnan, i vilken kopplingar mellan 

olika delar av hjärnan sker. Detta leder till snabbare nervimpulser. Vid intensiv musikalisk träning 

utvecklas hjärnan till att vid vuxen ålder fungera optimalt (Ullén, 2009). Detta kan man dra nytta av 

i skolan, eftersom nervimpulserna förmedlar olika saker till hjärnan som till exempel syn, hörsel, 

order till muskelrörelserna och tankar. Ögat uppfattar ljus och färger från till exempel en bild, och 

via nervimpulserna förmedlas detta till hjärnan. Även det abstrakta tänkandet som fantasi, känslor 

och förmågan att bedöma till exempel ett musikstycke förmedlas av nervimpulser (Fagius, 2001). 

Därför bör detta medföra att den musikaliska träningens följder i och med snabbare nervimpulser, 

ökar individens alla förmågor som berörs av sinnena. Detta ger musiken en viktig del i elevens 

prestationer i övriga ämnen i skolan. 

Fagius menar att man utvecklar språket genom att sjunga, då språket hanteras i vänstra hjärnhalvan 

medan förmågan att sätta toner till språket hanteras i den högra (Fagius, 2001). Alltså stimulerar 

man båda hjärnhalvorna vid sång, båda hjärnhalvorna som är beroende av varandra. 

Det borde gå att tolka som att musikprofileleverna i denna undersökning, som hade högre betyg i 

kärnämnena, genom musiken har tjänat vinster vad gäller hjärnas utveckling. 

 

Mozarteffektens funktion som förstärkare av intelligensen, kan vara användbar som verktyg för att 

ge elever bättre förutsättningar för lärande i andra ämnen. Eftersom kritiken mot Mozarteffekten är 

stark från många håll, och bevisen för att Mozarteffekten faktiskt fungerar är svaga, är det inte 

lönsamt i praktiken att koppla ihop Mozarteffekten till andra skolämnen. Det är osannolikt att 

lyssnandet till ett och samma musikstycke varje dag, skall ge människan bättre koncentration och 

därmed bättre prestationsförmåga (Fagius, 2001). 

Variationen i lyssnandet medför sannolikt större allmän stimulans med mera betydelsefulla 

hälsoeffekter på sikt (Fagius, 2001, s.167). 

 

5.3 Sociologiskt perspektiv 
 

Ullén (2009) som menar att elever från musikklasser ofta gör bättre ifrån sig i övriga ämnen. 

Får stöd från Fagius (2001) som talar om att barn och ungdomar som får instrumentundervisning 

ofta kommer från sociala övre medelklassen. En summering av detta torde kunna vara att 

musikalisk träning ger kognitiva effekter i andra ämnen, men att en ofta förekommande variabel för 

att kunna tillgodogöra sig musikalisk skolning, är att eleven kommer från ett hem med goda 

socioekonomiska grunder. 

I enighet med Ullén (2009) hittar man samma tendens i denna undersökning. Att elever från 

musikklasser har högre betyg i andra ämnen. Men här har inga sociologiska aspekter legat som 

grund till urvalet. Ullén menar också att det kan finnas andra saker som spelar roll. Andra saker än 

musikundervisningen i sig. Här talar Ullén om saker som till exempel föräldraengagemang. Om vi 
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ponerar att föräldrarna till en viss elev är musiker, eller i någon mån aktivt musikutövande, så borde 

detta ge den eleven ett förspänt läge till vidare musikalisk utbildning. Detta gör att man kan tänka 

sig att dessa föräldrar med sitt intresse för musik, engagerar sig extra mycket för att få sitt barn till 

en musikklass. 

Redan här har eleven en viktig förutsättning för lärande, i form av föräldrarnas uppbackning. Vidare 

kan även nämnas att profiler med konstinriktning som till exempel dans, musik och bild är de enda 

profilerna som får ha intagningsprov, och för att klara av ett sådant så ligger det mycket arbete 

bakom i form av övande, påbackning från föräldrar samt motivation.   

 

Säljö (2005) pekar på vikten av den sociala bakgrunden, då individen lär i sin omgivning. 

Om individen utvecklar sina färdigheter i ett samspel med sin omgivning och approprierar (tar till 

sig) erfarenheter och kunskap genom att delta i sociala praktiker måste sociala faktorer vara av stor 

vikt. Ju mer omväxlande och stimulerande miljö individen befinner sig i desto större möjligheter för 

utveckling. Om man lär sig i samspel med sin omgivning måste den naturligt spela 

stor roll, vilket talar för att social bakgrund är av stor vikt. Det talar också för ett kollektivt lärande, 

att man lär sig i grupp och eftersom samspelet och språket är viktigt måste även samhörigheten vara 

viktig. Med stöd av detta, samt undersökningen som ligger till grund för denna uppsats, kan man 

föra resonemanget att den ökade musikundervisningen ger bättre sammanhållning, kommunikation 

och därmed ett kreativt lärande som smittar av sig på övriga ämnen. 

 

5.4 Vidare forskning 
 

Eftersom denna studie baseras på en statistisk undersökning så kommer man inte åt vad eleverna 

och lärarna upplever för effekter av den utökade musikundervisningen. Därför kan jag känna att 

ytterligare metoder skulle kunna användas. För att komma åt det neurologiska perspektivet så vore 

det klokt att kontakta de två i denna undersökning nämnda på detta område, Fagius samt Ullén. 

Genom intervjuer med dessa två, skulle man kunna komma åt musikens funktion på det 

neurologiska planet och få en bredare förståelse i detta. Jag skulle vilja titta på elever och lärares 

upplevelser av musikens påverkan på deras studieprestationer. Detta genom kvalitativa intervjuer 

samt eventuellt enkäter.  Dock så skulle det fortfarande inte bekräfta musiken i sig som den 

utlösande länken mellan mängden musikundervisning och slutbetygen. Men man skulle se det ur ett 

ytterligare perspektiv. Dessa frågor skulle till exempel kunna pröva huruvida eleverna med 

musikprofil upplever musikens roll som en förstärkare i deras lärande. Vidare skulle man kunna 

titta på sammanhållningen i klasserna, elevernas trygghet i skolan, deras motivation till att lära sig 

nya saker, samt även lärarnas upplevelser av musikklasserna. Efter denna uppsats har en nyfikenhet 

öppnat sig hos mig, en nyfikenhet att söka svar på just dessa frågor. Det för mig mest intressanta är 

elevernas syn på musikens nyttofunktion, eleverna själva har nog i de flesta valt att spela instrument 

eller sjunga, för att det är roligt och inte för att de ska bli bättre i matematik.   
 

  



 
 

17 
 

5.5 Avslutande reflektioner 
 

 

En viktig tanke som har fötts under arbetet med denna uppsats är, att oavsett vad denna 

undersökning visar, och oavsett vad undersökningarna kring Mozarteffekten eller olika forskares 

försök att påvisa musiken nytta för något annat. Så finns det någonting som driver mig och de 

tidigare forskarna till att göra dessa undersökningar. Musiklärare som väljer att tro på att musiken 

kan göra något för elevernas prestationer utanför musiken, planerar antagligen sina lektioner utefter 

detta. Dessa lärare låter möjligtvis denna tro genomsyra hela deras undervisning, och detta i sig 

borde göra någonting för eleven. En lärare som tror starkt på att ens undervisning påverkar sina 

elever även på andra plan, borde utstråla detta i form av en inspirerande energi som smittar av sig 

på eleverna.      

 

Men det behövs ingen förbättrad matteinlärning för att motivera musiken i skolan![…] Musiken är 
motiv i sig själv. Musik skapar hela människor. Barn och vuxna med olika ursprung och 

förutsättningar kan i musiken utvecklas tillsammans, ha roligt och må bra (Jederlund, 2002,s.12). 
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Bilaga 1– Elever med musikprofil 

 

Elev Engelska Matematik Svenska 

2101 MVG VG VG 

2102 VG VG G 

2103 VG VG G 

2104 VG VG G 

2105 MVG VG VG 

2106 VG MVG MVG 

2107 G G G 

2108 G G G 

2109 VG MVG VG 

2110 G G G 

2111 MVG VG MVG 

2112 VG VG MVG 

2113 MVG MVG MVG 

2114 VG G G 

2115 VG VG VG 

2116 VG VG VG 

2117 VG VG VG 

2118 G VG VG 

2119 G VG MVG 

2120 G G G 

2121 MVG VG MVG 

2122 VG VG VG 

2123 MVG VG MVG 

2124 VG MVG VG 

2125 VG G VG 

2126 MVG VG MVG 

2127 G G G 

2201 MVG G VG 

2202 MVG VG MVG 

2203 MVG VG VG 

2204 MVG MVG MVG 

2205 VG VG VG 

2206 MVG VG VG 

2207 VG G VG 

2208 VG G VG 

2209 MVG VG MVG 

2210 MVG VG VG 

2211 VG G VG 

2212 MVG MVG MVG 

2213 VG VG VG 

2214 VG VG VG 
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2215 VG VG MVG 

2216 MVG G VG 

2217 MVG MVG MVG 

2218 VG VG VG 

2219 VG MVG VG 

2220 MVG MVG MVG 

2221 VG G G 

2222 VG G VG 

2223 MVG MVG VG 

2224 G G G 

2225 VG G VG 

2226 VG VG VG 

2227 VG VG VG 

2228 MVG G VG 

2229 VG G VG 

2230 MVG MVG MVG 

2301 G G G 

2302 MVG MVG MVG 

2303 MVG MVG MVG 

2304 MVG MVG MVG 

2305 VG MVG VG 

2306 G G VG 

2307 VG MVG MVG 

2308 VG VG VG 

2309 G G VG 

2310 MVG MVG MVG 

2311 VG MVG VG 

2312 G 1 G 

2313 MVG MVG MVG 

2314 VG VG VG 

2315 VG VG VG 

2316 MVG VG VG 

2317 MVG MVG MVG 

2318 MVG MVG MVG 

2319 MVG MVG MVG 

2320 VG VG VG 

2321 VG VG VG 

2322 MVG MVG MVG 

2323 MVG VG MVG 

2324 VG G VG 

2325 MVG G G 

2326 VG VG VG 

2327 MVG VG VG 

2401 VG VG VG 

2402 MVG MVG MVG 

2403 VG VG VG 
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2404 VG VG VG 

2405 G G G 

2406 G G G 

2407 MVG VG VG 

2408 MVG VG VG 

2409 MVG MVG MVG 

2410 VG VG VG 

2411 VG MVG VG 

2412 VG VG VG 

2413 VG G VG 

2414 VG VG VG 

2415 VG VG VG 

2416 G G VG 

2417 G G G 

2418 VG G VG 

2419 VG VG VG 

2420 VG VG G 

2421 VG VG VG 

2422 G G VG 

2423 G G VG 

2424 VG VG VG 

2425 G G G 

2426 VG G VG 

2427 MVG VG VG 

2428 G G G 
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Bilaga 2– Elever med allmän profil 

 

Elev Engelska Matematik Svenska 

1101 G G G 

1102 MVG G MVG 

1103 G G VG 

1104 VG G G 

1105 1 G G 

1106 VG VG VG 

1107 MVG G G 

1108 G G 1 

1109 G VG G 

1110 G G G 

1111 VG VG MVG 

1112 VG G G 

1113 G G G 

1114 MVG VG MVG 

1115 VG MVG G 

1116 MVG MVG MVG 

1117 G G VG 

1118 MVG G G 

1119 VG G MVG 

1120 1 1 1 

1121 1 1 1 

1201 G VG VG 

1202 VG VG VG 

1203 G 1 2 

1204 1 1 1 

1205 MVG MVG MVG 

1206 G G G 

1207 VG G VG 

1208 MVG VG VG 

1209 VG G 2 

1210 VG G VG 

1211 1 1 1 

1212 G G G 

1213 MVG MVG 2 

1214 1 G 2 

1215 MVG G G 

1216 G G G 

1217 G G VG 

1218 MVG G G 

1219 G VG VG 

1220 G VG MVG 

1221 VG VG VG 

1222 VG VG VG 
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1301 VG VG G 

1302 MVG VG VG 

1303 G 1 G 

1304 VG 1 VG 

1305 VG G VG 

1306 1 VG 2 

1307 G G G 

1308 VG G G 

1309 VG 1 VG 

1310 G G G 

1311 MVG MVG MVG 

1312 VG G VG 

1313 MVG G VG 

1314 VG G G 

1315 1 1 1 

1316 G G G 

1317 VG VG VG 

1318 1 1 2 

1319 MVG G VG 

1320 VG G G 

1321 G G G 

1322 G VG G 

1323 VG VG VG 

1324 1 1 1 

1325 G G VG 

1326 1 G G 

1327 VG VG G 

1401 MVG MVG VG 

1402 VG G VG 

1403 VG MVG VG 

1404 VG VG VG 

1405 VG VG VG 

1406 VG G VG 

1407 G G VG 

1408 G VG VG 

1409 MVG VG VG 

1410 MVG MVG MVG 

1411 VG G VG 

1412 G G VG 

1413 MVG MVG MVG 

1414 G MVG MVG 

1415 VG G VG 

1416 G G G 

1417 VG VG VG 

1418 G G G 

1419 VG G VG 
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1420 1 G G 

1421 G G G 

1422 VG G VG 

1423 G G VG 

1424 VG VG VG 

1425 G G VG 

1426 VG G VG 

1427 1 1 1 
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Bilaga 3– sammanställning antal/procent 

 

Alla  Antal elever procent 
  

 
Allmän 

 
Musik 

 1 33 11% 1 0% 

2 6 2% 0 0% 

G 113 39% 74 22% 

VG 100 34% 167 50% 

MVG 39 13% 94 28% 

Totalt 291 
 

336 
 

     Engelska 
    

 
Allmän 

 
Musik 

 1 13 13% 0 0% 

2 0 0% 0 0% 

G 31 32% 20 18% 

VG 35 36% 53 47% 

MVG 18 19% 39 35% 

Totalt 97 
 

112 
 

     Svenska 
    

 
Allmän 

 
Musik 

 1 8 8% 0 0% 

2 6 6% 0 0% 

G 31 32% 20 18% 

VG 41 42% 63 56% 

MVG 11 11% 29 26% 

Totalt 97 
 

112 
 

     Matematik  
   

 
Allmän 

 
Musik 

 1 12 12% 1 1% 

2 0 0% 0 0% 

G 51 53% 34 30% 

VG 24 25% 51 46% 

MVG 10 10% 26 23% 

Totalt 97 
 

112 
  


