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Sammanfattning 
I	min	vardag	som	musiklärare	möter	jag	elever	som	älskar	musik	men	också	elever	som	inte	
alls	tycker	om	ämnet.	Musikämnet	har	sina	fördelar	och	nackdelar.	Syftet	med	min	studie	är	
att	undersöka	högstadieelevers	syn	på	fördelar	och	nackdelar	i	musikämnet	samt	hur	
eleverna	skulle	vilja	att	musikämnet	var	utformat.	Jag	har	i	min	studie	genomfört	intervjuer	
med	5	elever	i	två	fokusgrupper	på	en	mindre	skola	i	en	mellanstor	stad	i	Sverige.	I	min	
studie	delade	jag	även	ut	en	enkät	till	37	elever	på	två	högstadieskolor	i	två	olika	städer.	I	
studien	har	jag	bland	annat	fått	fram	att	betygets	vara	eller	inte	vara	i	musikämnet	är	en	
fråga	som	berör	en	del	elever.	Studien	visar	också	på	att	elever	ser	en	problematik	i	mötet	
mellan	elever	som	tycker	om	ämnet	och	de	som	inte	tycker	om	detsamma.		
	
Mina	slutsatser	är	att	en	del	elever	blir	hämmade	av	betyget	i	ämnet,	sångmomentet	är	
något	som	berör	de	flesta	eleverna	antingen	postivt	eller	negativt.	Jag	som	musiklärare	
behöver	hitta	vägar	för	att	elever	som	inte	tycker	om	ämnet	och	de	som	tycker	om	det	ska	
kunna	arbeta	tillsammans.	Jag	ser	det	som	en	nyckelfaktor	för	att	lyckas	undervisa	i	ämnet.	
 
Nyckelord:	Musik,	Betyg,	Musikundervisning,	Sång
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Inledning 
I	min	dagliga	musikundervisning	möter	jag	elever	som	uppskattar	musikämnet	och	elever	
som	inte	uppskattar	musikämnet.	För	mig	är	det	varje	musiklektion	en	utmaning	att	försöka	
nå	både	de	elever	som	kommer	med	inställningen	att	det	här	är	det	bästa	ämnet	jag	vet,	och	
de	elever	som	kommer	till	lektionen	med	en	mer	negativ	inställning	och	uttrycker	t.ex.		“jag	
vill	inte	vara	här”	och	“varför	har	vi	ens	musik?”.		

	
Musikämnet	är	ett	skolämne	som	väcker	mycket	känslor	hos	elever.	Därför	kan	inställningen	
till	ämnet	som	jag	upplever	det	variera	från	positiv	till	negativ	mellan	elever.	Vi	har	säkert	
alla	någon	i	vår	närhet	som	kan	berätta	något	från	sin	egen	musikundervining	som	påverkat	
dem	antingen	negativt	eller	positivt.	Ofta	handlar	det	om	äldre	generationer	som	hade	
“sång”	som	ämne	och	inte	musik	i	vilket	dom	tvingats	sjunga	och	kanske	dessutom	fått	
nedlåtande	kommentarer	som	“du	kan	inte	sjunga”.	Jag	tror	tyvärr	att	ämnet	för	många	
elever	fortfarande	har	den	negativa	klangen.	Vad	beror	det	på?	Vilka	delar/moment	i	
musikämnet	ser	eleverna	som	nackdelar	för	ämnet?	Vilka	moment	är	det	som	gör	att	en	del	
elever	tycker	ämnet	känns	jobbigt?	När	jag	själv	gick	i	skolan	och	utifrån	min	erfarenhet	som	
musiklärare	säger	att	sångmomentet	är	en	kritisk	punkt	för	många	samt	de	delar	där	det	blir	
mer	teoretiskt	arbete,	eftersom	de	allra	flesta	elever	ser	musikämnet	som	ett	ämne	som	
bara	ska	vara	praktiskt.	
	
När	jag	gick	på	högstadiet	var	musiken	något	som	bröt	mönstret	från	övriga	lektioner.	Det	
var	mer	fritt,	vi	fick	mestadels	jobba	praktiskt	och	vi	fick	lära	oss	att	uttrycka	oss	på	olika	
sätt.	För	min	egen	del	var	det	just	det	praktiska,	att	få	jobba	praktiskt	med	att	spela	
instrument,	skapa	låtar	och	arbeta	i	dator	med	mera,	som	jag	såg	som	ämnets	främsta	
fördelar.	Min	erfarenhet	säger	att	elever	även	idag	ser	ämnets	praktiska	delar	och	de	lite	
friare	arbetssätten	som	ämnets	fördelar	gentemot	andra	ämnen	där	teori	och	uppstyrda	
arbetsformer	får	en	mycket	större	plats.		

	
Så	hur	ska	jag	som	blivande	musiklärare	hantera	detta?	Stämmer	mina	erfarenheter	kring	
vad	elever	ser	som	fördelar	och	nackdelar	med	ämnet?	Hur	skulle	eleverna	egentligen	vilja	
att	ämnet	var	utformat?	Genom	min	undersökning	hoppas	jag	kunna	komma	närmare	svaret	
på	hur	eleverna	ser	på	skolämnet	musik,	samt	hur	det	bör	vara	utformat	för	att	sedan	utifrån	
det	resultat	jag	får	kunna	möta	eleverna	och	deras	syn	på	musikämnet.	Utifrån	mitt	resultat	
kan	jag	också	få	en	tydligare	bild	över	varför	elever	agerar	som	de	gör	i	vissa	moment	och	
därmed	också	få	en	djupare	förståelse	för	mina	elever.	

  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet	med	min	undersökning	är	att	få	fördjupad	kunskap	om	högstadieelevers	syn	på	
skolämnets	musik.	Jag	har	valt	att	utgå	ifrån	dessa	frågeställningar:	

• Vilka	för-respektive	nackdelar	ser	eleverna	med	musikämnet?	
• Vad	vill	eleverna	att	innehållet	i	musikämnet	ska	vara?	
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Bakgrund 

2.1 Skolämnet musik historiskt 
Skolämnet	musik	är	något	som	har	förändrats	genom	tiden	från	förr	till	idag.	Tidigare	hade	
inte	ämnet	namnet	“musik”	utan	hette	“sång”	och	där	var	det	sången	som	var	i	fokus	medan	
dagens	skolämne	musik	har	en	större	bredd	av	moment	som	t.ex.	ensemble	spel,	skapande,	
sång,	med	mera.	Till	en	början	var	det	kyrkan	som	hade	inflytande	över	att	sången	och	
musiken	fick	vara	en	del	av	skolan.	Manfred	Scheid	(2009)	skriver	att	sången	och	musiken	
länge	endast	fanns	i	skolan	främst	utifrån	kyrkans	verksamhet	för	att	stärka	kyrkosången,	
höja	moralen	och	fosterlandskänslan.	Denna	syn	började	sedan	under	1900-talet	att	ändras	
och	Scheid	(2009)	skriver	vidare	att:	“...	en	systematisk	musikmetodik	utifrån	mer	estetiska	
och	konstnärliga	ansatser	utvecklades”	(Scheid,	2009,	sidan	12).		
	
Emanuelson	(1990)	beskriver	hur	det	i	och	med	införandet	av	1919-års	undervisningsplan	för	
rikets	folkskolor	i	undervisningsplanen	talades	om	att	sångundervisningens	mål	var	att	väcka	
intresse	för	sång	och	sinne	för	tonkonsten.	Detta	visar	att	det	redan	då	hade	blivit	en	
öppnare	syn	kring	sångämnets	roll	(Emanuelson,	1990).	

Scheid	(2009)	beskriver	vidare	att	när	ämnet	bytte	namn	från	sång	till	musik	på	1950-talet	så	
blev	det	ett	uttryck	för	att	musikämnet	i	skolan	lämnade	kopplingen	till	kyrkan.	Musikämnet	
sågs	fortfarande	främst	som	ett	ämne	som	skulle	användas	som	ett	redskap	för	social	och	
kulturell	fostran	menar	Scheid	(2009).	Från	1960-talet	började	musikämnet	att	utgå	ifrån	
västerlänskkonstmusik	vilket	innebar	att	noter,	sång	i	stämmor	och	att	lära	sig	om	
västerlänska	musikepoker	blev	viktigt.	“Musikförståelsen	utgick	från	den	västerlänska	
konstmusiken,	vilket	innebar	att	musikämnet	i	skolan	baserades	på	notläsning,	sång	i	
stämmor	och	kunskaper	om	västerlänska	musikepoker.”	(Scheid,	2009,	sidan	13).	Sandberg,	
(2006)	skriver	att	skola,	musiken	och	fritidsmusiken	utgjordes	av	olika	världar.	Han	skriver	
vidare	att	det	nu	fanns	ett	tryck	från	ungdomsmusiken	att	få	komma	in	i	skolans	värld,	som	
ett	utryck	för		ungdom	och	det	som	var	modernt.	I	och	med	60-talet	så	kom	en	popexplosion	
som	ledde	till	att	musik	blev	ett	av	de	främsta	instressena	för	den	unga	generationen.	Nu	
började	ungdomar	bilda	band	och	lärde	sig	spela	gitarr,	bas,	trummor	och	sjunga	(Sandberg,	
2006).		
	
Emanuelson	(1990)	beskriver	att	det	i	Lgr	62	kom	några	mindre	tillägg	och	förändringar	
bland	annat	byttes	momentet	instrumentet	ut	mot	spel.	Vidare	skriver	Emanuelson	om	att	
högstadiet	alltid	har	ansetts	vara	ett	jobbigt	stadium	att	arbeta	på.	Han	beskriver	vidare	att	
det	kanske	är	allra	tydligast	på	högstadiet	när	det	gäller	kollisionen	mellan	musikämnets	
didaktiska	traditioner	och	elevens	egen	uppfattning	om	vad	musik	är	och	hur	musik	ska	
användas.	Han	talar	här	om	att	det	främsta	problemet	som	man	ser	i	musikäment	är	röstens	
förändring	i	samband	med	puberteten.	I	och	med	Lgr	62	så	reducerades	också	antalet	
elevmusiktimmar	från	3	till	2	(Emanuelson,	1990).	
	
I	och	med	Lgr	69	frångick	man	den	“traditionella”	musikundervisningen	som	utgick	från	
avantgardistisk	konstmusik.	Nu	skulle	eleverna	få	ha	inflytande	i	lektionsplanering	och	det	
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uppmanades	i	kommentarmaterialet	i	musik	som	följde	med	Lgr	69	att	låta	“tonårsmusik”	
ingå	i	undervisningen	(Sandberg,	2006).	På	70-talet	ändrades	också	musiklärarutbildningen.	
En	bredare	repertoar	med	popmusik,	jazzmusik	och	folkmusik	tillsammans	med	den	klassiska	
musikrepertoaren	infördes.	Barn	och	skolinriktad	metodik	för	musikundervisningen	lyftes	
fram	och	gruppundervisning	blev	ett	ord	som	användes.	Musikläraren	skulle	tillägna	sig	
pedagogiska	kunskaper	före	att	vara	duktig	på	sitt	instrument.	När	Lgr	80	kom	kunde	man	se	
ytterligare	steg	i	att	musikämnet	hade	breddats	i	form	av	att	repertoaren	blev	bredare,	en	
större	öppenhet	mot	samhället	och	olika	skapande	och	kreativa	arbetsformer	tillkom.	”Detta	
märktes	bland	annat	i	Lgr	80	genom	en	repertoarbreddning,	en	öppenhet	mot	samhället	och	
världen	samt	inslag	av	olika	skapande	och	kreativa	arbetsformer.”	(Sandberg,	2006,	sidan	
40).	
	
Claes	Ericsson	och	Monica	Lindgren	(2011)	talar	om	att	det	från	mitten	av	70-talet	och	
framåt	skett	en	explosion	av	genrer	inom	samlingskategorin	populärmusik,	vilket	har	gjort	
det	svårare	att	definiera	vad	som	är	populärmusik	och	inte.	Vidare	talar	de	om	att	det	även	
syntes	i	skolans	musikundervisning	där	man	använde	sig	av	trummor,	elbas,	elgitarr	och	
synthar	vilka	traditionellt	förknippas	med	pop	och	rock.	Genom	den	digitala	revolutionen	
som	skett	så	har	dessa	instrument	hamnat	lite	i	skymundan	och	numera	kan	datorn	ses	som	
ett	minst	lika	givet	instrument	som	trummor,	elbas,	elgitarr	och	synth	(Ericsson,	Lindgren,	
2011).		

2.2 Synen på skolämnet musik 
I	början	av	1900-talet	när	Alice	Tegners	sångbok	Sjung	med	oss	kom	så	var	det	en	recencent	
som	uttryckte	sig	om	att	vi	har	väl	inte	musikundervisning	för	att	barnen	ska	ha	roligt	
(Gustafsson,	2000).	Gustafsson	beskriver	också	hur	Alva	Sandberg	Norlander	formulerar	att	
musik	är	ett	språk	och	ju	bättre	vi	fått	lära	oss	det	språket	och	dess	inneboende	lagar	desto	
större	förmåga	har	vi	att	uppskatta	musik	(Gustafsson,	2000).	Vidare	talar	Gustafsson	om	
Herbert	Connor	som	talade	om	musik	som	ett	kitt	i	bygget	av	det	nya	samhället.		
	
På	30-talet	förde	Knut	Brodin	en	kamp	mot	omgivningen	med	sin	syn	på	att	arbeta	med	jazz	
och	schlagers	i	musikundervisningen.	Med	tiden	så	förändrades	inställningen	till	
populärmusiken	bland	musikpedagoger	(Gustafsson,	2000).	Gustavsson	beskriver	vidare	att	
alla	lärare	inte	var	lika	entutiastiska	bland	annat	utrrycktes:	“Men	förutom	att	vissa	lärare	
ryggade	inför	propåerna	om	jazzmusikens	plats	i	skolan,	framfördes	även	farhågorna	att	
nöjesmusik	och	kommersialisering	bredde	ut	sig	på	konstmusikens	bekostnad”	(Gustafsson,	
Jonas,	2000,	sidan	251).		
	

Musikämnet	präglas	enligt	min	erfarenhet	av	att	det	är	något	socialt.	Vi	gör	något	
tillsammans.	Det	finns	en	större	frihet	än	i	många	andra	ämnen.	Tommy	Strandberg	(2007)	
skriver	att	det	som	präglar	musikämnet	i	skolan	är	kamratskap.	Han	skriver	vidare	att	den	
skenbara	avsaknaden	av	traditionell	kontroll	och	krav	på	prestation	ger	lektionerna	en	
karaktär	av	att	vara	något	annat	än	skola.	Strandberg	menar	vidare	att	det	som	skulle	kunna	
kallas	”undervisning”	med	ett	tydligt	planerat	och	redovisat	kunskapsinnehåll	där	en	viss	
fakta	ska	redovisas	är	nedtonat	i	musikämnet.	Musikämnet	blir	inte	på	samma	sätt	som	
andra	ämnen	klassat	som	ett	skolämne	av	eleverna	eftersom	musik	är	en	sådan	stor	del	av	
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elevernas	vardag	(Strandberg,	2007).	Lars	Lilliestam	(2009)	beskriver	att	framförallt	unga	
idag	använder	musik	som	bakgrund	eller	ackompanjemang	till	olika	aktiviteter	som	de	
sysselsätter	sig	med.		

I	Skolinspektionens	rapport	(2011)	kan	vi	läsa	att	elever	idag	uppskattar	musikämnet	trots	
att	de	ibland	inte	får	den	undervisning	de	har	rätt	till.	Vidare	kan	vi	läsa	att	skolinspektionen	
anser	att	synen	på	ämnet	måste	uppgraderas	för	att	komma	till	rätta	med	de	problem	som	
finns	med	musikämnet.	Dom	menar	vidare	att	om	man	kommer	tillrätta	med	den	synen	så	
kan	ämnet	få	den	roll	i	skolan	som	styrdokumentet	ger	uttryck	för.	En	förutsättning	för	att	få	
igång	ett	förbättringsarbete	är	att	rektorer	börjar	ta	ett	större	ansvar	för	att	undervisningen	i	
musikämnet	håller	en	hög	kvalité	(Skolinspektionen,	2011).	

Lilliestam	(2009)	talar	om	ett	formellt	lärande	inom	musik	vilket	han	menar	är	det	som	sker	i	
skolans	värld.	Han	talar	om	att	det	formella	lärandet	sker	på	basis	av	kursplaner	och	
läroböcker.	Kunskapen	som	förmedlas	inom	det	formella	lärandet	sker	från	lärare	till	elev	
där	läraren	är	en	auktoritet	som	sitter	på	alla	svar.	Vidare	talar	Lillestam	om	att	den	formella	
undervisningen	genomförs	med	uppgifter	i	olika	svårighetsgrad.	När	sedan	undervisningen	
är	klar	får	eleven	ett	betyg	eller	examensbevis	på	vad	den	kan.	Nackdelen	med	den	formella	
undervisningen	är	att	den	lätt	kan	fastna	i	mönster	och	att	allt	för	mycket	fokus	läggs	på	
pedagogiska	metoder	att	man	som	lärare	glömmer	bort	det	som	ligger	utanför	det	formella	
(Lillestam,	2009).	”En	utbildningsanstalt	kan	också	bli	ett	reserverat	för	synsätt	på	musik	och	
olika	former	av	minoritetsmusik	som	har	liten	betydelse	utanför	skolan.”	(Lillestam,	2009,	
sidan	122).	Lillestam	skriver	också	att	det	inte	går	att	blunda	för	att	musikpedagogiken	är	ett	
ämne	där	det	finns	många	berättelser	om	tvång,	disciplin	och	mekaniskt	övande.	Han	
beskriver	vidare	att	det	finna	många	historier	om	auktoritära	pianotanter	som	slagit	elever	
på	fingrarna	när	de	spelat	fel	och	musiklärare	som	stämplat	elever	som	omusikaliska	eller	
där	elever	fått	veta	att	de	inte	kan	sjunga.		

Det	dröjde	till	mitten	av	80-	talet	innan	de	sista	formuleringarna	i	allmänna	skolans	
styrdokument	angående	populärmusikens	negativa	inflytande	på	ungdomar	togs	bort.	Idag	
har	populärmusiken	en	självklar	plats	i	skolan.	Vidare	skriver	Ericsson	och	Lindgren	att	skolan	
idag	inte	har	samma	position	i	samhället	som	tidigare.	Dels	eftersom	lärandet	i	större	
utsträckning	idag	sker	i	andra	sammanhang	än	i	skolan	dels	genom	modern	informations	och	
kommunikationsteknik	som	erbjuder	kanaler	för	lärande	som	skolan	har	svårt	att	konkurrera	
med	(Ericsson,	Lindgren,	2011).	Inom	musikens	område	så	finns	det	idag	tillgång	till	
internetsajter	där	du	kan	hitta	effektiva	redskap	för	instrumentalt	lärande	och	i	jämförelse	
med	dessa	blir	det	svårt	att	konkurrera	med	dessa	verktyg	för	en	lärare	i	skolan	med	stora	
klasser	där	du	som	lärare	dessutom	inte	är	specialist	på	varje	instrument	(Ericsson,	Lindgren,	
2011).	

Enligt	Scheid	(2009)	ser	elever	skapande	momentet	som	ett	viktigt	moment.	Oavsett	om	det	
gäller	att	skapa	något	nytt	eller	en	personlig	bearbetning	av	en	cover	ses	skapandet	som	
något	viktigt.	Det	är	viktigt	att	eleverna	i	skapandet	får	möjlighet	att	tillföra	något	eget	och	
personligt.	Eleverna	i	Scheids	studie	relaterar	musik	till	individ	och	gruppers	identitet.	I	
studien	talar	eleverna	om	att	de	förknippar	musik	med	känslor	och	nämner	främst	glädje	
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men	också	samhörighet,	kamratskap	och	gemenskap.	Eleverna	i	studien	beskriver	
musikämnet	som	delvis	annorlunda	både	till	form	och	innehåll	i	förhållande	till	andra	
ämnen.	I	musikämnet	får	eleverna	möjlighet	att	påverka	innehållet	i	undervisningen	genom	
att	t.ex.	ta	med	musik	från	fritiden	in	i	skolans	värld	och	få	samtala	om	den	(Scheid,	2009).		

De	får	också	använda	skolans	resurser	utan	lärares	direkta	övervakning,	de	får	ta	
gemensamt	ansvar,	det	är	roligt	och	ger	en	kick	att	spela	och	uppträda,	både	i	
skolan	och	på	fritiden.	Musik	i	skolan	blir	på	detta	sätt	en	speciell	miljö	där	
elevernas	fritid	och	skolarbetet	delvis	tycks	flyta	samman	(Scheid,	2009,	sidan	
165).		

Scheid	menar	att	musik	i	skolan	förändrats	från	att	expropriera	ungdomars	musik	till	att	
initiera	och	uppmuntra	elevernas	musikaliska	aktiviteter	och	identitetsprövandes.	

2.3 Didaktik  
Under	mina	år	som	musiklärare	har	jag	märkt	att	mitt	sätt	att	förmedla	kunskap	och	stötta	
mina	elever	har	betydelse	för	om	jag	lyckas	utveckla	kunskap	hos	eleverna	och	om	eleverna	
blir	delaktiga	i	min	undervisning.	Att	bygga	en	relation	och	att	eleverna	känner	samhörighet	
och	delaktighet	är	något	jag	märkt	är	betydelsefullt	för	en	lyckad	undervisning.	

Didaktik	i	skolan	handlar	om	att	jag	min	som	lärares	förmåga	att	kunna	hjälpa	mina	elever	
tillhandahålla	sig	kunskaper	och	förstå	olika	situationer	som	de	hamnar	i	och	i	dessa	
situationer	genom	kunskapen	och	förståelsen	de	fått	kunna	handla	genomtänkt	och	klokt.	

Didaktik	handlar	nämligen	om	förmågan	eller	konsten	att	förmedla	att	förmedla	
budskap	som	hjälper	andra	människor	att	förstå	situationer	och	upplevelser	samt	
att	tillägna	sig	viktiga	kunskaper	och	färdigheter	för	att	kunna	handla	övervägt	och	
klokt	(Kansanen,	Hansén,	Sjöberg,	och	Kroksmark,	2011,	sidan	29).	

Att	lära	sig	genom	att	göra	är	något	som	jag	jobbar	mycket	för	i	skolan	och	där	anser	jag	
att	musikämnet	är	i	framkant	och	andra	ämnen	kan	lära	sig	av	genom	att	titta	på	den	
”learning	by	doing”	-mentaliteten	som	jag	anser	genom	syrar	hela	musikämnet.	Detta	går	
också	att	härleda	till	didaktiken	och	kanske	främst	den	praktiska	didaktiken.	

Ordet	didaktik	kan	översättas	till	undervisning	och	betyder	läran	om	undervisning	eller	
undervisningskunskap.	Det	handlar	alltså	om	det	kunskapsområde	som	rör	undervisning	
och	lärande	(Lindström,	Gunnar	och	Pennlert,	Lars	Åke,	2012).	De	talar	om	att	didaktiken	
kan	delas	in	i	två	delar	den	praktiska	och	den	teoretiska.	Den	praktiska	delen	handlar	om	
dels	om	att	vi	lär	oss	av	varandra	och	på	så	sätt	skaffar	oss	kunskaper.	Lindström	och	
Pennlert	talar	om	att	vi	människor	genom	historien	lärt	generationen	efter	oss	att	
överleva	och	förbättra	våra	levnadsvanor.	De	menar	att	alla	människor	då	och	då	försöker	
lära	någon	annan	något	med	varierade	resultat.	Denna	del	av	den	praktiska	didaktiken	
kallar	de	för	vardagsdidaktik	eller	autodidaktik.	Den	andra	delen	av	praktisk	didaktik	
kopplar	de	till	lärarrollen	som	de	kallar	lärardidaktik	eller	metodik.	Det	är	den	
undervisning	som	utövas	av	utbildade	lärare	i	sitt	läraryrke.	De	menar	att	denna	kunskap	
är	en	konst	eller	ett	hantverk	som	man	lärt	sig	genom	utbildning	eller	praktik	(Lindström	
och	Pennlert,	2012).		
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Den	teoretiska	didaktiken	delas	också	upp	i	två	delar.	Den	första	delen	innehåller	två	
typer.	Explicit	metodik	handlar	i	lärarrollen	om	att	jag	som	lärare	utgår	ifrån	mina	tidigare	
erfarenheter	och	reflekterar	både	med	mig	själv	men	också	med	kollegor	för	att	på	så	sätt	
öka	självkännedomen	men	också	den	kollegiala	kunskapen.	Vetenskaplig	didaktik	är	den	
andra	typen	av	teoretisk	didaktik	och	handlar	om	att	utgå	från	forskning.	

Den	första	typen	av	teoretisk	didaktik	benämns	i	modellen	explicit	metodik	och	
vetenskaplig	didaktik.	Explicit	metodik	grundar	sig	på	lärares	
undervisningserfarenheter	som	verbaliseras	och	analyseras.	Genom	
självreflektion	och	dialog	med	kollegor	utvecklar	läraren	självkännedom	och	
kollegial	kunskap.	Vetenskaplig	didaktik	grundar	sig	på	forskning	och	resulterar	i	
systematiserad	kunskap	om	undervisning	(Lindström	och	Pennlert,	2012,	sidan	
19).	

Den	andra	delen	av	teoretisk	didaktik	är	filosofisk	didaktik	som	t.ex.	kan	handla	om	vad	
undervisning	är	och	vad	som	menas	med	kunskap.	Den	filosofiska	diaktiken	handlar	också	
om	hur	man	kan	se	på	den	lärande	människan	(Lindström	och	Pennlert,	2012).	

Lindström	och	Pennlert	talar	om	att	förhållandet	mellan	undervisningsteori	och	
undervisningspraktik	handlar	om	att	läraren	har	en	idé	om	vad	den	vill	gör	och	hur	den	vill	
genomföra	det.	Läraren	reflekterar	sedan	och	får	genom	detta	personliga	erfarenheter	
om	undervisning	och	har	då	ett	behov	av	att	distansera	sig	genom	att	t.ex.	samtala	med	
kollegor	och	lära	av	varandra,	läsa	didaktisk	forskning	eller	på	något	annat	sätt	resonera	
kring	sin	undervisning.	Genom	detta	så	får	läraren	ett	kollegialt	språk	och	en	kollektiv	
kunskap	som	sedan	kan	användas	i	den	praktiska	undervisningen	(Lindström	och	
Pennlert,	2012).	

Hur	skickligt	vi	som	lärare	än	undervisar	så	blir	det	ändå	inget	resultat	om	inte	innehållet	
fångar	intresset	(Kansanen,	Hansén,	Sjöberg,	och	Kroksmark,	2011).	

2.4 Diskurs 
Att	lära	eleverna	uttrycka	sig	med	musik	genom	begrepp,	genrer	och	kulturer	anser	jag	
vara	en	viktig	del	i	min	musiklärarroll.	Att	ge	eleverna	ytterligare	ett	verktyg	till	att	
uttrycka	sig	på	för	att	göra	sig	hörd	är	en	av	delarna	som	gör	musikämnet	till	en	viktig	del	
av	skolans	värld.	

Diskurs	är	användbart	men	svårdefinierat	menar	Lilliestam	(2009)	som	utgått	från	Michel	
Foucaults	teori	om	begreppet	diskurs.	Han	menar	också	att	begreppet	ofta	används	utan	
definition.	Ordet	diskurs	betyder	ursprungligen	samtal	eller	yttrande.	Diskurs	kan	
definieras	som	ett	tankerum	eller	som	ett	bestämt	sätt	att	tänka	menar	han.	Begreppet	
handlar	om	att	sätta	upp	ramar	för	vad	man	kan	säga,	vem	som	kan	säga	något,	hur	man	
kan	säga	det	och	var	i	vilka	sammanhang	(Lilliestam,	2009).		

Diskursen	handlar	också	om	vad	som	är	intressant	att	säga	något	om,	vilket	
perspektiv	man	anlägger,	vilka	ord	och	uttryck	man	brukar	använda	och	vad	man	
har	ord	för	och	inte,	vad	man	tar	för	givet,	vem	som	har	auktoritet	att	säga	något	
inom	diskursen	och	vems	ord	som	väger	tyngst	(Lilliestam,	2009,	sidan	194).		
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Lilliestam	menar	att	man	möjligtvis	skulle	kunna	säga	att	det	finns	en	speciell	
musikdiskurs,	men	att	det	är	rimligare	att	säga	att	det	finns	många	musikdiskurser	som	
ser	olika	ut	inom	olika	musikgenrer.	Han	beskriver	vidare	att	det	som	beskrivs	inom	dessa	
olika	diskurser	kan	vara	klingande	strukturer,	textens	innehåll,	det	som	händer	omkring	i	
musiken	vid	en	konsert,	hur	musiker	och	publik	ser	ut	och	beter	sig,	associationer	till	
musiken,	upplevelsen	av	musiken	med	mera.	Flera	studier	har	visat	att	det	finns	skillnader	
mellan	diskurserna	när	man	skriver	om	olika	typer	av	musik.	När	konstmusiken	recenseras	
så	fokuseras	det	mer	på	verken	och	musikens	material	än	på	artisterna	och	
framförandena	medan	det	inom	pop,	rock	och	jazz	fokuseras	på	att	recensera	artisterna,	
miljön,	situationen	och	musikens	effekter	(Lilliestam,	2009).		

Lilliestam	menar	att	det	är	väldigt	få	musikteoretiska	begrepp	som	fått	fäste	i	våra	
vardagliga	samtal	om	musik.	Främst	är	det	begrepp	som	vers,	refräng,	
instrumentbenämningar	och	några	få	termer	som	dist,	riff,	sampling,	baktakt,	basgång	
och	halvtonshöjning	som	kommer	från	något	som	kallas	rockdiskurs	(Lilliestam,	2009).		

Att	eleverna	får	möjlighet	i	musikundervisningen	att	samtala	om	sina	egna	upplevelser	av	
musik	ger	dem	förutsättningar	till	att	kunna	samtala	med	andra	om	musikens	påverkan.	
Ett	återkommande	tema	när	man	ska	berätta	om	musik	är	beskrivningen	av	den	
upplevelse	som	musiken	ger.	Den	klingande	musiken	är	utgångspunkten	och	
förutsättningen	för	känsloupplevelsen,	men	upplevelsen	av	musiken	påverkas	samtidigt	
av	många	olika	faktorer.	Lillestam	(2009)	menar	att	musik	och	musikupplevelser	verkar	
vara	ett	fält	där	män	utan	problem	får	odla	och	ge	utryck	för	stark	känslosamhet	och	
sentimentalitet.	

Tommy	Strandberg	talar	i	sin	bok	om	diskurser	även	han	utifrån	Michel	Foucaults	teorier	
och	menar	att	diskurser	reglerar	vårt	tal	och	att	det	i	och	med	det	konstruerar	ämnet	och	
vår	kunskap	om	det.	Han	menar	vidare	att	de	formar	och	avgränsar	vårt	sätt	att	förstå	
världen,	oss	själva	och	vårt	handlande	(Strandberg,	2007).	

Det	innebär	att	organisationen	av	och	verksamheten	i	samhället	och	dess	
institutioner	är	formade	av	diskurser	(Strandberg,	2007,	sidan	24).	

2.5 Kursplanen Lgr11 
Eleverna	ska	i	musikämnet	genomföra	många	olika	moment,	och	mängden	moment	kan	som	
jag	ser	det	skapa	en	stress	och	hämma	kreativiteten	hos	eleverna.	Mängden	moment	som	
ska	genomföras	i	musikämnet	är	många,	även	om	fokus	ligger	på	själva	spelandet.	

Om	vi	läser	i	kursplanen	Lgr11	i	musik	för	grundskolan	kan	vi	läsa	att	ämnet	ska	syfta	till	att	
eleverna	ska	få	utveckla	kunskaper	som	gör	det	möjlig	för	dem	att	delta	i	musikaliska	
sammanhang	både	genom	att	själva	kunna	spela	musik	men	också	lyssna	på	musik.	Vidare	
kan	vi	läsa	att	musikämnet	ska	utveckla	kunskaper	hos	eleverna	som	gör	att	de	kan	använda	
musik	som	en	uttrycksform	och	ett	verktyg	för	kommunikation.	Eleverna	ska	också	få	
möjlighet	att	utveckla	kunskap	att	använda	röst,	instrument,	digitala	verktyg,	musikaliska	
begrepp	och	symboler	i	olika	musikaliska	former	och	sammanhang	(Skolverket,	2017).		
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Kursplanen	talar	också	om	att	eleverna	ska	få	förutsättningar	till	musikalisk	lyhördhet	som	
de	sedan	ska	kunna	använda	i	samarbete	med	andra	vid	skapande,	bearbetning	och	
framförande	av	musik.	Eleverna	ska	också	få	utveckla	en	tro	på	sin	egen	förmåga	när	det	
gäller	att	spela	och	sjunga	samt	skapa	ett	intresse	för	deras	musikaliska	kreativitet.	Elever	
ska	också	få	en	förmåga	att	uppleva	och	reflektera	över	musik	och	bli	utmanade	och	få	
fördjupning	i	mötet	med	andras	musikaliska	erfarenheter.	De	ska	få	utveckla	sina	kunskaper	
och	få	förståelse	för	olika	musikkulturer	både	sin	egen	med	också	andra	kulturers	
(Skolverket,	2017).	

Genom	undervisningen	ska	eleverna	sammanfattningsvis	ges	förutsättningar	att	
utveckla	sin	förmåga	att.		

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

sammanhang	(Skolverket,	2017,	sidan	1).	

3 Metod  
Jag	har	valt	att	använda	mig	av	kvalitativ	metod	i	form	av	intervjuer	i	två	fokusgrupper	och	
kvantitativ	metod	genom	en	enkät.	Fokusgruppsintervjuer	innebär	att	du	intervjuar	flera	
personer	samtidigt,	i	mitt	fall	två	elever	i	den	ena	guppen	och	tre	i	den	andra.	
Fokusgruppssamtal	kan	vara	struktuerade	på	olika	sätt,	antingen	väldigt	strukturerad	eller	
ostrukturerad.	Jag	valde	att	använda	den	ostrukturerade	varianten	som	bygger	på	att	
deltagarna	får	diskutera	ganska	fritt	kring	ämnet	(Davidsson,	Birgitta,	2007).	Anledningen	till	
att	jag	valde	fokusgrupps	intervjuer	är	att	jag	ville	få	till	ett	öppet	samtal	snarare	än	en	
intervju	då	jag	menar	att	det	får	deltagarna	att	öppna	sig	mer	än	vid	en	intervju	med	färdiga	
frågor.	Därför	inledde	jag	båda	intervjuerna	med	att	ställa	fram	fika	som	vi	tillsammans	åt	
både	innan	och	under	själva	intervjun	vilket	ledde	till	en	mer	informell	miljö.	Valet	av	att	
göra	en	enkät	var	för	att	få	ett	komplement	till	mina	intervjuer	och	på	så	sätt	få	en	bredare	
bild	av	hur	elever	ser	på	musikämnet.	
	
Sonja	Kihlström	(2007)	menar	att	en	kvalitativ	intervju	liknar	ett	vanligt	samtal,	men	att	det	
finns	en	skillnad	och	det	är	att	den	kvalitativa	intervjun	till	skillnad	från	ett	vanligt	samtal	har	
ett	bestämt	fokus.	Hon	menar	vidare	att	det	är	den	som	intervjuvar	som	styr	samtalet	och	
ser	till	att	man	håller	sig	till	ämnet.		
Vid	en	kvalitativ	intervju	är	det	viktigt	att	den	som	intervjuar	inte	ställer	ledande	frågor	och	
styr	intervjun.	“Vid	en	kvalitativ	intervju	är	det	viktigt	att	tänka	på	att	inte	styra	intervjun	
eller	ställa	ledande	frågor”	(Kihlström,	2007	sidan	48).	
	
Birgitta	Davidsson	(2007)	skriver	att	intervjuer	med	utgångspunkt	i	fokusgrupper	till	skillnad	
från	traditionella	gruppintervjuer	innehåller	mer	disskussioner	mellan	deltagarna.	Hon	
menar	också	att	ämnet	är	mer	fokuserat	på	ett	bestämt	innehåll	i	fokusgruppsintervjun	än	i	
en	vanlig	gruppintervju.	Davidsson	menar	att	fokusgruppssamtal	kan	användas	för	att	
studera	innehållet	i	gruppens	disskussioner	eller	hur	interaktionen	ser	ut	mellan	deltagarna.	
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Hon	menar	också	att	man	kan	studera	vilka	föreställningar	gruppdeltagarna	har	om	det	
ämne	som	är	i	fokus.	Davidsson	(2007)	tar	också	upp	att	det	är	viktigt	att	tänka	på	hur	stora	
grupper	man	ska	ha.	Gruppen	bör	vara	varken	för	stor	eller	liten.	Hon	beskriver	i	boken	att	
om	gruppen	blir	för	stor	kan	det	bli	svårt	att	hantera	inspelningen	om,	det	är	för	många	
röster.	
	
Jag	har	även	valt	att	använda	mig	av	en	enkät	som	jag	skickade	till	en	lärarkollega	som	sedan	
delade	ut	den	till	sina	elever.		
Susanne	Björkdahl	Ordell	(2007)	skriver	att	styrkan	i	att	använda	sig	av	enkäter	är	att	du	kan	
nå	många	människor	på	kort	tid.	Hon	talar	vidare	om	att	du	i	en	studie	kan	använda	dig	av	
en	kombination	av	flera	redskap	så	som	t.ex.	enkät	och	intervju.	Björkdahl,	Ordell	skriver	att	
du	med	enkäter	kan	undersöka	folks	attityder	till	olika	företeelser.	Hon	skriver	vidare	att	
enkäter	ger	möjlighet	till	att	utifrån	bakgrundsfaktorer	som	t.ex.	kön,	inkomst,	utbildning	
m.m.	se	om	det	finns	eventuella	skillnader	i	svaren.	
	
Kravet	på	tydlighet	och	fullständig	information	om	vad	undersökningen	syftar	till	är	väl	så	
stort	i	denna	typ	av	undersökning	som	vid	intervjuer	eller	observationer,	eftersom	du	kanske	
inte	personligen	träffar	den	som	fyller	i	enkäten	och	därför	inte	muntligen	kan	komplettera	
informationen	du	gett	i	ditt	missiv	(Björkdahl	Ordell,	2007,	sidan	90.)	
	
Björkdahl	Ordell	(2007)	menar	att	ett	frågeformulär	i	sig	sällan	är	så	intressant	utan	att	det	
är	när	det	kopplas	ihop	med	syftet	med	undersökningen	som	det	kan	väcka	intresse	hos	den	
som	ska	delta	vilket	i	sin	tur	leder	till	en	motivation	att	besvara	frågorna.	Hon	menar	också	
att	vid	användandet	av	internet	vid	utskicket	av	en	enkät	så	är	det	viktigt	att	kolla	upp	att	
deltagarna	har	tillgång	till	internet.	Vidare	menar	hon	att	det	finns	många	fördelar	med	att	
det	är	jag	själv	som	delar	ut	enkäterna	dels	eftersom	jag	då	har	koll	på	hur	enkäterna	
lämnats	ut	och	att	jag	finns	på	plats	för	att	svara	på	eventuella	frågor	som	kan	uppstå.	Om	
jag	själv	är	med	och	lämnar	ut	enkäten	så	kan	jag	också	informera	och	motivera	deltagarna	
till	att	svara	på	enkäten	(Björkdahl	Ordell,	2007).	
	
Ett	stort	bortfall	riskerar	att	omintetgöra	hela	din	undersökning.	Men	det	finns	inget	givet	
svar	på	hur	stort	bortfallet	får	vara.	Detta	beror	på	att	varje	undersökning	är	unik.	Att	testa	
ditt	formulär	på	några	personer	innan	är	viktigt	för	att	se	om	det	är	funkotionellt	utifrån	de	
två	grundläggande	krav	som	ställs	på	all	forskning	(Björkdahl	Ordell,	2007).		
	
För	det	första,	har	frågorna	god	reliabilitet,	det	vill	säga	är	frågorna	ställda	så	att	de	är	
otvetydligta	och	uppfattas	på	liknande	sätt	av	olika	personer?	För	det	andra,	har	frågorna	
god	validitet,	det	vill	säga	är	frågorna	ställda	så	att	de	behandlar	det	problemområde	som	
undersökningen	berör?	(Björkdahl	Ordell,	2007,	sidan	91).	
	
Jag	har	använt	mig	av	de	fyra	etiska	reglerna	i	min	studie	(se	etiska	perspektiv	sidan	12).	
Björkdahl	Ordell	(2007)	skriver	att	vetenskapsrådets	etiska	regler	ska	utgöra	riktlinjer.	Vidare	
skriver	hon	att	varje	område	och	problemställning	har	specifika	problem	och	
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detaljbestämmelser	och	att	det	skulle	vara	omöjligt	att	forumlera	dessa.	Därför	är	det	varje	
forskare	och	students	anvara	och	noga	tänka	igenom	vilka	eventuella	konsekvenser	den	
tänkta	studien	skulle	kunna	få	för	individen	(Vetenskapsrådet,	2002).	
	
Med	detta	som	bakgrund	så	har	jag	genomfört	min	kvantitativa	enkät	och	mina	kvalitativa	
intervjuer.		

3.1 Urval 
Jag	har	i	min	undersökning	intervjuat	tre	killar	och	tre	tjejer	i	två	fokusgrupper.	Jag	har	valt	
att	kalla	de	elever	jag	intervjuat	för	killar	och	tjejer	eftersom	det	är	den	benämningen	dom	
själva	ser	sig	som.	För	att	få	fram	tre	killar	och	tre	tjejer	till	mina	fokusgrupper	lottade	jag	
fram	namnen.	Jag	valde	inte	ut	någon	specifik	årkurs	på	högstadiet	utan	lottade	mellan	
klasserna	7,8	och	9,	eftersom	att	dessa	elever	inte	är	myndiga	så	har	jag	tillfrågat	målsman	
om	godkännande	för	dessa	elever	att	delta	i	intervjun.	Jag	kommer	utveckla	detta	under	
etiska	överväganden.	När	jag	fått	fram	tre	tjejer	och	tre	killar	genom	lottning	tillfrågade	jag	
dessa	elever	om	de	kunde	tänka	sig	att	delta	i	min	intervju.	Samtliga	tillfrågade	elever	
tackade	ja	till	att	delta	och	lämnade	in	underskrifter	från	föräldrar	ut	ifrån	det	brev	som	jag	
skickade	hem	(se	bilaga	1).		
	
För	att	hitta	elever	som	kunde	delta	i	min	enkät	så	vände	jag	mig	först	till	en	lärarkollega	på	
en	högstadieskola	i	samma	stad	som	jag	bor	men	eftersom	jag	inte	fick	in	några	svar	från	den	
skolan	så	valde	jag	att	höra	av	mig	till	ytterliggare	en	kollega	i	en	storsstad	i	Sverige	samt	att	
jag	själv	delade	ut	enkäten	till	en	grupp	högstadieelever	på	min	egen	skola	i	en	mellanstor	
stad	i	Sverige.		

3.2 Genomförande 
Under	mars	2017	genomförde	jag	mina	intervjuer	med	5	elever.	Den	första	intervjun	med	
genomfördes	med	två	killar	som	jag	valt	att	kalla	Erik	och	Jonas.	Från	början	var	det	tänkt	att	
vara	tre	killar	men	tyvärr	föll	en	bort	på	grund	av	sjukdom	på	intervjudagen.	Den	andra	
intervjun	genomfördes	med	tre	tjejer	som	jag	valt	att	kalla	Sofia,	Anna	och	Matilda.	Båda	
intervjuerna	genomfördes	enligt	fokusgruppsmetoden.		

Jag	inledde	båda	intervjuerna	med	att	eleverna	själva	fick	fundera	på	innehållet	i	skolämnet	
musik,	jag	antecknade	samtidigt	på	tavlan	de	eleverna	sa.	När	eleverna	kände	sig	nöjda	så	
ställde	jag	frågan	om	vilka	fördelar	respektive	nackdelar	de	såg	i	ämnet,	under	tiden	
eleverna	kom	fram	till	olika	saker	så	skrev	jag	upp	dessa	på	tavlan.	Vi	gick	sedan	igenom	
punkt	för	punkt	på	deras	lista	om	fördelar	och	nackdelar	och	de	fick	möjlighet	att	utveckla	
deras	svar.		

Som	sista	del	i	intervjun	så	ställde	jag	frågan	om	hur	de	skulle	vilja	att	musikämnet	var	
utformat.	Återigen	antecknade	jag	allt	eftersom	eleverna	kom	på	olika	saker.	I	slutet	fick	
sedan	eleverna	möjlighet	att	fundera	om	det	var	något	mer	de	kommit	på	under	intervjuns	
gång.	Intervjuerna	spelades	in	med	hjälp	av	dator	och	ett	inspelningsprogram.	
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Jag	valde	att	använda	mig	av	en	enkät	som	komplement	till	mina	intervjuer.	Jag	valde	att	
göra	min	enkät	i	google	docs	som	är	ett	nätbaserat	verktyg	för	att	tillverka	enkäter.	När	jag	
hade	kommit	fram	till	vilka	frågor	jag	ville	ha	med	så	testade	jag	dessa	på	några	elever	för	att	
se	om	de	förstod	dessa.	Efter	de	testet	och	när	jag	tillverkat	enkäten	så	fick	jag	en	länk	som	
jag	skickade	till	min	lärarkollega	som	han	sedan	använde	för	att	dela	vidare	till	sina	elever.	
För	att	hitta	elever	till	min	enkät	så	kontaktade	jag	en	först	en	lärarkollega	i	min	egen	stad	
för	att	höra	mig	för	om	möjligheten	till	att	genomföra	enkäten	med	dennes	elever.	Eftersom	
lärarkollegan	och	jag	själv	ansåg	att	tiden	var	knapp	så	kom	vi	överens	om	att	jag	skulle	
skicka	över	länken	och	ett	brev	med	information	om	mitt	arbete	som	han	sedan	skulle	läsa	
upp	för	eleverna	och	sprida	länken	till	dem.	Efter	några	veckor	utan	att	få	in	några	svar	på	
enkäten	så	hörde	jag	av	mig	till	läraren	igen	och	frågade	om	enkäten	hade	delats	ut.	Läraren	
berättade	att	enkäten	hade	delats	ut,	och	att	han	var	förvånad	över	att	ingen	svarat	på	den.	
Eftersom	mycket	tid	hade	gått	så	började	jag	känna	mig	stressad	eftersom	jag	inte	hade	fått	
in	några	svar	och	valde	då	att	vända	mig	till	en	annan	kollega	i	en	storstad	i	Sverige	och	
frågade	om	han	hade	möjlighet	att	dela	ut	enkäten	till	några	av	sina	högstadieelever.	Han	
svarade	ja	och	förklarade	att	han	skulle	dela	ut	den	till	veckan.	Jag	skickade	över	enkäten	och	
ett	brev	(se	bilaga	2	och	3).	Eftersom	jag	var	osäker	på	om	jag	skulle	få	in	några	svar	efter	
den	tidigare	missen	så	valde	jag	att	dela	ut	enkäten	personligen	på	min	egen	skola	i	en	
mellanstor	stad	i	Sverige.	Sammanlagt	fick	jag	in	37	svar.		21	svar	kom	från	eleverna	ifrån	en	
storstad	i	Sverige	och	16	svar	kom	från	elever	i	en	mellanstor	stad	i	Sverige.	

3.3 Bearbetning 
Efter	att	intervjuerna	var	genomförda	så	transkriberade	jag	det	rådata	som	jag	spelat	in.	Jag	
gjorde	det	genom	att	lyssna	igenom	inspelningarna	samtidigt	som	jag	antecknade	vad	som	
sades.	En	del	citat	har	jag	rättat	till	för	att	få	flyt	i	texten	för	läsaren.	Jag	valde	sedan	utifrån	
resultatet	ut	rubriker/teman	som	jag	sedan	jobbade	vidare	med	och	sammanställde	i	
resultat	delen.	

Enkäten	samlades	in	via	nätet	och	sammanställdes	sedan	i	tabeller	utifrån	resultatet.	Jag	
använde	mig	av	google	docs	för	att	göra	min	enkät.	Google	docs	samlar	in	svaren	vartefter	
de	kommer	in	och	sammanställer	sedan	automatiskt.	I	google	docs	så	kan	jag	se	både	
sammanställning	och	enskilda	svar.	När	svaren	hade	kommit	in	tittade	jag	igenom	
sammanställningen	och	de	enskilda	svaren	och	sammanställde	dessa	i	resultat	delen.		

3.4 Reflektion och kritik 
Min	idé	från	början	var	att	jag	helt	skulle	inrikta	mig	på	att	använda	elever	från	andra	skolor	
än	den	skola	jag	själv	arbetar	på.	Men	eftersom	jag	ganska	snart	märkte	när	jag	undersökte	
bland	musiklärarkollegor	på	andra	skolor	att	tid	och	möjlighet	för	att	sitta	ner	och	intervjua	
elever	var	knapp,	så	kände	jag	att	det	bara	skulle	bli	stressigt	och	halvdant.	Därför	bestämde	
jag	mig	för	att	skicka	ut	en	enkät	till	elever	på	min	egen	skola	men	också	till	en	annan	skola	
men	att	jag	skulle	göra	intervjun	med	sex	elever	på	min	egen	skola.	

Jag	hade	också	i	efterhand	tagit	mer	tid	till	att	utföra	enkäterna.	Nästa	gång	så	vill	jag	själv	
vara	med	vid	utlämnandet	av	enkäterna	vilket	jag	på	grund	av	tidsfrist	denna	gång	inte	hann	
med.	Jag	märkte	under	arbetets	gång	svårigheten	med	att	inte	själv	delta	vid	utdelandet	av	
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enkäten	eftersom	det	deltagandet	i	en	enkät	hänger	mycket	på	den	som	introducerar	
enkäten	för	deltagarna	ifall	de	blir	intresserade	av	att	delta	eller	inte.	I	mitt	fall	så	föll	min	
första	enkät	försök	på	en	skola	där	ingen	valde	att	delta	vilket	gjorde	att	jag	fick	stressa	med	
att	leta	upp	en	ny	skola	att	skicka	ut	enkäten	till.	Som	jag	tog	upp	tidigare	så	har	jag	lärt	mig	
vikten	av	att	själv	delta	vid	utdelandet	av	enkäten.	Valet	av	frågeställning	på	enkäten	är	
också	något	jag	behöver	tänka	på	nästa	gång	istället	för	att	skriva	vad	som	är	bra	respektive	
dåliga	moment	i	musikämnet	så	skulle	jag	använt	fördelar	och	nackdelar	istället.	

3.5 Etiska perspektiv 
Eleverna	jag	intervjuade	var	minderåriga	så	därför	skickade	jag	innan	intervjuerna	ut	ett	brev	
till	respektive	målsman	där	jag	berättade	om	syftet	med	mitt	arbete	samt	att	jag	också	
berättade	att	alla	elever	som	deltar	också	är	anonyma	och	att	data	jag	samlar	in	endast	
kommer	användas	i	min	studie.			

Alla	som	deltar	i	en	intervju	måste	innan	fått	möjlighet	att	ta	ställning	till	att	delta.	De	som	
deltar	i	intervjun	ska	också	när	som	helst	kunna	avbryta	den	om	de	så	vill	enligt	
vetenskapsrådet	(Kihlström,	2007).	Kihlström	(2007)	skriver	också	att	om	de	elever	som	ska	
intervjuas	inte	är	myndiga	så	krävs	ett	godkännande	från	vårdnadshavare	om	att	deras	barn	
får	delta	i	intervjun.		
	
Jag	använde	mig	av	de	fyra	etiska	huvudkraven	i	min	studie.	Informationskravet,	jag	
informerade	berörda	om	syftet	med	min	studie.	Samtyckeskravet,	jag	informerade	
deltagarna	om	att	de	inte	behövde	delta	och	att	de	när	som	helst	kunde	avbryta	sin	
medverkan.	Konfidentialitetskravet,	jag	informerade	deltagarna	om	att	de	är	anonyma.	
Nyttjandekravet,	jag	informerade	deltagarna	om	att	svaren	endast	kommer	att	användas	i	
denna	studie	(Vetenskapsrådet,	2002).	

3.6 Tillförlitlighet 
Scheid	talar	om	att	tillförlitligheten	(reabilitet)	handlar	om	att	man	tolkar	den	man	intervjuar	
på	rätt	sätt,	han	menar	att	det	är	viktigt	för	tillförlitligheten	att	jag	och	de	jag	intervjuar	talar	
samma	språk.	Han	menar	också,	om	svaren	på	frågorna	är	spontana	så	ökar	kvalitén.	När	det	
gäller	trovärdighet	(validitet)	nämner	Scheid	hantverksskicklighet	som	han	menar	innebär	att	
man	under	arbetets	gång	genom	återkommande	kontroller	av	innehållet	i	studien	
fortfarande	upplever	det	som	trovärdigt.	(Scheid,	2009).	Jag	har	i	mina	intervjuer	jobbat	med	
att	skapa	ett	klimat	där	eleverna	upplevde	intervjun	som	ett	spontant	samtal	snarare	än	en	
ren	intervju,	detta	genom	att	tillexempel	fika	tillsammans	under	intervjuns	gång.		

Det	tillfaller	också	läsaren,	såväl	allmänheten	som	forskarsamhället,	att	efteråt	
bedöma	kunskapens	värde,	som	kan	vila	på	personlig	erfarenhet	men	också	på	
att	resultaten	framstår	som	välavvägda	och	användbara	i	andra	situationer	och	
kontexter	(Scheid,	2009,	sidan	51).	

Med	det	här	som	bakgrund	hoppas	jag	att	min	studie	kommer	till	användning	för	såväl	
musiklärare	som	andra	intresserade.	
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4 Resultat 
I	det	här	avsnittet	kommer	jag	presentera	resultatet	av	mina	intervjuer	med	de	två	
fokusgrupperna.	Mina	frågor	i	intervjuerna	har	handlat	om	vad	eleverna	ser	för	fördelar	och	
nackdelar	med	musikämnet	samt	vad	eleverna	skulle	vilja	att	skolämnet	musik	innehåller.	
Jag	kommer	även	att	presentera	resultatet	av	den	enkät	som	jag	skickade	ut	till	en	
högstadieskola	i	Stockholm.	
	

4.1 Killgruppen om fördelar och nackdelar i musikämnet 
I	den	första	delen	presenterar	jag	killarnas	svar	på	vad	de	anser	är	fördelar	och	nackdelar	i	
musikämnet.	Jag	har	valt	att	kalla	killarna	i	min	intervju	för	Erik	och	Jonas,	namnen	är	
fingerade	och	killarna	heter	egentligen	någonting	annat.	Båda	killarna	går	i	årskurs	9	på	en	
mindre	skola	i	en	mellanstor	stad	i	Sverige.	
	
Killarna	som	jag	intervjuade	pratar	om	att	moment	som	innebär	att	jag	som	elev	måste	
skriva	är	tråkiga	vilket	gör	att	de	ser	det	en	av	nackdelarna	med	musikämnet.	Vidare	menar	
de	också	att	motsättningen	mellan	de	elever	som	tycker	om	musikämnet	och	de	som	inte	
tycker	om	det	påverkar	ämnet	negativt.	Jonas	menar	att	de	elever	som	tycker	ämnet	är	
tråkigt	inte	ens	väljer	att	bidra	vid	spelande.		

	

Jonas:	Vissa	tycker	ämnet	är	så	tråkigt	så	det	blir	att	de	inte	ens	vill	
vara	med	och	spela	och	så.	

Erik	och	Jonas	pratar	om	att	man	borde	försöka	få	flera	att	vilja	spela.	Erik	tar	upp	ett	
exempel	med	ensemblespel.	Han	menar	att	det	blir	tråkigt	när	vissa	elever	bara	blir	sittande	
för	att	de	tycker	att	ämnet	är	tråkigt.	

Erik:	Mm,	ja	det	är	lite	tråkigt	när	man.	Ja	men	när	man	typ	spelar	
ensemble	och	sen	så	sitter	halva	gruppen	och	bara	typ	sitter	där,	och	
inte	liksom	är	seriösa.	

Betyg	i	musikämnet	är	något	som	Erik	menar	både	kan	vara	en	fördel	och	nackdel	för	ämnet.	
Han	menar	att	de	elever	som	har	förkunskaper	eller	är	duktiga	på	moment	i	ämnet	innan	har	
fördel	och	därmed	kan	nå	ett	högre	betyg.	Jag	frågar	Erik	vad	han	menar	med	att	betyg	både	
är	en	fördel	och	nackdel	för	musikämnet.	Han	tar	upp	exemplet	att	någon	kan	vara	
musikalisk	och	ha	taktkänsla.	Jonas	fyller	på	med	att	vissa	kanske	har	svårt	med	
skrivuppgifter.	Erik	menar	att	om	man	inte	är	musikalisk	så	blir	det	svårt	att	få	ett	bra	betyg	i	
ämnet.	

Erik:	Så	om	man	inte	är	så	musikalisk	av	sig,	så	är	det	svårt	att	få	bra	
betyg.	

Jonas	menar	att	elever	är	bra	på	olika	saker,	någon	är	bra	på	teori	biten	medan	någon	annan	
är	bättre	på	att	spela.	Han	menar	att	det	påverkar	betyget	eftersom	du	måste	ligga	högt	på	
alla	moment	för	att	nå	ett	högt	betyg.	
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Jonas:	För	att	vissa	är	väl	olika	bra	i	olika	saker.	Att	om	du	är	dålig	
på	att	skriva	så,	eller	om	du	har	typ,	ligger	på	lågt	betyg	på	teorin,	
så	ligger	du	högt	på	typ	spela	instrument	och	sjunga	och	sådant	så	
kommer	det	ju	ändå	bli.	Då	kommer	det	ju	ändå	inte	bli	jättehögt	
betyg.	

Erik	pratar	sedan	om	att	betyg	påverkar	kreativiteten,	han	menar	att	i	skolämnet	musik	så	
borde	man	bara	få	ha	kul	och	vara	kreativ	utan	att	behöva	tänka	på	betyg.	Erik	uttrycker	till	
slut	att	han	tycker	att	betygen	borde	tas	bort	helt.	

Erik:	Bort	med	betygen.	

Jag	frågar	killarna	om	hur	de	tror	att	de	elever	som	tycker	ämnet	är	tråkigt	skulle	påverkas	av	
att	det	inte	skulle	finnas	betyg	i	ämnet.	Efter	en	stund	så	kommer	de	fram	till	att	de	tror	att	
de	skulle	bli	värre	utan	betyg.	Erik	menar	att	de	elever	som	tycker	ämnet	är	tråkigt	kanske	
inte	ens	skulle	försöka	om	det	inte	finns	betyg	i	ämnet.	Jonas	instämmer	och	menar	på	att	
utan	betyg	i	ämnet	så	skulle	dessa	elever	inte	bry	sig.	Killarna	tar	upp	teoribitarna	som	
nackdel	och	omnämner	momentet	musikhistoria	som	nackdel	för	ämnet.	Erik	menar	att	det	
är	roligare	att	spela	än	att	hålla	på	med	teori.	Jonas	menar	på	att	musikhistoria	hör	till	
allmänbildning.	Erik	tycker	att	musikhistoria	borde	läsas	samtidigt	som	man	läser	historia	på	
samhällsorienterade	ämnets	lektioner.	

Jonas:	Tråkigt	bara.	Det	är	allmänbildning,	det	ska	alla	kunna	
egentligen.	

Jonas	och	Erik	anser	att	sjunga	är	en	nackdel	för	många	elever.	Jonas	är	inne	på	att	sång	är	
något	som	ingen	tycker	om.	Vad	det	beror	på	är	de	inte	säkra	på	men	nämner	scenskräck,	att	
vissa	är	för.		

Spelandet	och	samarbetet	ser	killarna	som	fördelar	med	ämnet.	De	talar	om	spelande	
momentet	som	det	roligaste,	och	att	de	där	får	en	möjlighet	att	lära	sig	ett	instrument.	Erik	
pratar	vidare	om	att	just	samarbetet	vid	ensemble	spel,	att	få	flera	instrument	att	låta	bra	
tillsammans	är	något	som	han	menar	är	en	fördel	för	musikämnet.		

Erik:	Alltså,	jag	tycker.	Det	är	ganska	coolt	liksom	när	man	kan,	
samarbeta	och	få	flera	olika	instrument	att	liksom	låta	bra	
tillsammans.	

Jonas	tar	upp	att	man	får	vara	kreativ	i	musikämnet,	något	som	han	ser	som	en	fördel.	Han	
menar	att	man	med	hjälp	av	att	bli	mer	kreativ	kan	man	t.ex.	skriva	egna	låtar	i	framtiden.	
Skapande	ses	av	killarna	som	en	fördel	med	ämnet.	Erik	menar	att	det	är	roligt	att	skapa	för	
att	man	får	chansen	att	tänka	själv	och	göra	något	eget.		Den	sista	fördelen	som	killarna	ser	
som	en	fördel	men	också	en	nackdel	för	musikämnet	är	att	uppträda.	Fördelen	med	att	
uppträda	menar	Jonas	är	att	man	kan	bli	säkrare	att	prata	inför	folk	och	få	bort	eventuell	
scenskräck.	Erik	talar	om	att	betyget	kan	påverkas	av	att	man	väljer	att	uppträda	eller	inte	
vilket	gör	att	uppträda	både	är	en	fördel	och	nackdel	för	honom.	
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4.2 Killgruppen om hur de skulle vilja att musikämnet var utformat 
I	den	här	delen	kommer	jag	presentera	killarnas	resultat	vad	gäller	deras	syn	på	hur	
musikämnet	skulle	kunna	vara	utformat	om	de	fick	bestämma.	

När	killarna	får	fundera	över	hur	de	skulle	vilja	att	musikämnet	i	skolan	ska	vara	utformat	så	
talar	de	om	skapandet.	De	menar	att	man	borde	få	möjlighet	att	skapa	i	en	studio.	Jonas	är	
inne	på	att	det	ska	vara	fritt	vilket	han	tror	gör	att	fler	kan	bli	intresserad	av	ämnet.	Erik	
menar	att	man	borde	få	skapa	i	en	riktig	studio	med	många	instrument.	Han	menar	att	om	
det	finns	en	stor	studio	med	många	instrument	så	kanske	alla	kan	hitta	ett	instrument	som	
intresserar	dem.	Både	Erik	och	Jonas	talar	om	tillgång	till	en	stor	studio	i	
musikundervisningen	så	att	man	kan	få	lära	sig	producering.	Det	tror	killarna	skulle	kunna	
tilltala	en	del	av	de	elever	som	inte	är	intresserade	av	musikämnet	annars.		

Erik:	Men	typ	att	man	har	en	jättestor	studio	med	massor	av	olika	
instrument.	Om	man	har	en	skola	med	mycket	budget	ohörbart…	
stor	budget.	Så	kan	man	välja	nått,	så	kanske	man	till	slut	hittar	något	
instrument	man	gillar.		

Spela	instrument	är	något	som	killarna	vill	ska	finnas	med	i	musikämnet.	Att	få	möjlighet	att	
spela	både	i	grupp	men	också	själva.	Killarna	tar	upp	att	få	lära	sig	tillexempel	ackord	är	
något	som	de	ser	som	viktigt.	Jonas	och	Erik	pratade	om	momentet	sång	som	en	nackdel	
tidigare	under	samtalet	när	vi	talade	om	fördelar	och	nackdelar	men	när	de	själva	får	välja	
vad	innehållet	i	musik	ska	vara	så	menar	de	att	sång	ska	finnas	kvar	som	moment.	Killarna	
menar	att	det	är	många	elever	som	upplever	att	sång	är	roligt	och	därför	kan	man	inte	bara	
ta	bort	det.	Däremot	så	vill	killarna	att	sången	ska	vara	frivillig	och	inte	ett	måste.	

Jonas:	Det	är	många	som	vill	sjunga	ändå,	man	kan	ju	inte	bara,	nej	
du	får	inte	sjunga	det	är	inte	med	i	ämnet.	

Jonas	tar	upp	att	skapande	av	musikvideo	ska	finnas	med	som	moment	i	
musikundervisningen.	Erik	håller	med	och	menar	på	att	det	kan	vara	nyttigt	att	få	lära	sig	
uttrycka	sig	med	hjälp	av	både	musik	och	bild.	Jonas	menar	vidare	att	musikämnet	också	ska	
ge	elever	möjlighet	att	träna	på	att	skriva	texter	med	budskap.	Erik	håller	med	och	menar	att	
i	och	med	att	de	ska	skriva	egna	låtar	så	kan	det	absolut	vara	en	bra	träning	att	få	skriva	
texter	med	budskap.		

Sista	punkten	som	killarna	tar	upp	när	det	gäller	hur	de	vill	att	musikämnet	ska	vara	utformat	
är	betygen.	Erik	är	först	mycket	klar	i	sin	åsikt	att	betygen	ska	bort	helt	eftersom	han	anser	
att	ämnet	ska	vara	till	för	att	väcka	kreativitet	och	glädje.	Han	ser	det	som	ett	problem	att	
vissa	har	”talang”	som	han	uttrycker	det	och	därmed	kan	nå	högre	betyg.		

Erik:	Dels	är	det	ju	det	här	att	vissa	liksom,	har	en	talang	för,	alltså	är	
mer	musikalisk	och	sen	om	man	har	otur	så	kanske	man	inte	har	det	
och	då	blir	det	sämre	betyg.	Och	sen	tycker	jag	det	ska	vara	liksom	
att	man	bara	ska	ha	det	för	att	det	är	roligt	och	man	får	va	kreativ	
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och	sånt	där	mest.	Typ	som	bild,	varför	har	man	betyg	i	bild	för?	Jag	
är	typ	sämst	på,	jag	kan	inte	rita.	

Jonas	är	inte	helt	inne	på	samma	spår	då	han	menar	att	det	är	roligt	med	betyg.	Till	slut	
kommer	Jonas	fram	till	att	bedömningen	borde	vara	godkänt	eller	inte	på	momenten,	han	
menar	att	det	inte	borde	vara	betygssteg	i	musikämnet.	Erik	nickar	instämmande.	

Jonas:	Ja.	Godkänt	eller	inte.	

Mattias:	Men	inte	betygssteg?	

Jonas:	Nej.	Inte	steg.	

4.3 Tjejgruppen om fördelar och nackdelar i musikämnet 
I	den	här	delen	presenterar	jag	tjejernas	svar	på	vad	som	är	fördelar	och	nackdelar	i	
musikämnet.	Jag	har	valt	att	kalla	tjejerna	i	min	intervju	för	Sofia,	Matilda	och	Anna,	namnen	
är	fingerade	och	tjejerna	heter	egentligen	någonting	annat.	Tjejerna	går	på	högstadiet,	en	i	
7:an,	en	i	8:an	och	en	i	9:an	på	en	mindre	skola	i	en	mellanstor	stad	i	Sverige.	
	
När	det	gäller	nackdelar	med	musikämnet	så	var	de	få	enlig	tjejerna	jag	intervjuade.	Tjejerna	
tog	bara	upp	några	få	punkter	som	de	anser	är	nackdelar	med	ämnet.	Den	första	punkten	de	
talade	om	var	att	musikämnet	ibland	kan	vara	tråkigt.	Sofia	talar	om	att	vissa	moment	håller	
på	för	länge:	Hon	tar	ensemblemomentet	och	teorimomenten	som	exempel.	I	ensemble	
momentet	talar	hon	om	att	hon	och	de	andra	eleverna	får	öva	för	mycket.	Matilda	menar	att	
det	gör	att	man	fastnar.	När	det	gäller	teori	menar	Sofia	att	man	helt	enkelt	går	igenom	det	
under	för	lång	period.	
	

Sofia:	Det	är	olika.	Alltså	tillexempel	när	det	är	teori	och	man	pratar	
om	det	för	länge	och	så.	Och	sen	så	spelar	man	kanske	en	låt	för	
länge	också.	Fast	då	är	det	också	lite	hur	man	har	spelat	på	den	där	
låten.		

Tjejerna	talar	vidare	om	att	sångmomentet	borde	ha	större	plats	än	vad	det	har	idag.	
Tjejerna	säger	att	sången	kan	stärka	menar att	sången	är	något	som	många	är	rädd	för	
eftersom	man	är	rädd	att	göra	fel,	eller	sjunga	inför	andra.		
Matilda	menar	att	sjunga	i	grupp	kan	vara	en	bra	lösning	eftersom	man	då	inte	är	lika	
utelämnad.	

Matilda:	Sjunga	i	grupp	tillexempel,	då	kamouflerar	man	det	lite.	

Tjejerna	tycker	om	att	musikämnet	innehåller	variation	vilket	de	ser	som	en	fördel.	I	
musikämnet	får	de	göra	olika	saker	och	inte	bara	fokusera	på	en	och	samma	sak	hela	tiden.	
Matilda	är	inne	på	att	ämnet	fortsätter	vara	intressant	om	man	inte	gör	samma	sak	hela	
tiden.	När	jag	frågar	Matilda	vad	det	är	som	gör	att	variation	är	bra	så	svarar	hon	att	
variation	gör	att	ämnet	fortsätter	vara	intressant.	Hon	menar	även	att	musikämnet	som	det	
är	utformat	också	är	en	variation	till	övriga	ämnen. 	
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Matilda:	Det	fortsätter	vara	intressant	om	man	inte	gör	samma	sak	
hela	tiden.	Jag	tycker	även	att	själv	musikämnet,	det	är	ju	ett	kreativt	
ämne	vilket	gör	att	det	blir	variation	även	bland	andra	ämnen.		

Som	sista	punkt	på	nackdelssidan	så	talar	tjejerna	om	att	vissa	elever	inte	tycker	om	
musikämnet	och	inte	tycker	det	bör	finnas	som	ämne	i	skolan.	Tjejerna	menar	att	den	
inställningen	gör	att	vissa	inte	gör	så	mycket	speciellt	vid	ensemblemomentet.	De	menar	att	
elever	som	är	ointresserade	då	bara	blir	sittande	vilket	skapar	negativitet	och	förstör	för	de	
som	vill	spela	

Matilda:	Dom	bara	går	ifrån.	Dom	vill	inte	göra	någonting.		Om	man	
ska	spela	i	grupp	och	den	här	personen	inte	vill	spela	och	bara	nej	jag	
tänker	bara	sitta	här	men	den	här	personen	han	vill	spela	men	
eftersom	dom	ska	spela	i	grupp	så	går	det	ju	inte	för	att	dom	måste	
få	det	att	funka	men	han	vill	ju	inte.	

Tjejerna	ser	det	som	en	fördel	att	musikämnet	är	fritt	som	de	uttrycker	det.	Matilda	talar	om	
musikämnet	som	mer	personligt	och	Sofia	menar	att	man	får	använda	sina	egna	tankar.	När	
jag	frågat	om	ämnets	frihet	i	förhållande	till	andra	ämnen	så	återkommer	tjejerna	till	att	de	i	
andra	ämnen	oftast	bara	fokusera	på	en	sak.	

Sofia:	Fritt,	att	det	är	fritt.	

Anna	tar	upp	att	hon	anser	att	musikhistoria	är	en	fördel	för	ämnet	eftersom	hon	då	får	en	
chans	att	lära	sig	om	musiken	genom	tiden	till	vad	den	är	idag.	Hon	säger	att	hon	med	den	
kunskapen	lättare	kan	relatera	till	musik.	Sofia	och	Matilda	menar	att	musikhistoria	är	en	
fördel	för	man	får	lära	sig	om	musikens	utveckling.	Tjejerna	tar	upp	skapande	som	en	fördel	
för	ämnet	och	kommer	då	tillbaka	till	det	de	tidigare	pratade	om	kring	ämnets	frihet	och	
öppenhet.	Sofia	menar	att	just	vetskapen	om	att	jag	har	skapat	det	här	är	något	som	gör	att	
skapande	momentet	är	en	fördel	för	ämnet.	Anna	säger	att	man	i	skapande	momentet	får	
vara	kreativ	vilket	hon	ser	som	en	fördel.	

Sofia:	Det	är	som	vi	sa	på	öppet	att	man	kan	skapa	sin	egen.	Att	det	
är	jag	som	har	gjort	det.	Att	ingen	annan	kunde	ha	gjort	den.	Kanske	
finns	det	några	låtar	som	låter	likadant,	fast	man	har	gjort	sin	egen.		

Sofia	och	Matilda	tycker	att	lära	sig	spela	instrument	är	en	fördel	med	ämnet.	Sofia	talar	om	
att	de	elever	som	spelar	instrument	på	fritiden	får	ytterligare	en	möjlighet	att	i	skolan	få	
träna	på	sitt	instrument.	Matilda	menar	att	spela	instrument	ökar	förståelsen	för	att	musik	
också	kan	vara	ett	arbete	och	inte	bara	en	hobby.	Hon	menar	vidare	också	att	musik	
påverkar	oss	mycket	i	vardagen	och	därmed	blir	det	viktigt	att	få	förståelse.	När	jag	frågar	
Matilda	vad	hon	menar	med	förståelse	så	svarar	hon:		

Matilda:	Jo	men	tillexempel	det	är	många	som	tycker	att	musik	inte	
är	ett	riktigt	jobb.	Men	det	är	inte	så	lätt	och	egentligen	är	musik	
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ganska	viktigt	för	det	är	någonting	som	liksom	påverkar	oss	i	butiker	
och	överallt.		Så	det	är	viktigt.	

Tjejerna	talar	också	om	att	det	är	en	fördel	för	musikämnet	att	alla	får	en	grund	i	musik.	De	
menar	att	det	sedan	är	upp	till	eleverna	att	välja	om	det	räcker	med	den	grunden	eller	om	
man	vill	lära	sig	ännu	mer.	Matilda	är	inne	på	att	man	genom	grunden	som	musikämnet	i	
skolan	ger	kan	man	väcka	ett	intresse	för	musik	som	eleven	kanske	inte	visste	att	den	hade.	
Sista	punkten	som	tjejerna	menar	är	en	fördel	med	musikämnet	är	att	få	spela	låtar.	Matilda	
menar	att	det	är	roligt	att	spela	tillsammans.	Hon	menar	att	man	får	känna	att	man	klarar	av	
saker	genom	att	träna	på	en	låt	och	sedan	lyckas	spela	den.	Sofia	talar	om	att	skolan	ger	än	
möjlighet	att	lära	sig	spela	en	låt	som	man	kanske	inte	kunde	ha	lärt	sig	hemma.	

Matilda:	Nej	men	att	liksom	inse	själv	att	man	själv	kan	göra	
någonting.	Jag	vet	inte,	det	känns	som	att	det	är	kul.	Att	man	själv	
lyckas	med	nått.	

4.4 Tjejgruppen om hur de skulle vilja att musikämnet var utformat 
I	den	här	delen	kommer	jag	presentera	tjejerna	resultat	vad	gäller	deras	syn	på	hur	
musikämnet	skulle	vara	utformat	om	de	får	bestämma.	

Matilda	talar	om	att	läsa	texter	är	något	hon	vill	ha	med	i	musikämnet	om	hon	fick	
bestämma	hon	vill	att	man	ska	få	möjlighet	att	läsa	texter	och	se	om	det	finns	någon	mening	
i	dem.	Tjejerna	vill	se	dans	och	att	remixa	ska	finnas	med	i	musikämnet.	Matilda	menar	på	
att	man	borde	få	göra	en	egen	version	av	en	redan	befintlig	låt.	

Matilda:	Jag	tycker	vi	borde	göra	en	remix	av	en	låt.	Göra	typ	en	
egen	version.	

Efter	en	lång	stund	av	funderande	kring	vad	mer	som	ska	ingå	i	musikämnet	om	tjejerna	fick	
bestämma	så	var	de	överens	om	att	musikämnet	är	bra	som	det	är.	Innan	tjejerna	fick	frågor	
kring	för-	och	nackdelar	i	musikämnet,	så	hade	vi	gått	igenom	och	skrivit	upp	på	tavlan	vad	
musikämnet	innehåller	idag.	Tjejerna	uttryckte	att	allt	det	vi	tagit	upp	som	musikämnet	är	
idag	ska	finnas	med,	även	i	deras	syn	på	vad	musikämnet	ska	innehålla	om	de	fick	
bestämma.		

Matilda:	Jag	tänker	utifrån	det	vi	redan	tagit	upp.	Jag	menar	det	vi	
redan	har.	

Sofia:	Ja,	samma	här.	

När	jag	till	sist	frågade	tjejerna	om	det	var	något	mer	som	de	ville	ha	med	i	musikämnet	som	
de	inte	hade	tagit	upp	så	svarade	Matilda	att	hon	ville	ha	med	allt	de	där	och	pekade	mot	
tavlan	där	vi	tidigare	hade	skrivit	upp	vad	musikämnet	innehåller	idag.			
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4.5 Resultatet av enkäten 
I	det	här	avsnittet	kommer	jag	presentera	resultatet	från	enkäten	(se	bilaga	3)	som	delades	
ut	till	37	elever,	samtliga	37	elever	som	fick	enkäten	valde	att	svara	på	enkäten.	Enkäten	
delades	ut	till	21	elever	i	en	storstad	och	till	16	elever	i	en	mellanstor	stad.	Bortfallet	var	0	%.		

Totalt	svarade	37	elever	på	min	fråga.	21	stycken	var	tjejer,	15	var	killar	och	en	elev	
definierade	sig	varken	som	kille	eller	tjej.	Av	de	21	tjejerna	som	deltog	så	var	15	från	en	
storstad	och	6	från	en	mellan	storstad.	Av	killarna	så	var	sex	av	dem	från	en	storstad	och	nio	
av	dem	från	en	mellan	storstad.	Eleven	som	inte	definiera	sig	som	varken	kille	eller	tjej	kom	
från	en	mellan	storstad.	

Figur	1:	Svaren	fördelade	utifrån	kön	

	

	

	

	

Eleverna	som	svarade	på	enkäten	är	i	högstadieåldern	och	går	i	årkurs	7,8	och	9.	Totalt	
deltog	26	stycken	från	årskurs	8,	sex	stycken	från	årskurs	7	och	fem	stycken	från	årskurs	9.	

Figur	2	svaren	fördelade	utifrån	årskurs	

	

	

	

	

	

4.5.1	Vilket	eller	vilka	moment	upplever	eleverna	som	bra	moment	i	ämnet	
musik.	
Här	kunde	eleverna	välja	ett	eller	flera	alternativ.	Alternativen	som	eleverna	kunde	välja	
mellan	var:	Att	sjunga,	att	skapa,	att	lära	sig	om	musikhistoria,	att	spela	instrument,	lära	sig	
att	uttrycka	sig	med	musik?		(T.ex.	Dansa,	rita	eller	liknande	till	musik),	lära	sig	musikteori?(	

t.ex.	toner,	noter,	tabs,	ackord),	jobba	med	digitala	verktyg?	(t.ex.	jobba	med	dator,	iPads	

mm),	inget/inga	moment	är	bra	eller	övrigt.	

När	jag	ser	på	resultatet	så	ser	jag	att	majoriteten	83,8%	av	eleverna	ser	spela	instrument	
som	det	moment	de	gillar	mest	följt	av	skapande	48,6%,	sjunga	45,9%	och	arbeta	med	
digitala	verktyg	43,2%.	Det	som	hamnar	längst	ner	på	listan	är	musikhistoria	som	16,2%	
tycker	om.	Lära	sig	uttrycka	sig	med	musik	tycker	29,7%	av	eleverna	om	och	musikteori	
svarar	35,1%	elever	att	de	tycker	om.	Övriga	moment	tycker	2	av	37	elever	är	bra	med	
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musikämnet.	Värt	att	notera	är	att	endast	1	elev	av	37	tycker	att	inget	moment	är	bra	med	
musiken.	

Skillnaden	på	svaren	mellan	eleverna	från	en	storstad	och	de	elever	som	är	från	en	mellan	
storstad	är	att	10	av	21	elever	från	en	stor	stad	och	7	av	16	elever	från	en	mellanstor	stad	
tycker	sång	är	en	fördel	med	ämnet,	det	är	alltså	nästan	hälften	av	eleverna	från	de	båda	
städerna	som	ser	sång	som	en	fördel.	Att	få	spela	instrument	är	också	något	som	eleverna	
från	båda	städerna	är	överens	om	som	fördel	för	ämnet	då	19	av	21	elever	från	den	större	
staden	och	12	av	16	elever	från	den	mellanstora	staden	har	angett	spela	instrument	som	en	
fördel.	Det	moment	vi	kan	se	en	skillnad	mellan	städerna	är	digitala	verktyg	och	musikteori.	I	
den	mellanstora	staden	så	anser	11	av	16	elever	att	digitala	verktyg	är	något	bra	medan	5	av	
21	elever	från	den	stora	staden	anser	det	samma.	När	det	gäller	musikteorin	så	är	det	
omvänt	då	anser	10	av	21	elever	från	den	större	staden	att	musikteorin	är	något	bra	medan	
3	elever	av	16	från	den	mellanstora	staden	ser	musikteorin	som	något	bra.	Skapande	
momentet	ligger	något	högre	i	den	mellanstora	staden	där	9	av	16	elever	ser	det	som	fördel	
medan	9	av	21	elever	från	den	större	staden	ser	det	som	en	fördel.	Övriga	moment	ligger	
ungefär	likvärdigt	mellan	städerna.	

	

Figur	3:	Vilka	moment	tycker	eleverna	är	bra	med	musikämnet?		

	

	

	

	

	

	

1:	Att	sjunga?	2:	Att	skapa?	3:	Att	lära	sig	om	musikhistoria?	4:	Att	spela	instrument?	5:	Lära	sig	uttrycka	sig	med	musik?	
6:	Lära	sig	musikteori?	7:	Jobba	med	digitala	verktyg?	8:	Inget/inga	moment	är	bra?	9:	Övriga	moment?		

4.5.2	Vilka	moment	i	musikämnet	anser	eleverna	är	dåliga?	
Eleverna	kunde	även	på	denna	fråga	välja	ett	eller	flera	alternativ.	Alternativen	var	desamma	
som	på	fråga	ett	alltså:	Att	sjunga,	att	skapa,	att	lära	sig	om	musikhistoria,	att	spela	

instrument,	lära	sig	att	uttrycka	sig	med	musik?		(T.ex.	Dansa,	rita	eller	liknande	till	musik),	

lära	sig	musikteori?(	t.ex.	toner,	noter,	tabs,	ackord),	jobba	med	digitala	verktyg?	(t.ex.	jobba	
med	dator,	iPads	mm),	inget/inga	moment	är	bra	eller	övrigt.	

Ser	jag	på	resultatet	på	den	här	frågan	så	menade	45,9%	av	eleverna	att	musikhistoria	är	de	
momentet	som	de	tycker	är	mindre	bra	tätt	följt	av	momentet	sång	som	40,5%	av	elever	
tycker	är	dåligt.	De	som	anses	vara	mindre	bra	av	momenten	är	skapa	och	spela	instrument	
som	2	elever	av	37	ser	som	ett	dåligt	moment.	Att	lära	sig	uttrycka	sig	med	musik	får	21,6%,	
musikteori	18,9%	och	jobba	med	dator	får	16,2%.	24,3%	av	eleverna	anser	att	inget	eller	inga	
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moment	i	musikämnet	är	dåligt	och	3	av	37	elever	tycker	att	övriga	moment	i	musikämnet	är	
dåliga.	

Om	jag	gör	en	jämförelse	mellan	städerna	på	den	här	frågan	så	kan	jag	se	att	det	är	sång	och	
skapande	som	får	flest	röster.	I	den	större	staden	så	ser	8	av	21	elever	sång	som	en	nackdel	
och	7	av	16	elever	i	den	mellanstora	staden	ser	detsamma.	Skapande	momentet	ligger	högre	
i	den	större	staden	där	11	av	21	svarar	att	det	är	ett	dåligt	moment	medan	6	av	16	elever	i	
den	mellanstora	staden	anser	att	det	är	ett	dåligt	moment.	Digitala	verktyg	delar	också	
städerna	där	6	av	21	elever	i	den	större	staden	ser	det	som	något	dåligt	medan	ingen	elev	
från	den	mellanstora	staden	anser	detsamma.	Det	kan	också	ses	som	intressant	att	5	av	21	
elever	i	den	större	staden	anser	att	inget	moment	är	dåligt	och	4	av	16	elever	från	den	
mellanstora	staden	svarar	detsamma.	Det	är	alltså	en	majoritet	av	eleverna	i	båda	städerna	
som	ser	minst	ett	moment	som	något	dåligt.		

Figur	4:	Vilka	moment	tycker	eleverna	är	dåliga	i	musikämnet?	

	

	

	

	

	

	

1:	Att	sjunga?	2:	Att	skapa?	3:	Att	lära	sig	om	musikhistoria?	4:	Att	spela	instrument?	5:	Lära	sig	uttrycka	sig	med	musik?	
6:	Lära	sig	musikteori?	7:	Jobba	med	digitala	verktyg?	8:	Inget/inga	moment	är	bra?	9:	Övriga	moment?		

4.5.3	Om	eleverna	fick	bestämma	vad	skulle	de	vilja	att	man	gör	på	musiken	i	
skolan?	
När	jag	ser	på	svaren	på	denna	fråga	så	är	det	en	blandning	av	svar.	De	allra	flesta	eleverna	
pratar	om	att	spela	antingen	enskilt	eller	i	grupp.	Andra	moment	som	nämns	är	sång,	dans,	
skapande,	musikhistoria,	musikteori,	spela	rock,	uttrycka	sig	med	musik.	En	del	av	eleverna	
anser	att	musiken	borde	få	mer	tid	i	veckan.	En	elev	uttrycker	att	allt	de	gör	på	musiken	är	
bra.	Jag	har	valt	att	dela	in	resultatet	i	två	rubriker.		

4.5.4	Spelande	
Ser	jag	på	resultatet	på	den	sista	frågan	så	pratar	de	allra	flest	eleverna	om	
spelandemomenten.	Antingen	att	träna	instrument	eller	spela	i	ensemble.	Några	av	svaren	
handlar	också	om	att	få	spela	en	viss	genre	i	det	här	fallet	rock/hårdrock.	20	av	de	37	
eleverna	som	deltog	i	enkäten	nämner	spelande	i	någon	form	i	sina	svar.	Jämför	jag	svaren	
mellan	städerna	så	är	det	14	av	21	elever	från	den	större	staden	som	nämner	spelande	
medan	6	av	16	elever	från	den	mellanstora	staden	nämner	det.	

Figur	5:	Elevers	svar	om	att	de	vill	spela	på	musiklektionerna	
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4.5.5	Övriga	förslag		
De	övriga	förslagen	som	eleverna	ger	handlar	antingen	om	att	man	inte	vet	vad	man	skulle	
vilja	göra,	att	ämnet	är	bra	som	det	är,	att	ämnet	borde	få	mer	lektionstid	i	veckan,	att	få	
dansa	mer,	mer	musikteori	och	sång	och	skapande.	Jämför	jag	städerna	så	är	det	ingen	
större	skillnad	utan	jämnt	fördelat	med	de	olika	förslagen	mellan	städerna	och	inget	som	
sticker	ut.	När	jag	tittar	på	de	övriga	svaren	på	vad	eleverna	vill	att	musikämnet	ska	innehålla	
så	noterar	jag	att	det	inte	är	några	nya	moment	som	inte	redan	finns	i	ämnet	som	nämns.	
Det	som	nämns	handlar	mer	om	utformningen	som	t.ex.	ha	fler	enskilda	arbeten,	sjunga	
mer,	skapa	mer	och	använda	datorer	mer.	

Figur	6:	Elevernas	övriga	på	vad	de	vill	göra	på	musiklektionerna	
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5 Diskussion 
I	det	här	avsnittet	kommer	jag	att	föra	en	diskussion	utifrån	resultatet	jag	fått	från	
intervjuerna	med	eleverna	i	fokusgrupperna	och	svaren	som	jag	fått	utifrån	enkäten.	Jag	
kommer	att	dela	in	diskussionen	i	tre	delar.	Första	delen	handlar	om	elevernas	syn	på	vilka	
fördelar	som	finns	i	musikämnet.	Den	andra	delen	handlar	om	vad	eleverna	vill	att	
musikämnet	ska	innehålla.	Den	tredje	delen	är	en	sammanfattande	analys	av	min	studie.	I	
alla	dessa	tre	delar	kommer	jag	diskutera	skillnader	i	svaren	mellan	genus	och	mellan	en	
mindre	stad	och	en	större	stad.	

5.1 Elevernas syn på musikämnet 
Synen	på	vilka	fördelar	som	finns	i	musikämnet	är	en	individuell	fråga	som	inte	är	så	enkel	
att	svara	på.	Innan	min	studie	hade	jag	vissa	fördomar	utifrån	mina	erfarenheter	som	
musiklärare,	vad	de	flesta	elever	ser	som	fördelar	med	musikämnet.	Spelandet,	skapandet	
och	friheten	som	finns	i	ämnet	är	de	punkter	som	jag	upplever	att	de	flesta	elever	
uppskattar.	Det	syns	även	i	resultatet	i	min	studie	där	både	tjejerna	och	killarna	som	jag	
intervjuade	uttrycker	just	dessa	punkter.	Detta	är	något	jag	kan	relatera	till	både	från	min	tid	
som	elev	då	jag	upplevde	musikämnet	som	en	frizon	i	skolans	annars	så	styrda	värld.	På	
musiklektionerna	fick	jag	precis	som	eleven	Matilda	som	jag	intervjuade	uttrycker	det,	”utgå	
ifrån	mina	egna	tankar”.	Jag	fick	en	chans	att	använda	min	kreativitet	till	att	skapa	och	spela.		

Killarna	pratar	om	betygets	inflytande	på	ämnet	något	som	de	ser	som	både	något	negativt	
och	positivt.	De	uttrycker	att	det	negativa	med	betyg	är	att	det	kan	hämma	kreativiteten	
medan	det	positiva	är	att	betyget	tvingar	de	som	inte	vill	ha	musik	att	åtminstone	försöka	
och	göra	sitt	bästa.	Det	här	med	betyg	i	”praktiskt/estetiska”	ämnen	är	något	som	jag	anser	
delar	många	elever	och	lärares	åsikter.	Här	ser	jag	ett	tydligt	exempel	på	diskurs	där	det	
finns	en	värdering	från	framförallt	lärare,	skolledning	och	samhället	om	att	de	
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”praktiskt/estetiska”	ämnena	som	hemkunskap,	bild,	musik	med	mera	inte	står	lika	högt	upp	
i	hierarkin	i	skolans	värld	som	exempelvis	matematik	eller	svenska.	Jag	förstår	absolut	
killarna	i	min	studies	tankar	kring	att	betyget	kan	hämma	kreativitet.	Jag	kan	bara	gå	till	mig	
själv	med	vetskapen	om	hur	det	känns	när	jag	skrivit	en	låt,	eller	framfört	något	live	och	
sedan	blivit	bedömd.	Hur	mycket	jag	än	inte	vill	ta	åt	mig	av	de	som	sägs	till	mig	efteråt	om	
låten	eller	framförandet	så	är	det	klart	att	det	påverkar	mig	i	mitt	fortsatta	musicerande.	När	
det	då	gäller	skolan	och	eleverna	så	blir	de	inte	bara	bedömda	i	slutskedet	av	deras	
musicerande	utan	det	är	någon	slags	bedömning	hela	tiden.	Formativt	och	sen	i	slutet	även	
summativt	eftersom	jag	som	lärare	har	en	tanke	om	vad	och	hur	jag	ska	lära	ut	det	som	står	i	
läroplanen.	Jag	inser	att	vi	som	musiklärare	genom	den	formativa	och	summativa	
bedömningen	kan	hämma	elevernas	kreativitet	eller	motivation	till	att	fortsätta	utvecklas.	
Här	behöver	vi	musiklärare	verkligen	tänka	igenom	på	vilket/vilka	sätt	vi	gör	våra	
bedömningar	så	att	de	inte	blir	hämmande	för	elevernas	kreativitet.	Jag	ser	självklart	också	
att	det	finns	fördelar	med	betyg	eftersom	det	någonstans	ändå	sätter	en	status	på	ämnet,	
utan	betyg	blir	ämnet	i	samhällets	ögon	inte	lika	viktigt	upplever	jag.	Men	blir	det	mindre	
viktigt	ämne	för	eleverna?	Jag	anser	utifrån	mina	år	som	musiklärare	att	de	flesta	eleverna	
med	eller	utan	betyg	ändå	skulle	se	musikämnet	som	ett	av	eller	rent	utav	det	viktigaste	
ämnet	de	har	i	skolan	p.g.a.	ämnets	utformning	som	en	frizon	från,	som	jag	nämner	
inledningsvis,	skolans	annars	så	styrda	värld.		

Skillnaderna	i	stora	drag	mellan	tjejerna	i	min	fokusgrupp	och	killarna	är	att	tjejerna	är	mer	
positivt	inställda	till	hur	musiken	är	utformad	idag	vilket	de	är	inne	på	många	gånger	under	
vårt	samtal.	Här	kan	jag	se	olika	diskurser	hos	killar	och	tjejer.	Killarna	har	flera	punkter	som	
de	ser	som	nackdelar,	teoribitarna	där	de	tvingas	skriva,	musikhistoria	som	de	ser	det	som	
allmänbildning.	Killarna	menar	att	detta	inte	är	något	som	man	ska	ägna	tid	åt	på	
musiklektionerna.	Tjejerna	menar	precis	tvärtom	när	det	gäller	musikhistoria,	de	ser	det	som	
viktigt	att	få	lära	sig	om	hur	musiken	har	utvecklats	för	att	på	så	sätt	få	en	förståelse	för	
musiken	som	den	är	idag.	Musikhistoria	och	de	mer	teoretiska	bitarna	i	musik	är	något	som	
jag	av	erfarenhet	upplever	är	mest	krävande	att	lyckas	få	många	elever	att	fastna	för.	Jag	har	
under	åren	försökt	hitta	olika	vägar	för	att	göra	dessa	moment	så	intressanta	som	möjligt	
men	det	är	svårt.	Min	upplevelse	är	att	de	allra	flesta	elever	ser	musikämnet	som	ett	ämne	
där	du	praktiska	ska	få	spela	och	lära	dig	instrument	och	inte	behöva	sitta	ner	och	skriva	eller	
sitta	och	lyssna	på	när	läraren	går	igenom	olika	musikepoker.	När	det	gäller	musikhistoria	
anser	jag	att	vi	som	musiklärare	behöver	arbeta	tillsammans	med	kollegor	i	de	
samhällsorienterade	ämnena	för	att	hitta	vägar	till	att	göra	momentet	mer	intressant.	Jag	
tänker	att	båda	ämnena	skulle	dra	vinning	av	att	samarbeta.	De	samhällsorienterade	
ämnena	får,	en	annan	vinkel	än	bara	hur	samhället	var,	vad	personerna	jobbade	med	och	så	
vidare.	Genom	samarbete	med	musikämnet	så	får	de	även	in	musiklivet	som	en	del	av	
historien.	Musikämnet	får	då	möjlighet	att	lägga	fokus	på	det	som	jag	anser	musikämnet	ska	
vara,	en	plats	för	att	ge	eleverna	möjlighet	att	öka	sin	kreativitet	och	möjlighet	till	ytterligare	
ett	verktyg	att	förmedla	känslor,	tankar	och	åsikter	med	mera.	

Tittar	vi	på	enkäten	och	skillnaderna	mellan	den	mindre	staden	och	den	större	staden	i	min	
studie	när	det	gäller	fördelar	och	nackdelar	ser	vi	att	digitala	verktyg	skiljer	sig	åt.	Även	här	
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finns	alltså	olika	diskurser	i	de	olika	städerna.	I	den	stora	staden	är	det	färre	elever	som	ser	
digitala	verktyg	som	något	positivt	för	musikämnet	medan	i	den	mindre	staden	så	ser	
eleverna	det	som	något	positivt.	Enligt	min	erfarenhet	så	är	digitala	verktyg	något	som	delar	
många	elever	och	lärares	åsikter.	Länge	har	det	pratats	om	att	musik	ska	spelas	på	”riktigt”	
alltså	med	instrument	som	du	fysiskt	kan	ta	på	och	inte	med	hjälp	av	datorer	och	färdiga	
ljud.	Min	analys	av	varför	det	skiljer	sig	mellan	den	större	staden	och	den	mindre	är	att	jag	
anser	att	dessa	tankar	om	att	använda	”riktiga”	instrument	vid	skapande	och	spelande	finns	i	
större	grad	kvar	i	större	städer	medan	i	de	mindre	städerna	så	har	de	digitala	verktygen	blivit	
en	del	av	musiken	i	större	grad	även	om	jag	tror	tankarna	om	”riktiga”	instrument	finns	kvar	
även	i	mindre	städer	men	som	sagt	inte	i	lika	stor	utsträckning.	

Sammanfattningsvis	ser	eleverna,	spelandet,	lära	sig	instrument,	skapande,	kreativitet,	frihet	
och	sång	som	det	moment	som	är	fördelar	eller	mest	positivt	i	musikämnet	i	skolan.	Även	
om	åsikterna	om	sång	går	åt	lite	olika	håll	i	min	studie	så	är	ändå	de	allra	flesta	överens	om	
att	det	ska	finnas	med	som	moment	eller	som	eleven	Jonas	uttrycker	det,	”det	är	många	som	
tycker	om	sång	så	man	kan	inte	ta	bort	det.”	Killarna	i	min	fokusgrupp	är	inne	på	att	sången	
inte	ska	vara	obligatorisk.	Det	är	något	jag	kommer	ta	med	mig	och	fundera	över,	jag	
upplever	tanken	intressant	eftersom	sång	är	ett	moment	som	är	svårt	att	motivera	hos	
många	elever.	Min	erfarenhet	är	att	de	allra	flesta	tycker	om	sång	och	glädjen	som	den	
väcker,	men	det	kan	vara	jobbigt	på	grund	av	puberteten,	att	rösten	inte	håller	eller	att	den	
är	personlig	vilket	gör	det	jobbigt	att	göra	tillsammans	med	andra.	För	att	få	sången	att	bli	
något	positivt	för	en	större	andel	elever	tror	jag	vi	som	musiklärare	måste	arbeta	med	
trygghet	och	arbeta	ihop	gruppen	innan	sång	momentet	inleds.	I	en	trygg	grupp	kan	du	
genomföra	de	allra	flesta	momenten	utan	problem	är	min	erfarenhet.	Låt	musikämnet	vara	
den	trygga	plats	som	skolan	många	gånger	saknar	där	eleverna	får	uppleva	en	frizon	där	de	
kan	få	uttrycka	sin	kreativitet	genom	spelande,	sång	och	skapande.	

5.3 Elevernas syn på vad musikämnet ska innehålla 
Synen	på	vad	ett	ämne	ska	innehålla	är	likt	fördelar	och	nackdelar	individuellt.	Jag	tänker	att	
vi	som	lärare	ofta	utgår	ifrån	saker	vi	är	bra	på	eller	tycker	är	roligt	och	använder	det	som	
vägvisare	när	vi	ska	bestämma	vad	ämnet	borde	innehålla.	

Eleverna	som	jag	intervjuade	i	mina	fokusgrupper	hade	en	del	saker	gemensamt	med	vad	de	
anser	att	musikämnet	ska	innehålla.	Killarna	pratade	mycket	om	de	praktiska	delarna,	
spelandet,	skapande,	lära	sig	instrument.	När	det	gäller	skapandet	pratade	de	också	om	att	
få	möjlighet	att	vara	i	en	”riktigt	studio”	och	skapa/producera.	Återigen	är	vi	inne	på	en	
diskussion	om	vad	som	är	riktigt	och	inte.	Om	vi	utgår	ifrån	att	eleverna	som	jag	intervjuat	
fått	möjlighet	att	skapa	både	med	fysiska	instrument	och	med	hjälp	av	digitala	verktyg	så	
anser	dessa	killar	att	möjligheten	att	vistas	i	en	”riktigt	studio”	skulle	vara	något	som	
musikämnet	borde	innehålla.	Jag	gjorde	tidigare	i	min	lärarutbildning	en	studie	över	en	elevs	
skapande	process	i	en	studio,	en	fullt	utrustad	lokal	med	instrument,	dator	
inspelningsprogram	och	färdig	riggade	mikrofoner	så	att	det	bara	var	att	spela	in	på	en	gång	
och	jämförde	samma	elev	när	den	skapade	i	skolan	med	hjälp	av	instrument	och	papper	och	
penna.	Eleven	som	deltog	i	detta	test,	och	som	jag	sedan	intervjuade,	menade	att	han	i	
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studion	hade	mycket	större	möjligheter	eftersom	det	fanns	fler	valmöjligheter	av	
instrument,	ljud	och	allt	var	färdig	riggat.	Man	behövde	inte	vänta	på	att	mikrofoner	skulle	
kopplas	upp	utan	den	kreativa	processen	kunde	inledas	direkt	och	eleven	fick	ett	tydligt	
resultat	på	hur	det	kommer	låta	genom	att	spela	in	direkt	och	sedan	lyssna	på	resultatet.	
Eleven	menade	att	han	kunde	utveckla	låten	på	ett	bättre	sätt	i	studion	än	när	han	satt	med	
instrument	och	papper	i	skolan.	Det	som	han	ansåg	var	negativt	med	studion	var	att	det	
fanns	för	många	valmöjligheter	vilket	hämmade	honom,	något	han	inte	tyckte	han	blev	på	
samma	sätt	med	instrument	och	papper.	Min	analys	av	vad	killarna	menar	med	”riktig”	
studio	är	att	en	studio	och	ett	mixerbord	med	mera	inger	ett	häftigt	intryck	och	dessutom	så	
inger	studion	en	bild	av	hur	man	skapar	musik	på	”riktigt”,	mycket	på	grund	av	att	deras	
idoler	inom	musikvärlden	skapar	på	det	sättet.		

Tjejerna	är	mer	positivt	inställda	till	musikämnets	utformning	som	det	är	idag,	det	enda	de	
skulle	vilja	se	mer	av	är	sång.	De	uttrycker	att	sången	får	för	liten	plats	i	ämnet.	Min	analys	
av	detta	är	att	det	ser	olika	ut	från	skola	till	skola	och	från	lärare	till	lärare.	Vissa	skolor	har	
mer	av	vissa	moment	än	andra.	Min	erfarenhet	säger	att	det	även	här	finns	en	diskurs	
mellan	killar	och	tjejer	då	det	oftare	är	tjejer	som	ser	sång-	momentet	som	något	viktigt	
medan	killar	i	mindre	grad	tycker	det	är	viktigt.	Killarna	nämner	oftare	spelandet	som	det	
viktiga	med	ämnet.	Min	fundering	kring	det	är	att	det	oftare	blir	problem	med	rösten	för	
många	killar	just	under	tonåren	vilket	skapar	en	rädsla	att	få	”tuppar”	under	sång	momentet.	
Även	en	machoattityd	som	finns	mer	hos	killarna	att	det	inte	är	så	coolt	att	sjunga,	något	
som	nämns	av	eleverna	jag	intervjuade.	Här	har	vi	som	musiklärare	en	viktig	roll	i	att	skapa	
trygghet	och	dra	ner	macho-attityden	inför	sångmomentet.	Min	erfarenhet	säger	mig	att	de	
allra	flesta	eleverna,	killar	såväl	tjejer,	tycker	att	sång	är	roligt	det	är	alltså	inte	inställning	till	
sång	som	problemet	sitter	utan	mer	i	en	kultur	kring	det.	

Tittar	vi	på	enkäten	så	skiljer	inte	städerna	sig	åt	anmärkningsvärt	utan	det	är	spelande,	
sång,	skapande	som	är	de	stora	momenten	som	de	allra	flesta	anser	att	ämnet	ska	innehålla.	
Det	var	fler	elever	från	den	större	staden	som	nämnde	spelande	i	någon	form	medan	det	var	
färre	i	den	mellanstora	staden	som	nämnde	det	samma.	Min	fundering	kring	detta	är	att	jag	
upplever	att	många	av	eleverna	i	den	mindre	staden	tolkade	frågan	som	att	de	skulle	ge	
förslag	på	moment	som	inte	har	så	stor	plats	i	musikämnet	idag	men	som	de	skulle	vilja	ha	
mer	av,	de	nämner	bland	annat	sång,	användande	av	datorer,	dans	med	mera.	Eleverna	från	
den	större	staden	upplever	jag	svarade	på	frågan	utifrån	det	som	de	upplever	är	de	roliga	
momenten	i	musikämnet.	De	nämner	bland	annat	spelande	och	skapande.	Anledningen	till	
att	jag	analyserar	svaren	så	är	att	eleverna	från	den	mindre	staden	på	tidigare	frågor	
framhållit	spelandet	som	viktigt.		

5.4 Sammanfattaning och vidare forskning 
Om	jag	kort	ska	sammanfatta	resultatet	på	min	studie	så	konstatera	jag	att	musikämnet	inte	
nämnvärt	har	förändrats	speciellt	mycket	sen	jag	själv	var	elev	på	högstadiet	för	snart	15	år	
sedan.	Varken	ur	ämnets	innehåll	och	elevers	syn	på	vad	som	är	fördelar	respektive	
nackdelar	i	musikämnet.	När	jag	själv	gick	på	högstadiet	var	musikämnet,	som	jag	nämnt	
tidigare,	en	frizon	för	mig	från	de	övriga	ämnena	i	skolan.	Det	är	något	som	eleverna	även	
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idag	tycks	uppleva	om	vi	tittar	på	vad	både	killarna	och	tjejerna	som	jag	intervjuade	i	min	
studie	pratar	om.	Ord	som	fritt,	personligt,	variation	med	mera	används	av	eleverna	i	studien	
och	det	är	precis	det	som	jag	kände	under	mina	år	på	högstadiet.	Spelandet	var	det	som	låg	i	
fokus	för	oss	elever	även	på	min	högstadietid	och	det	är	även	det	tillsammans	med	skapande	
och	sång	som	nämns	även	idag	av	elever	på	högstadiet.		

Min	analys	av	det	hela	är	att	musikämnet	fortfarande	fyller	en	viktigt	funktion	tillsammans	
med	andra	”praktiskt/estetiska”	ämnen	som	idrott,	bild	och	slöjd.	Styrkan	som	finns	hos	alla	
dessa	ämnen	är	just	att	ämnena	bryter	mönstret	från	övriga	ämnen	i	skolan	och	skapar	en	
frizon.	Min	erfarenhet	är	att	musikämnet	är	en	viktig	del	av	elevernas	vardag	eftersom	de	
där	får	en	chans	att	på	ett	annat	sätt	uttrycka	sina	känslor,	åsikter	och	lära	sig	nya	verktyg	till	
att	förmedla	dessa.		

Vi	musiklärare	fyller	som	sagt	en	viktig	roll	i	dagens	skola.	Kanske	en	viktigare	roll	än	vi	ibland	
tror	när	vi	lyssnar	till	rektorer	som	inte	vill	ge	oss	förutsättningar	i	form	av	gruppstorlek,	
instrument	och	utrustning,	tid,	listan	kan	göras	lång.	Det	eleverna	uttrycker	i	min	studie	är	
inte	en	negativ	inställning	till	musikämnet	utan	de	allra	flesta	orden	som	kommer	fram	i	
studien,	både	i	intervjuerna	och	i	enkäterna,	handlar	om	hur	bra	musikämnet	är.	Det	är	
något	vi	musiklärare	bör	ta	till	oss.	Det	negativa	som	kommer	fram	ser	jag	snarare	som	
förslag	på	utveckling.	Om	vi	tar	sång	som	exempel	där	killarna	talar	om	sång	som	något	
negativt	men	de	menar	ändå	att	de	borde	finnas	med.	Min	analys	är	att	det	som	eleverna	ser	
som	negativt	eller	en	nackdel	med	ämnet	handlar	om	att	formen	på	hur	de	undervisas	bör	
förbättras	eller	ändras	inte	att	momentet	borde	tas	bort	helt.	

Jag	ser	många	vägar	in	i	vidare	forskning	kring	musikämnet	och	elevernas	syn	på	det.	Det	
som	jag	vill	lyfta	fram	är	betygets	vara	eller	inte	vara	i	musikämnet.	Hur	mycket	hämmas	
egentligen	elevernas	kreativitet	av	att	ha	betyg?		Vad	skulle	hända	om	man	tar	förslaget	som	
killarna	i	min	fokusgrupp	gav,	att	det	bara	ska	vara	godkänt	eller	inte	godkänt	på	moment	
och	inga	betygssteg?		

Avslutningsvis	anser	jag	att	musikämnet	är	något	som	alltid	har	och	alltid	kommer	beröra	
unga	som	gamla	och	att	det	fyller	en	viktig	funktion	i	skolans	värld.	Vi	musiklärare	ska	stå	
upp	stolta	för	vad	vårt	ämne	tillför	i	skolan.	Även	om	vissa	dagar	känns	tuffa	då	
instrumenten	inte	fungerar,	grupperna	är	för	stora,	tiden	inte	räcker	till	och	rektorer	och	
ledning	inte	vill	lyssna	så	ska	vi	komma	ihåg	en	sak:	Vi	har	eleverna	på	vår	sida.	Det	är	jag	
helt	övertygad	om.	
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Bilaga 1 
	

Till målsman! 

 

Jag heter Mattias Ericsson och gör min sista termin på Umeå universitet där jag utbildar mig till 
musiklärare. Just nu gör jag mitt examensarbete som har titeln ”Högstadieelevers syn på skolämnet 
musik”. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur högstadieelever ser på skolämnet musik, vad 
eleverna ser för fördelar och nackdelar i ämnet samt hur eleverna skulle vilja att musikämnet såg ut. 
Jag kommer intervjua eleverna i grupp med tre elever i varje grupp. Alla deltagare i min undersökning 
kommer att avidentifieras, vara anonyma och intervjuinformationen kommer endast användas till detta 
examensarbete. 

 

Eftersom eleverna jag skall intervjua går på högstadiet och därmed är minderåriga så behöver du som 
målsman ge ditt godkännande att ditt barn får delta i intervjun och jag därmed får använda intervju 
materialet i mitt examensarbetearbete. 

 

Vid frågor, hör av er till mig på 073-9542303. 

 

Mvh, 

Mattias Ericsson 
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Bilaga 2 
	

Till lärare, att läsa upp för eleverna innan enkäten görs: 

 

Jag heter Mattias Ericsson och gör min sista termin på Umeå universitet där jag utbildar mig till 
musiklärare. Just nu gör jag mitt examensarbete som har titeln ”Högstadieelevers syn på skolämnet 
musik”. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur högstadieelever ser på skolämnet musik, vad 
eleverna ser för fördelar och nackdelar i ämnet samt hur eleverna skulle vilja att musikämnet såg ut. 

 

Jag har valt att skicka ut en enkät till er som jag gärna vill att ni svarar på. Självklart är enkäten 
frivillig vilket betyder att ni inte måste delta och ni kan när som helst avbryta enkäten. Alla deltagare i 
min undersökning kommer att avidentifieras, vara anonyma och svaren från enkäten kommer endast 
användas till detta examensarbete. 

 

Vid frågor, hör av er till mig på 073-9542303. 

 

Mvh, 

Mattias Ericsson	
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Bilaga 3 
	

	

 

 

 


