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Sammanfattning 
Musikämnets fokus har sedan dess uppkomst legat i sång, detta har dock förskjutits till att 
idag mer handla om instrumenten. Som musiklärare får man möta alla sorters elever; både 
sångsvaga samt sångentusiaster. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad 
mellanstadie-elever anser om sångdelen i musikämnet samt även utforska om åsikterna skiljer 
sig åt mellan könen. Kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer har genomförts i fokusgrupper 
på ett mellanstadium med totalt sjutton elever; nio flickor och åtta pojkar i årskurserna fyra, 
fem och sex. Under intervjuerna användes även den relativt nya metoden Mindmaps. 
Resultatet visar att de flesta av eleverna tycker om ämnet musik och många av dem även 
sångdelen i ämnet. Sång är en naturlig del i många av elevernas vardag och de använder sig 
av sången på olika sätt både i skolan och på sin fritid. Eleverna tycker dock att det skulle 
kännas jobbigt att sjunga solo med risk för att ”skämma ut sig”. Det har även visat sig att 
eleverna gärna improviserar och skapar egen musik på fritiden. Fortsatt hade det varit 
intressant att ta reda på om sång kan hjälpa elevers språkutveckling, samt hur elevers 
inflytande påverkar mångfalden och mångkulturen i musikundervisningen. 
 
Nyckelord: identitet, genus, musikdidaktik 
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Inledning 
Jag brukar skämtsamt säga att jag började sjunga redan när jag var spädbarn, eftersom jag då 
fick följa med mina föräldrar på kör-övning. Mellanstadiet präglades av sång – mycket tack 
vare vår musikglada magister som ofta valde sång framför andra ämnen. Högstadiet och 
gymnasiet präglades av sånglektioner, både enskilt och i grupp. I vuxen ålder har jag sjungit 
solo, i kör, i olika band samt i en showgrupp. 
 
För mig har sången alltid känts som en naturlig följeslagare som bara funnits där. Som en vän. 
På ett sätt har sången räddat mig. Detta kanske låter kliché, men det är sanningen. Under ett 
års tid trodde jag att mitt liv skulle rasa ihop, men jag klarade det – mycket tack vare sången 
och musiken. 

Genom åren har jag insett att det finns många olika erfarenheter när det kommer till sång. 
Människor som inte sjungit på över 75 år eftersom musikläraren avvisat dem som tondöva.  
Människor som älskar att sjunga men inte vågar göra det offentligt, eller människor som 
avskyr sång och gör allt för att undvika det. Eller människor som är som jag.  
 

Som musiklärare har jag haft sångentusiastiska elever och anti-sång-elever. På luciaövningen 
har elever ofta klagat över att låtarna är för höga (med andra ord skrivna i en för dem hög 
tonart). Detta är något jag upplevt tydligare bara de senaste 5 åren. Vad jag gjort då är att jag 
sänkt låtarna i början några tonsteg, men varje övning höjt låtarna en halv ton upp – eleverna 
har inte uppfattat detta och på detta sätt breddat sitt röstomfång. 
Det har även hänt att elever inte vågat sjunga i t.ex. en kvartett (en grupp med fyra) – varför 
då? Elever har även vägrat sjunga i helklass med rädsla för att ”skämma ut sig” och därför 
valt att mima, eller ”lipsynca” som det också kallas. För mig känns sång som det mest 
naturliga, så därför vill jag veta vad det är som gör att sång kan vara så genant. Hur skall man 
hjälpa eleverna att komma över den pinsamma tröskeln?  

I den senaste läroplanen, Lgr11, står det bland annat så här om musikämnets syfte: 

 
Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin 
förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska 
kreativitet. (Skolverket 2016, s.149) 

 
Det är eleverna som avgör om de får en bra undervisning eller inte. Varför inte då fråga dem 
om vad de tycker om sångämnet?  
 

Syfte 
Syftet är att undersöka vad mellanstadie-elever anser om sångdelen i musikämnet samt även 
utforska om åsikterna skiljer sig åt mellan könen.  
 
Frågeställningar: 

1. Hur upplever eleverna sång i skolan? 
2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan flickor och pojkar när det kommer till 

upplevelsen av sång i musikämnet och på fritiden? 
 



2 
 

Litteraturöversikt 
 

Music may be the activity that prepared our pre-human ancestors for speech 
communication and for the very cognitive, representational flexibility 
necessary to become humans. Singing and instrumental activities might have 
helped our species to refine motor skills, paving the way for the development 
of the exquisitely fine muscle control required for vocal or signed speech 
(D.J. Levitin 2006:254). 

 

Genom musik formar vi berättelser om relationer där handlingen alltid ligger i nuet (Scheid 
2009:37). Både språk och musik är kommunikation som fungerar med hjälp av ljud men på 
olika sätt. Gränsen mellan tal och sång är flytande och vag, och många uttryck som recitation 
eller rapp (från hiphop-genren) befinner sig någonstans mittemellan (Lilliestam 2009:32). 
Musikens betydelse, funktion, innehåll och uppbyggnad kan vi både prata om och analysera 
anser professor Lars Lilliestam. 

Professorn Johan Fornäs menar att det i musik och stil (såsom kläder, frisyrer m.m.) finns 
intensiva uttryck och en omedelbarhet som ungdomar eftersträvar i försöken att överskrida de 
begränsningar som vuxna och skolan upprätthåller. Att symboliskt uttrycka sina inre känslor, 
att inte låta dem stelna till formella system, är vad det handlar om menar Fornäs (citerad i 
Scheid 2009:37). I 1947 års musikutredning står det att ”ingen mänsklig verksamhetsform har 
som musiken förmåga att på samma gång utveckla den enskilde individen och skänka 
människorna, höjda över vardagens bekymmer, en berikande gemenskap (SOU i Strandberg 
2007:95). 

 

 

Musik och identitet 
 

Det svänger ju när vi båda sjunger! Och hur är det möjligt att vi kommer 
varandra så nära fastän den lilla flickan inte kan ett enda ord norska? Är 
språk något mycket mer än ord? Musiken i språket, färgerna och rytmerna – 
är det språkets kärna? För kommunicerar gör vi ju, till tusen! (Bjørkvold 
2005:9-10) 

 
Musik hänger nära ihop med hurdan man är eller vill vara (Lilliestam 2009:131). Musik är ett 
extra effektivt och starkt medel i identitetsbyggen, därför att musik är mångtydigt och berör 
människor emotionellt på ett särskilt sätt jämfört med andra konstarter menar Lilliestam. 
Enligt lektor Manfred Scheid symboliserar den klingande musiken viktiga kulturella teman 
och används för att känna gemenskap och manifestera sin identitet (Scheid 2009:23). Eleverna 
uppsöker mycket musik och är medvetna om steoreotyper och schabloner och hur dessa 
relaterar till grupper, normer och attityder. Detta är sedan något som används utifrån 
personliga syften och omständigheter menar Scheid (2009:162). Med stil menas utseende, 
uppträdande, musik och språkbruk – och dessa markerar tillhörighet till olika 
ungdomskulturer. Stil är inte bara representationer av inre bilder, utan en aktiv process där 
ungdomar formar sin identitet genom att jämföra sig själv med andra. Inspiration till deras 
personliga stil hämtar ungdomar från medier, massmedier och populärkultur menar 
Widdicombe och Woffitt (citerad i Scheid 2009:163).  
 



3 
 

Musik kan utifrån detta förstås som ett estetiskt, emotionellt och socialt mål i 
sig, men även som ett medel med vars hjälp man kan överföra individuella 
och kollektiva budskap. (Scheid 2009:163) 
 

Ett exempel gällande detta torde kunna vara hiphopens framväxt, som står att läsa i Planet 
Hiphop av professor Ove Sernhede och lektor Johan Söderman (2011).  
Hela 82 procent av eleverna i Scheid’s undersökning berättar att kompisarna är den största 
påverkansfaktorn när det gäller den musik de lyssnar till (Scheid 2009:75). Eleverna använder 
den mångfald av stilar som förmedlas i massmedier och populärkultur som råmaterial i sina 
identitetskonstruktioner genom att bearbeta dem utifrån personliga preferenser skriver Scheid. 
Därigenom transformeras stilen från att vara massproducerad till att bli individrelaterad. 
 
 
 

”Men jag är inte musikalisk” 
En vanlig föreställning är att man måste vara musikalisk för att musicera. Men vad är 
egentligen att vara musikalisk? Enligt Lilliestam (2009:189) finns det två grundläggande 
synsätt på vad musikalitet innebär: en absolut och en relativistisk.  
Det absoluta synsättet på musikalitet innebär att det är en egenskap eller en förmåga som man 
besitter, mest troligt medfött. Antingen är man musikalisk eller så är man det inte.  
Inom det relativistiska synsättet ser man musikalitet som en förmåga. Alla är musikaliska, 
även om man musicerar eller inte.  

Det absoluta synsättet var vanligare förr, idag anser man att musikalitet ligger närmast den 
relativistiska synen, även fast det absoluta synsättet finns kvar. Gustafsson skriver att de som 
förr inte hade anlag för sång fick stå längst bak som åhörare (2000:89). Musikalitet är något 
man kan träna upp och utveckla menar Lilliestam (2009:189). Han skriver vidare att alla 
människor bör ha en musikalisk förmåga och genetiska grundförutsättningar för ”musikande”, 
men om denna förmåga inte stimuleras kommer den inte utvecklas.  

Hanken och Johansen (2011:111) anser att musiklärare bör ha den grundläggande principen 
att alla elever är musikaliska och har behovet att uttrycka sig genom musik. Därför är det 
viktigt att undervisningen individualiseras så att alla får möjligheten att uttrycka sig. Läraren 
bör se sitt ämne som ett medel till elevens generella utveckling som individ och 
samhällsmedborgare. Föräldrarnas betydelse för barns (tidiga) musicerande är 
väldokumenterad skriver Scheid (2009:56). Föräldrarnas engagemang och stöd till barns 
musicerande har störst betydelse i början av musikstudierna. Denna betydelse avtar med barns 
ålder och när de skaffat egna musikaliska erfarenheter menar Zdzinki och Sloboda (citerad i 
Scheid 2009:56). 

Bergman (2009:37) fann i sin studie att flera av eleverna använder sig av musik för att 
kommunicera sina idéer och sig själva. Musik som kommunikation kan i första hand ses som 
en bekräftelse på sin egen identitet och tillhörighet (Scheid 2009:23).  
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Körverksamheten i Sverige 
Körsången i Sverige är en väldig folkrörelse och betraktas som unik, till både omfång, bredd 
och kvalitet. Körer finns för alla åldrar, skilda repertoarer, enkönade och tvåkönade, stora och 
små, för elitsångare och för vanliga sångentusiaster (Engström 2007:23).  
Enligt Sveriges Körförbunds hemsida sjunger idag ca 600 000 personer i kör. Detta förbund 
har kontakt med ungefär 350 st profana (vilket betyder ungefär ej religiösa) vuxenkörer. De 
vet dock inte hur många körer som existerar i landet eftersom alla har olika körförbund; 
Sveriges Kyrkosångsförbund, Arbetarsångsförbundet, Ungikör m.fl. Det finns dessutom 
otroligt många körer som inte är registrerade enligt Sveriges Körförbund (personlig 
kommunikation 25/9 2018). De har även märkt av att utvecklingen inom körsfären har 
breddats; även de som tidigare ansett att de inte kan sjunga börjar sjunga i kör, anledningen 
till detta tros vara att det numer inte finns några större krav på prestation. En annan utveckling 
de sett är att det är fler kvinnor som sjunger än män. Det är svårt att rekrytera och därför pågår 
ständiga diskussioner om hur man bör lösa detta. 
Björn Wrangsjö (1990:24) anser att det har att göra med musiktraditionen på platsen. Mellan 
6-7 årsåldern sjunger pojkar och flickor gärna tillsammans, medan i 8-10 årsåldern börjar de 
flesta pojkar dra sig undan. Beteendet kan nog i stor utsträckning vara ett resultat av inlärda 
könsrollsmönster samt eventuellt psykiska utvecklingsfaser. En lösning på bristen av 
pojkar/män i körverksamheten kan vara att öva med flickor för sig och pojkar för sig anser 
Wrangsjö. Sveriges Körförbund säger att man bör ta bort ”töntstämpeln” från 
körverksamheten. Hur är däremot oklart. 
 

 

Musik i skola och fritid 
I samhället sker en snabb förändring. Internet slog igenom under mitten av 1990-talet och de 
som är födda under 1900-talets första decennier har upplevt ett samhälle nästan utan bilar, 
elektricitet, radio och telefon och definitivt utan kylskåp, tv, mobiltelefoner, datorer och 
internet (Lilliestam 2009:46-47). År 2009 när Lilliestam publicerade denna bok, var 
exempelvis inte Spotify och Youtube lika populärt som det är idag, nio år senare. På 
Wikipedia står det att Spotify när det startade, hade 1,4 miljoner användare. Idag är det över 
150 miljoner lyssnare världen över. Denna utveckling har gjort att det skett en förändring i 
hur vi lyssnar, när vi lyssnar och hur mycket vi lyssnar på musik (Lilliestam 2009:47). 
Ungdomar tar musiken från fritiden med sig in i skolan och vice versa menar Scheid 
(2009:33). Även Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen (2011:27) påtalar detta. Framförallt 
genom media sker denna inlärning. På detta sätt sker ett gränsöverskridande. Scheid skriver 
att det kan upplevas som att gränsen mellan de två isolerade sfärerna; skolan och fritiden, har 
krackelerat, när ungdomars musik används i skolan (2009:40). Musik ingår som en naturlig 
del i samtida interaktiva medier, vilket leder till att tidigare gränser mellan artist, 
inspelningstekniker och producent blir svävande. Samma person kan ha flera roller.  
 

Den musikpedagogiske virksomheten skal være et bidrag til utvikling av 
hele mennesket. (Hanken & Johansen 2011:174) 
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Genus 
Begreppet genus introducerades i forskningen för att skilja ut sociala och/eller kulturella 
aspekter från kön (Hentschel 2017:4). Vad som räknas som manligt respektive kvinnligt 
förändras med tiden. Historikern Yvonne Hirdman har kommit fram bland annat till att genus 
kan sägas bestå av två grundläggande principer (Hedlin 2010:16-17):  
 
Isärhållande (diktomi) 
Manligt och kvinnligt är två helt skilda saker och dess motsatser. Denna tankefigur präglar 
vårt tänkande trots att vi vet att kvinnor och män varken är motsatser eller två homogena 
grupper. 
 
Hierarki (rangordning) 
Mannen är normen för det mänskliga och allmängiltiga och kvinnan är en avvikelse. Han blir 
därmed prototypen som kvinnan mäts mot (Dimenäs 2012:111). Därmed tilldelas manligt 
genus en högre status än kvinnligt genus. 
  
Dessa två principer grundas på förväntningar, föreställningar och processer som återskapas 
enligt ett bestämt mönster.  
Den australiensiska pedagogen och forskaren Bronwyn Davies (citerad i Bergman 2009:13) 
skriver att barn lär sig i ungefär tre års ålder vad som är kvinnliga respektive manliga sysslor 
och detta har att göra med att de iakttar hur äldre agerar.  
 
 

Genus och musik 
Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar ökar, pojkarna tappar allt mer i förhållande 
till flickorna. Detta är inte unikt för Sverige utan är en utveckling som syns i hela västvärlden, 
men den är extra tydlig i Sverige och Norden (Sverige 2007:8). Dock frågar sig vissa forskare 
varför debatten om köns- och genusskillnader i studieresultat är och har varit så intensiv, då 
det visar att det generellt är större skillnader mellan individerna inom grupper av pojkar och 
inom grupper av flickor än det är mellan könen (Håkansson & Sundberg, 2012:104-105). 
Även John Hattie (citerad i Håkansson 2011:16) menar att det inte finns några belägg för att 
skillnader mellan könen i sig leder till skillnader i skolprestationer. Enligt Nationella 
Utvärderingen 2003 (Skolverket 2015:181) klarade sig flickor bättre än pojkar i grundskolans 
musikundervisning. Flickorna spelade och sjöng mer på fritiden än pojkarna, vilket kan vara 
en förklaring till detta. Pojkarna var mer intresserade utav att skapa musik med hjälp av 
datorer. I den nya forskningen (NU15) ser Skolverket att både flickor och pojkar intar ledande 
positioner i grupperna och driver musicerandet framåt. Dock upptäcktes att vid en av skolorna 
bestod klassen som behandlade körsång till 90% av flickor. Forskningen visade överlag att 
sångdelen i musikämnet är eftersatt i dagsläget. Anledningen till detta är svårt att tyda. 
Kvinnor är, och har länge varit, mer aktiva än män i kulturella sammanhang skriver Lilliestam 
(2009:157). Ändå har deras villkor och insatser i många sammanhang gjorts osynliga. Ett 
exempel är att kvinnliga musiker och musikskapare inte tagits upp i musikhistorien menar 
Hirdman (citerad i Lilliestam 2009:168-169). Kvinnor i västerländsk musikkultur framställs 
som passiva medan män framställs som aktiva påtalar Dibben och Green (citerad i Scheid 
2009:34). Flertalet undersökningar om ungdomars musikvanor visar att flickor och pojkar 
dras till olika musikstilar och vissa instrument. Piano, fiol och flöjt ses som typiskt kvinnliga 
medan gitarr (särskilt elgitarr), bas, trummor och saxofon uppfattas som manliga (Scheid 
2009:35). Linn Hentschel (2017:4) ser i sin avhandling att sång framträder som ett könskodat 
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instrument. Att benämna något som könskodat är att beskriva hur något framträder som mer 
vanligt för den ena eller andra könsgruppen skriver hon. 
Band som enbart består av kvinnliga rockmusiker betecknas fortfarande “tjejband”, medan de 
band med enbart killar benämns kort och gott “band” (Lilliestam 2009:170). Nu är det 
dessvärre inte bara rockvärlden som är mansdominerad utan det gäller nästan alla områden 
inom musiklivet. Även fast det skett vissa förändringar inom vissa områden menar Lilliestam 
(2009:171). Cecilia Björck skriver om detta i ”Claiming Space”. Hon hävdar att uttrycket 
”tjejband” rentav kan vara skadligt eftersom mannen framställs som normen och kvinnliga 
musiker som ”andra” och att kvinnan kategoriseras efter kön, inte efter liknande musikaliska 
influenser (Björck 2011:60).  Hon menar vidare att kvinnliga musiker är särskilt utsatta för 
risken att objektifieras, jämfört med manliga musiker. När en kvinna gör sig hörd förväntas 
hon hålla sig till en ”kvinnlig röst”, det vill säga ljud som fungerar som begripliga ”uttryck” 
av kvinnliga egenskaper menar Björck (2011:57).  
Ordet jämställdhet handlar om likvärdiga villkor mellan kvinnor och män. Inom skolans 
verksamhet skall barn och elever tillåtas att utvecklas maximalt, vilket innebär att de inte ska 
hindras av könsspecifika krav och förväntningar (Hedlin 2010:7). I skolans värdegrund och 
uppdrag står det bland annat: 
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 
möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 
att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och 
utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta 
samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma 
deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför 
organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt 
prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma 
möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet. 
(Skolverket 2016) 
 
 

Musikdidaktik 
Didaktik handlar om förmågan/konsten 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 (Hansén & Forsman 2017:29). Läraren har en stor och viktig 
uppgift när en grupp slumpvis sammanförda elever ska utveckla en demokratisk gemenskap 
med en god undervisnings- och lärmiljö (Jensen, Jensen & Løw 2011:59). Hanken och 
Johansen (2011:30-31) menar att det finns sex olika didaktiska kategorier som bör tas i 
beaktning när den musikpedagogiska verksamheten skall planläggas, genomföras, bedömas 
och motiveras:  
1. Mål – Vad skall eleverna uppnå? Vilka sidor hos eleverna är viktiga att utveckla? Hur 
mycket kommer målen att uppnås?  
2. Innehåll – Repertoar, ackordsscheman, musikbegrepp, lokala musiktraditioner m.m. Det 
kan också gälla olika former utav lärandeaktiviteter; spela, sjunga, komponera, dansa o.s.v. 
3. Metod – Det finns många sätt att lära ut ett bestämt innehåll. Skall läraren berätta eller 
demonstrera för eleven? Individuell eller gruppundervisning? Tidsaspekt? 
4. Bedömning – Vad skall bedömas? Vilka kriterier ska läraren bygga bedömningen på? Vem 
ska värdera vem? 
5. Ramfaktorer – Gruppstorlek, material, förväntningar, undervisningssal – hur ser detta ut? 
6. Elev- och lärarförutsättningar – Alla elever har olika behov, önskningar, förutsättningar 
o.s.v. Musikläraren likaså, vilket gör att undervisningen ser olika ut beroende på pedagogens 
kompetens, erfarenheter m.m.   
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Musikkundervisning blir viktig fordi den utvikler en side av personligheten 
som <ikke-kunstneriske> fag har vanskeligere for å ivareta, hevdes det. 
(Hanken & Johansen 2011:163) 

 

Leif Johansson (2005:125) skriver att gruppledaren (med andra ord musikläraren) för med sig 
sina värderingar och normer till gruppen och dessutom ett antal förväntningar på hur gruppen 
bör bete sig och på vad gruppen bör uppnå. Den ledarstil som är nödvändig i arbetet med 
ensemblegrupper är enligt Johansson den demokratiska och den kännetecknas till stor del av 
dessa egenskaper: Tolerans, positiv inställning, engagemang, empati, öppenhet, 
struktur/flexibilitet och anpassade förhållningssätt (Johansson 2005:129-130). 

 

 

Barnrösten och dess anatomi 
Det är ett femtiotal muskler inblandade när man sjunger, utöver ett tiotal som sköter 
andningen. Röstorganet kan delas in i tre olika system (Zangger Borch 2012:130, Sundberg 
2007:15):  

 Namn Består av Gör 

1. Andningsapparat Bröstkorg och diafragma Pressar luften i lungorna uppåt. 

2. Struphuvud Struphuvud och stämband  Sköter tonhöjd och register. Stämbanden vibrerar för 
att det ska bildas ljud. 

3. Ansatsrör Svalg, munhåla och näshåla Skapar klangen 
 

Stämbanden är muskler, dessa är endast ett par mm långa hos det nyfödda barnet och växer 
sedan till 9-13 mm hos en vuxen kvinna och 15-20 mm hos en vuxen man (Sundberg 
2007:16). Stämbandens elasticitet spelar roll, eftersom man kan stretcha ut stämbanden och 
därmed nå högre toner menar Johan Sundberg vidare. 
Under puberteten växer struphuvudet mycket, främst hos pojkar. Stämbandets tjocklek tilltar 
också under puberteten (Sundberg 2007:252). Detta är vad som kallas målbrottet. För pojkar 
är målbrottet en påtaglig förändring, eftersom röstläget sjunker ca en oktav (12 halvtoner). 
Flickornas röstläge å andra sidan, sjunker med endast ca 3 halvtoner. 

Gällande barns röstomfång så skriver Anita McAllister och Maria Södersten (2007:46-48) att 
det framkommit i en undersökning av Jillefors & Schein (opublicerad magisteruppsats) att 
medel-röstomfånget hos en 5-åring innehar två oktaver (24 halvtoner). Det är svårt för barnen 
att sjunga längre ned en ett-strukna C. Därför uppstår det komplikationer när förskolelärarna 
utgår ifrån sina egna röstomfång och vilken tonart som känns bekvämt att sjunga i för dem, 
istället för barnen. Följderna blir då att eleverna inte kan sjunga unisont utan sångerna blir 
istället i flera olika tonarter. En 10-årings röstomfång är något mer utökat än en 5-åring; 36 
halvtoner. Att leka med ljud och utforska sina röster, att delta i sånglekar tillsammans med 
kamrater och ”experter” liksom att improvisera och komponera egna sånger, är väsentliga 
inslag i musikkulturer som befrämjar sångutvecklingen. Drömmen är att kunna reducera 
behovet av stödåtgärder för vuxna, såsom startandet av vuxenkörer för ”omusikaliska” skriver 
Graham F. Welch (2007:64-65). De fysiska förutsättningarna som stämbandens storlek och 
därmed röstomfång är avgörande för barnens röstliga och musikaliska utveckling skriver Lina 
Blomqvist (2018:22). 
 



8 
 

Sångrösten är något mycket personligt och många människor är känsliga för 
hur den används och känner sig utsatta när de använder den. Att vara positiv 
och uppmuntrande är den enda möjliga och riktiga vägen att lyckas. (…) Att 
få tillgång till sångmiljöer som stimulerar och utvecklar är en rättighet för 
alla barn (Fagius 2007:109). 

 

 

 

Musikämnets utveckling – från Lgr69 och framåt 
I Lgr69 står att läsa att ämnet skulle ha en tydligare koppling till den musik som eleverna 
lyssnade till på fritiden (Olsson i NU15, 2015:215). Betoningen för ämnet låg i sång, 
”eftersom det är det naturligaste musikaliska uttrycksmedlet” (Skolöverstyrelsen 1969:146). I 
lågstadiet skulle visor, koraler och kyrkvisor sjungas. Även röstvård var något eleverna skulle 
lära sig. Förutom detta skulle eleverna spela, lyssna och skapa musik. I mellanstadiet utökades 
sången med stämmor. När eleverna hamnade i målbrottsåldern skulle hänsyn tas till detta vid 
val av sångrepertoar och tonart (Skolöverstyrelsen 1969:147).  

När Lpo94 infördes skulle skolan vara målstyrd. Musikämnet kunde även fungera som en 
brygga för andra ämneskunskaper (Larsson & Sandborgh, 2014). Riktlinjerna för 
undervisningsstoffet låg numer på vad läraren och eleven kom fram till, tillsammans. Det 
fanns dock inget specifikt centralt innehåll inom varje ämne i Lpo94 skriver Karl Larsson och 
Mats Sandborgh.  

I Lgr11 har ämnet utvecklats ytterligare. Nu har specifika centrala innehåll för varje ämne 
arbetats fram. Skolverket (2016:149) skriver att eleverna skall få förutsättningar och ges 
möjlighet att utveckla bland annat rösten, spela musikinstrument, använda digitala verktyg 
samt skapa/bearbeta och framföra musik. Att dessutom gestalta och kommunicera egna 
musikaliska tankar och idéer, samt analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, 
kulturella och historiska sammanhang ses som en viktig del i ämnet. Skolverket ser musik 
som en viktig del i människors sociala gemenskap och en estetisk uttrycksform. Musiken kan 
även påverka individens identitetsutveckling.  
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Lgr11 och sången 
Skolverket (2016:149) skriver att musikämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och 
genom att lyssna till musik. Vidare står det att undervisningen ska ge eleverna både möjlighet 
att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela samt ett intresse för att utveckla sin 
musikaliska kreativitet.  
I det centrala innehållet syns en tydlig progression när det kommer till sångdelen. 
 

Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 
Sång och spel i olika former: 
unison sång, kanon och växelsång 
samt ensemblespel. 

Sång, melodispel och 
ackompanjemang i ensembleform 
i olika genrer. 

Sång, melodispel och 
ackompanjemang i ensembleform 
med genretypiska musikaliska 
uttryck.  

Imitation med rörelser, rytmer 
och toner. 

Imitation och improvisation med 
röst och instrument, rytmer och 
toner. 

Rytmisk och melodisk 
improvisation till trumkomp, 
ackordföljder eller melodislingor 
med röst och instrument. 

Rösten som instrument med 
variation av rytm, klang och 
dynamik. 

Röst- och hörselvård vid 
musikaliska aktiviteter, till 
exempel uppvärmningsövningar. 

Röstvård, hörselvård och orsaker 
till att musiklyssnande och 
musicerande kan bidra till 
hörselskador samt hur 
hörselskador kan förebyggas.  

Musik som knyter an till elevens 
vardagliga och högtidliga 
sammanhang, däribland 
nationalsången och några av de 
vanligaste psalmerna, samt 
inblickar i svensk och nordisk 
barnvisetradition. 

Rösten som instrument för olika 
vokala uttryck, till exempel sång, 
jojk och rap. 

Hur rösten kan varieras i 
flerstämmiga, vokala uttryck i 
olika genrer.  

(Skolverket 2016:149-151) 
 
För att eleven skall kunna få betyget E (godkänt) i slutet av årskurs 6 krävs det i sång att 
eleven deltar i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Hen skall även 
sjunga (eller spela på något instrument) i viss mån med tajming. I årskurs 9 krävs det att 
eleven deltar i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Hen skall 
även sjunga (eller spela på något instrument) i någon genre med delvis fungerande teknik och 
i viss mån passande karaktär. (Skolverket 2016:152-153) 
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Metod 
För att utforska elevernas inställning till musikämnet och sångdelen i det nämnda har 
kvalitativa intervjuer genomförts med 17 elever på en grundskola. Eleverna går i 
mellanstadiet och intervjuerna har utvecklats med hjälp utav mindmaps (se bilaga 4). 
Kvalitativa intervjuer valde jag eftersom det fanns ett bestämt fokus (sång), men jag ville inte 
ställa ledande frågor eftersom jag strävade efter ett avslappnat samtal. Mindmaps använde jag 
för att undersöka vad eleverna tänkte om sång innan intervjun börjat. Till detta kunde jag 
ställa följdfrågor.  

 

 

Urval 
Den skola som valdes undervisar jag enskilda piano-lektioner på men jag har ingen 
klassrumsundervisning där. Eleverna känner därmed igen mig och studien kringgår de etiska 
dilemman som kan ha uppstått om eleverna haft mig som lärare i musikämnet. Det känns 
intressant att få veta mellanstadieelevers syn på sångämnet, eftersom det främst är 
mellanstadiet jag undervisar på. 
Efter att eleverna fått muntlig information, gavs missivbrevet ut till dem (se bilaga 1). Denna 
skulle fyllas i utav vårdnadshavare till de elever som ville delta i undersökningen.  
Urvalet skedde slumpmässigt ur gruppen, eftersom antalet återlämnade missivbrev varierade. 
I vissa grupper fick jag lotta fram elever och i vissa grupper blev det de elever som lämnat in 
missivbrevet med underskrift. Därefter har kvalitativa intervjuer gjorts i grupper om kön och 
årskurs. En kvalitativ intervju har ett bestämt fokus och intervjuaren styr inte samtalet och 
undviker att ställa ledande frågor (Kihlström 2012:48). 

 

 

Etiska överväganden 
Forskningen har utgått utifrån vetenskapsrådets principer (Björkdahl Ordell 2012:26-27). 
Informationskravet: De involverade i forskningen, skolan och eleverna, har blivit informerade 
om forskningens syfte i form av ett informationsbrev (se bilaga 1 och 2) samt att jag, innan 
detta brev delades ut, informerade eleverna muntligt två veckor innan intervjuerna skedde. 
Forskningsuppgiftens syfte uppgavs både muntligt och skriftligt. I detta brev formulerades 
även samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär 
att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Björkdahl 
Ordell 2012:26). Eftersom de medverkande eleverna är under 15 år, har samtycke från 
vårdnadshavare samlats in. Eleverna har dock rätt att själva bestämma över sin medverkan 
(Kihlström 2012:49-50). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om de medverkande 
informanterna ska ges största möjliga konfidentialitet. Eleverna kommer därför i denna studie 
benämnas efter årskurs, kön och en siffra (1-4) beroende på hur många informanter som fanns 
med vid intervjutillfället. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda 
personer endast får användas för forskningsändamål (Björkdahl Ordell 2012:27).  
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Datainsamlingsmetod 
Halvstrukturerade intervjuer har genomförts i grupper om kön och årskurs. I årskurs 4 
intervjuas tre flickor och två pojkar, i årskurs 5 fyra flickor och fyra pojkar samt i årskurs 6 
två flickor och två pojkar. Jag kommer härmed benämna deltagarna efter årskurs (4/5/6), kön 
(F/P) och därefter 1-4 utifrån hur många de var vid intervjutillfället. Intervjuerna varade 
mellan 45-60 minuter. Eleverna fick börja med att fylla i Mindmaps (se bilaga 4). Denna 
metod är relativt ny och introducerades av Tony Buzan (citerad i Scheid 2014:220). I denna 
studie hade jag skrivit ordet sång i mitten av papperet och eleverna skulle därefter skriva allt 
som de kopplade till ämnet. Scheid skriver att mindmaps skapar en visualisering av ämnet, på 
detta sätt kan eleverna hålla en distans till ämnet och reflektera kontinuerligt eftersom 
papperet blir en påminnelse av vad som diskuterats under intervjun samt se olika teman. I min 
studie använde jag denna metod främst för att eleverna själva skulle analysera vad de tänkte 
när de såg ordet sång – vad kopplar de till ämnet? Därefter fortsatte samtalet genom att jag 
ställde följdfrågor (se bilaga 3). Under vissa intervjuer utvecklades även fler frågor beroende 
på hur eleverna tänkte.  Alla intervjuer har spelats in på ljud och dessa har förvarats kodat. 
Eftersom eleverna skrivit en aning otydligt och med många stavfel i sina mindmaps valde jag 
att renskriva dem i bilagorna. Detta också för att det ska bli tydligt vad pojkarna och flickorna 
i de olika årskurserna ansåg. I bilagorna har jag valt att skriva med olika färger för att 
elevernas åsikter skall tydligare urskiljas. 

  

Dataanalysmetod  
Insamling och analys kan ske samtidigt i kvalitativ forskning (Malmqvist 2012:122), detta för 
att urskilja bland annat vilka frågor som ska ställas och vad som ska observeras vid nästa 
besök. Detta är något som jag gjort i detta arbete. Tack vare detta sätt kunde jag samtala med 
eleverna om saker jag inte tidigare funderat på inom ämnet. Analysen av intervjuerna med 
eleverna har grundats i principerna för tematisk innehållsanalys. Resultatet är analyserat i 
helhet i enlighet med Malmqvist (2012:124), vilket innebär att centrala teman har valts ut 
efter att en översiktlig bild skapats vid analysering och transkribering av ljudinspelningarna. 
Dessa teman har handlat om återkommande uppgifter eleverna samtalat om eller om sådant 
jag som forskare förvånats över. Därefter har materialet detaljanalyserats, vilket uppvisade att 
en del av resultatet inte var relevant för denna studie. Malmqvist menar att kvalitativ analys 
innebär att de olika delarna i resultatet relateras till varandra. De ska förutom att ge underlag 
för en förståelse för hur de olika delarna är relaterade till varandra också ses i förhållande till 
helheten de utgör tillsammans.  

 

Metoddiskussion 
Jag anser att kvalitativa intervjuer varit ett bra sätt för att få kontakt med eleverna. Till en 
början ville jag genomföra en kvantitativ undersökning i form av enkät-svar, men då det är 
svårt att förvissa sig om vad eleverna tänker så hade inte kvantiativt, enligt min åsikt, varit 
optimalt. Informanterna gav i den kvalitativa intervjun svar på fler frågor än vad jag ställde. 
Tillförlitligheten bedömer jag blir hög eftersom jag ej undervisar informanterna i musikämnet 
och därför inte betygsätter dem. Dimenäs (2012:66) skriver att gruppen varken bör vara för 
stor eller för liten. Gruppernas storlek varierade från två till fyra elever. Jag upplever att det 
ultimata hade varit tre elever, då grupper om två elever kan vara tystlåtna och fyra elever kan 
bli för högljudda. En fördel var att eleverna placerades bland klasskamrater och homogent, 
eftersom ämnet sång kan ses som känsligt hos vissa och denna situation upplevde jag 
förmildrade detta. Urvalet blev en följd utav ej inlämnade intyg. De flesta utav eleverna hade 



12 
 

glömt papperet hemma och en del av dem ville kanske helt enkelt inte medverka. Under 
intervjuerna knackade elever på dörren ett flertal gånger – dessa ville medverka, men tyvärr 
hade de inte lämnat in intyget. 

De flesta elever som medverkade kände jag inte sedan tidigare, förutom min systerson som 
jag undervisar i piano. Jag anser dock att tillförlitligheten hos hans svar blev högre eftersom 
han kände mig. Att resterande elever kände till mig bedömer jag kunna innebära en viss 
trygghet för dem. Detta är endast spekulationer, vissa av eleverna kanske kände det motsatta 
och ville ”hävda sig” istället.  
Anledningen till varför jag använde mindmap var att eleverna själva skulle reflektera vad sång 
betyder för dem och för att intervjuerna skulle påbörjas positivt – på elevernas nivå. Färgerna 
fanns för att avdramatisera situationen och göra intervjun mer färgglad.  

 

Genomförande 
Jag hade gärna varit i en annan lokal än textilslöjden, eftersom många av eleverna blev 
fokuserade på olika lådor och sticknålar. Flera av intervjuerna blev även avbrutna ett flertal 
gånger då lärare och andra elever behövde hämta garn exempelvis. Hur man sitter vid 
intervjun är viktigt enligt Kihlström (2012:51). Pojken i årskurs fem som tyckte att det var 
”förjävligt” att sjunga önskar jag att jag hade fått samtala mer med. När började han känna så? 
Hur skall man som musiklärare tänka? Men dessvärre så var en pojke med autism med i 
samma grupp (lärarna hade inte förberett mig på detta, så jag visste inget), vilket resulterade 
att det blev en tråkig stämning i den fokusgruppen. Detta i och med att den autistiska pojken 
satt och skrek genom hela intervjun. Denna elev har alltid en assistent med sig men inte under 
intervjun.  
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Resultat och analys 
Den här resultatdelen består utav 17 elevers svar: 9 st flickor och 8 st pojkar.  
I årskurs 4 intervjuas tre flickor och två pojkar, i årskurs 5 fyra flickor och fyra pojkar samt i 
årskurs 6 två flickor och två pojkar. Jag kommer härmed benämna deltagarna efter årskurs 
(4/5/6), kön (F/P) och därefter 1-4 utifrån hur många de var vid intervjutillfället. B är 
beteckningen för min röst. Jag redovisar även en del av elevernas åsikter i diagramform, korta 
dialoger samt enskilda citat. Flertalet teman har framkommit, två av dessa teman är 
huvudrubrikerna; Musik och sång i skolan samt Musik och sång på fritiden. Under dessa 
rubriker finns underrubriker som skiljer sig åt beroende på vad som diskuterades under 
intervjuerna. I slutet av resultatet kommer en sammanfattning. 
 

 

 

Musik och sång i skolan 
Mitt resultat visar att merparten av eleverna anser att musikämnet är roligt, och sången är en 
naturlig del i ämnet. Sång är dock inget eleverna vill prioritera inom musikämnet, utan det är 
främst instrumentspel som bör stå på agendan. Vilket det också gör, eftersom vissa av 
eleverna glömmer bort om de sjungit på musiklektionen eller ej. Frågan var här, hur det känns 
att sjunga på musiklektionen: 

6P1: Det känns bra ändå.  
6P2: På musiklektionen? Det har vi inte gjort än… Eller? 
6P1: Eller jo, vi har sjungt faktiskt.  
6P2: Jag skulle inte gilla att visa min röst.  
6P1: Du kanske inte tycker att den är bra, men andra kanske gör det. Så, det 
är de jag tänker, jag tänker såhär men om nån annan kanske gillar min röst… 
men jag kanske inte gör det. 
 

Det råder delade meningar gällande huruvida att sjunga ensam eller i grupp känns bäst. När 
jag ställer frågan om något borde förändras inom sång i klassrummet så svarar en av eleverna 
på dessa sätt:  
 

4F1: Ja! Jag vill att vi ska sjunga en och en, för det är ganska, jag vågar 
inte sjunga och vi sjunger inte på musiken längre nu.  
B: Gör ni inte? 
4F1: Nä, vi typ ba skriver. 
B: Du sa att du skulle vilja sjunga en och en. Skulle det kännas bättre 
att sjunga själv? 
4F1: Ja, ganska bättre.  

En utav eleverna upplever att hon inte vågar sjunga ut i klassrummet när de sjunger i klassen 
med rädsla utav att höras mest och skulle därför vilja sjunga ensam med musikläraren. En del 
elever är oroliga över att musikläraren inte skall se elevens fulla sångpotential. Medan vissa 
av eleverna uttrycker sig som att klassen finns där som ett stöd om man skulle sjunga fel. Jag 
frågar då vad som känns roligast, att sjunga själv eller med kompisar: 

5F1: Asså, jag tycker att det går bra liksom om vi säger typ som på lucia, 
och vi säger att det bara är jag som hörs men då vet man ju inte vem det är. 
Det är väl mest så att man inte vill bli utpekad. 

Sedan pratar en elev om en klasskamrat som sjunger i tid och otid. 
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Sång tillsammans med andra  
Att sjunga solo t.ex. på skolavslutningen ser merparten av eleverna som något de aldrig skulle 
göra. Oroligheten finns i att de skall sjunga fel (t.ex. ”ta fel toner på fel ställe”) eller kanske 
snubbla när man går omkring på scenen. Eleverna upplever att det är mycket mer som kan gå 
fel om man sjunger solo. Det känns dessutom pinsamt att alla tittar på solisten menar många 
av eleverna:  

 
5F3: Skulle aldrig komma på tanken. Jag kan knappt sjunga för mina 
föräldrar. 

 
6P1: Jag tycker både och är väldigt roligt för man kan ju, sjunga med 
kompisar om dom är på nånting då kan man ju bara hänga på kanske ibland. 
Eller så kanske man vill sjunga själv.  

 
En del av eleverna tycker att det känns bättre att sjunga solo hemmavid. 
 

5P4: Asså det är inte roligt… asså om jag ska uppträda, då är det ju roligast 
att sjunga med kompisar  men annars, hemma och sånt då äre ju att sjunga 
själv. För om jag sjunger fel, när jag sjunger med kompisar, då kommer det 
inte märkas om dom sjunger rätt. 

Att prata på skolavslutningen skulle dock kännas lättare än att sjunga menar några av 
eleverna. Sång tillsammans med kamrater på skolan är avsevärt mycket roligare än att sjunga 
själv anser merparten av eleverna. Stödet från gruppen är ytterst viktigt – men samtidigt skall 
det inte vara för många elever i gruppen, eftersom man syns sämre då menar vissa av 
flickorna. Att däremot sjunga solo på en Youtube-kanal upplever en pojke som lättare än att 
framföra ett liveuppträdande som solist: 
 

6P2: Inte så värst bra. Inte på scen i alla fall. Jag vill bara inte sjunga så. 
Såhär, när man inte ser folks miner när de kollar på. Helst vill jag göra en 
youtube-kanal istället för uppe på scen. 

 

Vem väljer musiken?  
Musikläraren väljer all musik som används inom musikämnet. Detta är alla elever eniga om. 
Eleverna får inte komma med förslag särskilt ofta och gällande detta är inställningen till 
låtarna olika: 
 

B: Rakt av liksom? Ni får inte vara med och bestämma alls eller? 
4F1: Nä men vi kan tycka.  
4F3: Nä men asså, hon tar ju ändå musik som barn gillar. 
4F2: Inte alltid.  
B: Är det bra låtar hon väljer då? 
4F3: Ibland… 
4F2: Inte så ofta. 

5F1: Typ om det är till lucia, eller till skolavslutningen. Då kan vi ibland få 
bestämma vilken vi ska sjunga först.  
5F3: Men aldrig vilka låtar. 
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En del av eleverna anser att det är bra att endast musikläraren väljer låtarna, eftersom annars 
fanns det en risk att det skulle bli sånger med äcklig text. De tycker också att låtarna faller 
under deras musiksmak men det finns även elever som tycker att musikläraren väljer 
”barnsliga” låtar. Inflytandet eleverna har i låtvalen är vilken utav låtarna de skall öva först 
under lektionstiden. Det var även så att de kan få välja någon extra låt. Flera utav pojkarna 
uttrycker att det är jobbigt att de varje skolavslutning sjunger i princip samma låtar, och att de 
varje år behövde öva dessa låtar mycket.  
 

 
6P1: En grej tycker jag är tråkigt. Om man sjunger om samma låt typ hela 
tin varje år. 
6P2: Ja det är inte kul. Eller om man sjunger nån låt som var typ, känd för 
typ, tre år sen å nu så är den typ…  
6P1: ”Vi har pluggat färdigt”… För vi som är äldre, den har ju funnits sen vi 
gick i lekis.  
6P2: Nåra låtar som var jättekänd för typ tre år sen, men när man sjöng dom 
då så är dom inte känd alls. För allihopa tyckte dom var konstig. 
 

”Vi har pluggat färdigt” skriven år 1981 av Ted Rosvall (1952-) har existerat på skolans 
skolavslutningar sedan jag gick på denna skola som elev. Med andra ord sedan ca år 1996. 
Dock påtalar en av dessa pojkar att det är viktigt att tänka på vad publiken vill höra också:  
 

4P1: Det är bra låtar vi sjunger för publiken. Man måste också tänka på vad 
publiken har för smak typ. Asså, det finns ju typ låtar som är för alla. Då ska 
man ju helst ta dom, inte sången man gillar själv. Man måste också tänka på 
publiken. 

 
Tonarterna som väljs ut känns också viktigt för en del elever. Jag frågar eleverna här hur det 
känns att sjunga på musiken: 
 

5F1: Det beror på, om det är en sån här låt när vi kommer upp i höga 
tonarter. Och hur många det är som sjunger.  Det blir lätt så, att typ, ingen 
sjunger högt, så alla sjunger såhära (viskar) å då hör man typ inte att man 
sjunger.  
B: Vilken låt är roligast att sjunga då? 
5F2: Dom man inte behöver sjunga jätteljust på.  
 

Pojkarna i årskurs 6 anser att de tonarter de brukar sjunga i oftast ligger i bröstregistret, här 
kallad ”prat-tonart”. Även fast vissa av pojkarna måste variera sig mellan bröstregister och 
falsett. 

6P1: Det brukar va som vi pratar typ… Igen… 
B: Det är i prat-tonart liksom? 
6P2: För mig är det såhär, ändrande.  
B: Okej, så du måste hoppa mellan olika röster då eller? 
6P2: Inte röster fast ljusnivåer. 
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Eleven som musiklärare 
- Vad skulle du göra om du fick vara musiklärare för en dag? Frågar jag alla elever. Svaren 
jag får är verkligen varierande.  
 

 
Figur 1.1. Musiklärare för en dag 
 
 
Här synliggörs elevernas inställning till musikämnet och hur de ser på sångdelen. Eleverna 
väljer helst att testa olika instrument framför att sjunga. Framförallt pojkarna. Flickorna vill 
gärna också att eleverna skall få göra flera saker (t.ex. rytmer, sång och instrument), under 
samma lektion medan pojkarna endast vill spela instrument. Därav den marginella skillnaden i 
antalet på de olika delarna.  
 

 
5F3: Vi skulle åka till typ, Dubai. För du vet idoljuryn, nån där, han har ju 
skivbolag därnere.  
5F1: Alexander? 
5F3: Ja, dit skulle vi åka å så skulle dom skriva en låt var. 

 
Något som framkommer i intervjuerna med eleverna är att de skulle vilja ha mer inflytande i 
musikämnet. Främst gällande låtvalen. Musikstilen på låtarna är enligt eleverna jätteviktigt.  

 

5P3: Man vill ju för fan inte spela Johnny B Goode, den är ju för fan 
inspelad på 60-talet!  

 

Det är enligt eleverna viktigt att musikläraren är positiv och trevlig samt att undervisningen är 
rolig. Musikläraren bör även kunna sjunga och ge tips samt råd gällande sångundervisningen.  

6F2: Det är precis som att du måste ha en ridlärare som kan rida. 
6F1: Ja och samma sak som att en doktor måste kunna sina kroppsdelar. 

Fokus får gärna ligga på piano och gitarr i instrumentväg, men för den delens skull vore det 
roligt att testa olika blåsinstrument. Att skriva egna låtar skulle även vara välkommet, men 
eleverna vill samtidigt ta bort det skriftliga i musikämnet. Lättare krav på eleverna är även 
något som framförs. 
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När osäkerheten knackar på 
Eleverna påtalar att de ibland känner sig osäkra inom sång. Detta medför att eleverna sjunger 
svagare eller ”lipsyncar” (med andra ord mimar) på musiklektionen.  

 
B: Vad tycker ni om musikämnet? 
5P3: Tråkigt 
B: Tråkigt säger du… Kan du berätta vad som är tråkigt? 
5P3: Allt. Jag kan inte sjunga och sånt. Å det kommer jag aldrig kunna 
heller (Lägger armarna i kors) 
 

Denna elev säger under intervjun upprepade gånger ”finsk hårdrock”, eftersom han lyssnar på 
detta på fritiden, vilket förklarar nästa citat: 

B: Skulle det kännas som att du skulle kunna sjunga bättre ifall det var finsk 
hårdrock? 
5P3: Nä. 
B: Vad skulle man kunna göra för att det skulle kännas bättre då? 
5P3: Inget. Lägga av med musik.  
B: Okej… När ni ska sjunga tillsammans, hur brukar du göra då? Brukar du 
va tyst eller sjunger du ändå? 
5P3: Jag brukar lipsynca, oftast.  
B: Lipsynca… okej…  
5P3: För jag kommer förstöra hela kören ändå.  

Dessvärre får jag inte möjlighet att prata mer med denna elev angående detta (vilket jag tar 
upp senare i diskussionen). Någon/några av eleverna har dessutom blivit tillsagd vid något 
tillfälle, av andra klasskamrater att de sjungit falskt, varpå dessa elever väljer att sjunga 
jättetyst berättar några av pojkarna. Vissa upplever överlag en frustration över att inte ha fått 
öva tillräckligt och att musikläraren ofta sjunger fel vilket skapar förvirring. 

 
6P1: Ja... Det beror på vad det är jag ska sjunga. Om det är nånting jag kan, 
men då kan jag sjung, men om det är ingenting jag kan å då jag ska försöka 
då går det inte så bra. Men jag försöker i alla fall. 

 

Flera av eleverna brukar även ”skojsjunga” för att hantera osäkerheten eller för att helt enkelt 
göra sången roligare. Kan texten tolkas eller sjungas på ett annat sätt så finns det elever som 
väljer att göra det för att tycka sången är roligare.  

 
6F2: Vissa ”skojsjunger”. Asså att man sjunger typ jättelångsamt eller 
jättetyst eller jättehögt eller slamsigt. Alltså bara slamsigt.  
 
B: Brukar ni ta i när hon (musikläraren) säger till? Eller skojsjunger ni? 
4P1: Ibland, kan jag göra det.  
B: Hur kommer det sig att man slamsar, eller skojsjunger då?  
4P1: Jag vet inte… (…)  
4P1: Men typ när vi har slutat sången, då kan vi prata. (…) Det har ju hänt 
att jag har skojsjungt. Asså de… Man kanske tycker att det är en tråkig låt 
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eller nåt som är roligt i texten. Då kan man, typ, komma på att man vill 
sjunga nåt konstigt om det. 
 

Musik och sång på fritiden  
Det skiljer sig var eleverna väljer att sjunga. Både flickor och pojkar sjunger främst i duschen 
(se diagram nedan), men därefter skiljer sig svaren sig åt.  
 

 
Figur 2.1: När sjunger du? 

Flickorna sjunger mer i bilen, när de har tråkigt eller på sitt Instagram-konto. De använder sig 
också mer utav appen Musically än vad pojkarna gör. 

6F1: Till mitt Instagram-konto, för jag har ett konto på Instagram där jag 
sjunger låtar. Jag lägger ut varje vecka men inte denna vecka för att det är 
måndag.  

4F3: Man kan även vara privat och ba ha till sina vänner. För alla som har 
Musical.ly kan se den då, om man inte är privat. Jag är privat nu.  
4F2: Ja, inte jag. 
4F3: Är du inte? 
 

Pojkarna å andra sidan, kunde ibland sjunga för att provocera någon annan eller när det dök 
upp en låt på radion som de kände till. Jag frågade eleverna om de brukar sjunga samt var och 
då svarar pojkarna på dessa sätt: 

5P1: Ja, typ varje gång jag hör en låt som jag känner igen.  
5P4: (…) Jag gör det konstant, för att irritera pappa oftast. 

4P1: Jag sjunger väldigt mycket kan jag säga! På rummet… asså, jag 
sjunger varsomhelst. I köket när vi sitter å äter mat.  
B: Det är liksom närsomhelst? Finns det nånstans där du ABSOLUT 
sjunger? 
4P1: I duschen! (…) När vi sitter å, va hettere, kolla på TV, då kan jag 
också sitta och sjunga. Å då blir *** sur, alltså min syster. 

B: Varför brukar man sjunga då tror ni? 
5P3: För att låta förjävligt! 
B: Hm… för att provocera nån då eller? 
5P3: Mm… 
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Under intervjuerna framgår det att de flesta eleverna har instrument hemma. Dock är det inte 
många utav dessa elever som spelar dessa instrument. Jag har här valt att dela in instrumenten 
i deras grupper: Stränginstrument (gitarr/bas m.m.), klaverinstrument (piano/keyboard m.m.), 
stråkinstrument (fiol/cello m.m.), blåsinstrument (trumpet/trombon m.m.) och 
slagverksinstrument (trumset, percussion). Vissa av eleverna undrar även om olika appar 
kunde räknas till instrument.  

 
Figur 2.2: Instrument hemmavid 

Varpå frågan om hur intresset för sång och musik hemmavid, existerande eller ej, dök upp. En 
del av eleverna tar enskilda instrumentlektioner för kulturskolan, och övar därigenom på sina 
instrument hemma. Av elevernas föräldrar så var det en del av dem som hade tagit 
instrumentlektioner tidigare, enligt eleverna, men inte spelade idag.  

En förälder sysslar fortfarande med musik på fritiden, som trummis i olika band.  
De flesta elever säger att deras mammor är de som brukade sjunga hemma, vid matlagningen 
eller i bilen. Det var inte särskilt många av elevernas närmaste släktingar (föräldrar, syskon, 
mor-/farföräldrar o.s.v.) som sysslade med musik. 

B: Håller någon av era släktingar på med musik? 
4P1: Min morfar håller verkligen inte på med musik, för han är 70 år 
gammal.  
B: Kan man inte hålla på med musik då? 
4P1: Nej. Eller jo, dom lyssnar på musik i bilen.  

 
 

Mångkultur 
Många av flickorna återkommer ett flertal gånger till att språket i sången är viktigt för att 
sången i sig skall uppfattas som bra.  
Det är dock inte alltid nödvändigt att eleverna förstår vad låten handlar om.  

6F1: Ja det är för att jag gillar animé och då är det att, alla intron till 
showerna är på japanska så lyssnar jag på dom, så det är typ som japansk 
punk. (…) 
B: Kan du japanska? 
6F1: Nej, men jag kan lite av intron för jag har lyssnat sönder dom. I alla fall 
en del av dom.  

Förutom japansk musik så pratar flickorna även om att de tycker om att lyssna på albansk, 
turkisk och koreansk musik.  

5F2: Jag gillar turkisk musik.  
5F1: Jag gillar albanisk musik.  
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B: Albansk musik? Hur hittar du det? 
5F1: Asså, jag är väl inte nån som direkt söker på det. (skrattar) Det var väl 
mest för att… Vi har en assistent, eller vad ska jag säga, i lagår’n som 
kommer från Albanien och då har vi varit hos dom ibland och då brukar dom 
lyssna på sån musik. (…) 
5F2: Åh! Koreansk musik! Kolla, min tremänning har börjat lyssna på de, å 
då har jag börjat lyssna på de å det bandet heter K-pop. 

5F2 gillar turkisk musik (detta hörde jag dessvärre inte förrän under inspelningen, eftersom 
flickorna är så ihärdiga att säga vad de tycker under intervjun). I en av intervjuerna framgår det 
även att flickorna tycker det är jobbigt när deras syskon, som inte kan prata engelska ännu – 
försöker sjunga engelska låtar. Flickorna i årskurs fyra anser att språk- samt 
stavningsinlärning kan ske med hjälp av sång: 

4F1: Ja, man kan faktiskt lära sig typ engelska eller nånting sånt i låtar. Kan 
kan man. Och hur stavas det när man går i lekis.  
B: Ja just det, hur tänker du då? 
4F1: Ja, man lär sig mer olika låtar, asså typ, om man söker på Youtube kan 
man lära sig engelska, hur man stavar orden.  

Med lekis menas här förskoleklass.  

5F4: Engelska låtar låter bättre tycker jag.  
5F2: Men rap på engelska blir inte bra.  
5F1: Svensk rap är bättre.  

 
Språket i sångerna är inget som kommer upp naturligt i intervjuerna med pojkarna. Jag väljer 
till slut att fråga dem vad de anser om text, varpå jag snabbt kan utröna att det inte är särskilt 
viktigt, förutom om låten verkligen ska sprida ett budskap. Dock anser inte alla pojkar samma 
sak… 

B: Är text i sång viktigt eller oviktigt? 
5P3: Oviktigt. 
5P1: Det är viktigt, för annars blir det knappt nån sång, då blir det bara 
melodi.  

 

 

TV-program som inspiration  
Alla flickor utom en tittar dagligen på tv-programmet Idol.  

 
Figur 2.3. Tittar du på TV-programmet Idol? 

Favoriten bland idolerna är i 4F artisten Vanja Engström eftersom hon enligt flickorna är sig 
själv och gör sina uppträdanden roligare än andra idol-artister. Dessutom sticker hon ut med 
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sin stil och sysslar mycket med Youtube. Vanja är 18 år gammal och hon beskriver sig själv 
som icke normativ den kvällen efter hennes sista uppträdande i programmet. Hon uttrycker 
även att hon älskar att väcka debatt, provocera folk samt ”bryta jantelagen”. Att klä sig som 
man vill och se ut som man vill är enligt Vanja okej så länge man inte skadar någon. 
Flickorna medger även att det finns också andra artister som är ”ganska duktiga”.  
Dock ses inte Idol som det bästa programmet utav alla flickor: 
 

 
6F1: Tja… ja jag såg på Idol i fredags. 
B: Vad tycker du om artisterna där då? 
6F1: Tja, dom är bra men det sög verkligen att Aida inte kom 
med. För jag störde mig jättemycket på det, jag störde mig på 
det i två veckor. För hon var ju skitbra. (vänder sig mot 6F2) 
6F2: Ja fråga inte mig. 
B: Du tittar inte på Idol? 
6F2: Nä, jag tittar på Talang.  
 

Majoriteten av pojkarna är dock inte lika intresserade av tv-programmet som flickorna. I alla 
fall utger de sig av att inte ha något intresse för det: 

 

B: Brukar ni se på Idol? 
5P3: Eh, aldrig! Inte i år. Förra året bruka jag se på Idol asså varenda gång, 
men jag har så mycket att göra nu (svammel) vi behöver spela Fort Knight, 
vi ha FIFA, NHL, jag behöver titta på Youtube, gå ut med hunden, (…) 
B: Okej… vad tycker ni om Idol då? Vad är bra och vad är dåligt med Idol? 
5P2: Allt.  
5P4: Ja, jag gillar han killen som har typ världens längsta hår. Det står rakt 
upp.  
5P3: Jag gillar han, han spanjoren. Han är cool. 
5P4: Vem e de? 
5P3: Gonzales…   

5P3 säger här att han aldrig tittar på Idol. Ändå känner han till ”latin” Gonzalo Flores. Han är 
27 år gammal och kommer från Norrköping skriver journalisten Marie Karlsson (2018). 
Oftast sker tittandet när ”det inte finns något bättre” påstår en del av pojkarna. De första 
programmen (uttagningen) är mer intressant än de resterande. En del av pojkarna anser att det 
händer för lite i de övriga avsnitten och mycket av programmet går ut på att se publiken 
applådera eller reklamavbrott. 
 

6P1: Det är också för att… (suckar)  ja, jag inte… eller jag vet faktiskt inte, 
jag ba gillar inte å titta på de, ba… ja känner ba neej, ibland, kan jag tycka 
att det inte e roligt att titta på de. Men vissa program, jag vill att det händer 
mycket när musiken kommer eller nånting, eller ja gillar det på film.  
B: Å det känns som att det inte gör det i Idol? 
6P1: Nej. Asså, det blir typ bara att dom står där och sjunger.  
6P2: Jag brukar inte kolla det, bara för att, asså mest för att det de är för 
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mycket reklam och för mycket strunt-tid som dom typ inte gör nånting som 
dom typ visa publiken klappa.  

Dock svarar en av pojkarna att han brukar titta på Idol. En fördel med programmet, enligt en 
pojke, är att man ibland får höra, för eleven, ny musik vilket kan skapa nya musikaliska 
infallsvinklar. En av flickorna anser att juryn är vad som gör programmet bra. 
 

B: Vad är det som gör Idol bra då? 
5F2: Dom sjunger och det är kul. 
5F4: Jag gillar William Segerdahl.  
5F3: Juryn!  

 Melodifestivalen och Eurovisionfestivalen är något som kommer upp naturligt i intervjuerna.  

6F1: Eurovision är bra, men jag var inte överens med Europa om att Netta 
var bäst.  
6F2: Näää 
6F1: Men dom röstade ju för att det var för MeToo-rörelsen 

En av flickorna påtalar även att låtarna från festivalerna lätt blir uttjatade. 

 

Dataspel  
Pojkarna å andra sidan, återkommer istället ofta till dataspel. Det är oftast där de väljer att 
antingen lyssna på sin musik eller att sjunga när spelet tar för lång tid att ladda.  
En av pojkarna tar upp spelet VR Chat, och hur han brukar gå in i spelet för att ställa sig på 
scenen och försöka sjunga en påhittad låt: 
 

6P2: Ja, såhär, jag brukar ibland försöka komma upp på scenen fast då, då 
när jag försöker säga det… Allihopa pratar men… Såhär jag försöker komma 
upp på scenen fast då håller allihopa på att prata.  
B: Scenen i spelet alltså? 
6P2: Ja, då finns det nån scen som man kan gå upp på i en viss värld. Men 
håller allihopa på att prata så då försöker jag säga hum-hum (harklar sig) 
ibland, fast då kollar allihopa som jag ska säga nånting (skrattar)… Då blir 
det jättekonstigt.  

Under en av intervjuerna återkommer låten ”Jag är sämst på Fort Nite” ständigt i form av att 
en elev sitter och sjunger denna medan jag pratar med pojkarna. Denna låt är en parodi av 
Katy Perry’s ”Firework” och finns på Youtube. Texten handlar om en person (sångaren) som 
är enligt honom dålig på spelet och på vilket sätt. Filmatiseringen är från när han spelar spelet. 
Denna låt pratar flera elever om. Detta kan tyda på att kopplingen mellan dataspel/tv-spel och 
musik är stark för vissa av pojkarna i mellanstadiet.  
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Musical.ly och Smule 
Musical.ly, eller TikTok som det numera heter, är en app som många av flickorna i årskurs 4 
och 5 använder flitigt. Danielsson (2016) skriver att appen används genom att användarna 
spelar in en 15 sekunder lång musikvideo till sina favoritlåtar. Därefter delar de sina videos 
med sina vänner och till de andra användarna (om hen är offentlig). Innan videon publiceras 
så kan tempo på låten, eventuella filter och huruvida videon skall spelas upp baklänges eller ej 
väljas. Det går även att välja om användaren vill sjunga duett med någon.  
Musical.ly används även som en inspiration till att finna nya musikaliska infallvinklar utav 
dessa elever. 

 
4F2: Jag tänker på Musical.ly. 
B: Musical.ly? 
4F3: Mm, det är en app! 
4F2: Som man kan dansa åsså är det såhär en massa sånger. 
4F3: Å det brukar jag gå runt och sjunga på när jag fått den i hjärnan. 
B: Jaha, men vad är det för app? Står det noter eller är det texter eller vad? 
4F3: Nä, man bara står och dansa. 
4F2: Man kan liksom ha ett flöde, åsså, kan man kanske höra en låt som man 
gillar då gör man den, åsså kan man lägga ut den… 
4F3: Där brukar musiken stå också vad den heter så kan man… Om man 
tycker den är bra så kan man ju söka upp den på spotify eller youtube.  

Frågan ställdes till pojkarna ifall de kände till någon sångapp, men aldrig nämndes Musical.ly, 
eller TikTok. Den sångapp som dök upp i konversationerna med pojkarna var appen Smule. 
Endast en av pojkarna nämner denna. Denna app påminner en aning om Musical.ly, men med 
den skillnaden att här kan man (med tur) få möjligheten att sjunga duett med en känd artist.   

 

Kör – inget självklart 
Ingen utav dessa sjutton elever sjunger i kör på fritiden.  
Anledningarna till varför de inte sjunger i kör varierar; Orken finns inte, vet ej, roligare att 
sjunga endast två-tre st m.m. Många av eleverna anser att körer endast sjunger gamla sånger, 
med andra ord inte något av det modernare slaget. ”Gammaldagsmusik” är ett ord som 
används ofta av eleverna när vi samtalar om kör. 
 

4P1: Asså, jag har inte riktigt intresse av de att sjunga i kör. Asså jag 
sjunger, hur ska jag förklara som… 
4P2: Ja, jag går redan i simning och jag vill ha lite fritid kvar i alla fall.  
4P1: Det är typ det, jag går också i hockey. Och då vill man ha lite fritid 
över men typ… Asså jag vill inte gå på typ nån träning för å träna på att 
sjunga i kör. Jag vill typ… ba sjunga hemma. 
 

5F2: När jag tänker på kör så tänker jag såhär inte att dom sjunger nå hiphop 
eller pop utan jag tänker att dom sjunger… såhär… väldigt såhär… (rynkar 
på näsan)  
B: Gammeldags? 
5F2: Ja exakt. 
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5F1: Asså… jag gillar inte såna där gammaldagsa låtar och det känns väl 
mer som att kör, då sjunger man mer sånt åt det hållet, eller opera . Plus att 
jag tycker det är roligare att sjunga två, tre stycken. För ibland hörs man inte. 

Vad som skulle göra att eleverna utvecklar ett större kör-intresse hade varit om de vetat av en 
kör i närheten som sjunger modernare låtar och att de känt någon av medlemmarna i kören. 

B: Vad skulle göra att ni kanske ville börja sjunga i kör?  
5F1: Man kanske var på nåt körhus, eller man kollade när nån kör sjöng å så 
sjöng dom nån bra låt å så var dom bra. Jag skulle inte vilja börja om det var 
såhär, alla sjunger samtidigt på typ ”Blinka lilla stjärna”.  
B: Skulle du kunna tänka dig att börja i en kör? 
5F4: Ja, men det är nog jag som kommer vara dåligast. Jag kan knappt 
skrika för att min röst hackar typ.  

En utav dessa flickor berättade även att hon går i artistskola på fritiden i grannkommunen två 
gånger/vecka. Denna fanns tidigare i denna kommun men lades ned. På artistskolan finns det 
tre inriktningar; Singers, Singers Solo och Singers Artist. Det som skiljer dessa åt är hur 
många solo-låtar man får vid de olika uppträdanden som sker då och då. För att avgöra vilken 
av inriktningarna man tillhör får eleverna genomgå audition för idol- & talangcoachen. På den 
skolan övar man scennärvaro och sångteknik tillsammans med olika coacher. Jag frågar 
eleven om de någonsin sjunger tillsammans: alla elever på artistskolan, vilket hon svarade ja 
på. Men det var ingen kör ansåg hon.  

Utav föräldrarna till dessa elever var det en mamma som sjöng i kör och en mamma som 
sjungit i kör. Mor-föräldrarna till två elever sjöng i kör.    
 

Improvisation och skapande 
Att improvisera fram egna låtar med hjälp av sång är något som visar sig vara vanligt bland 
eleverna. Jag frågar här 4F3 varför hon tycker om att sjunga när hon går hem: 
  

4F3: Ehm… Kan va tråkigt ibland, man känner för det.  
B: Okej… blir det roligare om man sjunger då eller? 
4F3: Mm… Jag hittar typ på egen musik. 
B: Jaha! Är det på nåt låtsasspråk då eller? 
4F3: Nä, på svenska.  

 
Detta brukar oftast ske när eleverna är ensamma och texterna de improviserar fram brukar då 
handla om t.ex. hur dagen har varit eller vad som sker just nu. Sången används också för att 
uttrycka känslor menar vissa av eleverna:  

 
 

6P2: Jag brukar försöka hitta på nån såhär typ korkad sorts rap och bara 
skämta runt ungefär. 
6P1: Eller så kan jag bara hitta på en egen låt och börja sjunga. 
B: Jaha okej! Vad spännande! När gör ni det då?  
6P2: Vi brukar bara såhär, jag brukar i alla fall såhär säga nåt ord, försöka 
hitta nåt annat ord som rimmar och fylla på ord därimellan.  
6P1: När jag är ute och går kanske så kan jag sjunga lite för mig själv.  
B: Har ni gjort så länge? 
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6P2: Rätt så länge.  
6P1: När jag blir arg så kan jag tänka på nåt så jag blir, slappnar av på nåt 
sätt. Sjunger ut min ilska. 

Det händer även att eleverna skriver egen musik hemma. Oftast på engelska, eftersom 
eleverna anser att texten låter bättre på engelska.  
 

5F4: Häromdan, eller det var för typ två veckor sen, då så testa jag att skriva 
en engelsk låt, en låt på engelska. Men det är ju svårare än man tror, så jag 
kom bara fram till refrängen. 
5F1: Men på engelska då låter det ju bra när man sjunger de. Men skulle 
man översätta det till svenska så låter det... 
5F2: Som engelska låtar dom låter jättekonstigt om man översätter dom till 
svenska. Engelska låtar låter bättre.  

 

Sammanfattande kommentar 
Merparten av eleverna anser att musikämnet är roligt, och sången är en naturlig del i ämnet. 
Sång är dock inget högprioriterat hos eleverna, instrumentspel ses som roligare. Intervjuerna 
utmynnade ofta till att handla om instrumentspel. Pojkarna vill främst spela instrument medan 
flickorna vill både sjunga, spela och skriva musik. Merparten av eleverna tycker främst om att 
sjunga i grupp, eftersom risken för att ”skämma ut sig” är lägre då man inte hörs lika mycket 
som om man skulle sjungit solo. Därefter finns det elever som både sjunger svagare än övriga 
i klassen, elever som ”lipsyncar” och elever som är oroliga att musikläraren inte skall höra 
deras fulla sångpotential. Att ”skojsjunga” är även något som är ganska vanligt. En del av 
eleverna anser dock att det är roligt att sjunga solo hemma, då främst i duschen. Både flickor 
och pojkar använder sång för att improvisera fram egna låtar. Pojkarna sjunger också ibland 
för att provocera. Musikintresset hemma överlag var inte stort. Flickorna hämtar gärna 
inspiration till musik från andra länder, pojkarna från dataspel. TV-programmet Idol är 
populärt hos de flesta flickorna, pojkarna är inte lika intresserade – åtminstone utger de flesta 
för att inte vara det. Musikläraren väljer enligt eleverna de flesta låtar som skall arbetas med i 
klassrummet. Elevernas inställning till detta är skiftande. Varje skolavslutning sjunger de 
ungefär samma låtar. Detta uttrycker en del av pojkarna som jobbigt. Tonarterna på låtarna 
känns också viktigt för en del elever. Ingen av eleverna sjunger i kör på fritiden. Flickorna 
skulle kunna överväga att börja i kör om låtarna var moderna och eleven kände någon i kören. 
Pojkarna sa blankt nej. En del av flickorna använder sig av appen Musical.ly. 
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Diskussion 
Utifrån intervjuerna med eleverna har det framkommit olika teman som jag diskuterar vidare 
nedan. De teman som jag nu lyfter från resultatet är likheter/skillnader mellan pojkar och 
flickor, synen på ensemblespel och/eller sång, sång på fritiden och elevernas inställning till 
sång i skolan. Avslutningsvis ger jag praktiska förslag såväl förslag på framtida forskning.   

 

Flickor/Pojkar 
Likheterna mellan flickor och pojkar är att de flesta, sjunger främst i duschen. Bland både 
flickor och pojkar finns de som aldrig skulle kunna tänka sig att sjunga solo på skolan, de 
flesta ur båda grupperna trivs med att sjunga i grupp. Att däremot sjunga ensam hemma ser de 
flesta av både flickor och pojkar som lättare. Det är även ganska vanligt att man improviserar 
genom sång, bland både flickor och pojkar. Ingen utav flickorna eller pojkarna sjunger i kör 
på fritiden. En del av flickorna skulle däremot kunna tänka sig att göra det, om kören sjöng 
moderna låtar och det fanns någon vän med i kören. Vilket gör att vi kommer till skillnaderna 
mellan de tu. Flickorna lyssnar gärna på musik från andra länder, såsom Turkiet, Albanien, 
Japan. Ofta har de hittat dessa olika låtar med hjälp av Musical.ly, någon bekant eller via 
YouTube. Medan pojkarna finner sin musik via dataspel, YouTube och bekanta. Där finns två 
gemensamma nämnare: Bekanta och YouTube. Pojkarna verkar vara mer intresserade av 
musik än sång – med tanke på att musiken som finns med i olika tv-/dataspel oftast är 
instrumental. Flickorna utövar sång för att skapa en god stämning för sig och andra. I 
materialet framkommer att två av pojkarna sjunger för att irritera sin omgivning. Hentschel 
(2017:236) såg i sitt resultat att de pojkar som inte sjunger maskulint riskerar att bli 
trakasserade och sedda som homosexuella men detsamma gäller inte flickorna. Detta kan vara 
en bidragande orsak till varför elevernas inställning till sång skiljer sig åt.  
 

Mångkultur – om flickorna får bestämma 
I resultatet framkommer att flickorna gärna lyssnar på albansk-, turkisk-, norsk- och japansk 
musik. Detta var ingenting jag kände till sedan tidigare. Tittar jag tillbaka hur bemötandet 
varit när jag spelat upp musik från andra länder i klassundervisningen har det bemötts på ett 
annat sätt. Främst då från pojkarna. För ca tre veckor sedan spelade jag musik från ett 
afrikanskt land, vilket bemöttes med skratt och en tydlig osäkerhet bland pojkarna i årskurs 
fem. Hur kommer det sig? I läroplanen för musikämnet står det att eleverna skall lära sig om 
”konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska 
karaktärsdrag” (Skolverket 2016:159) – spännande om musikläraren då ger eleverna mer 
inflytande när det kommer till att hantera den delen av ämnet. Elevdeltagande kan beskrivas i 
tre olika nivåer; medinflytande, medbestämmande och självbestämmande (Jensen, Jensen & 
Løw 2011:63). Medinflytande kännetecknas av att läraren har elevens intressen och 
synpunkter i åtanke, men eleven blir inte direkt tillfrågade – som de blir när eleven är 
medbestämmande. Självbestämmande ger obegränsat inflytande. Om musikläraren i denna 
studie hade intervjuats, kanske det visat sig att eleverna haft ett dolt elevinflytande. 
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Ensemblespel och/eller sång 
Det råder inget tvivel om att eleverna, och främst då pojkarna, vill spela instrument när det 
kommer till musikämnet i skolan (se figur 1.1). Flickorna kände sig mer villiga att testa olika 
saker inom ämnet. Då även sång. Det verkar också som att eleverna i årskurs 6 främst spelar 
instrument på lektionen. Medan det i årskurs fyra främst verkade vara sång på 
musiklektionerna. Som relativt erfaren musiklärare tänker jag då, varför det ena eller det 
andra? Jag har upplevt att sångdelen utav ämnet fungerar alldeles ypperligt om eleverna får ha 
ett ”rullande ensembleschema”. Det innebär att eleverna byter instrument, bas, trummor, 
gitarr, piano och sång, efter ett schema. På detta sätt kan eleverna förbereda sina sångdelar 
såväl enskilt som i ensemble.    

 

Sång på fritiden 
Bjørkvold skriver att barnens spontansång riktar sig, med kraft och styrka, både utåt och inåt 
och här finner vi dess viktigaste emotionella funktion: Den skapar möjligheter att känna sig 
själv på djupet och kan dessutom fungera som medium för känsloyttringar som också 
involverar andra (Bjørkvold 2005:80). Jag tänker naturligtvis här på dessa elever som 
spontansjunger när de går hem från bussen eller sitter vid middagen. Eller eleverna som valde 
att sjunga för att provocera – det vill säga för att förmedla sina känslor. Bjørkvold skriver att 
spontansång har en terapeutisk funktion eftersom den kan fungera som en extra ventil för att 
underlätta kommunikationen. Detta är något som även eleverna har upplevt, då en av elever 
säger till exempel att han sjunger ut sin ilska (se sid. 37) 
 

Multimediekultur i elevers identitetsskapande 
Hur påverkas elevers identitetsskapande utifrån denna multimediekultur som vi idag lever i? 
Ungdomarna i Bergmans forskning tog även de, precis som vissa av eleverna i denna studie, 
avstånd från Idol-programmet, men enligt henne behöver detta inte betyda att ungdomarna 
aldrig tittar på dem eller är oviktiga för dem. En av pojkarna i denna studie svarade direkt att 
han aldrig såg Idol, men efter en stund pratar han ändå om en av sina favoriter i årets 
program: Innehar programmet numer en ”töntstämpel”? Bergman (2009:61) påstår 
programmet fyller en viktig funktion som samtalsstoff i den dagliga samvaron med 
kamraterna.  
Eleverna är till viss del väldigt insatta i vad som sker i samhället. Jag tänker då på eleven i 
årskurs sex – som förstod att Netta blivit framröstad på Eurovision Song Contest (ESC) 
eftersom det var starkt sammankopplat med MeToo-rörelsen som skedde år 2017. Denna 
rörelse handlade om att kvinnorna skulle berätta om eventuella sexuella trakasserier m.m. som 
de blivit utsatta för. Låten som vann ESC 2017 hade förmodligen stark anknytning till detta. 
”I’m not your toy, you stupid boy” är första raden ur den israeliska vinnar-refrängen. 
Pojkarna pratade inte särskilt mycket om tv-program utan där låg fokus först och främst på 
dataspel i olika former.  
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Elevernas inställning till sång i skolan 

Osäkerheten 
Vad gäller osäkerheten som existerar hos en del elever tänker jag direkt på det latinska 
ordspråket (här översatt): ”Upprepning är inlärningens moder”. Eleverna påtalar flera gånger 
under intervjuerna att de sjunger sällan, och min fundering är hur de skall kunna bli bättre och 
säkrare på att sjunga när de inte övar? Fokus i musikämnet i dagsläget ligger just nu på 
instrumentspel, och detta övar de i princip varje vecka. Sång övar de enligt eleverna i 
samband med skolavslutning, Lucia eller jul. Vilket ger mer säkerhet på instrument, mindre 
på sång. Detta kan även kopplas till Scheids avhandling. Skolkörer övar inför avslutningar 
och evenemang, och har inte som musikskolan och olika kyrkors ungdomskörer en 
kontinuerlig verksamhet under hela terminen (Scheid 2009:67).  
Pojken som tyckte att sång var ”förjävligt” var också den pojke som oftast lipsyncade. 
Hentschel skriver i sin diskussion att mima (lipsynca) har två skilda syften. Dels, för att visa 
att de deltar i klingande sång trots att de inte gör det. Dels, för att visa att de deltar visuellt i en 
sångsituation där de nyligt deltagit i klingande sång (Hentschel 2017:211). Min spontana 
tanke är att avdramatisera sången. Gör en lek av det! Flickorna i årskurs fem tycker att det 
känns mindre otäckt att sjunga med mikrofon än utan när de var på fritidsgården. Detta 
eftersom det var karaoke och eleverna upplever sången roligare med mikrofon. Eller att testa 
tävlingar, inte som Idol, men kanske som tv-programmet ”Så Ska Det Låta” eller ”Dobidoo”. 
Vad gäller den sångsvaga pojken i årskurs fem tror jag att en lagtävling skulle kunna stödja 
honom – han spelar dessutom en lagsport, så tävling kanske faller sig naturligt för honom. 
Att dessutom samtala med eleverna om vad som kännetecknar en bra sångare och hur man 
utvecklas till detta lär även det vara något att testa. Eleverna vill gärna uttrycka sig i 
intervjuerna om vad de anser om de olika artisterna i Idol, men ingen utav dem talar om vad 
som har gjort att dessa artister står på just den scenen. Överlag kändes det som att det absoluta 
synsättet på musikalitet (Lilliestam 2009:189) lever kvar. Antingen är man sångare eller så är 
man det inte och kan aldrig blir det heller. Detta visar sig extra tydligt när frågan om solosång 
väcks. Nästan ingen utav eleverna överväger det. Hentschel ser i sin avhandling att sång ses 
som något känsligt eller jobbigt att genomföra, som något att våga eller inte (Hentschel 
2017:139). Även i denna studie tycks resultatet vara liknande. Jag anser även att osäkerheten 
är tydlig i samtalet med en av intervjugrupperna, när frågan om Idol dyker upp.  

 
Kör tycks också inneha en töntstämpel. Eller ”gammalstämpel” kanske är ett mer passande 
uttryck. Ingen utav informanterna sjunger i kör. Förutom en flicka i årskurs sex, men hon vill 
inte medge att det är en kör. De övriga flickorna anser att körer endast sjunger gamla låtar, 
men några av eleverna skulle ändå kunna överväga att testa kör om någon bekant finns i 
kören. Pojkarna överväger inte kör överhuvudtaget. Detta är väldigt intressant: Vad beror det 
på? Är flickorna mer öppna med sin identitet?  Jag tänker också på att flickorna kunde brista 
ut i sång lite överallt hemmavid, medan pojkarna inte gjorde det. Eller uppgav inte det. Ingen 
av föräldrarna sjöng i kör. Vilket kanske kan betyda att föräldrarna har ett starkt inflytande i 
barnens musikaliska intresse. Skulle fler föräldrar sjunga i kör så kanske den tråkiga stämpeln 
från körverksamheten försvinner? Det kanske också skulle bli mer okej även för de osäkra 
pojkarna att sjunga om de hade föräldrar som sjöng?  

 

 



29 
 

Tips från ”coachen” 
Jag bad eleverna ge tips på hur man skall hjälpa elever som inte vågar eller vill sjunga - solo 
eller i klass. Tydligt är att låtvalet är viktigt. Eleven behöver få mer inflytande i de sånger som 
utses, för att det skall bli mer roligt och ”hemma” för eleverna. Låten skall dessutom ha en 
tydlig koppling till en bra artist eller ett bra band. Att kontrollera att eleverna inte anser att 
något var pinsamt med låtarna var även det viktigt. Musikläraren har en viktig roll för 
eleverna – att markera tydligt om någon blir retad för sin eventuella blyghet samt försöka 
hjälpa eleverna att få bättre självförtroende. En elev gav som förslag att elever kanske hellre 
vill spela in sin sång enskilt för att därefter spela upp inspelningen för musikläraren. Då skulle 
musikläraren kunna ge mer råd och stöd att utveckla elevens sång och därigenom skulle 
eleven förhoppningsvis undvika den oro som kan finnas för att sjunga i klass eller enskilt för 
musikläraren.  

Tonarter är också viktigt, för att eleverna inte skall få sjunga allt för pipigt eller hoppande 
menar eleverna. Blomqvist (2018:25) ser i sitt examensarbete att förskolelärare utgår från 
deras egna röstlägen och tonarter, vilket resulterar i att barnen väljer en annan tonart som 
känns bättre för dem.  

Enligt Scheid (2009:95) finns det två sorters lärare som eleverna uppskattar: ”den ödmjuke 
läraren” och ”den hängivne läraren”. Den ödmjuke läraren ger eleven tid att förklara sig och 
utgår från elevers tidigare kunskaper och intressen. Den hängivne läraren ”brinner för 
någonting”, är väldigt kunnig inom ett eller flera områden och framför allt stöder eleverna i 
deras musikaliska strävanden. En sådan lärare skapar, enligt Scheid, intresse för olika 
musikstilar och musikevenemang samt entusiasmerar eleverna till att pröva och utveckla sitt 
spelande. Vad dessa båda lärarroller har gemensamt är att de ”ser” eleven.  

 

Framtida forskning 
Det vore relevant att komplettera denna studie med att studera hur elevers inflytande förändrar 
lärosituationen gällande mångkultur och mångfald. Kan eleverna utveckla språket med hjälp 
av sång och musik? Kanske ett samarbete med svenska/engelska kan hjälpa elevers 
språkinlärning? En ytterligare effekt av detta skulle kunna vara att eleverna har lättare att 
själva sjunga och ta ton. Vilket även innebär att jag som musiklärare får kännedom om vilka 
tonarter de vill sjunga i. Sedan undrar jag: Om musikläraren väljer för sig en bra tonart utan 
att tänka på barnens röster (så att barnen sjunger i en annan tonart) – hur påverkas deras gehör 
och synsätt på sång? 
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Bilagor 

1. Brev till vårdnadshavare 
Sång i skolans värld 

Beatrice Eriksson heter jag och arbetar som musiklärare på *** Kulturskola. Förutom att jag undervisar 
musik i klass på en annan skola i kommunen brukar jag även befinna mig på ert barns skola som 
pianolärare. Jag studerar sedan år 2012 vid Umeå Universitet för att få min lärarlegitimation, och detta är 
mitt examensarbete. Denna handlar om elevers olika inställning till sång i musikämnet. Syftet är att 
undersöka elevernas tankar angående detta. 

I undersökningen planerar jag att tillfråga 24 elever på samma skola – 12 pojkar och 12 flickor. Jag planerar 
att välja dessa ur årskurs 4, 5 och 6. Dessa elever kommer att intervjuas i grupper utifrån pojke/flicka och 
årskurs. 

Jag kommer att möta upp eleverna på skoltid och träffa dem i ca 30-45 min i ett rum på skolan.  
Frågorna som kommer att ställas handlar om sång och musik och elevernas inställning till detta. 

När examensarbetet är klart kommer det finnas möjlighet att ta del av det om intresse finnes, på Umeå 
Universitets hemsida; www.umu.se 
 

Ditt barn tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 Jag utgår från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer.  
Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt. Barnet kan när som helst avbryta intervjun och därmed 
sitt deltagande. Vid intervjun kommer eleverna spelas in på ljud. 

Allt material som inkommer hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut. 

Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare för mer 
information.  

 

Beatrice Eriksson 070 *** ** ** ******@hotmail.com  

Manfred Scheid 090 *** ** **  ******@estet.umu.se 

 
Om ni som vårdnadshavare godkänner att jag intervjuar ert barn vill jag att ni undertecknar detta intyg 
nedan och återlämnar det till mentor eller skolans musiklärare senast XX/XX.  

 

 

Jag tillåter att mitt barn blir intervjuad i denna forskning.  

 

Barnets namn: ………………………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavares underskrift:…………………………………………………………………… 
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2. Brev till skolan 
Sång i skolans värld 

 

Beatrice Eriksson heter jag och arbetar som musiklärare på *** Kulturskola. Förutom att jag 
undervisar musik i klass på en annan skola i kommunen brukar jag även befinna mig på er skola som 
pianolärare.  
Jag studerar sedan år 2012 vid Umeå Universitet för att få min lärarlegitimation, och jag skall nu 
skriva mitt examensarbete. Denna handlar om elevers olika inställning till sång i musikämnet. Syftet är 
att undersöka elevernas tankar angående detta. 

I undersökningen planerar jag att tillfråga 24 elever på samma skola – 12 pojkar och 12 flickor. Jag 
planerar att välja dessa ur årskurs 4, 5 och 6. Dessa elever kommer att intervjuas i grupper utifrån 
pojke/flicka och årskurs. 

Jag kommer att möta upp eleverna på skoltid och träffa dem i ca 30-45 min i ett rum på skolan.  
Frågorna som kommer att ställas handlar om sång och musik och elevernas inställning till detta. 

När examensarbetet är klart kommer det finnas möjlighet att ta del av det om intresse finnes, på Umeå 
Universitets hemsida; www.umu.se 

Jag undrar härmed om denna undersökning kan äga rum på ****skolan? 

Jag anser att ****skolan vore rätt val eftersom jag inte är deras ordinarie musiklärare men många av 
eleverna känner ändå till mig.  

Eleverna kommer att få ett brev hem, där vårdnadshavare skall underteckna eftersom barnen är under 
15 år. Jag utgår från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer.  
Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt. Barnet kan när som helst avbryta intervjun och 
därmed sitt deltagande. Vid intervjun kommer eleverna spelas in på ljud. 

Allt material som inkommer hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut. 

Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål.  

Veckoplaneringen ser ut som följer 

Måndag v. 39   Eleverna får brevet med sig hem 

Fredag v. 39  Sista dagen för inlämning av brevet (denna lämnas till mentor eller 
  musikläraren) 

Tisdag v.40  Tre - fyra st intervjuer genomförs 

Måndag v.41  Två – tre st intervjuer genomförs 

 

Vad gäller tider för dessa två intervju-dagar så är ni välkomna att bestämma detta så att det fungerar 
med ordinarie undervisning. 
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3. Intervjuguide 
A. Bakgrundsfrågor 

1. Vad lyssnar ni på för sorts musik? 

2. Vilka band och artister gillar ni? 

3. Finns det någon eller några som ni tycker är jätteduktig på att sjunga? Vem/Vilka? Varför?  

4. När brukar du lyssna på låtarna?  

5. Brukar ni se på Idol? Vad tycker ni om Idol? Finns det någon i årets Idol som ni tycker om?  

6. Sjunger ni? Var sjunger ni? Varför blir det där? 

7. Vilka låtar är roligast att sjunga? 

 

B. Kör-frågor 

1. Är det roligast att sjunga själv eller med en eller flera kompisar? 

2. Vad tycker ni om det? 

3. Sjunger någon av er i kör? Hur kommer det sig?  
 
4. Vad brukar ni sjunga för låtar tillsammans med kompisar ”i kören”?   

5. Sjunger någon av era föräldrar i kör? Hur kommer det sig tror ni? 

6. Spelar eller sjunger någon/några av era föräldrar med någon form av musik? På vilket sätt? 
Vilka instrument? 

7. Lyssnar ni mycket på musik hemma? 

 

 

C. Musikämnet 

1. Vad tycker ni om musikämnet?  

2. Hur känns det att sjunga på musiken? Hur kommer det sig? 

3. Om ni fick vara musiklärare för en dag, hur skulle ni vilja göra då? 

4. Hur skulle ni göra för att få fler elever att sjunga? 

5. Finns det något ni skulle vilja förändra när det kommer till sång inom musikämnet? 
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4. Elevernas mindmaps 

Pojkarna 
Blå är årskurs 4, grön är årskurs 5 och turkos är årskurs 6.  
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Flickorna 
Lila är årskurs 4, röd årskurs 5 och mörkgrön årskurs 6. 
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Samtliga 
Här är flickorna lila färg och grön färg är pojkarna. 

 


