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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om musiken i klassrummet. Arbetet behandlar musikundervisning och 
musik i övriga ämnen. Huvudsyftet med detta arbete har varit att ta fram en enkät för att ta 
reda på hur några elever förhåller sig till musik och musikundervisning. Enkäten tar upp 
elevers förhållande till musik i hemmet, i musikundervisning samt den övriga undervisningen. 
Denna enkät har sedan använts för att genomföra en undersökning av tre klasser i år sex. 
Enkäten har utformats utifrån vald litteratur, som bland annat tar upp hur människan förhåller 
sig till musiken, hur vi påverkas av musik samt hur barn påverkas av miljön i skolan. 

Enkätsvaren har sedan analyserats och resultatet sammanställts klassvis. Resultatet visar att 
musik är viktigt för eleverna men att musikundervisningen kan behöva förändras för att passa 
eleverna bättre. Bland annat kommer Sundins olika arbetssätt från litteraturstudien in i detta. 
Samtidigt har resultaten visat att enkäten behöver struktureras om på vissa frågor och det kan 
behövas några frågor till för att få så fullständigt resultat som möjligt. 

Diskussionen har skett både enskilt för varje klass och generellt kring det totala resultatet. 
Framförallt har jag kommit fram till att förhållandet mellan klasserna och musikläraren skulle 
kunna bli bättre genom att låta eleverna bli mer involverade i planerandet av undervisningen. 
Det verkar även som att klasslärarens inställning till musik påverkar eleverna. 

Jag har till sist tagit upp förslag på hur lärare på olika sätt kan arbeta mer integrerat idag som 
en fundering på hur man kan arbeta vidare med detta arbete. 
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1 Bakgrund 
Jag har valt att skriva om musik av flera olika skäl. Den största anledningen är att jag är 
otroligt intresserad av musik själv, både att sjunga, skriva texter, arrangera samt att lyssna. En 
annan orsak är att jag som inriktning, på 15 poäng, valde musik då det är ett viktigt ämne för 
eleverna idag, trots att det inte uppmärksammas som det borde. Jag anser att musik är ett 
ämne som kan utveckla en människa på flera olika sätt och berika dennes liv och därför vill 
jag med detta arbete försöka att värna om ämnet. 

Jag har dessutom valt att skriva om musik då jag vill kunna använda detta arbete som 
arbetsmaterial som stöd i framtiden. 

Idén till detta arbete fick jag när jag var ute och praktiserade för snart två år sedan. Då var jag 
i en förstaklass i fyra veckor i början på höstterminen. Där hade klassföreståndaren en liten 
musikstund så ofta hon kunde. Minst en gång i veckan sjöng de en melodi på morgonen på 
engelska. På ett kick hade hon fått in att sjunga, lära sig ett nytt språk samt att värma upp 
stämbanden inför dagens lektioner.   

Men vad händer sedan med musikens inblandning i klassrummet när de kommer längre och 
längre upp i åren? Hur och varför ändrar det sig? Måste det ändra sig? Är det till det bättre 
eller till det sämre? Jag har sedan varit ute bland många olika årsklasser och det har i stort sett 
inte varit någon musik i undervisningen.  

Idén förstärktes sedan när jag för cirka tio månader sedan läste boken Mozarteffekten – 
Musikens oanade kraft av Don Cambell1. Den berörde mig och jag blev nyfiken på om det 
verkligen fungerade. Tyvärr hade jag inte tid och möjlighet att själv testa något när jag var ute 
på min slutpraktik. Dock känner jag att jag kan dela med mig av boken samt sammanfatta vad 
lärare skulle kunna använda sig av i sitt klassrum bara viljan finns där.  

Jag anser att det inte ska spela någon roll vilka ämnen man undervisar i. Om jag är 
musiklärare kan jag samarbeta med klassläraren/lärarna. Om jag är klasslärare kan jag 
samarbeta med musikläraren. Om jag bara har vissa ämnen i klassen kan jag samarbeta med 
de andra lärarna som är inblandade i klassen. Jag tror inte att det räcker med en musiklärare 
som ensam har hand om all musikundervisning i en klass. Idag måste alla lärare hjälpas åt att 
integrera mer och inte vara rädda för att samarbeta mellan ämnena. Även om detta görs i viss 
mån i skolan idag så tror jag inte att det räcker. 

Integrering betyder enligt Nationalencyklopedien2 ”få att sammansmälta till en helhet: ett ~t 
Norden; läraren försökte ~ svenskämnet och historieämnet”, det vill säga man tar två eller 
flera ämnen och använder dem samtidigt i undervisningen. Ett exempel kan vara svenska och 
musik där man sjunger den kända ’alfabetsvisan’ från tv-programmet Fem myror är fler än 
fyra elefanter. Ett annat exempel är att integrera historia, matematik och bild. Man kan till 
exempel göra en matematikbok med temat ’Faraons Egypten’ där man kan kombinera historia 
med matematikkluringar och där eleverna samtidigt kan rita kartor och andra bilder från 
Egypten. 

Idag skärs det ner på undervisningen runt om i landet. Det är lärarbrist och vi får större 
klasser. Skolornas ekonomi är inte bra, jämfört med hur det var för tio år sedan till exempel, 
och besparingar sker i stort sett på varje skola. Vad skärs det då ner på generellt? Några 
exempel är specialundervisning, färre halvklasstimmar, läromedel, vanliga lärartjänster och 
materiel. Ett av de ämnen som man skär ner extra mycket på, enligt min uppfattning, är 
                                                 
1 Cambell, D, 1997, Mozarteffekten – musikens oanade kraft 
2 Bra Böcker, 2001, Nationalencyklopedien 
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musik. Varför skär man då ner på musik? Hur värderas detta ämne idag av lärare, elever och 
skolledning?  Det är frågor som jag finner intressanta men som jag inte tänker söka svaret på i 
detta arbete. 

Vissa skolor arbetar idag mer tematiskt och detta arbetssätt gör det lättare att få in musiken i 
de andra ämnena. Detta anser jag är jättebra, men man kan inte bara arbeta tematiskt hela 
tiden i skolan. Det blir uttjatat och eleverna tröttnar efter en tid och det tror jag inte att någon 
lärare vill ska hända. 

Jag vill se hur musik används idag på en skola. I detta fall gäller det tre klasser i samma 
årsklass. Jag ska även försöka komma fram till enkla tips och modeller för hur man kan 
försöka få in mer musik i klassrummet, under och utanför undervisningen. 

Integrering ett bra arbetssätt för att kombinera olika ämnen och få en helhet i undervisningen. 
Man kan lägga in musik som förstärkning av något annat, till exempel avslappning, men man 
kan även använda musik som inspirationskälla i undervisningen. Man kan till exempel i de 
högre åren slå ihop samhällskunskap och musik och prata om musikindustrins sätt att tjäna 
pengar på eller geografi och musik där man tar upp Grekland och deras kultur samt typiska 
instrument från landet. Musiken ska enligt min mening användas på alla tänkbara sätt som vi 
kan få in den i klassrummet, för både nytta och nöje.  

1.1 Min lärarutbildning och musik som tillval 
1997, när jag började läsa till 1-7-lärare, hade jag möjlighet att välja mellan idrott, bild, musik 
och engelska som tillval. Jag fick först prova på alla dessa ämnen under två kurser på totalt tio 
poäng. Sedan fick jag fördjupa mig i ett av dessa och jag valde musik då jag älskar musik och 
tycker det är ett roligt ämne som jag behärskar. Vi var 24 studenter i klassen och två av oss 
valde musik. Jag tror, om jag inte missminner mig, att vi totalt i samtliga 1-7-utbildningar, det 
vill säga Ma/NO och Sv/SO (och eventuellt fler inriktningar), var cirka 150 studenter. Av 
dessa 150 elever valde 16 studenter musik som tillval. Efter två veckor hade två stycken 
hoppat över till något annat tillval och vi blev 14 i gruppen. I min årskull var den ungefärliga 
uppdelningen i tillvalen sådan att idrott bestod tre eller fyra grupper med cirka 20-25 elever i 
varje grupp, bild hade två grupper med ungefär lika många studenter i varje grupp. Engelskan 
hade en enda stor grupp och till sist kom vår lilla musikgrupp på 14 personer. 

Hur kommer det sig då att vi var så få? När vi skulle ansöka stod det att man inte behövde ha 
några förkunskaper, vare sig att spela instrument eller i musikhistoria. Man behövde inte 
kunna sjunga bra heller. När vi sedan började kursen visade det sig att om man skulle klara 
sig igenom dessa kurser gällde det att man var mycket lättlärd angående att spela olika 
instrument. Dessutom blev vi tvingade att vara med i skolkören som övade varje måndag 
lunch. Det var obligatoriskt att vara med här, men frivilligt för andra studenter på 
lärarhögskolan. De få övriga studenter som prövade att vara med i kören kom dit en gång och 
dök sedan inte upp fler gånger. Många i min grupp kände sig lurade men istället för att sluta 
kämpade de sig igenom kurserna och vi andra, som hade lättare för de olika momenten, 
hjälpte dem gärna. De studenter som kände äldre studenter på skolan hade fått berättat för sig 
att de inte skulle välja musik som tillval på grund av att det bland annat ställdes högre krav än 
vad som stod i ansökningspapperna. 

Kan det då vara så att många studenter visste om detta dåliga rykte? Kan det vara så att många 
studenter kände att det var för höga krav på kursen så att de valde ett annat ämne istället? Är 
det så att studenterna känner att de var tvungna att bjuda för mycket på sig själva i 
musikämnet och riskera att kanske göra bort sig inför sina egna elever och för sina 
kurskamrater? Det är frågor jag aldrig kommer att få svar på. Jag kan endast spekulera. 
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Vad är då viktigt att tänka på när man söker tillval i musik eller arbetar som musiklärare sedan 
i skolan? Jag anser att man måste ha ett stort intresse av musik. Är jag inte intresserad av 
ämnet blir det mycket svårare för mig att kunna motivera eleverna i ämnet. Man måste även 
vara beredd på att bjuda mycket på sig själv. Om inte jag vågar bjuda på mig själv och dansa, 
sjunga, spela och kanske till och med göra fel och därmed göra bort mig, kommer inte 
eleverna att ge allt på lektionerna och det kommer att bli stelt och konstigt. Naturligtvis måste 
man skaffa kunskap om musikhistoria och om instrument samt helst kunna spela lite olika 
instrument, men jag anser att de sakerna inte är lika viktiga. Detta på grund av att det är risk 
för att ämnet blir för kunskapscentrerat. Även om faktakunskap också är viktig känner jag att 
det viktigaste är att eleven lär sig att skapa och uttrycka sig genom musik, hur detta nu än 
utvecklas och tar form. 
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2 Syfte och problemformulering 
Huvudsyftet med detta arbete är att med hjälp av vald litteratur ta fram en enkät för att ta reda 
på hur några elever förhåller sig till musik och musikundervisning. Jag kommer med denna 
enkät att genomföra en undersökning av några klasser för att senare analysera resultatet. Där 
ska jag jämföra klasserna utifrån resultaten och se om enkäten lyckas avspegla karaktäristiska 
drag för hur klasserna ser på musik och musikundervisning. Svaren ska även leda mig fram 
till hur jag och de andra lärarna som har klassen ska kunna arbeta på bästa sätt med eleverna. 
Förhoppningsvis får jag svar som hjälper mig att lättare kunna anpassa undervisningen till 
eleverna. Min önskan är att utifrån elevernas svar ha möjlighet att få igång ett samarbete med 
musikläraren där vi utarbetar en plan för hur jag kan få in mer musik i min undervisning utan 
att jag tar över musiklärarens roll. 

En viktig fråga som jag ämnar diskutera i diskussionskapitlet är vad effekten skulle kunna bli 
om musikundervisningens timantal minskade till följd av att den ekonomiska situationen i 
skolan förvärras än mer. 

Ett grundläggande syfte med detta arbete är att försöka ge fler människor ökad förståelse för 
att musik är ett viktigt ämne i skolan. Ett annat syfte, eller snarare en förhoppning, är att andra 
lärare ska kunna ha nytta av detta arbete för att i grova drag planera musikundervisningen, 
eller annan undervisning integrerad med musik, med hjälp av enkäten. Min målsättning är att 
utifrån min egen analys kunna ge direktiv för hur resultaten från den här enkätundersökningen 
bör tolkas. 
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3 Litteraturgenomgång 
När det gällde att hitta litteratur var det inte lätt. Det finns mycket litteratur om 
musikundervisning och integrering av musik i undervisning, men böckerna är svåra att få tag 
på via bibliotek. 

De böcker jag har läst har handlat om musik inom och utanför skolans väggar som både barn 
och vuxna har nytta av. Vissa av böckerna läste jag under mina kurser i musik på 
lärarhögskolan i Malmö och de har jag nu återvänt till i mitt arbete. Dessa kommer jag att 
redogöra för längre fram i detta kapitel. 

Vad är då musik? Alla har inte samma uppfattning om vad detta är. I västerländerna räknas 
oftast musik som toner som förmedlas via ett instrument eller röster. I bland annat Afrika 
finns inte musik som ord. Deras benämning är Ngoma3 som är ett musikbegrepp på Swahili. 
Ngoma är ett bantuord och betyder, enligt den danske etnologen Steen Nielsen, trumma, dans 
och fest. 

Alla ljud vi hör kan omformas till musik. Du kan göra rytmer av allt. Allt har en viss rytm, ett 
visst läte. Därmed vill jag påstå att alla människor är mer eller mindre musikaliska. Det är 
många faktorer som spelar roll om du är mer eller mindre musikalisk. Några sådana faktorer 
är erfarenhet, inställning till musik, intresse, miljö, inlärningsmöjligheter, med mera. 

3.1 Musikundervisningens historia i korta drag 
Musik har alltid funnits runtomkring oss. För cirka 100 år sedan var man tvungen att antingen 
spela eller sjunga direkt för att få musik. Någon teknisk utrustning fanns inte. I skolan var det 
vanligt att eleverna sjöng varje morgon, eller hade musik en stund varje dag. Musik på den 
tiden innebar att läraren, vanligtvis en kvinna, spelade psalmer på ett harmonium4 och 
eleverna sjöng till dessa psalmer. Psalmer var vanliga på den tiden då kyrkan spelade en stor 
roll. Dessa skulle kunnas utantill och ända in på 1950-talet fick elever i småskolan psalmer i 
läxa. Läraren som klassen hade undervisade vid den tiden i samtliga ämnen och därmed hade 
klassen endast en lärare som följde dem under hela skolgången. Klasserna var 
åldersintegrerade då de flesta skolor var för små för att ha flera klasser samt att det ofta inte 
fanns tillräckligt många lärare. Som lärare kunde man vidareutbilda sig och ta kantorsexamen, 
vilket ledde till att de även kunde få spela i kyrkan vid gudstjänster.  1955 kom en ny 
undervisningsplan för folkskolan och ämnet bytte namn från sång till musik. Detta på grund 
av att sången bland annat skulle kompletteras med rörelse till musik, spel på enkla instrument 
och musiklyssnande5. På 60-talet utvecklades tekniken. Det ställdes höga krav på skolorna, att 
de skulle ha bättre utrustning såsom bandspelare, musikanläggningar, mikrofoner, etc. Kraven 
på lärarnas musikkunskaper ökade och lärarutbildningarna utvecklades. Till exempel skulle 
ackordspel på gitarr och piano behärskas. 1968 skedde ytterligare förändringar; de 
inträdesprov för att bli musiklärare som funnits tidigare togs bort helt. Mellanstadielärarna 
som läste då fick välja mellan idrott och musik6.  

                                                 
3 Bjørkvold, J-R, 1991, Den musiska människan, s 61 ff 
4 Blåsande eller sugande bälgar, oftast drivna av fottrampor, och med klaviatur som orgel/piano. Harmoniet har 
ofta oktavkoppel och register med olika klangfärger och tonlägen samt så kallad svällare, manövrerade med 
knäna, för crescendo och diminuendo. Det har fyllt en viktig roll i hem, skolor och mindre kyrkor och kapell, 
som kyrkoinstrument eller övningsinstrument för organister, ibland i större utförande med två manualer och 
pedal och rika registreringsmöjligheter. Bra Böcker, 2001 
5 Grahn Stenbäck, M, 1995, Sång eller musik?, s 19 ff 
6 Grahn Stenbäck, 1995, s 20 
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3.2 Musik idag 
Idag har vi musik överallt, utom i skolan. Vi hittar det bland annat på varuhus, i småaffärer, 
hos tandläkaren, på TV, i radio, dataspel, reklamfilmer och på tågen. Vi kan köpa CD-skivor, 
video-/DVD-filmer med artister och konserter, med mera. Vi kan välja att lyssna på musik i 
bilstereon när vi kör bil, när vi springer kan vi lyssna på freestylen, CD-spelaren eller MP3-
spelaren. Stor debatt har utbrutit om upphovsrätten till musik då vi numera kan ladda ner i 
stort sett vilka låtar vi vill från Internet och bränna egna skivor. Men varför har vi då så lite 
musik i allmänhet i skolan? Får eleverna och vi vuxna så mycket musik i oss annars att vi inte 
behöver det i skolan? Vi behöver musiken mer än någonsin. Det är viktigt att eleverna får 
höra och lära sig känna igen och kunna mer om olika musikstilar, folkarv, att lära sig att 
använda sig av musiken på olika sätt och i olika situationer, lära sig behärska instrument, med 
mera. Musik är ett viktigt estetiskt ämne där framför allt de elever som inte kan uttrycka sig 
eller kommunicera i text och tal kommer fram. Ett exempel är barn som stammar men som 
har lättare att kommunicera via sång. Därför är det viktigt att uppmärksamma att musiken 
håller på att försvinna mer och mer från skolan7. 

3.3 Kunskap och läroplan 
LPO-948, det vill säga den nya läroplanen, är ett viktigt styrdokument för lärare och skolan. 
Den innehåller mål som elever ska uppnå till olika år såsom år två, fem och nio. Den 
innehåller även uppbyggnad av ämnena samt ämnenas karaktärer9.  

Bildning och kunskap är ett särtryck ur Skola för bildning, som Skolverket givit ut10. Dessa 
böcker ska beskriva bakgrunden och motivera varför LPO-94 ser ut som den gör. Kunskap är 
ett ord som används flitigt i Skola och bildning. I förordet står det skrivet att skolan ska 
förmedla kunskap. Det står även om kunskapsutveckling och vad som är viktig kunskap idag. 
Syftet med boken är att den ska vara en utgångspunkt för diskussioner i skolan om kunskap 
och lärande samt om vad som är skolans uppgift. Dessa två böcker finns som stöd till den nya 
läroplanen. Detta på grund av att trots att det i kursplaner står vad skolan och eleven skall 
göra har lärarna stor frihet att bestämma och utforma undervisningen så att det passar dem. 
Genom dessa böcker får läraren en klarare bild av hur skolverket ställer sig till kunskap och 
bildning. 

Enligt Bildning och kunskap finns det tre aspekter på kunskap: Konstruktiv, kontextuell och 
funktionell aspekt11.  
Konstruktiv aspekt – Kunskap är ett sätt att göra världen begriplig. 
Kontextuell aspekt – Kunskap är beroende av sitt sammanhang. Med rätt sammanhang blir 
kunskapen begriplig. 
Funktionell aspekt – Kunskap som redskap. 
Med andra ord, för att förstå något behöver vi kunskap om det. Vi har större och bättre 
möjligheter och förutsättningar i livet med kunskap än utan. Vår egen värld vidgas och vår 
förståelse växer med ökad kunskap. Med ökad kunskap och förståelse om saker och ting har 
vi lättare att utvecklas. 

                                                 
7 Uddholm, M, 1994, Pedagogen och den musikaliska människan, s 10 
8 Utbildningsdepartementet, 1994a, Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet LPO-
94, s 11 ff 
9 Skolverket, 1994, Kursplaner för grundskolan, s 36 f 
10 Skolverket, 1994, Bildning och kunskap 
11 Skolverket, 1994, s 26 
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Det finns fyra olika kunskapsformer12: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
Fakta är kunskap som kan mätas i olika termer. Det är information och regler. Fakta är 
kvantitativt. 
Förståelse är att begripa och uppfatta innebörden av något. 
Färdighet är när vi vet hur något ska göras och när vi kan utföra detta. Det är en praktisk 
kunskapsform till skillnad mot fakta och förståelse. Man kan även se det som en motpol till 
den teoretiska förståelsen. 
Förtrogenhetskunskap kommer ofta i uttryck i bedömningar. Vi lär oss regler och dessa regler 
tillämpas då i denna kunskap. Med hjälp av tidigare erfarenheter kan vi bedöma nya 
situationer och utvecklas. 

Vad som är viktigt att tänka på här är att utan färdighet och förtrogenhet kan vi inte behärska 
en praktisk verksamhet, men för att förändra något praktiskt behövs de teoretiska 
kunskaperna13. I skolan ska det finnas en balans mellan de teoretiska och praktiska 
kunskapsformerna. 

En annan sak som boken tar upp är att kunskapsutvecklingen hos eleven sker hela tiden14. Det 
är inte bara i skolan som eleven inhämtar och bearbetar kunskap. Det som spelar roll här är då 
den sociala och språkliga miljön. 

Det står även att skolan ska främja elevens harmoniska utveckling, det vill säga att elevens 
intellektuella, praktiska, fysiska och konstnärliga anlag måste få utvecklas omfattande15. 
Musiken är ett mångsidigt ämne där alla dessa sidor hos eleven kan utvecklas. 

3.3.1 Kursplan i ämnet musik 

I kapitlet om musik, i Kursplaner för grundskolan, är den första meningen ”Musiken är djupt 
förankrad i individen och samhället”16. Bland annat konstaterar den att musik och rytm är en 
del av människan som har funnits i urminnes tider. Att musiken är djupt förankrad i samhället 
är inte så svårt att förstå. Det är bara att titta runtomkring oss. Idag finns musik överallt, även 
om vi inte alltid uppmärksammar den17. 

Kursplanen för musik18 säger bland annat att ämnet är ett kulturbärande och kulturskapande 
ämne. Både ny och gammal musik är viktigt att få höra och inhämta kunskap om. Den säger 
också att undervisningen ska tillvarata elevernas musikintresse och behov. 

3.3.2 Mål att sträva mot 

Läroplanen är idag utformad på så sätt att det i punktform finns mål som skolan genom 
undervisningen skall sträva mot. I korta drag skall eleven utveckla diverse kunskaper i musik, 
lära sig analysera och kritiskt granska musik, lära sig förstå och använda musikaliska begrepp 
i teori och praktik och utveckla sin kreativa sida och utnyttja sin lust för musik. Punkterna är 
precisa samtidigt som läraren får en otrolig frihet att lägga upp arbetat som denne vill.  

                                                 
12 Skolverket, 1994, s 31 
13 Skolverket, 1994, s 34 
14 Skolverket, 1994, s 35 
15 Skolverket, 1994, s 42 
16 Utbildningsdepartementet, 1994b, Kursplaner för grundskolan, s 36 
17 Se avsnitt 3.2 Musik idag, s 8 
18 Utbildningsdepartementet, 1994b, s 36 f 
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3.3.3 Ämnets uppbyggnad och karaktär 

Musikämnet är uppbyggt på relationen musik, människa och samhälle, vilket bekräftar den 
tidigare nämnda meningen ”Musiken är djupt förankrad i individen och samhället”19. Om en 
allsidig kunskapsutveckling kan främjas i skolan kan eleven även utvecklas på andra områden 
utanför musikens gränser20. 

3.4 Mozarteffekten  
Mozarteffekten är ett samlingsnamn för den verkan musiken kan ha på kropp och själ. Boken 
ger en bild av att musiken har verkan genom att frigöra kreativitet, stärka intellektet, förbättra 
inlärningen och hjälpa till att hela kroppen. Att musik kan ha en enorm kraft är det nog ingen 
som tvivlar på. I denna bok får man också ta del av experiment, forskning och bevis kring 
användning av musik i samband med till exempel inlärning. 21  

Alfred Tomatis, en fransk öronläkare, har i ca 50 år forskat kring örat och lyssnandets konst22. 
Han utarbetade en speciell teknik, det elektroniska örat, för att utveckla och förbättra 
lyssnandet. Musiken som används (Mozart, gregoriansk sång eller moderns röst) är 
specialbehandlad och filtrerad med hjälp av elektronisk utrustning och låter ibland inte alls 
som musik eller tal. Den spelas på olika frekvenser och vissa frekvenser tas dessutom bort. 
Försökspersonen, som Tomatis kallar klienten, lyssnar i hörlurar enligt ett speciellt schema 
och uppmanas att måla under tiden. Det första en klient får göra är ett lyssningstest. Detta ska 
inte jämföras med en vanligt hörseltest. Lyssningstestet kartlägger förmågan att uppfatta ljud. 
Denna test överförs sedan till en lyssningskurva, som är lika personlig som ett fingeravtryck. 
Där kan man utläsa eventuell obalans mellan höger och vänster öra. Utifrån denna 
lyssningskurva utarbetas sedan ett individuellt träningsprogram. Viktigt att tänka på är att 
Tomatis-metoden inte botar någonting utan frigör blockeringar i kroppen. 

Tomatis-center finns över hela världen. I Sverige finns idag tre center. Hösten 1998 öppnade 
Maria Lundqvist det första centret i Sollentuna. Metoden har visat sig ha enorma effekter på 
autistiska barn, på barn med damp/ADHD eller andra koncentrationsproblem och dyslektiker. 
Men även vuxna som söker sig till dessa center med åkommor såsom hjärnstressymptom, 
energibrist, kommunikationsproblem, stamning, ljudkänslighet och andra besvär med hörseln 
upplever ofta stora förbättringar. Även stress är vanligt men som Maria Lundqvist skriver i 
Östgöta-Correspondenten: ”De som kommer hit på grund av stress borde egentligen ha 
kommit tidigare, i förebyggande syfte. Men då hade de inte tid.”23 

Varför just Mozart används i metoden är på grund av att Tomatis fann att Mozart tveklöst gav 
de bästa resultaten och längst effekt oavsett var i världen man testade. Rytmerna, melodierna 
och de höga frekvenserna i Mozarts musik stimulerar och laddar hjärnans kreativa och 
motiverande områden. Det får lyssnaren att kommunicera med både hjärta och hjärna. 
Mozarts uppväxt var starkt påverkad och formad av musik redan under graviditeten, speciellt 
av sin faders fiolspelande24. 

                                                 
19 Utbildningsdepartementet, 1994b, s 36 
20 Utbildningsdepartementet, 1994b, s 37 
21 Cambell, 1997  
22 Cambell, 1997, s 25 ff 
23 Lundqvist, M, 2001-03-24, “Musik som skärper dina sinnen” 
24 Cambell, 1997, s 38 f 



NÅGRA ELEVERS UPPFATTNINGAR OM MUSIK OCH MUSIKUNDERVISNING 

 11

Ljud är energi som kan struktureras i former, mönster, siffror och matematiska proportioner. 
Ljud är vibrationer som kan skapa fysiska former som påverkar vår hälsa, medvetenhet och 
beteende. Ljud kan även tömma kroppen på kraft. Ljud med låg frekvens kan påverka 
kroppen negativt och skapa stress, smärta och spända muskler. Likaså höga frekvenser om 
man är ljudkänslig. Dock har Tomatis lagt märke till att de mest stimulerande 
ljudegenskaperna finns bland de höga frekvenserna. Tomatis tror att dessa höga frekvenser, 
även i små doser, hjälper till att aktivera hjärnan och öka uppmärksamheten. Detta kan vem 
som helst prova på genom att sänka basen och höja diskanten. Musik med violiner ger ”bäst” 
resultat, men alla ljud i det övre registret är bra om man lyssnar några minuter per dag. 
Frekvenser mellan 2000 och 8000 Hertz är mest stimulerande25. 

Toning, eller att tona, är en urgammal metod. Toning syresätter kroppen, fördjupar andningen, 
får musklerna att slappna av och stimulerar energiflödet. Metoden kan användas för det mesta, 
till exempel sänka blodtrycket, lindra psykologisk stress och lindra sömnsvårigheter26.  

Guided Imagery and Music (GIM)27, eller väglett bildskapande och musik som man kallar det 
på svenska, är en annan terapimetod. Don Cambell skriver att ”GIM innebär att man lyssnar 
till utvald musik i ett avslappnat tillstånd i avsikt att ta fram mentala bilder, symboler och 
djupa känslor ur det djupare medvetna jaget”28. 

I kapitlet Den Eviga Sången29 beskrivs en afrikansk stam där musiken på ett fantastiskt sätt är 
livets röda tråd. I denna stam räknas ett barns födelse från den dag modern för första gången 
tänker på barnet. Efter att kvinnan bestämt att hon vill ha ett barn med en särskild man, 
vandrar hon iväg och sätter sig under ett träd. Där sitter hon och lyssnar tills hon kan höra sitt 
barns sång. När hon har hört den återvänder hon hem och lär den blivande fadern sången och 
sedan sjunger de den tillsammans när de älskar för att bjuda in barnet att bli en del av deras 
familj. När barnet växer i livmodern fortsätter hon att sjunga den och lär även ut den till 
kvinnan som ska hjälpa henne vid förlossningen. Stammens gamla kvinnor får också lära sig 
sången, så att barnet ska bli välkomnat av sin egen sång när det kommer till världen.  

Följande lista, direkt hämtad ur boken30, beskriver hur olika musikstilar påverkar oss 
människor och kan vara till hjälp när man väljer vilken musik man ska lyssna på i ett 
klassrum.  

�� Långsam barockmusik (Bach, Händel, Vivaldi, Corelli) skänker en känsla av stabilitet, 
ordning, förutsägbarhet och trygghet samt skapar en mentalt stimulerande miljö för 
studier och arbete. 

�� Klassicistisk musik (Haydn och Mozart) präglas av klarhet, elegans och skirhet. Den 
kan förbättra koncentrationen, minnet och den rumsliga uppfattningen. 

�� Romanticistisk musik (Schubert, Schuman, Tjajkovskij, Chopin och Liszt) betonar 
uttryck och känsla och frambesvärjer ofta teman av individualism, nationalism eller 
mystik. Den används bäst för att förhöja sympati, medkänsla och kärlek. 

                                                 
25 Cambell, 1997, s 42 
26 Cambell, 1997, s 107 ff 
27 Cambell, 1997, s 178 ff 
28 Cambell, 1997, s 179 
29 Cambell, 1997, s 227 ff 
30 Cambell, 1997, s 94 ff 
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�� Impressionistisk musik (Debussy, Faure och Ravel) baseras på fritt flödande 
musikaliska känslor och intryck och väcker drömliknande bilder. En kvarts musikaliskt 
dagdrömmande följd av några minuters stretchövningar kan frigöra blockerad 
kreativitet och skapa kontakt med det undermedvetna. 

�� Jazz, blues, dixieland, soul, calypso, reggae och annan musik med rötter i den 
expressiva svarta musiken kan lyfta och inspirera, frisläppa djup glädje och ledsnad, 
bejaka kvickhet och ironi samt förstärka vår gemensamma medmänsklighet. 

�� Salsa, rumba, maranga, macarena och andra typer av sydamerikansk musik med livlig 
rytm kan höja hjärtfrekvensen, göra andningen snabbare och sätta hela kroppen i 
rörelse. Samba har dock den ovanliga egenskapen att samtidigt kunna såväl lugna 
som väcka. 

�� Storbandsjazz, pop och country kan skapa lust till måttlig rörelse, väcka känslor och 
skapa en känsla av välbefinnande. 

�� Rockmusik med artister som Elvis, Rolling Stones eller Michael Jackson kan väcka 
starka känslor, stimulera aktiv rörelse, lindra spänningar, dölja smärta och minska 
påverkan av starka, obehagliga ljud.  
Det kan också skapa spänningar, dissonans, stress och kroppslig smärta när man inte 
är på humör att bli så ”aktivt underhållen”. 

�� Ambient-, stämnings- och New Age-musik utan någon dominerande rytm (till exempel 
musik av Steve Halpern eller Brian Eno) gör att tid och rymd kan kännas större och 
den kan också skapa ett tillstånd av avslappnad pigghet. 

�� Heavy Metal, punk, rap, hip hop och grunge kan sätta fart på nervsystemet, leda till 
dynamiskt beteende och självuttryck. Det kan också signalera djupet och intensiviteten 
i den yngre generationens inre oro och behovet av frigörelse för andra (särskilt 
föräldrar som bor i samma hus som sina musikaliskt ”anfallande” tonåringar). 

�� Religiös och sakral musik som gregoriansk sång, shamantrummande, psalmer, gospel 
och spirituals kan få oss att landa i nuet och framkalla känslor av djup frid och andlig 
medvetenhet. Det kan också vara mycket användbart för att hjälpa människor att sätta 
sig över – eller ta bort – smärta31. 

"På ett ögonblick kan musiken få själen att sväva” skriver Cambell32. ”Musiken kan få dystra 
tankar att dansa och sjunga.” 

3.5 Den musiska människan 
Bjørkvold visar i sin bok hur viktig musik är för individen33. Fostret kan höra från och med 
sjätte graviditetsmånaden och kan minnas ljudintryck från och med den åttonde 
graviditetsmånaden. Det är viktigt att kommunicera med barnet genom att föräldrarna pratar 
med fostret. Barnet lär sig att känna igen melodin i rösterna, dialekten, rytmen i talet och 
tonfallen. Det är även viktigt att prata mycket med barnet från spädbarnsåldern. Barnet blir 
bättre på att kommunicera, det får ett rikare språk med större ordförråd. Förutom att prata med 
barnet är det oerhört viktigt att föräldrarna sjunger för barnet. Det gör inget om föräldrarna 
inte kan ta en ren ton. Det viktiga här är att barnet ”får tillgång till den alldeles speciella 

                                                 
31 Cambell, 1997, s 94-96 
32 Cambell, 1997, s 9 
33 Bjørkvold, J-R, 1991, Den musiska människan 
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känslosamhet och kommunikationskraft som ligger i mammans – och självklart pappans – 
sång”34.  

Ofta när barn leker själva improvisationssjunger de. Det är viktigt att barn får leka mycket, 
både själv och med andra. Det utvecklar deras fantasi och samspel med andra. Ju mer barnet 
blir stimulerat desto mer utvecklas hon. Men vad händer när barnet börjar skolan? Bjørkvold 
menar att livskraft möter skoltänkande. Det som barnet fritt skapat blir nu styrt av skolan. 
Barnkulturen möter skolkulturen och läsaren får se skillnaderna som barnet möter i och med 
skolstarten35. Bjørkvold menar att spontaniteten försummas och förvisas tillsammans med lek 
till rasterna, vilket inte är bra. Men skolan behöver inte vara så och är säkert inte så på vissa 
håll. ”Förutsättningen är bara att läraren vågar språnget från ämnesstudiernas översiktliga 
trygghet till spontan kreativitet, utan säkerhetsnät”36. 

Flera forskare har försökt, framförallt i östländerna, att forska om och registrera musikens 
inverkan även i andra ämnen utöver musik. Dock krävs det omfattande forskning under lång 
tid för att kunna påvisa någon inverkan. Ungern är ett land där man lyckats undersöka och 
forska i årtionden och där man gett musiken en framträdande plats i skolan och 
undervisningen. Resultatet där har uteslutande varit positivt37. 

3.6 Några pedagogiska metoder och system 
I boken Barns musikaliska utveckling tar Sundin bland annat upp olika pedagogiska metoder 
och system38. Detta för att han menar att valet av metod beror på vilken typ av människa man 
vill att barnet ska växa upp till. Metoderna och de ingående teknikerna utgår från olika teorier 
om psykologi och musik. De metoder Sundin tar upp är: 

�� Jaques-Dalcroze-metoden 
Emile Jaques Dalcroze (1865-1950) var den förste av de ”tre pionjärerna” i Europa 
inom musiken. Hans metod utgår från kroppen som det primära instrumentet. Rytmer 
och kroppsrörelser är mycket viktiga. Rytmiken har syftet att barnet ska bli medveten 
om sig själv ur fysisk, psykisk och konstnärlig synvinkel. Det finns tips i boken om 
hur man kan gå tillväga om man vill använda denna metod. 

�� Orff-metoden 
Grundaren till denna metod är Carl Orff (1895-1982), som bland annat skrivit Carmina 
Burana. Hans metod utgår från klangen och instrumentspelet. Hans syfte var att utöva 
improvisationsövningar, sammusicera och därmed utveckla en naturlig klang- och 
formuppfattning hos barnen. Metoden är känd i Västeuropa och USA och på 60-talet 
introducerades metoden i Sverige av Daniel Helldén. 

�� Kodály-metoden 
Zoltán Kodály (1882-1967) var en ungersk tonsättare. Hans metod utgår från sången 
och följer ett specifikt program. Det börjar med att barnet lär sig sånger via gehör. 
Sedan arbetar barnet med de olika melodiska och rytmiska elementen i sångerna de 
lärt sig. Efter det lär de sig noter och tidsvärden. När barnen sen kan läsa noter får de 
börja spela något melodiinstrument.  
Sångmaterialet var noga utvalt och oftast specialskrev Kodály musik för metoden. 

                                                 
34 Bjørkvold, 1991, s 29 
35 Bjørkvold, 1991, s 129 
36 Bjørkvold, 1991, s 153 
37 Bjørkvold, 1991, s 159 
38 Sundin, B, 1995, Barns musikaliska utveckling 
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�� Suzuki-metoden 
Shinichi Suzuki (1898-1998) var en japansk violinpedagog. Han grundade en 
undervisningsmetod på 30-talet som utgår från samarbetet mellan barn, mamma och 
lärare, det vill säga att barnet följer med mamman till hennes fiollektioner redan vid 
två-treårsåldern. Efter en tid får barnet en egen minifiol och kan då börja imitera vad 
hon/han har hört på lektionerna. Tillsammans lyssnar mamma och barn på vissa 
utvalda skivor i en bestämd ordning. Sedan undervisas barnet individuellt och i grupp 
på gehör. Små förändringar finns dock beroende på var i värden man är. I Japan väntar 
man till lite högre ålder och i Europa försöker man få med båda föräldrarna i arbetet. 

�� Waldorf-pedagogiken 
Rudolf Steiner (1861-1925) grundade Steiner-skolorna eller Waldorf-skolorna, som är 
det mer vanliga namnet. På dessa skolor är musikundervisningen mer integrerad med 
andra ämnen och aktiviteter än på andra skolor. 
Waldorfpedagogikens syfte är att utveckla hela människan - tanke, känsla och vilja. 
Därför samverkar teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen intimt i skolan och är 
delvis integrerade. De humanistiska och naturvetenskapliga ämnena lever sida vid sida 
med hantverksämnena under alla skolåren. Undervisningen ger näring åt hela 
personligheten och reducerar inte till enbart teoretisk inlärning. Kunskapsinhämtande 
och fostran utgör en enhet genom att stoffet väljs så att det ständigt anknyter till 
barnets egen utveckling och hjälper det framåt. 

�� Musse Combo 
Musse Combo är ett system för instrumentalundervisning39. Det är det första svenska 
material där alla instrumentböcker är skrivna mot ett gemensamt mål, nämligen 
samspelsmöjligheter med alla andra instrument från duo till orkester. Denna metod 
används i huvudsak i år fyra till sex men kan även användas för äldre elever samt 
vuxna. Metoden används sällan på musiklektioner men påträffas även där ibland. Det 
finns en mångfald liknande samspelsmaterial från USA och en avgörande skillnad 
mellan dessa och Musse Combo är att Musse Combo låter varje nybörjare börja spela i 
sitt instruments allra lättaste register40. Fördelarna med ett tidigt samspel är många, 
bland annat får eleven redan från start den viktiga stimulans som spel i orkester 
innebär. Arrangemangen är speciellt skrivna för att vara lättspelade för nybörjare. 
Musse Combo finns i sex volymer som täcker de tre första årens undervisning. I varje 
volym finns en bok för vart och ett av de 14 olika instrumenten, som alla kan 
kombineras med varandra utan begränsningar. Innehållet är avpassat för två 
speltillfällen i veckan det vill säga en grupplektion (motsvarande instrumentallektion) 
och en orkesterlektion. 

3.6.1 Samspel mellan lärare och elev 

Enligt Sundin finns det tre olika arbetssätt i skolan. Det vuxencentrerade, det barncentrerade 
och det dialogcentrerade arbetssättet. Jag ska i korta drag försöka redogöra för dessa tre 
begrepp. 

3.6.1.1 Det vuxencentrerade arbetssättet 
Detta arbetssätt ses ofta som ett traditionellt, klassiskt och auktoritärt arbetssätt. Läraren har 
kunskapen och medvetenheten om vad som är viktigt för eleven och barnets åsikter vid 
förmedlandet är oviktiga. Det finns regler och inte förrän barnet kan detta system kan 

                                                 
39 Sundin, 1995, s 134 f 
40 Lundell, H, et al, 1989, Musse Combo 
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kreativiteten bli möjlig. Läraren ska förmedla kunskap till eleven. Det är de traditionella 
förstärkningsteknikerna, det vill säga beröm eller tillrättavisning, som används vid detta 
arbetssätt. Eleven får inte mycket utrymme eller möjlighet att lära känna sig själv när detta 
arbetssätt används. Ett annat ord för detta arbetssätt är förmedlingspedagogik. 41 

3.6.1.2 Det barncentrerade arbetssättet 
I detta arbetssätt ska barnet själv söka vägen till kunskap som är viktig för honom eller henne. 
Utgångspunkten är hela tiden barnet och dess upplevelser. Barnet ska lära känna sig själv och 
lära sig uttrycka sig. Lärarens roll här är mycket mer tillbakadragen. Denne håller sig i 
bakgrunden så att eleven ska få utvecklas och komma på egna lösningar. Arbetet som eleven 
utför anpassas till hans eller hennes förmåga, mognadsnivå, behov och intressen. Metoden har 
fått kritik för att vara för löst planerat för eleverna. Trots detta är detta ett arbetssätt som 
används mer och mer i skolan idag. Ett annat ord för detta arbetssätt är 
utvecklingspedagogik.42 

3.6.1.3 Det dialogcentrerade arbetssättet 
När det gäller detta arbetssätt kan läraren formulera men dikterar inte för eleven. Istället 
diskuterar eleven och läraren tillsammans. Här försöker skolan integrera de kulturella 
normerna med elevens egna erfarenheter. Interaktionen mellan lärare och elev är här mycket 
koncentrerat. Detta arbetssätt är på sätt och vis en kombination mellan det vuxencentrerade 
och det barncentrerade arbetssättet. Lärarens och andra vuxnas värderingar ska klargöras för 
barnet men barnet måste sedan ta ansvar för sitt kunskapshämtande. Dock måste läraren efter 
värderingsklargörandet leva sig in i barnets värld och inte döma barnet som en vuxen. För att 
detta arbetssätt ska fungera måste både läraren och barnet kunna lyssna på varandra och 
respektera varandra. Ett annat ord för detta arbetssätt är dialogpedagogik. 43 

 

                                                 
41 Sundin, 1995, s 139   
42 Sundin, 1995, s 140 
43 Sundin, 1995, s 140 f 



NÅGRA ELEVERS UPPFATTNINGAR OM MUSIK OCH MUSIKUNDERVISNING 

 16



NÅGRA ELEVERS UPPFATTNINGAR OM MUSIK OCH MUSIKUNDERVISNING 

 17

4 Uppläggning och genomförande 
Jag har lagt upp arbetet utifrån att försöka ge läsaren bakgrundshistoria om 
musikundervisningen, visa hur skolan ser på musikundervisningen idag och förmedla hur jag 
som lärare med enkla medel kan öka musikundervisningens värde och innehåll. Jag har även 
försökt visa hur jag som lärare kan öka välbefinnandet för samtliga i klassrummet. 

Jag har läst böcker som jag köpt av allmänt intresse, lånat av min handledare samt böcker som 
jag läst vid tidigare kurser. Med hjälp av dessa och egna idéer har jag sammanställt ett 
frågeformulär, en enkät, med syftet att jag ska kunna få en bild över elevens syn på musik i 
och utanför skolan. En undersökning med hjälp av denna enkät genomfördes sedan i tre 
klasser i år sex på en och samma skola. Detta redovisas i kapitel 5. En sammanställning av 
dessa enkäter gjordes, klass för klass, och analyserades. Varför jag valde att dela upp 
enkäterna klassvis är för att kunna jämföra de olika klassernas behov. Dessutom fanns 
förhoppningen om att få ut olika åtgärdsprogram. Detta har dock utgått på grund av tidsbrist. 
Jag har även sett en risk med ett sådant program då det var parallellklasser som undersöktes, 
där lärarna samarbetade tätt, vilket skulle kunna ha lett till för små skillnader. Enkäten finns i 
Bilaga A för den som vill använda den i sin egen undervisning. 

Skolan där jag genomförde enkätundersökningen var samma skola som jag gjorde min 
slutpraktik på under höstterminen år 2000, belägen cirka en mil utanför en mellanstor stad i 
södra Sverige. Den var uppdelad i två byggnader med varsitt namn. Den ena byggnaden 
rymde förskoleklasser till och med år fem, hädanefter kallad F-5. I den andra byggnaden gick 
elever i år sex till och med nio, hädanefter kallad 6-9. Den aktuella terminen var första gången 
år sex gick tillsammans med år sju till nio. Detta innebar en förflyttning av de tre klasserna 
från F-5 till 6-9. Det fanns totalt 842 elever varav 521 stycken fanns på F-5 och 321 stycken 
på 6-9. Totalt bestod de båda byggnaderna av 58 lärare, 30 stycken i F-5 och 28 stycken på 6-
9. Musikläraren, idrottslärarna, hemkunskapslärarna samt språklärarna hade undervisning i 
båda byggnaderna och fick således ta sig mellan dessa mellan sina lektioner. Det fanns en 
övergripande enhetschef för båda byggnaderna. Dessutom fanns en biträdande rektor i vardera 
byggnad som hade ansvar för dem. 

Musikläraren var en kvinna i 35-årsåldern. Hon var utbildad musiklärare och blev färdig 
under 1995 och hade arbetat på skolan i två eller tre år. Hon hade då hand om 
musikundervisningen i samtliga klasser från år ett till och med nio. I och med att hon hade 
samtliga klasser hade hon undervisning både i byggnad F-5 och 6-9. 

6-9-byggnaden var byggd 1965 och var därmed ganska sliten. Klassrummen som blivit 
tilldelade de tre år sexklasserna var dock renoverade och fräscha. Korridorerna försökte 
klasserna pigga upp genom att eleverna själva fick måla sina skåp samt att varje klass blev 
tilldelad en bit vägg där de fick måla något fint. Musikklassrummet var inte renoverat. Det var 
beläget mitt emot matsalen och delade därmed kapprum. Då det var ett litet rum och många 
elever skulle få plats på en gång blev bänkar hopträngda så att varje elev fick en liten bit bänk. 
Det stod ett flertal gamla höga skåp längs tre av de fyra väggarna. Väggarna hade 
musikläraren försökt pigga upp genom att sätta upp elevernas collage om artister, 
kompositörer samt instrument. I rummet fanns ett piano, ett trumset, fyra stycken 
minikeyboards, diverse rytminstrument (men i stort sett bara ett exemplar av varje instrument) 
samt sex stycken gitarrer. 

Antalet elever som jag undervisade var totalt 70 stycken. Jag ville att samtliga elever skulle 
ingå i undersökningen och detta uteslöt därmed intervju. Samtliga närvarande elever, 65 
stycken, fick svara på enkäten, som var anonym, i en av klasserna vid ett tillfälle med mig i 
helklass och i två av klasserna av klassföreståndaren när de hade tid över. Eleverna gavs ingen 
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tidsbegränsning och när läraren samlat in samtliga enkäter lämnades dessa till mig. Ingen av 
lärarna fick läsa enkäterna då jag ansåg att detta var viktigt för elevernas välmående och 
försäkran om anonymitet. 

4.1 Enkäten 
Jag satte ihop enkäten innan jag kom ut på slutpraktiken med hjälp av den litteratur jag tar upp 
i arbetet. Detta för att få en så neutral enkät som möjligt som inte påverkas av diverse saker på 
praktikskolan. Exempel på sådana saker är musikläraren, skolans ekonomiska situation och 
klimatet i klassrummet med klassföreståndaren/klassföreståndarna. Eftersom min tanke var att 
enkäten ska fungera generellt på vilken skola som helst var den tvungen att göras innan 
praktiken, innan jag fått en bild eller uppfattning om skolan där enkäten skulle genomföras. 
Den eventuella risken med att annars göra enkäten under praktiken hade varit att jag inte hade 
fått så generella svar som jag fick utan mer färgat för just den skolan och det var inte mitt mål. 

Enkäten innehåller totalt 27 frågor. Det är blandade frågor med ja- och nejalternativ, 
flervalsfrågor samt beskrivningsfrågor. Detta för att möjliggöra en så bra sammanställning 
som möjligt. Det som styrde mina val av frågor var att jag ville få en bra bild över elevernas 
förhållningssätt till musik både i skolan och på fritiden. Jag ville även ha möjlighet att se vad 
jag skulle kunna arbeta med för att få en specifik klass att tycka mer om musikundervisningen 
och olika sorters musik. 

Enkäten är tänkt att användas av lärare, ej nödvändigtvis musiklärare, som ska undervisa en 
ny klass. Undersökningen bör göras så tidigt som möjligt för att underlätta planeringen av 
undervisningen. I min undersökning ville jag att eleverna skulle svara anonymt vilket 
försvårade ett eventuellt arbete med den enskilde eleven, men anonymiteten är något varje 
lärare bör ta ställning till. Anonyma undersökningar ger förmodligen ett mer ärligt svar, 
medan ickeanonyma svar kan användas för att skräddarsy undervisningen för varje elevs 
behov. 

Längst fram i enkäten skrev jag ett litet brev till eleverna om varför jag genomförde 
undersökningen just i detta fall och hur jag skulle gå tillväga med resultaten senare. Jag 
berättade om deras anonymitet, vilket jag känner var viktigt att poängtera så att eleverna 
kunde känna sig så trygga som möjligt samt vara öppna och uppriktiga i sina svar. Eftersom 
jag dessutom inte var närvarande vid utdelandet av enkäterna vid två av de tre tillfällena 
kände jag att det var extra viktigt att ha med detta lilla brev så att de visste varför de fyllde i 
enkäten. 

4.1.1 Förhållning till litteraturen 

Cambell beskriver mycket hur musiken påverkar människan på olika sätt. Många har musik i 
bakgrunden under olika aktiviteter. Musik kan även användas för att förstärka eller dämpa en 
sinnesstämning. Utifrån detta har jag tagit med frågor som rör elevernas eget lyssnande på 
musik (till exempel fråga åtta till elva) för att få en uppfattning om vad som kan tänkas passa 
en klass eller enskilda elever. För många kan det kännas skönt att få inleda dagen med lite 
lugn musik, eller ha bakgrundsmusik när de arbetar enskilt44.  

För att få en uppfattning om i vilken utsträckning eleverna lyssnar på och vill lyssna på musik 
i klassrummet utanför musiklektionen har jag även tagit med fråga 13, 15 och 16. 

Bjørkvold framhåller tydligt att musik måste få vara lustfyllt och spontant, vilket sällan är 
fallet i dagens skolundervisning. Därför har jag tagit med fråga 18-20 och 25-27 för att bilda 
en uppfattning om den undervisning som sker och hur eleverna ställer sig till denna. Fråga tre 
                                                 
44 Se även Bilaga F, s 71 
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till fem och även 25-27 går in på i vilken utsträckning musikaktiviteter existerar utanför 
musiklektionerna. 

Sundin framhåller i sin tur hur viktigt det är med samspelet mellan lärare och elev. Några av 
mina frågor, till exempel fråga 17-22, försöker ta reda på hur musikundervisningen går till 
och vilken inställning eleverna har till den. Om eleverna känner olust inför 
musikundervisningen kan det bero på att det sätt läraren arbetar på inte passar dem. Detta kan 
även vara en bidragande orsak till att engagemanget i andra musikaktiviteter är lågt. 

I läroplanen finns ett antal målsättningar uppsatta45. Dessa behandlar den kunskapsnivå som 
eleverna förväntas uppnå och det sätt som musikundervisning ska ske på. Därför har jag tagit 
med fråga 14, 17 och 21 som rör den aktuella undervisningen. Jag har även valt att ha med 
betygssättning av olika musikstilar46 för att kunna se hur eleverna ställer sig till dem och 
huruvida de eventuellt helt saknar kunskap om en viss stil. Ett medelvärde för hela klassen 
kan hjälpa till att se om en viss stil behöver få mer uppmärksamhet, och även vara intressant 
för att kunna jämföra klasserna för att få en bild av vad tidigare lärare har gjort. 

4.2 Sammanställning av enkäterna 
Jag har använt mig av ett program som heter StarOffice 5.2 där jag skrivit in frågorna, samt 
alla uppgifter på varje klass. Dessa papper har jag sedan skrivit ut och klistrar ihop till en stor 
översiktskarta47 för att få en bra överblick. Jag har sedan sammanställt svaren48 och undersökt 
fördelningen på vissa frågor samt räknat ut medelbetyg på den fråga som handlade om att 
betygsätta olika musikstilar. Jag har varit noga med att låta enkäterna vara uppdelade klassvis 
för att kunna jämföra klassernas uppfattning om musik. I diskussionen har jag sedan gjort ett 
klassporträtt på samtliga tre klasser för att visa på deras eventuella likheter och olikheter. 

                                                 
45 Utbildningsdepartementet, 1994, s 37 
46 I fråga 12 fick eleverna sätta betyg på åtta olika musikstilar. Betygsskalan gick mellan 1 (tycker inte om alls) 
och 5 (tycker mycket om). Jag har i resultatet sammanställt medelvärdena för de olika musikstilarna. 
47 Se Bilaga B 
48 Se Bilaga C till och med Bilaga E 
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5 Resultat 
Utifrån enkäterna har jag beslutat att presentera resultatet i form av tre klassporträtt. Först 
följer en allmän beskrivning av klassen och sedan en redovisning av enkäterna. Dessa baseras 
på sammanställningarna i Bilaga C till och med Bilaga E. 

5.1 Apelsinklassen 
Apelsinklassen bestod av 22 elever varav elva var flickor och elva var pojkar. 19 av dessa, tio 
pojkar och nio flickor svarade på min enkät. Två flickor samt en pojke var frånvarande vid 
undersökningen. 

5.1.1 Enkätredovisning 

I denna klass var det åtta elever (42 %) som spelade något instrument49. Av dessa åtta var sex 
stycken flickor.  

Nio elever lyssnade på musik så ofta de kunde hemma50. När de lyssnade på musik på fritiden 
lyssnade nio elever på pop eller rock. Fem elever lyssnade på det mesta. 

Musik verkade vara viktigt för eleverna vid olika sinnesstämningar51. När de var glada 
lyssnade åtta elever helst på pop och åtta elever lyssnade på allt möjligt. När de var ledsna var 
det mer varierat. Då var det tre grupper med fyra elever i varje som tycke om att lyssna på 
pop/rock, allt möjligt samt annat. När de var trötta lyssnade fyra stycken helst på allt möjligt 
som var lugnt och fyra stycken på ingenting. Om eleverna var arga lyssnade en del av klassen, 
fem stycken, på ingenting. Vid arbete med läxor var det 13 elever (68 %) som lyssnade på 
någon form av musik. Endast fyra elever hade det tyst i rummet när de studerade. 

Vid olika aktiviteter, som jag inte specificerade, var det 15 elever (79 %) som brukade lyssna 
eller lyssnade någon gång på musik. 

Vid betygssättningen52 av musikstilarna53 var det, inte helt oväntat, pop/rock som fick det 
högsta medelbetyget, 4,5. Den stil som fick lägst var gospel med 1,7. Övriga låg mellan 1,9 
och 2,8. På vissa musikstilar var det en och annan som inte svarade, antagligen för att dessa 
inte visste vad det var för musik. 

Det rådde delade meningar om hur ofta de hade musik utanför musiklektionen54. Tio elever 
tyckte att de hade musik i klassrummet en gång per vecka medan sex elever ansåg att de hade 
musik sällan eller aldrig i klassrummet. 

Alla var överens om att de hade en musiklektion i veckan (som är 60 minuter lång). När det 
gällde hur ofta de ville ha musik i undervisningen55 utanför musiklektionen ville elva elever 
ha en gång per vecka. Endast fem elever ville ha musik flera gånger per dag. Angående att få 

                                                 
49 Se Bilaga C, fråga 4 och 5 s 47 
50 Se Bilaga C, fråga 6 s 48 
51 Se Bilaga C, fråga 8 s 48 
52 Se avsnitt 4.1 Enkäten 
53 Se Bilaga C, fråga 12 s 49 
54 Se Bilaga C, fråga 13 s 49 
55 Se Bilaga C, fråga 15 s 50 
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lyssna på musik i klassrummet i allmänhet56 ville 10 elever lyssna flera gånger per dag medan 
åtta stycken tyckte det räckte med att lyssna flera gånger per vecka eller en gång per dag. 

På frågan om vad de brukade göra på musiklektionen57 var det många som svarade med flera 
aktiviteter. De brukade skriva låtar (11 elever), sjunga (8), forska/redovisa grupparbeten om 
artister/kompositörer (6), lyssna på musik (4), spela instrument (3), lyssna på läraren (3) samt 
göra annat (1). 

Det rådde delade meningar i fråga om vad som var roligast på musiken58. Många svarade här 
bara en sak. Åtta elever tyckte att det var roligast att skriva egna låtar med text. På delad 
andraplats fanns fyra grupper med tre elever i varje grupp, som tyckte att det var roligast att 
forska, lyssna på musik, sjunga och spela instrument. Endast två elever visste inte vad som 
var roligast. 

Motsatsen till roligt är tråkigt och på frågan om vad som var det tråkigaste på musiken59 var 
det övervägande svaret, med åtta elever, när läraren pratade om andra saker än musik. 

Om eleverna själva fick välja vad de skulle göra på musiklektionen60 kom oftast mer än ett 
svar från eleverna. Två stycken valde att svara blankt. Det var ganska jämnt mellan svaren på 
vad de ville göra på lektionerna och vad de redan gjorde på lektionerna. Skriva melodier med 
text (8 elever), spela instrument (7), lyssna på musik (7), sjunga (4), forska/redovisa gruppvis 
(3), mima till melodier (i stil med Småstjärnorna) (2) samt byta lärare (1).  

Enligt eleverna var det fyra instrument som klassen fått spela61. Instrumenten var 
minikeyboard (9), gitarr (8), trummor (6) samt piano (5). Fyra elever ansåg att de inte fått 
spela något instrument.  

Det verkade vara svårt att svara på vilken sorts musik de brukar spela eller sjunga62. Två 
elever svarade blankt och en elev kom inte ihåg. Jag fick nästan inga svar på musikstilar utan 
på konkreta låtar som de sjungit senast. Två låtar de svarade med var Fly on the wings of love 
med Olsen Brothers och Blah Blah Blah med D2M. De tre som svarat en musikstil svarade 
popmusik. 

Körfrågan63 var svår att besvara för dem. Svaren på varför de inte var med var lite spridda. 
Några anledningar var att de helt enkelt inte fick eller hade blivit tillfrågade (2 elever), att det 
var tråkigt att sjunga i kör (3), att det inte fanns någon kör (3), att de inte ville (2) eller att de 
inte kunde sjunga (1). Sex elever valde att inte alls svara på denna fråga. I diskussionen kring 
enkätfrågorna tar jag upp några anledningar till varför just de här frågorna skapade 
förvirring64. 

Det var en klar majoritet som inte skulle vilja vara med i en kör (13). 

                                                 
56 Se Bilaga C, fråga 16 s 50 
57 Se Bilaga C, fråga 17 s 51 
58 Se Bilaga C, fråga 18 s 51 
59 Se Bilaga C, fråga 19 s 52 
60 Se Bilaga C, fråga 20 s 52 
61 Se Bilaga C, fråga 21 s 52 
62 Se Bilaga C, fråga 22 s 53 
63 Se Bilaga C, fråga 23 s 53 
64 Se avsnitt 6.5 Enkätfrågorna s 35 om kör 
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Svaren till den sista frågan rörde enbart varför de inte ville vara med i en kör.  
Huvudanledningen, förutom att inte svara alls (7 elever), var att det var tråkigt (5) och att de 
inte tyckte om att sjunga (3). 

5.2 Citronklassen 
Denna klass bestod av 24 elever, varav 13 var flickor och 11 var pojkar. I denna klassen 
svarade samtliga elever på enkäten. 

5.2.1 Enkätredovisning 

I Citronklassen var det sju elever (29 %) som spelade ett instrument65. Av dessa sju var fyra 
stycken flickor och tre pojkar. 

16 elever lyssnade på musik så ofta de kunde hemma66. Vid musiklyssnande hemma lyssnade 
17 elever på pop67.  

Sinnesstämningar68 påverkade även dessa elever. När de var glada lyssnade nio elever på pop 
medan åtta elever lyssnade på allt möjligt. När de var ledsna var det fortfarande sex stycken 
som lyssnade på pop. Fem elever lyssnade på annan musik och tre elever lyssnade inte på 
något alls. Vid trötthet började det jämna ut sig mellan svaren. Sex elever lyssnade på pop, 
sex stycken lyssnade på lugn musik, tre elever på radio och fyra elever på annat. Om eleverna 
var arga lyssnade fem elever på pop, fyra elever på inget och fem elever på hårdrock. När de 
gjorde läxor lyssnade hela 17 elever (71 %) på någon form av musik. 

17 elever brukade lyssna på musik vid arbete, telefonkonversation eller något annat69. Sju 
elever hade det hellre tyst. Åtta av de 17 brukade lyssna på olika sorters musik till olika 
aktiviteter.  

När denna klass fick betygsätta musikstilarna blev resultaten lite annorlunda än i 
Apelsinklassen. I Tabell 1 nedan kan du själv se och bedöma de olika resultaten mellan 
klasserna. 

Tabell 1 Betygssättning av olika musikstilar 
 Pop Klassisk Country Dansband Gospel Punk Synt Hårdrock

Apelsin 4,5 1,9 2,6 2,2 1,7 2,6 2,8 2,8 

Citron 4,5 2,4 2,0 2,2 1,5 2,6 2,8 3,0 
Ovan visas skillnaderna i medelbetyg mellan Apelsin- och Citronklassen 

I frågan om antal musiktillfällen utanför musiklektionen70 ansåg 17 elever att de hade musik i 
undervisningen en gång i veckan. Fem elever ansåg att de hade musik flera gånger i veckan. 
Endast en elev ansåg att de aldrig hade musik och en elev svarade blankt. 

Även denna klass var överens om att de hade en musiklektion i veckan som pågick i 60 
minuter. När det gällde hur ofta de skulle vilja ha musik i undervisningen71 rådde delade 

                                                 
65 Se Bilaga D, fråga 3, 4 och 5 s 55 
66 Se Bilaga D, fråga 6 s 56 
67 Se Bilaga D, fråga 7 s 56 
68 Se Bilaga D, fråga 8 s 56 
69 Se Bilaga D, fråga 9 s 56 
70 Se Bilaga D, fråga 13 s 57 
71 Se Bilaga D, fråga 15 s 58 
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meningar. Åtta elever ville ha musik en gång i veckan, sju elever ville ha musik flera gånger i 
veckan, fyra elever ville ha musik en gång per dag och endast två ville aldrig ha musik. 

Lyssna på musik i klassrummet72 ville alla utom en i klassen som svarade blankt. Tio elever 
ville lyssna på musik flera gånger per dag, sex elever kunde tänka sig att lyssna en gång per 
dag och sju elever ville lyssna på musik flera gånger i veckan. 

Aktiviteterna på musiklektionerna73 var framför allt uppdelade i fem olika saker, nämligen 
sjunga (12 elever), lyssna på låtar (12), arbeta med kompositörer/artister (10), spela 
instrument (7) och skriva egna låtar med texter (5). Här hade eleverna oftast svarat mer än en 
aktivitet. 

Rangordningen av vad som var roligast på musiklektionen74 såg i Citronklassen ut såhär: 
Högst låg aktiviteten lyssna på musik (9 elever), sjunga (4), spela instrument (4), skriva egna 
låtar (3), forska/redovisa (2) och inget speciellt (2). Även här hade vissa elever gett mer än ett 
svar. 

Tråkigast på musiklektionen75 var att lyssna på när läraren pratade om till exempel sig själv (9 
elever), allsång (4), forska om kompositörer (3) och lyssna på när läraren sjunger (3). 

Om eleverna själv skulle få välja vad de skulle göra på musiklektionen76 skulle de vilja: 
Skriva egna låtar (9 elever), lyssna på musik (8), spela instrument (5), sjunga (4) och göra 
grupparbeten (1). Två valde att svara blankt. 

Instrumenten de fått spela på under musiklektionen77 var i huvudsak gitarr (16), synt (15 
elever), piano (15), trummor (11) och rytminstrument (6). Två elever ansåg att de aldrig fått 
spela något och två elever valde att svara blankt. På denna fråga hade eleverna i regel svarat 
tre instrument, därav det höga svarsantalet. 

Svaren kring vad de brukade sjunga78 var lite varierande. Här var det lite mer musikstilar än 
konkreta låtar. Elva elever tyckte att de mest sjöng poplåtar (till exempel Fly on the wings of 
love och Blah blah blah). Fem elever visste inte vad de sjöng och svarade allt möjligt. Tre 
elever tyckte att de sjöng mest allsång och tre stycken tyckte att de brukade sjunga gamla 
låtar. 

Även i denna klass rådde delade meningar om det fanns en kör eller inte79. 16 elever svarade 
att de inte hade det, fyra elever trodde att de hade det, två elever tyckte att det fanns ibland, en 
elev visste inte och en elev svarade blankt. Varför de inte var med var mest att det var tråkigt 
(10 elever). Åtta elever valde att svara blankt. Samma förvirring tycks alltså uppstått här 
liksom i Apelsinklassen80. 

                                                 
72 Se Bilaga D, fråga 16 s 58 
73 Se Bilaga D, fråga 17 s 58 
74 Se Bilaga D, fråga 18 s 59 
75 Se Bilaga D, fråga 19 s 59 
76 Se Bilaga D, fråga 20 s 59 
77 Se Bilaga D, fråga 21 s 60 
78 Se Bilaga D, fråga 22 s 60 
79 Se Bilaga D, fråga 23 s 60 
80 Se avsnitt 6.5 Enkätfrågorna s 35 om kör 
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19 elever ville inte vara med i en kör om det fanns81. Endast tre elever skulle vilja och två 
kunde kanske tänka sig att vara med. Huvudanledningen till att inte vara med i en kör var att 
det var tråkigt (11 elever). Sju elever valde att svara blankt. Andra orsaker var att de inte 
gillade att sjunga (3) och att de inte kände för det (2). 

5.3 Dadelklassen 
Dadelklassen bestod av 24 elever, 12 pojkar och 12 flickor. I enkäten hade endast 22 elever 
svarat. En pojke och en flicka var ej närvarande vid undersökningen. 

5.3.1 Enkätredovisning 

I denna klass var det fyra elever (18 %) som spelade ett instrument82, varav tre stycken var 
flickor och en var pojke. 

Tio elever lyssnade cirka två till tre gånger per dag på musik83, sju elever lyssnade så ofta som 
möjligt. Tio elever lyssnade på allt möjligt i musikväg84. Nio elever lyssnade oftast på pop. 

När eleverna i denna klass var glada85, lyssnade åtta stycken på pop och sju personer på 
blandat. När de var ledsna lyssnade tre grupper på vardera fem elever på lugn musik, pop eller 
ingenting. Vid trötthet lyssnade nio elever på lugn musik. Endast fem elever lyssnade på pop. 
Om eleverna var arga lyssnade fem elever på blandad musik. Fem elever lyssnade inte på 
något alls. När de gjorde läxor var det någon form av musik som gällde för 15 av klassens 
elever (68 %). 

14 elever lyssnade på musik vid olika aktiviteter86. Åtta elever lyssnade inte på musik. 

På frågan om det är olika sorters musik till olika sorters aktiviteter87 svarade tio personer att 
de spelade olika musik beroende på aktiviteten. Åtta elever svarade att det inte spelade roll 
och två elever svarade att det spelade roll ibland. 

Betygssättningen88 i Dadelklassen såg i jämförelse med de andra två klasserna ut som visas i 
Tabell 2 nedan. 

Tabell 2 Betygssättning av olika musikstilar 
 Pop Klassisk Country Dansband Gospel Punk Synt Hårdrock

Apelsin 4,5 1,9 2,6 2,2 1,7 2,6 2,8 2,8 

Citron 4,5 2,4 2,0 2,2 1,5 2,6 2,8 3,0 

Dadel 4,4 1,7 1,9 1,8 1,3 2,6 2,7 2,9 
Ovan visas skillnaderna i medelbetyg mellan Apelsin-, Citron- och Dadelklassen. 

Här var det alltid någon elev som svarat blankt på musikstilarna. Mest var det i fråga om 
country. Det höga talet kan bero på att dessa elever inte visste vad countrymusik är. 

                                                 
81 Se Bilaga D, fråga 26 s 61 
82 Se Bilaga E, fråga 3-5 s 63 
83 Se Bilaga E, fråga 6 s 64 
84 Se Bilaga E, fråga 7 s 64 
85 Se Bilaga E, fråga 8 s 64 
86 Se Bilaga E, fråga 9 s 64 
87 Se Bilaga E, fråga 11 s 65 
88 Se Bilaga E, fråga 12 s 65 
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Angående hur ofta klassen hade musik utanför musiklektionen89 ansåg elva elever att de hade 
musik en gång i veckan. Fem elever hyste en åsikt att de aldrig hade musik utanför 
musiklektionen. Fyra elever valde att svara blankt. 

Även denna klass var helt på det klara med att de hade en musiklektion i veckan på 60 
minuter. Att ha musik i undervisningen90 en gång per vecka menade nio elever var tillräckligt. 
Sex elever ville ha musik flera gånger i veckan. 

I frågan om att lyssna på musik i klassrummet91 ville sju elever lyssna flera gånger per dag. 
Sju elever kunde tänka sig att lyssna en gång per dag, sex elever ville lyssna på musik flera 
gånger per vecka och endast en elev ville lyssna på musik en gång i veckan. 

Det fanns fem aktiviteter klassen brukade ägna sig åt på musiklektionen92: Lyssna på musik 
(13 elever), sjunga (11), skriva låtar med text (10), forska/redovisa (8) och spela instrument 
(7). Här svarade eleverna ofta mer än en sak. 

Aktiviteterna som var roligast på musiklektionen93 var att lyssna på musik (13 elever), sjunga 
(8), göra låtar (1) och forska/redovisa (1). Två elever svarade blankt. 

Tråkigast på musiklektionen94 upplevde sex av eleverna var när läraren pratade. Andra saker 
som var tråkiga var att forska/redovisa (4 elever) och det mesta/nästan allt (4). 

Om eleverna själva fick bestämma vad de skulle göra på musiklektionen95 skulle åtta elever 
vilja sjunga populära låtar, fem elever skulle vilja lyssna på musik och fyra elever skulle lära 
sig spela instrument. Även här har eleverna ofta givit mer än ett svar. 

Instrumenten som eleverna fått spela på var även i denna klass trummor (19 elever), 
minikeyboard (19), gitarr (17) och piano (10). 

Angående musik som de brukade sjunga96 fick jag varierande svar. Dels var det specifika låtar 
och dels var det några musikstilar. Fly on the wings of love med Olsen Brothers (7 elever), 
Blah Blah Blah med D2M (6) och Jag vill ha en egen måne med Ted Gärdestad (2) var de 
låtar som eleverna hade skrivit. Det var melodier som vi sjungit de senaste gångerna på 
musiklektionen. Stilarna som andra elever skrivit var bland annat rap (1) och pop (4). Tre 
elever valde att inte svara på denna fråga. 

16 elever ansåg att det fanns en kör på skolan97 medan sex elever menade att det inte fanns en. 
Det leder till samma funderingar som i de andra två klasserna98. Ingen i klassen var med i 
kören. Orsakerna till detta99 var bland annat att det var tråkigt (8 elever) eller att de 
prioriterade annat (5). Inställningen till att vara med i en kör100 var inte särskilt positiv. 17 
                                                 
89 Se Bilaga E, fråga 13 s 65 
90 Se Bilaga E, fråga 15 s 66 
91 Se Bilaga E, fråga 16 s 66 
92 Se Bilaga E, fråga 17 s 67 
93 Se Bilaga E, fråga 18 s 67 
94 Se Bilaga E, fråga 19 s 67 
95 Se Bilaga E, fråga 20 s 68 
96 Se Bilaga E, fråga 22 s 69 
97 Se Bilaga E, fråga 23 s 69 
98 Se avsnitt 6.5 Enkätfrågorna s 35 om kör 
99 Se Bilaga E, fråga 25 s 70 
100 Se Bilaga E, fråga 26 s 70 
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elever skulle inte vilja vara med i en kör om det fanns en. Endast en elev skulle vilja vara 
med, en elev kunde kanske tänka sig det och två elever visste inte. En elev svarade blankt. 
Några av anledningarna var att det var tråkigt (5 elever), de gillade inte att sjunga (2) och att 
de inte ville (2).  
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6 Diskussion 
I avsnitten nedan följer klassporträtt för de enskilda klasserna och min diskussion kring 
resultatet av deras enkätsvar. Jag har valt att diskutera varje klass för sig då det är lättast att 
skilja dem åt. Därefter diskuterar jag generellt kring klasserna. Förutom detta diskuterar jag 
lite kring enkätfrågorna och avslutningsvis om ämnet som helhet och den här rapporten. 

6.1 Apelsinklassen 
Nedan följer ett klassporträtt av Apelsinklassen och en diskussion kring resultatet av 
enkätundersökningen. 

6.1.1 Klassporträtt 

Apelsinklassen ansågs av många vara en glad och positiv klass med många pratglada elever, 
framförallt flickor. Det fanns några blyga elever men det var endast cirka tre stycken. Det var 
en bra stämning i klassen och de var mycket väluppfostrade och artiga. Klassen var mycket 
principfast och allt skulle vara rättvist. De var mycket spontana och bjöd gärna på sig själva. 
De hade en kvinnlig klassföreståndare, som var i 30-årsåldern, som de tyckte mycket om och 
som de kom bra överens med. Eleverna var flexibla och hade inte svårigheter med att ta emot 
oss lärarkandidater på ett varmt och välkommet sätt. På lektionerna hjälpte eleverna gärna 
varandra och diskuterade gärna för att komma fram till ett svar. De var vana vid att få 
utrymme, det vill säga klassföreståndaren försökte få klassen att diskutera och berätta hur de 
tänkte och inte bara ge ett korrekt svar.  

De flesta tyckte om musik och tyckte att det var ett roligt ämne men var inte förtjusta i 
musikläraren som de hade när jag var där. De ville inte gå till lektionerna och klassen blev 
som förbytt. När de kom in i klassrummet var det som om det hade kommit in en helt annan 
klass. Jag kände inte igen dem. De pratade mycket, var väldigt entusiastiska och ville ofta 
sätta igång att arbeta omedelbart på timmen. Glädjen försvann dock ofta när läraren sa till 
dem att sätta sig ner och lyssna på henne först, eftersom de faktiskt redan höll på att sätta sig. 
Det gick nästan inte en gång utan att hon skällde på dem inom de första fem minuterna, utan 
att det egentligen var nödvändigt. Eleverna verkade tycka att läraren gnällde mycket på dem 
och det ledde till att en del av deras glädje försvann.  

6.1.2 Diskussion 

Apelsinklassen kändes, trots elevernas motsättning till musikläraren, som en positiv klass 
även i musik och förutsättningarna känns stora att införa mer musik till klassrummet.  

Det var trevligt att se att det var åtta elever, sex flickor och två pojkar, i klassen som spelade 
ett instrument101. Jag anser att detta påvisar att det fanns ett intresse för instrumentmusik, i 
alla fall hos en del av eleverna i klassen. Där tror jag att klassläraren spelar en större roll än 
vad lärare tror. Vuxnas inställning och förhållningssätt till saker är viktiga för eleverna. Om 
man jämför två vuxna personer där den ene visar intresse för instrument och musik medan den 
andre klart och tydligt visar att denne inte har intresse för musik, tror jag att barnet hellre tyr 
sig till personen med intresse för musik. Personerna behöver dock inte ha djup kunskap om 
musik för att eleverna ska bli inspirerade att arbeta med musik på ett eller annat sätt. 

Majoriteten av eleverna i Apelsinklassen lyssnade på musik så ofta de kunde, vilket tyder på 
ett stort allmänt musikintresse. Musik hade en betydande roll vid olika sinnestämningar, något 

                                                 
101 Se avsnitt 5.1.1 Enkätredovisning, s 21 
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som man definitivt bör utnyttja i klassrummet. Till exempel kan man för att pigga upp spela 
pop eller rock. 

En majoritet av klassen brukade lyssna på musik vid olika aktiviteter. Jag tror att man med 
hjälp av musik kan fokusera lättare på sin uppgift, och på så sätt kan även de med 
koncentrationssvårigheter få det lättare att stänga ute störande ljud. Om eleverna till exempel 
får lyssna på musik i hörlurar kan de själva få bestämma vilken musik som passar dem bäst 
för tillfället, utan att störa andra. 

Några av musikstilarna fick förväntat höga betyg, på grund av att de ingår i elevernas vardag. 
Stilar som gospel och klassiskt fick däremot lägre betyg och detta kan bero delvis på att de 
inte känner till musikstilen (detta gäller förmodligen gospel) eller att de inte tycker om det. 
Möjligtvis har de inte fått en tillräcklig lockande introduktion. Dock måste läraren höra med 
eleverna varför de tror att medelbetyget på just dessa stilar var så låg. Utifrån svaren som 
eleverna ger får läraren tillsammans med eleverna arbeta fram ett arbetssätt där denna musik 
ingår. I och med detta är det ett perfekt tillfälle att starta ett samarbete med musikläraren, om 
inte detta gjorts tidigare 

Det var många som kunde tänka sig att till exempel lyssna på musik i klassrummet102. Mitt 
förslag är då att lyssna på olika sorters musik och inte enbart vad de brukar lyssna på, men 
naturligtvis ska dessa två kombineras för att uppnå ett så bra klimat och samarbete som 
möjligt. Därigenom kommer de att lära sig något om musiken, men utav nyfikenhet istället för 
att de måste för att det är musiklektion. Det känns viktigt att tillsammans med klassen 
diskutera hur man skulle kunna förändra och förbättra miljön och undervisningen i 
klassrummet. 

Många elever tyckte att det roligaste de visste på musiklektionerna var att skriva egna texter 
och melodier. Det var även det som flest elever helst av allt ville göra på musiklektionerna. 
Detta visar på stor kreativitet och vilja att skapa något själva. Detta är absolut något man bör 
utnyttja i flera områden. Till exempel kan eleverna skriva en dikt och tonsätta den, eller göra 
musik om ett tema. 

Jag tror att mycket i deras ovilja att ha musik har med deras relation till läraren att göra. 
Läraren styrde undervisningen helt på egen hand och planerade lektionerna utan direkt 
medverkan av eleverna. Detta vuxencentrerade arbetssätt103 kan ha varit en bidragande orsak 
till att eleverna ogillade musikundervisningen. Kanske hade inslag av det dialogcentrerade 
arbetssättet passat den här klassen bättre och gjort eleverna mer motiverade. 

Det vanligaste instrumentet de spelade på i musiklektionerna var synth. Detta beror 
förmodligen på att även om det fanns betydligt fler gitarrer är synthar ett betydligt lättare 
instrument att börja med. Det är även lättare att dela en synth mellan flera elever. 

Jag tror att om klassens inställning till att sjunga hade förändrats hade kanske även deras 
inställning till körsång ändrats104. Dock ska man ha i åtanke att killarna börjar komma i 
puberteten, rösten ändras och de är känsliga. Att vara med i en kör är kanske inte det första de 
tänker på. Det spelar även stor roll vem som är körledare och dennes intentioner med kören. 
Vad ska sjungas, när det ska sjungas, och så vidare. Det är viktigt att göra bra reklam för 
kören och visa engagemang. Om eleverna är motvilliga till en större kör kan klassen själv 
bilda en liten kör och efter ett tag kanske bilda en kör tillsammans med parallellklasserna. 

                                                 
102 Se avsnitt 5.1.1 Enkätredovisning, s 21 
103 Sundin, 1995, s 134 f 
104 Se avsnitt 5.1.1 Enkätredovisning, s 21 f om kör 
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6.2 Citronklassen 
Nedan följer ett klassporträtt av Citronklassen och en diskussion kring resultatet av 
enkätundersökningen. 

6.2.1 Klassporträtt 

Citronklassen uppfattades av både mig och andra lärare som den mest väluppfostrade klassen. 
De var ett stort nöje att undervisa och eleverna var oerhört öppna och positiva. De hade en 
unik inställning till skola och aktiviteter. De var glada när de skulle ut och vandra fastän det 
regnade ute. 

Även denna klass hade en kvinnlig klassföreståndare. Hon var mellan 25 och 30 år, var 
mycket omtyckt och det märktes att hon tyckte om eleverna. 

Denna klass var pratglad men inte lika lättstartad vid diskussioner som Apelsinklassen var. 
Dock gick det att föra en diskussion med eleverna. Det var en effektiv klass. Om man satte 
upp ett mål hur mycket alla skulle hinna så såg de till att hinna det också. De var roliga och 
skämtade gärna, både om sig själva och om andra. De var inte blyga när man skulle lära känna 
dem. De frågade om det var något de inte hade förstått. De flesta eleverna var otroligt nyfikna 
och var inte rädda för att ställa personliga frågor. 

Eleverna var oerhört duktiga på att samarbeta med varandra och hjälpte gärna varandra. De 
hade en fin gemenskap i klassen. 

Eleverna var mycket kreativa på olika områden. Fantasi saknades inte i denna klass och det 
var roligt att ge dem utmaningar för att testa just detta. I allmänhet kändes det som att de var 
mycket studiemotiverade. Om de hade varit borta mycket eller glömt att göra läxan, brukade 
jag ge dem lite extra så att de inte halkade efter i boken. Detta accepterade de och gjorde 
läxan till nästa dag. Vissa elever tog gärna reda på lite extra fakta hemma om det var något de 
skulle redovisa i skolan, vilket var intressant och kul att höra. Majoriteten i klassen gillade att 
visa upp vad de gjort, oavsett om de målat, skrivit eller gjort något annat och det tyckte jag 
var upplyftande. 

Jag upplevde det som att alla verkade snälla och hänsynstagande mot varandra, vilket är 
viktigt i en klass. 

Klassen verkade gilla musik men inte musikläraren. De fick en förändrad attityd när de kom 
in på musiklektionen men var ändå lätthanterliga och lyssnade på musikläraren, till skillnad 
från Apelsinklassen där majoriteten av eleverna mer eller mindre stängde öronen så snart de 
kom in i klassrummet.  

6.2.2 Diskussion 

Det var roligt att se att fördelningen mellan flickor och pojkar som spelade instrument var 
jämnare i Citronklassen än i Apelsinklassen105. Det var sju elever totalt, vara fyra flickor. 

Även här, liksom i Apelsinklassen106, fanns ett stort allmänt musikintresse då majoriteten av 
eleverna lyssnade på musik så ofta de kunde. Detta bör man alltså dra nytta av, både i och 
utanför musikundervisningen. 

I den här klassen var det framförallt pop/rock som eleverna lyssnade på, oavsett 
sinnestämning. Trots detta är det något man bör utnyttja, men till skillnad från Apelsinklassen 

                                                 
105 Se stycke 5.1.1, s 21. 
106 Se stycke 6.1.2, s 29. 
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kan de förmodligen lyssna på samma musik i hela klassen och behöver kanske inte använda 
hörlurar. Detta understryks av att en klar majoritet av eleverna, hela 17 stycken, lyssnade på 
musik vid någon slags aktivitet och stora delar av klassen ville lyssna på musik i klassrummet 
flera gånger per dag. Detta yttrade sig också i att det eleverna tyckte var roligast att göra på 
musiklektionerna var att lyssna på musik. 

Som väntat var det även i den här klassen pop/rock som fick högst betyg. Dock fick gospel 
och country lägst betyg och inte klassiskt som i Apelsinklassen. Som tidigare kan det ha att 
göra med vilken musik eleverna känner till eller helt enkelt att de inte gillar den. Därför borde 
man försöka att uppmärksamma musikstilar som fått lägre betyg så att man kan reda ut varför 
de hamnat sist. Detta gäller så klart även Apelsinklassen 

Jag fick känslan att Citronklassen mest var negativt inställd till läraren de hade och inte själva 
ämnet. Även här känns det som att det finns stora chanser att ändra lite i strukturen på 
musiklektionen, på samma sätt som i Apelsinklassen107. Eleverna vet vad de vill ha och inte 
ha, och att diskutera fram tillsammans med eleverna hur mer musik ska komma in i 
klassrummet är bara en fördel. Det finns garanterat några elever som har många bra förslag. 

Liksom Apelsinklassen skulle eleverna i Citronklassen helst vilja skriva egna texter och 
melodier på musiklektionen. Som tidigare nämnt är detta viktigt att bejaka. 

Det var intressant att eleverna ansåg att gitarr och piano kom före synth i användning i 
musikundervisningen. Det var bara en elev som spelade gitarr. Jag tror inte att denna klass 
använde gitarrer i större utsträckning än Apelsinklassen, men möjligen kan de tycka att det är 
roligare med gitarr och piano. 

För att motivera denna klass behövs nog en lika entusiastisk och positiv lärare som klassen 
var. Jag tror att det skulle kunna bli otroligt roligt och en utmaning att införa mer musik i 
denna klass. Jag tror även att eleverna skulle uppskatta det och samtidigt lära sig mycket. 

6.3 Dadelklassen 
Nedan följer ett klassporträtt av Dadelklassen och en diskussion kring resultatet av 
enkätundersökningen. 

6.3.1 Klassporträtt 

Dadelklassen kändes lite annorlunda än de andra två klasserna. Det var en annan atmosfär i 
klassrummet när man kom in. Eleverna var pratglada när det gällde saker utanför 
undervisningen, men det var mycket svårt att hålla en diskussion med dem angående något i 
undervisningen. Det var oftast tyst och jag fick ställa flera följdfrågor innan någon vågade 
svara, även om det gällde vad de hade gjort i helgen. Innan jag går vidare ska jag tillägga att 
jag spenderade minst tid i denna klass då jag och den andra kandidaten hade delat upp 
undervisningen och ämnena mellan klasserna. 

Eleverna kändes väldigt blyga. Det tog lång tid innan de bjöd på sig själva. De satt mycket 
kille/kille och tjej/tjej och i grupper på ungefär fyra elever. De hjälpte inte varandra lika 
mycket som föregående klasser.  

Även klassföreståndaren till denna klass var kvinnlig. Hon var cirka 55-60 år. 
Klassföreståndaren berättade för mig att hon inte tyckte om musik och ville helst inte ha det 
på sina lektioner. Hon kunde inte spela något instrument och tyckte att det var jobbigt och lät 
därför bli det helt. 

                                                 
107 Se stycke 6.1.2 Diskussion, s 29. 
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Det var kämpigt att motivera eleverna i denna klass. Jag försökte att planera undervisningen 
tillsammans med eleverna men de var oftast negativa till vad vi skulle göra och då spelade det 
ingen roll vad jag än föreslog. Många gånger blev det bättre sedan när vi väl gjorde vad jag 
själv planerat och några erkände att det var ganska kul. Kanske hade det varit enklare som 
permanent lärare på skolan, men som praktikant var tiden allt för knapp. 

Jämfört med de två andra klasserna lämnade Dadelklassen flest blanka svar. Jag har dock 
ingen förklaring till detta. Just i denna klass var jag närvarande när de skrev och de hade 
möjlighet att fråga mig om det var något de undrade, vilket de andra två klasserna inte hade 
eftersom jag inte var där vid utdelningstillfället. 

6.3.2 Diskussion 

Jag får instinktivt en känsla av att jag som lärare skulle behöva lägga ner lite mer tid på 
Dadelklassen än på de andra två. Jag upplevde att sammanhållningen i denna klass inte var 
alls lika bra som i de andra, men jag kan ha fel på grund av min korta vistelse här. 
Enkätsvaren har även varit svårare att tolka då antalet blanka svar varit betydligt högre än i de 
andra två klasserna. Detta trots att de hade möjlighet att få svar på eventuella frågor då jag var 
närvarande när den här klassen fyllde i enkäten. En trolig anledning kan ha varit att både 
klassläraren och min praktikkamrat under tiden gick runt och läste vad eleverna skrev. Detta 
påverkar naturligtvis känslan av anonymitet.  

I den här klassen var det endast fyra elever som spelade något instrument108. Kanske var det 
den generella inställningen till musik som gjorde att antalet var så lågt. Även här var 
majoriteten flickor. 

Liksom i de båda tidigare klasserna var det en majoritet av eleverna som lyssnade på musik 
vid olika aktiviteter. Speciellt i den här klassen bör detta utnyttjas för att försöka få en bättre 
stämning i klassrummet, särskilt då det var många som ganska ofta ville lyssna på musik i 
klassrummet och tyckte att det var det roligaste på musiklektionerna. Vilka stilar de ville 
lyssna på var svårare att utröna då det var fler blanka svar än i de andra två klasserna. Dock 
spelar musik roll för många elever vid olika sinnestämningar och liksom i Apelsinklassen 
kanske man kan låta eleverna lyssna på musik i hörlurar. 

Till skillnad från de andra två klasserna ville eleverna i Dadelklassen helst sjunga populära 
låtar på musiklektionerna. Det var endast en elev som kunde tänka sig att skriva musik, vilket 
jag tolkar som att kreativiteten och elevernas självsäkerhet förmodligen inte är lika hög. 
Genom att integrera mer musik kanske man så småningom kan öka kreativiteten och bygga på 
elevernas självsäkerhet. 

Liksom i Apelsinklassen ansåg eleverna att de spelade synth mest på musiklektionen. 
Intressant att notera är dock att synth delade förstaplatsen med trummor. Med stor sannolikhet 
har alltså svaren på den här frågan färgats av vad eleverna tycker är roligast att spela. 

I den här klassen känns det viktigt att börja arbeta på individnivå och sedan klassnivå innan 
man går vidare med att föra in mer musik i klassrummet. Eleverna måste känna att alla får 
komma till tals. Motivationen och positiviteten kanske hade ökat om eleverna hade fått delta 
mer i planeringen. Det skulle nog gå lite trögt i början då eleverna inte var vana vid demokrati 
och medbestämmande men efter hand skulle det säkerligen bli bättre och lättare. Jag tror att 
det även här hade behövs en ändring av arbetssättet i musikundervisningen. Inte heller denna 
klass verkade trivas med det arbetssätt musikläraren hade. Frågan är huruvida man skulle 
kunna få klassen att vara med mer och bestämma vad de skulle göra på musikundervisningen, 

                                                 
108 Se Bilaga E Sammanställning av Dadelklassen, fråga 3, s 63 
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precis som i Apelsin- och Citronklassen109. Min egen erfarenhet av att göra just detta var att 
eleverna hade få förslag och uppskattade färdiga förslag. Kanske kan en kompromiss innebära 
att läraren berättar vilka områden de ska behandla och sedan kan eleverna komma med förslag 
för hur de ska göra för att genomföra detta. 

Även om det kanske ser lite mörkt ut, känner jag att det ändå finns hopp för klassen att ta till 
sig musik på olika sätt. Många elever tyckte om att lyssna på musik när de utförde olika 
aktiviteter110 och då är det bra att dra nytta av det. 

6.4 Generellt kring klasserna 
Storleks- och könsfördelningen var ganska lika mellan klasserna. Skillnaderna i klasserna 
fanns mest, enligt min uppfattning, i hur klasslärarna har ”format” dem. Apelsinklassens 
klassföreståndare var inte rädd för musik och hon höll bland annat i luciatåget. Därmed blev 
förhållandet till musik i klassrummet inte främmande och det var inte heller förbjudet att 
lyssna på musik under eget arbete. I Citronklassen var läraren inte heller rädd för musik. I 
Dadelklassen tyckte läraren inte om musik, vilket hon själv sa till mig, och befattade sig inte 
med det i sin undervisning. Att ta in musik i undervisningen när man inte är utbildad 
musiklärare är förmodligen något många lärare drar sig för att göra. Musik är ett utelämnande 
ämne där risken att göra bort sig är stor. Att ha en avslappnad attityd kan vara svårt. Jag tror 
att lite av lärarens inställning till musik smittade av sig på eleverna, som inte heller tyckte att 
musik var särskilt roligt.  

I samtliga klasser var det flickorna som dominerade i instrumentspelandet utanför skolan. Det 
kan vara intressant att ta reda på varför det förhåller sig på detta sätt. Jag vet inte och har inte 
haft möjlighet att ta reda på det, men det kan eventuellt höra ihop med skillnader i den 
motoriska utvecklingen och mognadsgraden mellan flickor och pojkar. 

Förhållandet till musikläraren var ungefär detsamma i samtliga klasser. De tyckte inte om 
henne på grund av att de flesta ansåg att hon gnällde och skällde för mycket på dem. De 
tyckte även att hon drog in för mycket privatliv i lektionen111 och därmed tog tid från den 
ordinarie undervisningen. Eleverna fick inte vara med och planera lektionerna och det styrda 
arbetssättet gick stick i stäv med klassernas spontanitet och kreativitet. Som Bjørkvold 
menade kommer ofta barns sätt att lära sig på kollisionskurs med skolans striktare 
arbetssätt112. Denna kollision blir extra tydlig när ett vuxencentrerat arbetssätt används113. 
Med mer involvering av eleverna under planerandet kan deras kreativitet och spontanitet få 
plats i undervisningen, även om de samtidigt får lära sig att ta ansvar och följa den planering 
de varit med om att ta fram. Viktigt att påpeka är dock att musikläraren hade ensam hand om 
842 elever, och förmodligen inte hade möjlighet att lägga tid på varken planering med 
eleverna eller planering med övriga lärare. Trots att lärarna jobbade i arbetslag blev det ingen 
skillnad för musiklärarens del eftersom hon var ensam musiklärare på skolan. Integrering av 
musik i de övriga ämnena borde därför prioriteras, så att musikläraren avlastas i viss mån. 
Dessutom hade det varit bra om det hade funnits fler musiklärare, där de hade kunnat dela upp 
klasserna i F-5 och 6-9. Dock skulle de ha samma antal timmar för att ge mer tid till planering 
av undervisningen. 

                                                 
109 Se avsnitt 6.1.2 Diskussion, s 29 och 6.2.2 Diskussion, s 31. 
110 Se Bilaga E, fråga 8 och 9, s 64 
111 Se fråga 19 i Bilaga C, Bilaga D och Bilaga E, s 52, 59 och 67 
112 Bjørkvold, 1991, s 129 
113 Sundin, 1995, s 139 ff 
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Samarbetet mellan klasslärarna och musikläraren var lågt och med en högre grad av 
samarbete hade införandet av musik även i andra ämnen underlättats. Med till exempel drag 
av Waldorf-pedagogiken114 hade man underlättat integreringen av de olika ämnena. Detta 
gäller så klart inte bara musik. 

Apelsinklassen hade flest elever som spelade instrument115, åtta av 22 elever. Sammantaget 
med de två andra klasserna var det 19 elever som spelade ett instrument. Med hjälp av till 
exempel Musse Combo116 skulle man kunna sätta ihop en orkester och uppmuntra till mer 
musicerande. Orkesterspel ger en bra gemenskap och med till exempel mindre spelningar för 
resten av skolan kommer man kanske i och med detta att även inspirera fler elever att börja 
spela. 

6.5 Enkätfrågorna 
Beroende på svaren jag fått har jag upptäckt att vissa frågor är mer eller mindre bra. Bland 
annat är fråga åtta och nio viktiga då de visar hur eleverna själva använder musik när de 
arbetar med framförallt läxläsning. Eleverna har med största sannolikhet utarbetat ett sätt som 
passar dem bra och om man kan anamma det i undervisningen har man bättre chanser att öka 
inlärningsmöjligheterna. Dock är frågorna lite ostrukturerade och skulle behöva separeras 
hårdare angående sinnesstämningar kontra aktiviteter. 

Fråga 12, som är betygsättning av musikstilar, fungerar bra för att få ut ett medelvärde av vad 
hela klassen tycker. Det, tillsammans med blanka svar, ger en bra bild över kunskapsnivån. 
Det som dock kan vara negativt är att det kanske hade behövts exempel på vad de olika 
stilarna innebär för att fler skulle förstå. Kanske skulle en annan indelning eller utökning av 
antalet stilar underlätta. 

En fråga som jag misstänker att många elever missförstod var fråga 13. De misstog 
förmodligen ”musik i undervisningen” som att det handlade om att aktivt lyssna på musik och 
inte att musiken var integrerad i ett annat ämne. 

Fråga 14 och 23 är frågor som jag själv redan visste svaret på men som visade sig vara bra då 
de gav en indikation på hur medvetna eleverna var om musikundervisningen och vilka andra 
musikaktiviteter som fanns på skolan.  

De flervalsfrågor som fanns, till exempel fråga 13-16, verkade inte ha tillräckligt många 
alternativ (”en gång/vecka” var mest sällan). Ett alternativ till att fylla på med fler alternativ 
skulle kunna vara att ha ett öppet val där eleverna själva kan fylla i frekvensen. 

Det visade sig vara bra att inte bara ha flervalsfrågor då det gav en tydligare bild över vad 
eleverna kände och tänkte. Dock blir det samtidigt svårare att sammanställa eftersom man blir 
tvungen att generalisera svaren en aning. Det gör att sammanställningen färgas mer av den 
som sammanställer än om det är bara flervalsfrågor. Flervalsfrågor har dock, sin enkelhet till 
trots, problem med att frågorna och alternativen måste vara än mer välformulerade för att ge 
en korrekt bild då det inte finns utrymme att tolka svaren. 

Fråga 22, om vad eleverna brukar spela eller sjunga, besvarades av de flesta eleverna med 
vilka låtar de spelade eller sjöng på de två senaste lektionerna. För att få en tydligare bild bör 
man omformulera frågan eller kanske till och med dela upp den i två, så att stilar inte 
påverkas av vilka låtar som spelades/sjöngs senast. 

                                                 
114 Se avsnitt 3.6 Några pedagogiska metoder och system, s 13 
115 Se avsnitt 5.1.1 Enkätredovisning, s 21 
116 Se avsnitt 3.6 Några pedagogiska metoder och system, s 13 
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I enkäten har jag valt att fråga om skolkörer (fråga 23-27) men man kan även tänka sig att 
lägga till andra frågor om till exempel ensemblespelning. Eleverna verkade ha svårt att förstå 
att fråga 24 enbart skulle besvaras om det fanns en kör (fråga 23). Många fler svarade där än 
det var som svarade ja på fråga 23. Därmed svarade flera elever även på fråga 25 av samma 
anledning. Kanske bör dessa frågor omformuleras eller grupperas för att förtydliga för 
eleverna. En anledning till förvirring kan ha varit att det på F-5 fanns en kör men inte på 6-9 
och därför fick inte sexorna vara med i den kör som fanns. Jag tror att de som svarade ja på 
frågan om det finns en kör på skolan tänkte sig den andra byggnaden som samma skola, vilket 
i och för sig var rätt. Dock hade de inte en egen kör på 6-9 som de kunde vara med i. Så enligt 
mig var därför svaret på frågan nej. Ingen var heller med i kören. 

En sak jag inte tittat närmare på är könsfördelningen och skillnader mellan olika 
åldersgrupper. Om man gör ickeanonyma enkätundersökningar kan man använda resultaten 
för att dela upp eleverna i grupper. På så vis kan de få anpassad undervisning som baseras på 
deras tidigare kunskaper och erfarenheter och på deras egna önskemål. Vid större 
undersökningar som sträcker sig över flera årsklasser kan man använda resultaten för att 
utläsa eventuella skillnader i olika åldersgrupper och se potentiella övergångsperioder där 
man kan behöva förändra uppläggningen av undervisningen. Detta, tillsammans med en 
anpassad uppdelning inom klasserna, kan bidra till att skolan tar bättre hänsyn till de enskilda 
elevernas förutsättningar. 

Ett par frågor som kan vara intressanta att utöka enkäten med är: ”När i skolarbetet skulle du 
vilja lyssna på musik?” och ”Vill du lyssna på olika slags musik när du arbetar med olika 
slags uppgifter och i så fall vilken sorts musik till vilken uppgift?”. Båda dessa frågor kan, 
som komplement till fråga nio till elva, hjälpa läraren att gruppera eleverna och välja tillfällen 
då de får lyssna på musik. Om gruppering inte kan ske på ett enkelt sätt kan man till exempel 
låta eleverna lyssna på musik i hörlurar. Vissa elever kanske till och med vill ha hörlurar för 
att stänga ute annat ljud. 

6.6 Avslutning 
Avslutningsvis vill jag säga att min erfarenhet av enkätundersökningen är att det var ett bra 
sätt att få en klarare bild över elevernas förhållningssätt till musiken och deras musikaliska 
bakgrund. Förhoppningsvis kan en sammanställning leda till att undervisningen kan förändras 
för att passa eleverna bättre. Enkäten bör användas på ett tidigt stadium, redan vid skolstarten, 
för att se var tyngdpunkten på musikundervisningen bör läggas samt hur musik bör utnyttjas 
som komplement till övrig undervisning. Musik är så pass viktigt för alla att man istället för 
att minska mängden undervisning borde öka den. Detta behöver dock inte betyda att man 
minskar på annan undervisning utan istället bör mer integrering ske. Fler lärare borde få 
utbildning i att hantera musik på ett enkelt sätt utan att man kräver att de har samma 
kompetens som en musiklärare. Enkäten kan sedan användas för att kontinuerligt anpassa 
undervisningen och se hur eleverna har utvecklats och förändrats. 

Det är nog många som inte tänker på att musiken är djupt förankrad i oss, vilket då kanske 
leder till att musikundervisningen kanske inte anses vara så viktig. Musiken tas för given. Om 
musikundervisningen skulle minska allt för mycket finns risk att en större del av eleverna 
aldrig kommer i kontakt med vissa musikstilar, instrumentspelande, musikhistoria och mycket 
av den kreativitet som musiken kan erbjuda. Ett viktigt påpekande som görs av i Bildning och 
kunskap är att ”skolans speciella uppgift är, att ge elever sådana kunskaper de inte får 
utanför skolan” 117. Utan tillräcklig musik i skolan skulle hemmet bli tvunget att förmedla all 

                                                 
117 Skolverket, 1994, s 41 
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musikkunskap, något som inte är rimligt att begära. Då är frågan bara, hur får vi veta vad 
eleverna inte får lära sig i hemmet? Om eleverna inte får lära sig mycket, är det då skolans 
uppgift att lära ut ännu mer då istället för att hemmet ska ta större ansvar? Det är frågor som 
bör lyftas fram. Som Skolverket påpekar så sker kunskapsutveckling hela tiden hos eleverna, 
både i och utanför skolan118. Därför behöver skolan samarbeta nära med hemmet och båda 
parter stötta och hjälpa varandra för elevens bästa. Alltså är det viktigt att lärare och föräldrar 
ser till att främja både den sociala och språkliga miljön. 

Att vara omringad av musik i hela livet utom just i skolan skulle för min egen del kännas som 
att en viktig del av världen försvann så fort man satte sin fot i där. I nästan alla böcker jag 
refererat till i detta arbete säger man samma sak: Det är viktigt att barn får leka mycket och 
vara kreativa. Skolan har till uppgift att främja alla sidor hos barnen, däribland det 
konstnärliga. Utan musikundervisning försvinner en stor del av detta, vilket kan göra att vissa 
elever aldrig någonsin kommer i kontakt med viktiga sidor hos sig själva. En elev som till 
exempel har motoriska problem kan kanske samtidigt vara duktig på att sjunga och skapa 
musik. 

Jag känner själv att det är lättare att förstå något som man har kontakt med i sin vardag än om 
man försöker lära sig något som man kanske aldrig kommer i kontakt med annars. Kunskap är 
ett viktigt verktyg i livet och utan kunskap kommer vi inte långt. Viktigt att tänka på är att 
kunskap inte enbart är faktakunskap utan även till exempel färdigheter119. Jag anser att skolan 
måste bli bättre på att förklara för eleverna varför de ska inhämta den kunskap vi ber dem att 
anamma. Vi måste även kunna sätta in kunskapen i ett sammanhang som är begripligt för 
eleven. Ett historiskt perspektiv är bra att använda i samtliga ämnen så att eleverna förstår 
sammanhanget i hur kunskapen vi ber dem inhämta har utvecklats. 

Det är naturligtvis upp till var och en att tro på hur de olika musikstilarna påverkar 
människan120. Några punkter håller jag personligen inte med om men anser att du som läsare 
har rätt att ta del av vad författaren anser. Jag vill därigenom ge dig som läsare en chans att 
testa detta på dig själv eller tillsammans med din klass. Skälen till att jag har med dem i mitt 
arbete är för att jag tror att många väljer en viss musikstil som matchar den aktuella 
sinnesstämningen. Jag anser dessutom att jag fick detta bekräftat i min undersökning genom 
att eleverna angav tydliga grupperingar av musikstilar som svar på fråga åtta i enkäten121. 
Detta leder till att jag tror att man kan få en bättre stämning i klassrummet om man kan lyssna 
på musik oftare. Man bör då välja olika sorters musik till olika sorters aktiviteter.  

Den litteratur som jag läst i samband med det här arbetet rekommenderar jag varmt till den 
som vill fördjupa sig. Jag anser att Mozarteffekten är en läsvärd bok som alla, åtminstone alla 
musiklärare, borde läsa. Även om man inte tror på allt som står i boken känner jag att jag som 
läsare blir inspirerad att i alla fall testa om det som författaren beskriver verkligen fungerar. 
Jag kan särskilt rekommendera Uddholms bok då den innehåller flera konkreta lekar, förslag 
på studieplan och ger en bra bild över förhållandet mellan musik och människa. 

Slutligen vill jag säga att så länge det finns vilja, fantasi och engagemang så tror jag att 
undervisningen kan bli både lärorik och kul för både lärare och elever. 

 

                                                 
118 Se avsnitt 3.3 Kunskap och läroplan, s 8 f 
119 Se avsnitt 3.3 Kunskap och läroplan, s 8 
120 Se avsnitt 3.4 Mozarteffekten, s 10 
121 Se Bilaga C, Bilaga D och Bilaga E, s 48, 56 och 64 



NÅGRA ELEVERS UPPFATTNINGAR OM MUSIK OCH MUSIKUNDERVISNING 

 38



NÅGRA ELEVERS UPPFATTNINGAR OM MUSIK OCH MUSIKUNDERVISNING 

 39

7 Litteraturförteckning 
Bjørkvold, J-R, 1991, Den musiska människan, Stockholm, Runa, ISBN 91-88298-04-3 

Bra Böcker, 2001, Nationalencyklopedin, Höganäs, Bra Böcker, ISBN 91-7133-809-8 

Cambell, D, 1997, Mozarteffekten – musikens oanade kraft, Malmö, Egmont Richter AB, 
ISBN 91-7705-551-9 

Grahn-Stenbäck, M, 1995, Sång eller musik?, Linköping, Linköpings Universitet, 
Institutionen för pedagogik och psykologi, ISBN 91-7871-506-7 

Lerner, T, 2000, Konferensfestival för mer musik i skolan; Stockholm, Dagens nyheter, 2000-
08-30 

Lundqvist, M, 2001, Musik som skärper dina sinnen, Östgöta-Correspondenten, 2001-03-24 

Utbildningsdepartementet, 1994a, Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet Lpo-94, Stockholm, Utbildningsdepartementet, ISBN 91-38-30272-1 

Utbildningsdepartementet, 1994b, Kursplaner för grundskolan, Stockholm, 
Utbildningsdepartementet, ISBN 91-38-30261-6 

Skolverket, 1994, Bildning och kunskap: särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola 
för bildning (SOU 1992:94), Stockholm, Statens skolverk (Liber distribution),  
ISBN 91-88372-80-4 

Sundin, B, 1995, Barns musikaliska utveckling, Falköping, Liber utbildning, ISBN 91-634-
1088-5 

Uddholm, M, 1994, Pedagogen och den musikaliska människan – En bok om musik i 
vardagsarbetet, Mölndal, Förlaget Lutfisken, ISBN 91-88496-01-5 

Lundell, H, et al, 1989, Musse Combo, Trosa, ISBN saknas 



NÅGRA ELEVERS UPPFATTNINGAR OM MUSIK OCH MUSIKUNDERVISNING 

 40



NÅGRA ELEVERS UPPFATTNINGAR OM MUSIK OCH MUSIKUNDERVISNING 

 41

Bilaga A Enkät 
Hejsan 

 
Tack för att du vill fylla i min enkät. Du ska inte skriva ditt namn på papperet 
utan du kommer att vara anonym, d v s ingen vet att du har fyllt i just detta 
papper. När alla har fyllt i denna enkät kommer jag att göra en 
sammanställning av vad ni alla tyckt i mina frågor. 
Svara så ärligt som möjligt. Detta så att jag kan arbeta utifrån enkäten på ett 
så bra sätt som möjligt. 
Jag kommer inte att dela med mig av informationen så länge jag är på skolan 
men sammanställningen kommer att synas i mitt arbete som detta ska ingå i. 
Det betyder att om någon vill se vad ni tycker om musik måste de vänta på 
att mitt arbete är färdigt i vår och måste leta reda på det. 
 

Tack för din medverkan 
 
 

Er lärarkandidat 
 
 
 

Patricia 
 

Linköping 2000-10-11 
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Enkät musik HT-00 åk 6 
 
1. Pojke €          Flicka € 
 
2. Ålder:________ år 
 
3. Spelar du något instrument? Ja €   Nej € 
 
4. Om svaret är ja, vilket i så fall? ____________________________________ 
 
5. Hur länge har du spelat? ___________________ 
 
6. Hur ofta lyssnar du på musik på fritiden?  
 Så ofta jag kan   € 
 2-3 gånger/dag   €  
 En gång om dagen   € 
 Flera gånger/vecka   € 
 En gång/vecka  € 
  
7. Vad tycker du om att lyssna på?_______________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. Vad lyssnar du på om du: 
 är glad:_______________________________________________________________ 
 är ledsen:_____________________________________________________________ 
 är trött:_______________________________________________________________ 
 är arg:________________________________________________________________ 
 gör läxor:_____________________________________________________________ 
 
9. Brukar du lyssna på musik när du arbetar, pratar i telefon eller något 

annat?    Ja €  Nej €  
 
10. Om ja på fråga 9, vilken sorts musik lyssnar du på då?_________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11.  Är det olika sorters musik till olika sorters aktiviteter?      Ja €  Nej € 
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12. Gradera följande stilar efter vad du tycker om dem: 
  (1=tycker inte alls om; 2=tycker inte om; 3=tycker varken att det är bra eller dåligt; 

4=tycker om; 5=tycker mycket om) 
Pop/rock:__________ 

 Klassiskt:___________ 
 Country:____________ 
 Dansband:___________ 
 Gospel:_____________ 
 Punk:_______________ 
 Synth:_______________ 
 Hårdrock:___________ 
 
13. Hur ofta har ni musik i undervisningen fastän det inte är musiklektion?
 En gång/dag   € 
 Flera gånger/dag   € 
 Flera gånger/vecka  € 
 1 gång/vecka  € 
14. Hur ofta har ni musiklektioner i skolan?  
 En gång/dag   € 
 Flera gånger/dag   € 
 Flera gånger/vecka   € 
 1 gång/vecka   € 
 
15. Hur ofta skulle du vilja ha musik i undervisningen? Det behöver inte vara 

en musiklektion utan kan bara vara en liten stund. 
 En gång/dag   € 
 Flera gånger/dag    € 
 Flera gånger/vecka    € 
 1 gång/vecka    € 
 
16. Hur ofta skulle du vilja lyssna på musik i klassrummet? Det behöver inte 

vara en hel lektion utan kan bara vara en stund. 
 En gång/dag   € 
 Flera gånger/dag    € 
 Flera gånger/vecka    € 
 1 gång/vecka    € 
 
17. Vad brukar ni göra på musiklektionerna? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
18. Vad tycker du är roligast på musiken? Berätta gärna varför du tycker så. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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19. Vad tycker du är tråkigast på musiken? Berätta gärna varför du tycker så. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
20. Vad skulle du vilja göra på musiken om du fick bestämma? Nämn gärna 

fler saker om du kommer på det. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
21. Om ni spelar instrument, vad finns det för några som ni fått spela på? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
22. Vilken sorts musik brukar ni spela eller sjunga? Nämn gärna några låtar 

ni spelat eller sjungit. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
23. Har ni någon kör på skolan?  Ja €     Nej € 
 
24. Om svaret är ja på fråga 23, är du med i den?  Ja €     Nej € 
 
25. Varför/Varför inte?__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
26. Skulle du vilja vara med i en kör?  Ja     €   Nej   € 
 
27.  Varför/varför skulle du inte vilja det? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Tack för din tid 

 
 

Patricia 
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Bilaga B Översiktskartor 
Bild 1 Översiktskarta över Dadelklassen med samtliga svar från eleverna. 

 
Här är ett exempel på hur en översiktskarta kan se ut. 
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Bild 2 Förstoring av det högra, övre hörnet av Bild 1. 

 
Här ser man lite tydligare vad vissa elever svarat på några av frågorna. 
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Bilaga C Sammanställning av Apelsinklassen 

1. Kön och antal 

 Flickor Pojkar 

Totalt i klassen 10 12 

Deltog i undersökningen 9 10 

Deltog ej i undersökningen 1 2 

 

2. Ålder 

 Antal elever 

12 år 14 

11 år 5 

3. Spelar du något instrument? 

 Totalt antal elever Flickor Pojkar 

Ja 8 6 2 

Nej 11 3 8 

4. Om svaret är ja, vilket i så fall? 

Instrument Totalt Flickor Pojkar 

Klarinett  2 2 - 

Saxofon 1 1 - 

Piano 3 3 - 

Trummor 1 - 1 

Gitarr 1 - 1 

5. Hur länge har du spelat? 

Tid Instrument 

2,5 år Gitarr 

3 år Klarinett, piano, trummor 

4 år Klarinett, saxofon 

6 år Piano 

6,5 år Piano 
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6. Hur ofta lyssnar du på musik på fritiden? 

Antal gånger Antal elever 

Så ofta jag kan 9  

2-3 gånger/dag 3  

En gång om dagen 1 

Flera gånger/vecka 5 

En gång/vecka 1 

7. Vad tycker du om att lyssna på? 

Musikstil Antal elever

Pop/rock 9 

Det mesta 5 

70-talsmusik 1 

Rap/hip hop 1 

Hårdrock 1 

Svarade blankt 1 

8. Vad lyssnar du på om du är/gör: 

Musikstil Glad Ledsen Trött Arg Gör läxor 

Pop/rock 8 4 2 3 4 

Allt/olika 4 4 2 2 5 

Radio 2 1 - 2 2 

Annat 2 4 5 1 2 

Hårdrock 1 - - - - 

Lugn musik - - 4 - 4 

Vet ej - 1 - - - 

Inget - 1 4 - - 

Svarat blankt 3 3 2 3 2 

9. Brukar du lyssna på musik när du arbetar, pratar i telefon eller något annat? 

 Antal elever 

Ja 10 

Nej 5 

Ibland 3 

Svarat blankt 1 
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10. Om ja på fråga 9, vilken sorts musik lyssnar du då på? 
Se fråga 8 för musikstilar. 

11. Är det olika sorters musik till olika sorters aktiviteter? 

 Antal elever 

Ja 10 

Nej 5 

Ibland 3 

Svarat blankt 1 

12. Gradera följande stilar efter vad du tycker om dem: 
(1=tycker inte alls om; 2=tycker inte om; 3=tycker varken bra eller dåligt; 4= tycker 
om; 5=tycker mycket om) 

Musikstilar Total poäng Svarat blankt Medelbetyg 

Pop/rock 85 - 4,47 

Klassiskt 36 1 1,89 

Country 49 - 2,58 

Dansband 41,5 1 2,18 

Gospel 33 2 1,73 

Punk 49 - 2,57 

Synt 54 - 2,84 

Hårdrock 53,5 - 2,81 

13. Hur ofta har ni musik i undervisningen fastän det inte är musiklektion? 
(Alternativ i kursiv stil är de som eleverna själva lagt till på enkäterna) 

 Antal elever 

En gång/dag 1 

Flera gånger/dag - 

Flera gånger/vecka - 

En gång/vecka 10 

Aldrig 5 

3 gånger/månad 1 

Sällan 1 

Svarat blankt  1 
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14. Hur ofta har ni musiklektion i skolan? 

 Antal elever 

En gång/dag - 

Flera gånger/dag - 

Flera gånger/vecka - 

En gång/vecka 19 

Svarat blankt - 

15. Hur ofta skulle du vilja ha musik i undervisningen? Det behöver inte vara en 
musiklektion utan kan bara vara en stund. 

 Antal elever

En gång/dag - 

Flera gånger/dag 5 

Flera gånger/vecka 3 

En gång/vecka 11 

Svarat blankt - 

16. Hur ofta skulle du vilja lyssna på musik i klassrummet? Det behöver inte vara en hel 
lektion utan kan bara vara en stund. 

 Antal elever 

En gång/dag 4 

Flera gånger/dag 10 

Flera gånger/vecka 4 

En gång/vecka 1 

Svarat blankt - 
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17. Vad brukar ni göra på musiklektionerna? 
(Oftast har eleverna gett mer än ett svar, därav så högt elevantal på vissa) 

 Antal elever

Skriva låtar 11 

Spela instrument 3 

Sjunga 8 

Forska/redovisa  6 

Lyssna på musik 4 

Lyssna på när läraren pratar 3 

Annat 1 

Svarat blankt - 

18. Vad tycker du är roligast på musiken? Berätta gärna varför du tycker så. 

 Antal elever 

Skriva låtar 8 

Sjunga 3 

Forska/redovisa 3 

Lyssna på musik 3 

Spela instrument 3 

Vet ej 2 

Skapande 1 

Recensera musik 1 

Inget 1 

Svarat blankt 1 
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19. Vad tycker du är tråkigast på musiken? Berätta gärna varför du tycker så. 

 Antal elever

Läraren pratar om annat än musik 8 

Forska/redovisa 3 

Göra egna låtar 3 

Det mesta 2 

Läraren pratar om musik 2 

Lyssna på musik 1 

När det är stökigt i klassen 1 

Allt 1 

Svarat blankt 1 

20. Vad skulle du vilja göra på musiken om du fick bestämma? Nämn gärna fler saker om 
du kommer på det. 

 Antal elever

Skriva låtar 8 

Spela instrument 7 

Lyssna på musik 7 

Sjunga 4 

Recensera/redovisa 3 

Mima till musik 2 

Byta lärare 1 

Svarat blankt 2 

21. Om ni spelar instrument, vad finns det för några som ni fått spela på då? 

 Antal elever

Synth 9 

Gitarr 8 

Trummor 6 

Piano 5 

Inget 4 

Rytminstrument 2 

Lite av varje 1 

Triangel 1 

Svarat blankt 2 
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22. Vilken sorts musik brukar ni spela eller sjunga? Nämn gärna några låtar ni spelat 
eller sjungit. 

 Antal elever

Blah blah blah med D2M 12 

Fly on the wings of love med Olsen Brothers 3 

Poplåtar 3 

Gammal musik 2 

Rap 1 

Vet ej/kommer ej ihåg 1 

Klassisk musik 1 

Sjunger sällan/aldrig 1 

Svarat blankt 2 

23. Har ni någon kör på skolan? 

 Antal elever 

Ja 6 

Nej 8 

Vet ej 4 

Svarat blankt 1 

24. Om svaret är ja på fråga 23, är du med i den? 

 Antal elever 

Ja - 

Nej 13 

Svarat blankt 6 

25. Varför/varför inte? 

 Antal elever

Det finns ingen 3 

Tråkigt 3 

Får ej/har ej fått frågan 2 

Vill inte 2 

Kan inte sjunga 1 

Prioriterar annat 1 

Vet ej 1 

Svarat blankt 6 
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26. Skulle du vilja vara med i en kör? 

 Antal elever 

Ja 2 

Nej 13 

Kanske 2 

Vet inte 2 

Svarat blankt - 

27. Varför/varför skulle du inte vilja det? 

 Antal elever

Tråkigt 5 

Tycker inte om att sjunga 3 

Prioriterar annat 2 

Vill inte 1 

Det finns ingen 1 

Svarat blankt 7 
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Bilaga D Sammanställning av Citronklassen 

1. Kön och antal 

 Flickor Pojkar 

Totalt i klassen 13 11 

Deltog i undersökningen 13 11 

Deltog ej i undersökningen - - 

2. Ålder 

 Antal elever 

12 år 23 

11 år 1 

3. Spelar du något instrument? 

 Totalt antal elever Flickor Pojkar 

Ja 7 4 3 

Nej 17 9 8 

4. Om svaret är ja, vilket i så fall? 
(Vissa av eleverna spelar mer än ett instrument) 

Instrument Totalt Flickor Pojkar 

Piano  3 3 - 

Trummor 2 1 1 

Trombon 1 1 - 

Cornett 1 1 - 

Gitarr 1 - 1 

Tvärflöjt 1 1 - 

Synt 1 - 1 

5. Hur länge har du spelat? 

Tid Instrument 

0,5 år Synt 

   2 år Tvärflöjt 

2,5 år Gitarr 

   3 år Piano, cornett 

3,5 år Piano 

   4 år Trummor 

6-7 år Piano 
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6. Hur ofta lyssnar du på musik på fritiden? 

Antal gånger Antal elever

Så ofta jag kan 16  

2-3 gånger/dag 3  

En gång om dagen 1 

Flera gånger/vecka 3 

En gång/vecka 1 

7. Vad tycker du om att lyssna på? 

Musikstil Antal elever 

Pop/rock 18 

Rap/hip hop 2 

Hårdrock 2 

Svarade blankt 2 

8. Vad lyssnar du på om du är/gör: 

Musikstil Glad Ledsen Trött Arg Gör läxor 

Pop/rock 9 6 6 6 5 

Allt/olika 8 1 1 3 1 

Radio 1 1 3 1 4 

Annat 3 5 4 1 3 

Hårdrock - - - 5 1 

Lugn musik - - 6 - 3 

Inget - 3 2 4 4 

Rap 1 - - - - 

Glad musik - 2 - - - 

Svarat blankt 2 3 2 3 2 

9. Brukar du lyssna på musik när du arbetar, pratar i telefon eller något annat? 

 Antal elever

Ja 17 

Nej 7 

Svarat blankt - 
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10. Om ja på fråga 9, vilken sorts musik lyssnar du då på? 
Se fråga 8 för musikstilar. 

11. Är det olika sorters musik till olika sorters aktiviteter? 

 Antal elever

Ja 8 

Nej 7 

Ibland 7 

Svarat blankt 2 

12. Gradera följande stilar efter vad du tycker om dem: 
(1=tycker inte alls om; 2=tycker inte om; 3=tycker varken bra eller dåligt; 4= tycker 
om; 5=tycker mycket om) 

Musikstilar Total poäng Svarat blankt Medelbetyg 

Pop/rock 109 - 4,54 

Klassiskt 57 - 2,37 

Country 47,5 - 1,98 

Dansband 52,5 - 2,19 

Gospel 37 1 1,54 

Punk 57 2 2,62 

Synt 63 3 2,84 

Hårdrock 72,5 1 3,02 

13. Hur ofta har ni musik i undervisningen fastän det inte är musiklektion? 
(Alternativ i kursiv stil är de som eleverna själva lagt till på enkäterna) 

 Antal elever

En gång/dag - 

Flera gånger/dag - 

Flera gånger/vecka 5 

En gång/vecka 17 

Aldrig  1 

Svarat blankt 1 
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14. Hur ofta har ni musiklektion i skolan? 

 Antal elever

En gång/dag - 

Flera gånger/dag - 

Flera gånger/vecka - 

En gång/vecka 24 

Svarat blankt - 

15. Hur ofta skulle du vilja ha musik i undervisningen? Det behöver inte vara en 
musiklektion utan kan bara vara en stund. 

 Antal elever

En gång/dag 4 

Flera gånger/dag - 

Flera gånger/vecka 7 

En gång/vecka 8 

Aldrig  2 

Svarat blankt - 

16. Hur ofta skulle du vilja lyssna på musik i klassrummet? Det behöver inte vara en hel 
lektion utan kan bara vara en stund. 

 Antal elever

En gång/dag 6 

Flera gånger/dag 10 

Flera gånger/vecka 7 

En gång/vecka - 

Svarat blankt 1 

17. Vad brukar ni göra på musiklektionerna? 
(Oftast har eleverna gett mer än ett svar, därav så högt elevantal på vissa) 

 Antal elever

Sjunga 12 

Lyssna på musik 12 

Forska/redovisa 10 

Spela instrument  7 

Skriva egna låtar med text 5 

Lyssna på när läraren pratar 3 
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Dansa 1 

Prata om innehåll i låtar 1 

Diskutera 1 

Olika 1 

Svarat blankt 1 

18. Vad tycker du är roligast på musiken? Berätta gärna varför du tycker så. 
(Här har vissa elever ofta gett mer än ett svar) 

 Antal elever

Lyssna på musik 9 

Sjunga 4 

Spela instrument 4 

Skriva egna låtar 3 

Inget/inget speciellt 3 

Forska/redovisa 2 

Svarat blankt - 

19. Vad tycker du är tråkigast på musiken? Berätta gärna varför du tycker så. 

 Antal elever

Läraren pratar om annat än musik 9 

Allsång 4 

Lyssna när läraren sjunger 3 

Skriva om kompositörer 3 

Inget 2 

Lyssna på viss musik 2 

Allt 1 

Vet ej 1 

Svarat blankt - 

20. Vad skulle du vilja göra på musiken om du fick bestämma? Nämn gärna fler saker om 
du kommer på det. 

 Antal elever

Skriva egna låtar 9 

Lyssna på musik 8 

Spela instrument 5 

Sjunga 4 
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Grupparbeten 1 

Svarat blankt 2 

21. Om ni spelar instrument, vad finns det för några som ni fått spela på då? 

 Antal elever

Gitarr 16 

Piano 15 

Synt 15 

Trummor 11 

Rytminstrument 6 

Flöjt 2 

Har ej fått spela  2 

Olika 1 

Fiol 1 

Svarat blankt 2 

22. Vilken sorts musik brukar ni spela eller sjunga? Nämn gärna några låtar ni spelat 
eller sjungit. 

 Antal elever 

Pop 11 

Allt möjligt/Vet ej 5 

Gamla låtar 3 

Allsång 3 

Barnlåtar 2 

Klassiskt 2 

Afrikansk dans 2 

Svarat blankt - 

23. Har ni någon kör på skolan? 

 Antal elever 

Ja 3 

Nej 16 

Vet ej 1 

Ibland 2 

Svarat blankt 1 
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24. Om svaret är ja på fråga 23, är du med i den? 

 Antal elever 

Ja 1 

Nej 17 

Svarat blankt 6 

25. Varför/varför inte? 

 Antal elever

Tråkigt 10 

Kul att sjunga 2 

Bara till jul 1 

Har annat 1 

Gillar inte att sjunga 1 

Ej lust 1 

Svarat blankt 8 

26. Skulle du vilja vara med i en kör? 

 Antal elever 

Ja 3 

Nej 19 

Kanske 2 

Svarat blankt - 

27. Varför/varför skulle du inte vilja det? 

 Antal elever

Tråkigt 11 

Gillar inte att sjunga 3 

Känner inte för det 2 

Musik är det värsta som finns 1 

Svarat blankt 7 
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Bilaga E Sammanställning av Dadelklassen 

1. Kön och antal 

 Flickor Pojkar 

Totalt i klassen 12 12 

Deltog i undersökningen 11 11 

Deltog ej i undersökningen 1 1 

2. Ålder 

 Antal elever 

12 år 20 

11 år 2 

3. Spelar du något instrument? 

 Totalt antal elever Flickor Pojkar 

Ja 4 3 1 

Nej 18 8 10 

4. Om svaret är ja, vilket i så fall? 
(Vissa av eleverna spelar mer än ett instrument) 

Instrument Totalt Flickor Pojkar 

Klarinett  1 1 - 

Piano 1 1 - 

Altsaxofon 1 - 1 

Tvärflöjt 1 1 - 

5. Hur länge har du spelat? 

Tid Instrument 

Vet ej Klarinett 

1,5 år Tvärflöjt 

3,5 år Altsaxofon 

   4 år Piano 
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6. Hur ofta lyssnar du på musik på fritiden? 

Antal gånger Antal elever 

Så ofta jag kan 7 

2-3 gånger/dag 10  

En gång om dagen 2 

Flera gånger/vecka 1 

En gång/vecka 2 

7. Vad tycker du om att lyssna på? 

Musikstil Antal elever 

Blandat/allt möjligt 10 

Pop 9 

Radio 1 

Hårdrock 1 

Klassiskt 1 

8. Vad lyssnar du på om du är/gör: 

Musikstil Glad Ledsen Trött Arg Gör läxor 

Pop/rock 9 5 5 2 4 

Allt/olika 7 1 2 5 4 

Radio - - - - 3 

Annat - - - 2 1 

Lugn musik - 5 9 1 3 

Inget 1 5 2 5 3 

Funk - - 1 - - 

Klassiskt - - - 1 - 

Svarat blankt 4 6 3 6 4 

9. Brukar du lyssna på musik när du arbetar, pratar i telefon eller något annat? 

 Antal elever 

Ja 14 

Nej 8 

Svarat blankt - 
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10. Om ja på fråga 9, vilken sorts musik lyssnar du då på? 
Se fråga 8 för musikstilar. 

11. Är det olika sorters musik till olika sorters aktiviteter? 

 Antal elever 

Ja 10 

Nej 8 

Ibland 2 

Svarat blankt 2 

12. Gradera följande stilar efter vad du tycker om dem: 
(1=tycker inte alls om; 2=tycker inte om; 3=tycker varken bra eller dåligt; 4= tycker 
om; 5=tycker mycket om) 

Musikstilar Total poäng Svarat blankt Medelbetyg 

Pop/rock 95,5 1 4,43 

Klassiskt 37,5 1 1,70 

Country 41,5 5 1,88 

Dansband 39,5 1 1,79 

Gospel 28,5 2 1,29 

Punk 56,5 1 2,57 

Synt 60 3 2,72 

Hårdrock 63 1 2,86 

13. Hur ofta har ni musik i undervisningen fastän det inte är musiklektion? 
(Alternativ i kursiv stil är de som eleverna själva lagt till på enkäterna). 

 Antal elever 

En gång/dag 1 

Flera gånger/dag - 

Flera gånger/vecka 1 

En gång/vecka 11 

Aldrig 5 

Svarat blankt  4 
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14. Hur ofta har ni musiklektion i skolan? 

 Antal elever 

En gång/dag - 

Flera gånger/dag - 

Flera gånger/vecka - 

En gång/vecka 22 

Svarat blankt - 

15. Hur ofta skulle du vilja ha musik i undervisningen? Det behöver inte vara en 
musiklektion utan kan bara vara en stund. 

 Antal elever 

En gång/dag 3 

Flera gånger/dag 1 

Flera gånger/vecka 6 

En gång/vecka 9 

Aldrig 1 

Svarat blankt 2 

16. Hur ofta skulle du vilja lyssna på musik i klassrummet? Det behöver inte vara en hel 
lektion utan kan bara vara en stund. 

 Antal elever 

En gång/dag 7 

Flera gånger/dag 7 

Flera gånger/vecka 6 

En gång/vecka 2 

Svarat blankt - 
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17. Vad brukar ni göra på musiklektionerna? 
(Oftast har eleverna gett mer än ett svar, därav så högt elevantal på vissa) 

 Antal elever 

Lyssna på musik 13 

Sjunga 11 

Skriva låtar med text 10 

Forska/redovisa 8 

Spela instrument 7 

Lyssna på när läraren pratar 3 

Ingenting 1 

Svarat blankt 1 

18. Vad tycker du är roligast på musiken? Berätta gärna varför du tycker så. 
(Här har vissa elever ofta gett mer än ett svar) 

 Antal elever 

Lyssna på musik 13 

Sjunga 8 

Skriva egna låtar 1 

Forska/redovisa 1 

Svarat blankt 2 

19. Vad tycker du är tråkigast på musiken? Berätta gärna varför du tycker så. 

 Antal elever

Läraren pratar om annat än musik 6 

Forska/redovisa 4 

Nästan allt/det mesta 4 

Sjunga 2 

Skriva egen musik 2 

När det är stökigt 1 

Vet ej 1 

Göra egna rytmövningar 1 

Svarat blankt 2 
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20. Vad skulle du vilja göra på musiken om du fick bestämma? Nämn gärna fler saker om 
du kommer på det. 

 Antal elever 

Sjunga populära låtar 8 

Lyssna på musik 5 

Spela instrument 4 

Vet ej 1 

Ladda ner låtar och bränna 1 

Slippa vänta 1 

Skriva musik 1 

Forska om instrument 1 

Köra ”Så ska det låta” 1 

Svarat blankt 4 

21. Om ni spelar instrument, vad finns det för några som ni fått spela på då? 

 Antal elever

Synt/keyboard 19 

Trummor 19 

Gitarr 17 

Piano  10 

Svarat blankt 1 
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22. Vilken sorts musik brukar ni spela eller sjunga? Nämn gärna några låtar ni spelat 
eller sjungit. 

 Antal elever 

Olsen Brothers 7 

Blah blah blah 6 

Pop 4 

Jag vill ha en egen måne 2 

Rap 1 

Nytt och gammalt 1 

Annat 1 

Vet ej 1 

Svarat blankt 3 

23. Har ni någon kör på skolan? 

 Antal elever 

Ja 16 

Nej 6 

Svarat blankt - 

24. Om svaret är ja på fråga 23, är du med i den? 

 Antal elever 

Ja - 

Nej 18 

Svarat blankt 4 
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25. Varför/varför inte? 

 Antal elever 

Tråkigt 8 

Annat 5 

Har annat/det räcker 2 

Vet ej 1 

Vill inte 1 

Gillar inte att sjunga 1 

Svarat blankt 4 

26. Skulle du vilja vara med i en kör? 

 Antal elever 

Ja 1 

Nej 17 

Kanske 1 

Vet ej 1 

Svarat blankt 1 

27. Varför/varför skulle du inte vilja det? 

 Antal elever 

Tråkigt 5 

Annat 4 

Vet ej 4 

Vill inte 2 

Gillar inte att sjunga 2 

Finns roligare saker 1 

Svarat blankt 4 
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Bilaga F Förslag på övningar och aktiviteter 
Jag har här samlat ihop aktiviteter och övningar för att ge lite inspiration till att öka trivsel, 
gemenskap och inhämtande av kunskap i samband med musik. Idéerna är en blandning av tips 
jag fått när jag varit ute och praktiserat eller vikarierat samt egna idéer.  

�� Spela lugn musik i klassrummet de första tio minuterna varje morgon. Eleverna går in 
och sätter sig när de kommer in i klassrummet. De kan blunda och koppla av, eller de 
kan läsa i sin bänkbok. Detta så att eleverna får en mjukstart på morgonen. Variera 
gärna melodierna varje dag så att eleverna får ett så brett utbud som möjligt. Varannan 
vecka bestämmer läraren vad de ska lyssna på och varannan bestämmer eleverna 
tillsammans. 

�� Veckans kompositör. 
Varje måndag introduceras en ny kompositör för klassen. Namn, eventuell bild på 
kompositören och kort information kan vara i ett häfte som sitter framme på tavlan. 
Detta så att eleverna när som helst kan gå fram och läsa och titta. På tavlan uppe i ett 
hörn kan det även stå till exempel ”Denna vecka lyssnar vi på Beethoven”.  
I en plastficka kan fodralet till cd:n sitta som de lyssnar på. Denna kompositör lyssnas 
på till exempel de sista 15 minuterna av dagen, en liten stund efter lunchen och/eller 
vid längre stunder med självständigt arbete.  
Läraren kan även välja att ha andra artister och andra musikgenrer än klassiskt. 
Strukturen är då densamma. 

�� Tema 
Kör tema som spänner över flera ämnen till exempel historia, musik, matematik och 
bild. Temat kan sträckas över en längre eller kortare period, inom eller tillsammans 
med andra klasser. 

�� Ta en stund varje dag och kör avslappning, eller massage, med musik. 
Massageövningarna kan du som lärare lära ut till dem. Sedan utför eleverna massage 
på varandra. Eleverna blir avslappnade, de lär sig att ta i varandra och att bli tagna på 
av andra och de lär sig hur kroppen fungerar. Vid avslappning kan eleverna ligga på 
golvet i klassrummet. Lugn musik i bakgrunden och läraren går runt och berättar, 
antingen hur de ska spänna och slappna av med musklerna eller en berättelse där dessa 
muskelövningar ingår. Om läraren är osäker på hur han/hon ska göra kan klassen 
lyssna med ett riktigt avslappningsband där en röst på bandet säger hur de ska göra de 
första gångerna. Läraren kan då gå runt och titta och kanske själv vara med. 

�� Ordna en myshörna i klassrummet. Antingen en liten soffa eller många kuddar 
fungerar bra. Om ekonomin tillåter det, inhandla gärna en liten band eller cd-spelare 
där eleverna kan lyssna på musik med låg volym medan de läser eller slappnar av. 
Eventuellt kan det finnas ett par hörlurar. 

�� För lägre klasser kan man sjunga god-morgonsånger och tack-och-adjö-sånger, 
antingen på svenska men även på till exempel engelska, tyska eller franska för att 
introducera ett nytt språk. Det är roligt att sjunga samt de lär sig något utan att det är 
något roligt de gör. Om det finns elever med invandrarbakgrund kan dessa lära ut 
sånger som de sjunger i sitt land, till exempel födelsedagssånger. 

�� Allsångsstund. Eleverna och läraren har samlat ihop låtar och texter. Tillsammans 
väljs en melodi som sjungs. Allt eftersom kan samlingen utökas. Försök ha så blandad 
repertoar med svensk musik, utländsk, nytt, gammalt, folkmusik, revy, med mera. 
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Spela gärna in låtarna på ett band eller ha dem på en cd-skiva så att det finns musik till 
när ni sjunger. 

�� Titta och lyssna på gamla och nya revyer med till exempel Hasse och Tage, 
Galenskaparna, med mera. Här kan man visa att skriva texter kan vara kul men även 
svårt. För lite äldre elever kan man visa spex. 

�� Klassen gör en musikal. För lägre klassen kan en färdig show finnas som ska läras in, 
till exempel Madicken, Emil, något typiskt för landskapet med folkmusik, skämt och 
historia. För år 4-5: välj en grupp, film eller tre låtar från en grupp.  
Exempel: ABBA med låtarna Mamma Mia, Ring, ring och Money money money. 
Djungelboken är ett annat förslag där man kan välja tre låtar. 
Klassen delas in i en manusgrupp, sång- och dansgrupper samt en kulissgrupp. Alla 
hjälps åt och repeterar. Föreställningens längd kan variera. 
År 6-9: Eleverna kan göra/skriva en egen föreställning med låtar, text och manus. De 
kan även ta färdigt filmmanuskript, till exempel Grease, och framföra. Fortfarande ska 
grupper bildas för kulisser, skådespelare, eventuella dansare, med mera. 

�� Melodifestival kan man anordna inom klassen, inom arbetslagsklasserna eller 
tillsammans med andra årsklasser. Om det endast är klassen kan alla vara med och få 
sjunga och uppträda som sina idoler eller favoritlåt. Om det är flera årsklasser kanske 
det är bättre att komma överens om att varje klass får tre uppträdanden och då får 
uttagning utse dessa.  

�� Musik-, drama- och dansövningar. 
Röj undan bänkarna och gör fritt så mycket som möjligt. Beroende på ålder får 
övningarna anpassas. Uddholms bok innehåller många bra övningar i olika 
grupperingarna122. Lekarna som finns beskrivna, totalt 140 stycken, är indelade i 
följande kapitel: 

o Rörelse och dans 

o Röst och berättelser 

o Sång 

o Drama 

o Spel 

o Bild och form 

o Improvisation 

 

                                                 
122 Uddholm, 1994 


