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Abstract
The aim of this study is to discover student perceptions concerning the music subject with
regards to what they more or less important to learn. The methods used to achieve this
can be described as an online survey which is sent out to three participating schools. This
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is important to learn does not necessarily coincides with what they want the music subject
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1 Inledning, syfte och begreppsförklaring
Varför lär vi oss det här? Om du som lärare i musik aldrig fått en sådan fråga vågar jag
nästan påstå att du är en del av minoriteten. När jag själv var skolungdom i årskurs 7, 8
och 9 tyckte jag definitivt att vissa delar av undervisningen kändes roligare och
framförallt mer meningsfulla, i betydelsen viktigare. Jag, tillsammans med mina
dåvarande klasskamrater, hade därför flera tankar och idéer om förändringar vi skulle
vilja se i undervisningsinnehållet. Med detta examensarbete vill jag undersöka och pröva
att skapa en bild, för både blivande och aktiva musiklärare, av skolungdomars
uppfattningar om musikämnet idag. I studien kommer högstadieelevers tankar och åsikter
kring musikämnets undervisningsinnehåll lyftas fram. Studien fokuserar på vilka delar
elever finner mer eller mindre viktiga samt vilka förslag på förändringar utifrån detta
fokus som framkommer. Ur ett musikpedagogiskt perspektiv är detta intressant eftersom
kunskapen kring elevers uppfattningar om musikämnets olika delar är essentiell för lärare
när planeringsarbetet såväl som undervisning sker.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna kvantitativa studie med kvalitativa inslag är att synliggöra och beskriva
elevers uppfattningar om musikämnets innehåll med fokus på vad eleverna finner viktigt
att lära sig. Följande tre forskningsfrågor har formulerats:
•

Vad anser elever på högstadiet om musikämnets innehåll med fokus på vad som
är viktigt att lära sig?

•

Vilka förslag på förändringar i musikämnets genomförande framträder?

•

Vilka variationer av elevernas uppfattningar kan identifieras?

1.2 Begreppsförklaring
I undersökningens resultat kategoriseras ”Spel och sång” och ”Musikskapande” som två
skilda moment. Det är möjligt att argumentera för att musikskapande sker när en elev lär
sig spela ett instrument på samma sätt som färdigheter i spel och sång utvecklas och kan
integreras i skapande verksamhet. I denna studie är dock de båda momenten två skilda
ting i analysarbetet. Spel och sång definieras som en process där eleven lär sig utöva ett
musikaliskt hantverk. Detta hantverk kommer sedan till användning i musikskapande.

1

Musikskapande definieras som konstruktionen av ej ännu existerande musik med hjälp
av olika verktyg.
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2 Bakgrund
Musikens plats i utbildningens värld, musik som skolämne, har gestaltat sig på olika sätt
rent historiskt. Från ett verktyg till förståelse och harmoni under antiken till en metod för
lärandet av religiösa hymner under medeltiden. Under 1800-talet användes även musik i
skolans religionsundervisning och som ett verktyg för att stärka fosterlandskänslorna
(Lundgren 2017, s 323). Under början av 1900-talet försvagades musikämnets koppling
till kyrkan i och med att fokus i undervisningens ambulerades till en mer social och
kulturell fostran med musiken som redskap. Under 1950-talet bytte ämnet namn från
”sång” till ”musik” och kretsade då kring västerländska musiktraditioner med notläsning,
stämsång och västerländsk musikhistoria som centralt innehåll. 1960-talets elektroniska
inslag i musiken blev en betydande faktor till utvecklandet av musik som fritidsintresse
bland ungdomar. Under 1970-talet genomfördes den så kallade OMUS-reformen som
reformerade de högre musikutbildningarna i landet. Ett mer pedagogiskt fokus infördes i
utbildandet av musiklärare för att försäkra att musiklärarna var lärare i första hand och
musiker i andra hand, snarare än tvärtom (Scheid 2009, s 12-14). I läroplanen för
grundskolan 1980 (Lgr 80) formuleras musiken (liksom svenska, bild, slöjd och idrott)
ge alla elever insikter om olika uttrycksmedel för människors känslor och erfarenheter
(Skolöverstyrelsen 1980, s 28-29). I läroplanen från 1994 (Lgr 94) skrivs det att eleven
ska ”utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många uttrycksformer som
möjligt som språk, bild, musik, drama och dans”. Vidare ska eleven utveckla en förståelse
för andra kulturer, utveckla sin förmåga till kreativt skapande samt ha kunskaper om olika
medier och deras roll (Utbildningsdepartementet 1994). Många av 1994 års skrivelser
gestaltar sig i den läroplan som publicerades 2011 (Lgr 11) där musikämnets centrala
innehåll delas upp i tre grupper: Musicerande och musikskapande, Musiken skapande och
Musikens sammanhang och funktioner (Skolverket 2011, s 151-152).
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3 Tidigare forskning
I detta kapitel beskrivs och sammanfattas tidigare forskning som genomförts med fokus
på musikämnets olika beståndsdelar. Inledande beskrivs en sammanfattande historia om
musiken som skolämne, musikundervisningens innehåll och arbetssätt, samt
skolinspektionens uttalande om musik i grundskolan. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av tidigare forskning.

3.1 Musikundervisningens innehåll och arbetssätt
För att måla upp en bild av musikundervisningens form och innehåll kan en koppling
göras till vad Bergman (2009, s 131) skriver i sin avhandling ”Växa upp med musik –
Ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden” om hur undervisningsfokus ofta
ligger på ämnets praktiska delar. Uppdelningen på musiklektionerna i Bergmans studie
följer en struktur där tre fjärdedelar av lektionstider går åt till praktiska moment medan
en tredjedel läggs på teoretiskt innehåll. Enligt Bergmans observationer är det även i de
praktiska momenten många lärare lägger mest vikt när bedömning görs. I observationer
som genomförts av Ericsson och Lindgren beskrivs olika typer av musikpedagogiskt
innehåll. Bland annat beskrivs praktiskt arbete i form av låtskapande som ett vanligt
inslag i undervisningen (Ericsson & Lindgren 2011, s 26). Teoretiska moment i som
exempelvis lektioner tillägnade musikhistoriskt innehåll beskrivs som något som
presenteras på ett komprimerat sätt eller med underhållande inslag för att inte tappa
elevernas intresse (s 30). Rock och pop verkar dominera undervisningen både inom
undervisning i musikhistoria såväl som ensemblespel. Under ensemblespelet är det främst
äldre beprövade låtar som behandlas (s 37).

Flera olika perspektiv kan användas när musikundervisningen ska beskrivas. Detta menar
Hanken och Johansen (2013, 176-177, 182-183) som hävdar att det finns flera olika sätt
att se på musiken som skolämne. Musiken kan anses vara ett rent estetiskt och
underhållande ämne med målet att förmedla glädje och nöje till eleverna. Ur ett annat
perspektiv kan musiken anses vara läran om ett hantverk med fokus på praktiskt arbete.
Vidare skriver Hanken och Johansen om en mer teoretisk syn på musikämnet där historia
och musikteori ligger i fokus. De två senare sätten att se på musikämnet kan kopplas till
den uppdelning som Bergman (2009, s 184) beskriver. Slutligen beskriver Hanken och
Johansen ett perspektiv på musikämnet som lyfter vikten av medias inverkan på
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ungdomar och hur musik används i till exempel tv och radio. Musik som medieämne
innebär även att eleverna får en förståelse hur musik gestaltar sig i filmer och tv-spel som
Hanken och Johansen menar är viktig kunskap för att kunna delta i de aspekterna av
samhället (Hanken & Johansen 2013, s 185).

För att legitimera musikämnet för elever kan en koppling göras till integrerandet av, för
eleverna, intressant och aktuell musik - populärmusik. Detta eftersom en koppling då görs
till världen utanför skolan som eleverna ska ta sig an efter sin utbildning. Detta skriver
Ericsson och Lindgren om i sin antologi ”Perspektiv på populärmusik och skola”. De
menar inledningsvis att flera olika perspektiv att använda när populärmusikens plats i
skolan övervägs. Ur ett pedagogiskt perspektiv har populärmusiken en självklar plats i
undervisningen då det skänker legitimitet till ämnet. Samtidigt innebär det något
förlegade kulturteoretiska perspektivet att användandet av populärmusik i skolan
”parasiterar på ungdomskulturella uttrycksformer”. Till exempel punk och hip-hop har
fallit offer för det kulturteoretiska perspektivet men är idag varumärken som används i
skolor (Ericsson & Lindgren 2011, s 17-18). Green (2001, s 214-215) skriver i sin studie
”How Popular Musicians Learn” om hur skolan kan använda sig av musikvärlden utanför
skolans väggar och ta inspiration från rock- och popmusikers lärande. Green (2008, s 93)
menar vidare att undervisningen kan gynnas av att planeras utefter elevernas egna
önskemål. Green, vars forskning visserligen syftar till det brittiska skolväsendet, tar
vidare upp att en skillnad är synlig mellan lärande i musik i skolmiljön jämfört med
vardagliga läroprocesser. Som en motpol till vad Green skriver menar Bergman (2009, s
133) att undervisningen inte behöver förbättras enbart på grund av införandet av mer
informellt (vardagligt) lärande i skolan. Bergman hävdar dock att musik som
fritidsintresse påverkar förutsättningarna för bedrivandet av musikundervisning i form av
de spridda kunskapsnivåer som bildas (Bergman 2009, s 132).

3.1.1 Elever och skolinspektionen om musikämnet
Många elever menar att det finns något som skiljer musikämnet från mängden på grund
av det kreativa arbetet, glädjen och ökningen av samarbetsförmågan och gruppkänslan.
Detta menar Scheid som i sin bok ”Musiken, skolan och livsprojektet: Ämnet musik på
gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande” beskriver hur elever som nyligen
börjat gymnasiet talar om musikämnet (2009, s 86). Däremot visar Skolinspektionens
granskning av ämnet på några problematiska punkter. Under 2011 genomförde
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Skolinspektionen en granskning gällande musik i grundskolan. Flera punkter som
Skolinspektionen beskriver kan länkas samman med vad Ericsson och Lindgren säger
gällande musiklektionens innehåll. Fokus ligger ofta på ensemblespel i rock- och
popgenren. Skolinspektionens granskning visar dock på att konceptet inte alltid fungerar
särskilt bra eftersom elevernas individuella kunskaper sällan är tillräckliga för att spela
musik i gruppen. I några fall är eleverna så pass musikaliskt erfarna (då de har musik som
fritidsintresse) att ensemblespelet inte utgör någon större utmaning. Inspektionen
formulerar det så som att ”undervisningen inte blir tillräckligt utmanande för elever med
goda kunskaper och för svår för elever med lite förkunskaper” (Skolinspektionen 2011, s
14). Röster från elever med tidigare erfarenhet av musicerande pekar på att
musikundervisningen sällan lär dem något nytt. Ett behov av individanpassning och
elevinflytande är alltså synligt. Granskningen visar dock på att även om inflytande i
undervisningen visar sig i form av att elever exempelvis får välja låtar att spela är
inflytandet över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll väldigt begränsat
(Skolinspektionen 2011, s 15-17). Inspektionen visar också på att samtal om den
klingande musiken sällan förekommer. Även om elevgrupper hävdar att musiken de
spelar inte låter som den ska hävdar läraren (för att uppmuntra eleverna) att det låter bra
(Skolinspektionen 2011, s 18).

3.2 Sammanfattning av tidigare forskning
Inledningsvis görs ett avstamp i hur musiken som skolämne har förändrats genom tiden.
Från medeltiden fram till och med 1900-talet var syftet med ämnet mestadels av religiös
natur. Under decenniets andra halva började ett mer musikteoretisks fokus växa fram.
Detta följdes upp av den så kallade OMUS-reformen som hade syftet att förstärka lärarnas
pedagogiska kompetens. Vidare hamnar fokus på hur musikämnet utvecklats i skolan
läroplaner från 1980 fram till och med 2011 där det kan notera hur detaljnivån i
undervisningen ökad med tiden. Fortsättningsvis målas en bild av musikundervisningen
så som den gestaltar sig i den moderna skolan. Bergman talar om hur de praktiska
momenten får mycket utrymme i undervisningen, något som får medhåll av Ericsson och
Lindgren som menar att det praktiska arbetet ofta sker i form av låtskapande. Teoretiskt
arbete, som exempelvis musikhistoria, komprimeras ofta för att hålla eleverna
intresserade menar Ericsson och Lindgren. Rock och pop är genrer som dominerar det
praktiska såväl som det teoretiska arbetet. Hanken och Johansen förklarar flera olika sätt
att se på musikämnet som exempelvis ett rent praktiskt ämne, teoretiskt ämne, medieämne
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eller ett underhållande ämne. Vidare tas frågan av populärmusikens vara eller icke vara i
undervisningen upp. Green såväl som Ericsson och Lindgren menar att undervisningen
kan gynnas av införandet av populärmusik. Bergman menar att användandet av
populärmusik i undervisningen inte nödvändigtvis måste ha positiva konsekvenser men
hävdar att musik som fritidsintresse bland elever kan påverka ämnets förutsättningar.
Avslutningsvis presenteras röster om musikundervisningen i grundskolan från elevers
såväl som Skolinspektionens perspektiv. Inspektionen som genomfördes 2011 visar på
hur ensemblespel i rock- och popgenren dominerar undervisningen men att elevernas
individuella kunskapsnivå ofta inte är tillräckligt hög för att spela musik i grupp.
Inspektionen visar även på hur flera elevers kunskapsnivåer överskrider undervisningens
svårighetsgrad. Det verkar alltså finnas svårigheter på båda sidor av kunskapsspektret.
Vidare visar inspektionen att lärare lätt nöjer sig med en musikalisk produkt och går sällan
in på detaljnivå för att samtala om och förbättra den klingande musiken.
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4 Teoretisk förankring
I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska förankring som färgar datainsamlingens
analys och tolkning. Fenomenografi, som utgör studiens teoretiska förankring, beskrivs
utifrån ordets beståndsdelar och definition samt analys och arbetssätt med teorin som
utgångspunkt. Inledningsvis beskrivs definitionen av fenomen som sedan kopplas till
fenomenografi och grunderna i fenomenografisk analys. Avslutningsvis ges en kort
beskrivning av hur det fenomenografiska arbetssättet gestaltar sig i denna studie.

4.1 Fenomenografisk analys
Rent bokstavstroget kan fenomenografi beskrivas som en sammansättning av två ord:
fenomen och grafia. Fenomen beskrivs ovan och betyder i sin grekiska originalform att
visa sig. Detta sammansatt med grekiskans grafi (beskriva i ord och bild) ger en ganska
tydlig bild av ordets definition (Kroksmark 1987, s 226-227). Fenomenografins
grundtanke kan förklaras som ett sätt att beskriva fenomen i världen så som andra
betraktar dem och synliggöra variationer i dessa upplevelser (Marton & Booth 2000, s
146). Dahlgren och Johansson (2016, s 162) beskriver fenomenografi som en metodsats
där människors tankar om olika fenomen i världen analyseras. Fenomenografins
utgångspunkt är att människor uppfattar saker och ting på olika sätt.

4.2 Om fenomen
Studiens grundar sig på i elektroniska enkäten som metod för datainsamling. I en
inledande informativ text i enkäten i fråga ombeds studiens deltagare resonera utifrån sina
tankar och åsikter med utgångspunkt i annat än bara sina egna erfarenheter. Något som
ligger i samklang med vad Marton och Booth (2000, s 112-113) skriver om fenomen.
Marton och Booth gör en distinktion mellan situationen och fenomenet. De menar att en
situation är en konkret upplevelse som behöver ha en tid, en plats och ett sammanhang
medan ett fenomen kan ske abstrakt. I en vardagssituation är dessa ofta sammanflätande
då ingen kan erfara ett fenomen utan en situation. I pilotstudiens som genomförts
framkommer att deltagarna har svårigheter med att bilda en uppfattning om olika
lektionsmoment då de inte alltid har en situation att relatera till, trots detta syftar
undersökningen till att ta reda på vilka uppfattningar deltagarna har om olika moment i
musikundervisningen vare sig de upplevt momentet som en situation eller ett fenomen.
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Enkätens inledande text, som beskrivs ovan, tydliggör att det inte är elevernas
erfarenheter som nödvändigtvis behöver vara i centrum eftersom deras tankar och idéer
om undervisningen som fenomen är minst lika viktig.

4.3 Studiens fenomenografiska arbetssätt
I studiens fall är musikundervisning på högstadiet ett övergripande fenomen som
undersöks där fokus hamnar på jämförelser mellan informanternas upplevelser och åsikter
angående musikundervisningens innehåll. Analys sker i form av identifiering av
variationer mellan vad informanterna anser om de olika lektionsmomenten samt
eventuella förslag på förändringar i ämnet. Dahlgren och Johansson beskriver den
fenomenografiska analysen i sju steg. Studien använder sig inte av samtliga steg på grund
av frågeställningarnas delvis kvantitativa utformning, det är dock möjligt att använda sig
av ett urval av dessa steg. Dahlgren och Johansson yrkar exempelvis på vikten att
genomföra jämförelser och grupperingar i datamaterialet. Vidare menar de att för att hitta
flera betydande variationer i materialet måste fokus ibland hamna på likheter. Något som
tydliggörs ytterligare när kategorier ska artikuleras och namnges (Dahlgren & Johansson
2016, s 167-170). Det är i det uttalandet som studiens arbetssätt tar sin utgångspunkt.
Värdet på de olika lektionsmomenten likväl som informanternas fritextsvar grupperas
utefter sina gemensamma element för att sedan presenteras med ett fokus som skiftar från
likheter till skillnader och variationer.
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5 Metod
Studiens metod grundar sig i en elektronisk enkät som genomförts vid tre
högstadieskolor. I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt beskrivas i kronologisk
ordning. Inledningsvis beskrivs urval och initial kontakt med studiens deltagare. Vidare
beskrivs och redovisas enkätens konstruktion och revidering följt av utskick och
påminnelse samt en beskrivning av enkätens utfall. Därefter förklaras de etiska aspekterna
av studiens datainsamling. Ett avstamp görs även gällande reliabilitet och validitet innan
kapitlet avslutas genom att studiens analysarbete förklaras.

5.1 Kvantitativ studie med kvalitativa inslag
Den elektroniska enkäten som förser undersökningen med data innehåller delvis frågor
som producerar kvantitativa data men även en avslutande kvalitativ fråga. Det är
problematiskt att fastfälla huruvida en studies innehåll förhåller sig till det ena eller det
andra när det gäller kvalitativ kontra kvantitativ syn på kunskap. Trost och Hultåker
(2016, s 18) beskriver detta och menar att de båda sätten ofta kompletterar varandra. I en
kvantitativ undersökning förekommer ofta beskrivelser om antal och jämförelser (mer,
fler och längre) vilket visar sig i den här studien när exempelvis hur många informanter
som besvarar frågor med ett specifikt värde undersöks. Om intresset ligger i att veta hur
stor del av en population som tycker på ett visst sätt är en kvantitativ undersökning
lämplig (Trost & Hultåker 2016, s 22). Med den logiken bör studien anses vara mestadels
kvantitativ. Dock måste studiens andra frågeställning tas i beaktning: ”Vilka förslag på
förändringar i musikämnets undervisningsinnehåll framträder?”. Frågeställningen bjuder
in till idéer och resonemang från informanterna som i sig inte är jämförbara innan någon
form av kategorisering genomförs. Jacobsen (2017, s 84-85) skriver att en rent kvantitativ
undersökning skulle kunna ske i form av ett frågeformulär med endast fasta
svarsalternativ. På motsatt sätt skulle en rent kvalitativ undersökning kunna gestalta sig
som ett helt öppet samtal. Jacobsen menar vidare att det kvantitativa frågeformuläret kan
öppnas upp när några öppna frågor, som uppmuntrar användandet av informanternas egna
ord, tillkommer. Det är också i den blandade metoden den här studien tar avstamp.
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5.2 Urval och initial kontakt
I följande avsnitt beskrivs hur urvalet av deltagande skolor skedde samt hur dessa
kontaktades med en förfrågan om att deltaga i studien.

5.2.1 Urval
Urvalsmetoden som använts för att finna studiens deltagande lärare kan bäst beskrivas
som två olika typer av bekvämlighetsurval. Med detta menas att studiens genomförande
vänder sig till deltagare som är relativt lättillgängliga (Trost & Hultåker 2016, s 31).
Delvis valdes en av lärarna ut med anledning av en tidigare relation med forskaren. Det
förekommer absolut en etisk problematik i den typen av urval, men då studiens syfte
fokuserar kring elevers tankar och uppfattningar snarare än lärarens åsikter bedöms
urvalet vara etiskt acceptabelt, vilket beskrivs ytterligare under ”4.4 Etik”. De två
ytterligare deltagarna valdes ut med hjälp av en omfattande grupp som är tillgänglig via
det sociala mediet Facebook där cirka 5000 musiklärare är medlemmar. Eftersom gruppen
fanns lättåtkomlig för studien kan även detta bedömas vara ett bekvämlighetsurval. Trost
och Hultåker exemplifierar ett bekvämlighetsurval som formulering av flygblad som
uppmanar populationen till ett deltagande i studien (2016, s 31). Detta kan liknas vid det
digitala flygblad som formuleras och läggs upp i den tidigare nämnda Facebook-gruppen.

5.2.2 Initial kontakt
Med hjälp av det sociala nätverket som Facebook-gruppen utgjorde kunde ett inlägg
formuleras där studiens syfte förklarades och avslutades med en fråga om eventuellt
deltagande. På detta vis möjliggjordes kontakten med två av de tre deltagande lärarna som
skedde via chattkonversationer samt e-post. Den tredje deltagande lärarna kontaktades
också via en chattkonversation men utan assistans från Facebook-gruppen i fråga.
Undersökningens empiriska material grundar sig elevbesvarade elektroniska enkäter.
Vidare formulerades ett e-postmeddelande som distribuerades ut till skolornas rektorer
(se Bilaga 1). Efter en kort presentation av studiens informeras rektorerna om de
forskningsetiska principer som ligger till grund för undersökningens genomförande
(Vetenskapsrådet 2002, s 6). Vidare formulerades ett informationsbrev (se Bilaga 3) till
vårdnadshavare som skickades ut via skolornas rektorer. Slutligen fick rektorerna ta del
av enkätens frågeformulering innan en internetlänk till enkäten (se Bilaga 5) skickades ut
till skolornas musiklärare. Studiens inledande planeringsarbetet genomfördes med
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datorbearbetning (genom en elektronisk enkät) i åtanke för med syftet att underlätta för
framtida behandling av data (Eljertsson 2014, s 19). Vetenskapsrådets forskningsetiska
principer (2002, s 6) föreligger även kontakten med vårdnadshavare genom
informationsbrevet som beskrivs ovan. Dessa principer förklaras närmre under rubrik
”4.5 Etiska överväganden”.

5.3 Konstruktion och revidering av elektronisk enkät
Här redogörs för hur enkäten och dess frågor konstruerats och vilka åtgärder som
genomfördes för att optimera frågornas högstadievänliga design innan enkäten var redo
att skickas ut till skolorna.

5.3.1 Konstruktion
Konstruktionen av enkäten genomfördes med hjälp av ”Google Formulär” som är helt
gratis att använda och innehåller flera kraftfulla verktyg för utformning såväl som
distribution av enkäten. När eventuella data i form av enkätsvar inkommer existerar även
hjälpmedel för att påbörja analysarbetet. Formuleringen av frågor i enkäten utgick från
föreliggande studies syfte att ”synliggöra och beskriva elevers uppfattningar om
musikämnets innehåll och dess vikt för elevernas nutid och framtid”. Eftersom denna
studie tar utgångspunkt i musikämnets innehåll är frågorna utformade med musikens
kursplan för årskurs 7 till och med 9 i åtanke (Skolverket 2011, s 151-152). På så vis ökar
chansen att enkätens frågor får representera en så stor del av musikämnets
undervisningsinnehåll som möjligt (se bilaga 5). Inledningsvis ombads den svarande
uppge några relativt lätt identifierande uppgifter i form av födelseår, kön och årskurs.
Ytterligare identifierande frågor riskerar ha en negativ effekt på enkätens svarsfrekvens
(Ejlertsson 2014, s 29). Dessa lätt identifierande frågor har ingen påverkan på studiens
resultat utan inkluderas i enkäten med ett tvåfaldigt syfte. För det första fyllde frågorna
ett uppvärmande syfte för att hjälpa informanterna komma igång i sin tankeprocess. För
det andra fanns en tanke om att ålder och kön hade kunnat vara relevant beroende på vilka
resultat som visade sig, så var dock inte fallet. Vidare ombads eleven ta ställning i en rad
frågor om undervisningens innehåll och innehållets vikt för elevens nutid och framtid.
Var och en av dessa frågor inleddes med ”Hur viktigt tycker du det känns att lära sig…”
för att sedan efterföljas av de olika momenten som beskrivs i musikens kursplan för
årskurs 7 till och med 9. Enkäten avslutades med en mer öppen fråga där den svarande

12

ombads formulera förslag på förändringar i musikämnets undervisningsinnehåll. För att
undvika att vissa frågor lämnas obesvarade hade samtliga frågor markerats som
obligatoriska. Detta är ett verktyg i Google Formulär som gör det omöjligt att besvara
enkäten och skicka in svaren utan att samtliga frågor blivit besvarade på något sätt. Även
här förekommer etiska aspekter att ta i beaktning som beskrivs under rubrik ”4.5 Etiska
överväganden”. För att enkätens frågor skulle kunna omfatta en så stor del av
musikundervisningens innehåll som möjligt togs en del inspiration gällande
frågekonstruktionen i högstadiets kursplan i ämnet musik. Det här öppnar givetvis för en
del komplikationer. Kursplanen innehåller en del komplicerade formuleringar som den
genomsnittliga högstadieeleven inte nödvändigtvis kommer förstå innebörden av, därför
sker en del omformuleringar av kunskapskraven vilket leder till en eventuell problematik
angående tolkning av kunskapskraven. Det här hade givetvis varit ett problem om
studiens analysarbete återkopplade till kursplanen på något sätt, vilket inte sker. Studiens
frågor konstruerades med kursplanens innehåll som influens men därefter sker analysen
utifrån dessa frågor. Frågorna i enkäten tillhör studien även om inspiration tagits från
andra håll.

5.3.2 Pilotstudie och revidering
En pilotstudie har genomförts i form av prövning av enkätfrågorna på fyra stycken
ungdomar i passande ålder samt hemmahörande vid en skola som ej deltar i studien. Dessa
ungdomar ombads besvara enkätens frågor i angiven ordning där de uppmuntrades
ifrågasätta komplicerade formuleringar och märkvärdiga ordval. Här fick pilotstudiens
deltagare chans att identifiera frågor som kan upplevas onödigt avancerade i sin
formulering. Ungdomarnas feedback på enkätens utförande är värdefull även utanför
själva frågorna. Efter ett missförstånd där en av ungdomarna inte tyckte sig kunna besvara
en av frågorna eftersom hen inte har någon erfarenhet av lektionsmomentet formulerades
en inledande text som förklarar studiens syfte. Texten formuleras på följande vis: ”Jag är
nyfiken på vad ni tycker känns viktigt att lära sig. Jag frågar inte vad ni har gjort på
lektionerna.” Trots detta misstolkade ungdomarna några av frågorna eftersom de inte läste
enkätens inledande text. Detta ledde till en förändring i enkätens design som bättre fångar
ungdomarnas uppmärksamhet.

13

5.4 Utskick, påminnelse och utfall
I följande stycken förklaras processen där enkäten förmedlades till studiens deltagare
samt vilka insatser som gjordes för att nå en så hög svarsfrekvens som möjligt.
Avslutningsvis förklaras resultatet av utskicket under rubriken ”Utfall”.

5.4.1 Distribution av enkäten
Efter det att rektorer på skolorna informerats om studiens syfte samt enkätens formulering
av frågor formulerades ett mailutskick till deltagande lärare (se bilaga 2) där en
internetlänk till enkäten bifogades. Som en följd av detta fick även lärarna ett personligt
meddelande till sin Facebook-profil (där den initiala kontakten togs) för att maximera
chansen att de så fort som möjligt fick möjlighet att ta del av informationen. Från den
tidpunkt då enkäten distribuerades till deltagande lärare var frågeformuläret öppet för
eleverna att besvara i 16 dagar innan den stängdes för analys. Tidsramen för besvarandet
av enkäten hade ett tvåfaldigt syfte: studiens deltagare (i det här fallet lärarna) kunde
planera hur och när de ville genomföra enkäten med sina elever samtidigt som
planeringsarbetet för studiens genomförande gynnas eftersom det då möjliggjordes att
uppskatta när studiens datamaterial kunde beräknas vara insamlat.

5.4.2 Påminnelse
En påminnelse (se bilaga 4) skickades ut via e-post till deltagande lärare ungefär en vecka
efterföljande det primära utskicket. Även om samtliga lärarna hade accepterat sitt
deltagande i studien innebar påminnelsen en förhoppningsvis påskyndande effekt, det vill
säga att lärarna troligen uppmuntrade till att genomföra enkäten någon dag tidigare än de
planerat inledningsvis (eftersom tendensen att skjuta saker framför sig riskerar att hålla i
sig även till morgondagen) (Trost & Hultåker 2016, s 120). Påminnelsebrevet utformades
med en tydlig rubrik som dels talade om att brevet syftade till studien i fråga samt att
meddelandet fyllde ett påminnande syfte. I meddelandets brödtext formulerades hur vissa
uppgifter pekade mot att lärarna ännu inte låtit sina elever besvara frågeformuläret följt
av en kopia av enkätens internetlänk. Vidare formulerades det att mottagaren kunde bortse
från påminnelsen om eleverna redan besvarat enkäten (Trost & Hultåker 2016, s 120121).
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5.4.3 Förlängning av svarstiden för enkäten
På grund av några oförutsedda faktorer i deltagarnas vardag togs ett beslut att förlänga
svarstiden med ytterligare 7 dagar. En annan faktor som ledde till detta var de nationella
proven som genomfördes i samband med enkätens utskick vilken tog upp en del
undervisningstimmar i musikämnet. Ett ytterligare försök till att samla in fler svar görs
efterföljande den förlängda svarstiden.

5.4.4 Utfall
Totalt 119 skolungdomar besvarade den elektroniska enkäten. De tre deltagande
musiklärarna undervisar (baserat på information från varje lärare) sammanlagt 541 elever.
Detta ger enkäten en svarsfrekvens på cirka 22 %. Trots det faktum att enkätens
avslutande fritextfråga markerades som obligatorisk faller några svar bort då ett flertal
elever besvarad frågan med endast en punkt eller liknande tecken. Totalt besvarade 115
av 119 elever enkätens sista fråga. Könsfördelning bland informanterna är nästintill jämt
fördelad plus/minus 5 procentenheter. Fördelningen bland årskurser är även jämnt
fördelad mellan årskurs 7, 8 och 9 med några procentenheter övertag för årskurs 7.

5.5 Etiska överväganden
I denna delen av metodkapitlet förklaras studiens forskningsetiska aspekter med
Vetenskapsrådets

fyra

huvudkrav

på

god

forskningssed

som

utgångspunkt.

Vetenskapsrådet (2002, s 6) beskriver fyra huvudkrav för bedrivandet av etiskt god
forskning. Vidare kommer dessa beskrivas följt av en konkretisering av varje krav kopplat
till den aktuella studien.

5.5.1 Det första kravet
Vid kontaktinsatser som genomförts med deltagande lärare samt rektorer informeras
deltagarna om studiens syfte. Detta ligger i linje med informationskravet (1). Enligt
Jacobsen (2015, s 35) krävs fullständig information om studien för att deltagandet ska
anses helt frivilligt, vilket i praktiken är omöjligt på grund av risken att förstumma
deltagarna med information som kan påverka deras svar. Istället menar Jacobsen att en
kompromiss (tillräcklig information) är att önska där studiens syfte samt hur resultatet
kommer användas förklaras.
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5.5.2 Det andra kravet
Diskussionen om frivillighet leder vidare till det så kallade samtyckeskravet (2) som
kortfattat kan beskrivas som deltagarnas makt över sin egen medverkan. I studiens
förberedande arbete informeras rektorer såväl som vårdnadshavare om studiens syfte och
frivillighet (se Bilaga 1, 3). Fullständig frivillighet är dock svår att uppnå på grund av
eventuella påtryckningar från lärare och föräldrar att genomföra enkäten. Eftersom
uppdraget att låta eleverna genomföra enkäten i första hand legat på undervisande lärare
kan studien inte vara helt försäkra om att varje elev som deltagit i studien har gjort detta
helt frivilligt (Jacobsen 2015, s 35). En ytterligare aspekt som bör beaktas här är den
tidigare relationen som finns mellan forskaren och en av lärarna. Även om inte läraren
själv agerar informant kan relationen påverka elevernas känsla av frivillighet i
undersökningen. Risken är att läraren i fråga pressar sina elever till att besvara enkäten
på ett annat sätt än övriga lärare, vilket riskerar leda till att eleverna svarar vad de tänker
att läraren vill höra snarare än vad de faktiskt tycker. Därmed riskerar studiens reliabilitet
sjunka (Trost & Hultåker 2016, s 63-64). Detta dilemma förklaras ytterligare längre fram
i kapitlet.

5.5.3 Det tredje och fjärde kravet
Kravet på anonymitet utgör nästa krav: konfidentialitetskravet (3). Kortfattat handlar det
tredje kravet om undvikandet av risken att studiens deltagare identifieras av utomstående.
Undersökningen är genomförd på ett sätt som anonymiserar varje deltagare bortsett från
några få identifierande frågor om ålder och kön. Dessa uppgifter riskerar dock inte att
identifiera enskilda deltagare tack vare det sammanfattande sätt som insamlade data
presenteras på. Anonymitet bland deltagare är även lättare att uppnå i en studie med ett
större antal informanter (Jacobsen 2015, s 36). Slutligen måste studiens utförande ta
hänsyn till nyttjandekravet (4), det vill säga att användningsområdet för insamlade data
är begränsat till det angivna syftet (se Bilaga 1, 3). Det fjärde kravet konkretiseras i
studien genom att elevernas tankar och åsikter endast används enligt studiens syfte i form
av denna text och inte på något annat sätt.

5.5.4 Att kräva svar på frågor
Enkätens frågor markerades innan utskick som obligatoriska, det vill säga att deltagarna
inte hade möjligheten att skicka in sina svar utan att först fylla i svarsfälten på samtliga
frågor. Syftet med detta var tvådelat. För det första försäkrade obligatoriska frågor att
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informanterna inte riskerade missa någon av frågorna när de besvarade enkäten. För det
andra fanns en förhoppning om att den så kallade fritextfrågan skulle gynnas av detta i
form av en högre svarsfrekvens. Naturligtvis fanns det vägar för eleverna att slippa
besvara frågan genom att endast trycka in ett mellanslag eller en punkt i svarsfältet, men
förhoppningen var ändå att svaren skulle bli mer utförliga som en följd av obligatoriska
frågor. Samtidigt förekommer en risk att deltagarnas svar färgades av att de var tvungna
att besvara varje fråga. Trost och Hultåker (2016, s 144) menar att obligatoriska frågor
bör undvikas eftersom de riskerar sänka svarsfrekvensen då vissa svarande kan bli
irriterade och låter bli att skicka in enkäten. Trost och Hultåker nämner även att krävandet
av svar kan leda till en negativ uppfattning av ämnet som studeras och av forskaren som
genomför studien. I efterhand kan införandet av obligatoriska frågor definitivt upplevas
som ett snedsteg i forskningsprocessen och får därmed fungera som en lärdom inför
framtida projekt.

5.6 Reliabilitet och validitet
En undersökning med hög reliabilitet innebär att samma förutsättningar ges för samtliga
informanter. Deltagarna bör alltså få frågorna formulerade på liknande sätt under
likartade förhållanden (Trost & Hultåker 2016, s 61). Studiens metod i form av en
elektronisk enkät innebär delvis att formuleringen av frågorna förblir detsamma för
samtliga deltagare, därmed inte sagt att frågorna kommer tolkas på liknande sätt.
Eftersom undersökningens genomförande förlitat sig på initiativ från de deltagande
lärarna och besvarandet av enkäten har skett på distans kan det inte fastställas huruvida
samtliga deltagare agerat under lika villkor. En tidigare relation mellan forskaren och en
av studiens deltagande lärare riskerar också att påverka studiens reliabilitet. Även om
läraren i fråga inte förser studien med några egna svar kan eleverna känna ett större tvång
att svara på ett tillfredsställande sätt i motsats till vad de kanske egentligen tycker och
tänker. Enkätens avslutande fråga uppmuntrar ett svar som använder deltagarnas egna ord
vilket givetvis innebär att risken för att olika tolkningar görs ökar.

Validitet i en undersökning kan beskrivas som huruvida en fråga mäter det som syftet
avser, exempelvis att svarsalternativen ligger i linje med frågans utformning (Trost &
Hultåker 2016, 62). Studien avser mäta elevers uppfattningar om olika lektionsmoment,
detta sker genom att deltagarna får poängsätta varje moment med ett värde från 1 till 5
där de olika siffrorna har varierande betydelse. Frågor som inleds med ”Hur viktigt tycker
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du det känns att lära sig…” har svarsalternativ som varierar från ”Inte alls viktigt” till
”Väldigt viktigt”, på så vis ligger frågornas och svarsalternativens design i linje med
varandra.

5.7 Kategorisering och analys
Den data som samlats in via enkäten bearbetas med hjälp av en så kallad öppen kodning
där data som liknar varandra placeras i kategorier (Jacobsen 2017, s 136). Metoden
används främst för att sortera upp svaren från enkätens avslutande fråga (se bilaga 5) som
efterfrågar ett svar i form av fritext snarare än ett värde mellan 1 och 5 (hädanefter kallat
fritextfrågan). De frågor som endast efterfrågar ett siffervärde (hädanefter kallat
sifferfrågorna) kategoriseras också, dock sker detta utifrån hur frågorna är formulerade
snarare än svaren på dessa frågor. Alltså sker två parallella kategoriseringar. Data från
sifferfrågorna presenteras med hjälp av en så kallad univariat analys. Detta innebär att
inkomna svar på varje enskild fråga presenteras med hjälp av en procentfördelning av
svarsalternativen samt det mest typiska svaret, i form av ett medelvärde, på frågan
(Jacobsen 2017, s 205).

5.7.1 Sifferfrågorna
Gällande de frågor i enkäten som kretsar kring deltagarna åsikter om vikten av
musikundervisningens innehåll (”Hur viktigt tycker du det känns att lära sig…”) sker fyra
övergripande

kategoriseringar

(Jacobsen

2017,

s

137):

”Spel

och

sång”,

”Musikskapande”, ”Musikens påverkan” samt ”Teoretiskt arbete och musiklyssning”.
”Spel och sång” innehåller frågor om musicerande genom musikinstrument samt enskild
sång såväl som sång i kör. ”Musikskapande” behandlar skapande verksamhet med hjälp
av olika verktyg (musikinstrument, dator och mobiltelefon/surfplatta). Under
benämningen ”Musikens påverkan” finnes frågor om musikens påverkan på människan
samt hur musiken används i olika medier. Avslutningsvis har kategorin ”Teoretiskt arbete
och musiklyssning” en väldigt talande rubrik där frågor om musikteori och musiklyssning
behandlas. Analys av inkomna svar på sifferfrågorna sker på två sätt. Dels beskrivs
svarsfördelningen i form av procentantal, det vill säga hur många procent av
informanterna som angett de olika alternativen. Informationen presenteras även med ett
medeltal för varje fråga för att ge en bild av informanterna generella uppfattning av
undervisningsinnehållets vikt för deras nutid och framtid.
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5.7.2 Fritextfrågan
Liksom sifferfrågorna utgår även fritextfrågans kategorisering från vad Jacobsen (2017,
s 137) skriver om kategorier. Fritextfrågan ber studiens deltagare om förslag på
förändringar i musikundervisningens innehåll för att lektionerna ska kännas viktigare för
varje tillfrågad elev. Detta leder till en stor variation på svaren vilken försvårar
kategoriseringsarbetet något. Trots detta passar många av deltagarnas svar in i liknande
teman som leder till följande kategorier: ”Mer eller mindre” (där informanterna
efterfrågar mer eller mindre av praktiska och/eller teoretiska inslag i undervisningen),
”Likgiltighet kontra engagemang” (innehållande svar som pekar mot avsaknaden av
åsikter och idéer i frågan), ”Vardagsnytta” (svar som tyder på en önskan om mer
vardagsnyttiga lärdomar) samt ”Tydlighet” (förslag på förändringar som inkluderar
tydligare uppgiftsformuleringar och förklaringar). En underkategorisering gjordes när det
blev tydligt att många av svaren skiljde sig från varandra. Analysarbetet sker i linje med
vad som tas upp under tidigare rubrik ”3.2.2 Fenomenografisk analys”. Fokus ligger till
en början på att identifiera likheter i det inkomna datamaterialet för att lättare kunna
identifiera variationer.
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6 Resultat
I detta kapitel redovisas den elektroniska enkäten. Inledningsvis beskrivs studiens
informanter på ett anonymiserat sätt för att redovisa och presentera hur stor del av
informanterna som utövar något musikinstrument på fritiden. Vidare redovisas svaren
som framkommit i enkätens olika frågor, först i form av en univariat analys av frågorna
om vikten av olika lektionsmoment följt av idéer och förslag på förändringar i
musikundervisningen. Enligt ett fenomenografiskt arbetssätt kommer resultatet slutligen
presenteras med fokus på variationer.

6.1 Viktig musikundervisning
I enkätens absoluta upptakt ombeds informanterna besvara en rad relativt lättsamma
frågor. Inledningsvis formuleras frågor angående informanternas ålder och kön vilka är
relevanta för utfallsbeskrivningen i metodkapitlet men inte för studiens resultat.
Efterföljande frågor är desto mer relevanta och utforskar deltagarnas musikaliska
erfarenheter. Detta sker genom en fråga kring huruvida de spelar något musikinstrument
på fritiden samt, om de svarat ”ja”, vilket musikinstrument (se bilaga 5). En mindre del
(16,8 %) av de som besvarade enkäten anger att de spelar något musikinstrument på
fritiden. I enkäten exemplifieras musikinstrument som piano, gitarr, trummor, sång.
Instrument som elever angett att de spelar är piano, gitarr, elbas, sång, trummor, trumpet,
fiol, blockflöjt och tvärflöjt. På en femgradig skala från ”Inte alls viktigt” (1) till ”Väldigt
viktigt” (5) får studiens deltagare vidare värdesätta olika lektionsmoment och
undervisningsinnehåll utifrån vad de tycker känns viktigt att lära sig (sifferfrågorna).
Dessa lektionsmoment kategoriseras på ett sätt som fokuserar på olika delar av
undervisningens innehåll: ”Spel och sång”, ”Musikskapande”, ”Musikens påverkan”
samt ”Teoretiskt arbete och musiklyssning”.

6.1.1 Spel och sång
I frågeformuläret ingår följande frågor:
1.1 Hur viktigt (för din nutid och framtid) tycker du det känns att lära sig spela olika
musikinstrument?
1.2 Hur viktigt tycker du det känns att lära sig sjunga ensam?
1.3 Hur viktigt tycker du det känns att lära sig sjunga i kör?
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1.4 Hur viktigt tycker det känns att lära sig spela musik i olika genrer (t.ex. rock, jazz,
blues)?

Spel och sång (%)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Fråga 1.1

Fråga 1.2

Fråga 1.3

Fråga 1.4

1 (Inte alls viktigt)

21.8

31.1

33.6

16

2

31.9

32.8

32.8

31.1

3

32.8

19.3

16.8

36.1

4

8.4

8.4

11.8

11.8

5

8.4

5

5

5 (Väldigt viktigt)

1 (Inte alls viktigt)

2

3

4

5 (Väldigt viktigt)

Diagram 1

Vad som är värt att notera när Diagram 1 studeras är hur momenten som behandlar spel
(Fråga 1.1, 1.4) uppskattas vara viktigare för deltagarna än lektionsmomenten som kretsar
kring sång i grupp såväl som individuellt. Dessa variationer tydliggörs eftersom värdet 1,
som innebär att momentet inte upplevs viktigt alls, i fråga 1.1 och 1.4 är betydligt mindre
dominant än vad som kan observeras i fråga 1.2 och 1.3. Samtidigt tar värdet 3 mer plats
i frågorna angående spel jämfört med frågorna som sång.

Medelvärdet av samtliga svar (avrundat till två decimaler) för respektive fråga där 1 är
lägst och 5 är högst lyder:
Fråga

Medelvärde

1.1

2,44

1.2

2,30

1.3

2,22

1.4

2,59

Tabell 1
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Variationerna som noteras i Diagram 1 kan översättas när analysen av frågornas
medelvärde sker. Liksom i diagrammet ovan visar Tabell 1 på hur spel upplevs viktigare
än sång. Vad som dock blir tydligare här än tidigare är variationen mellan frågorna 1.2
och 1.3. Enligt tabellen kan en skillnad noteras som tyder på att individuell sång upplevs
marginellt mer viktigt att lära sig jämfört med sång i kör.

6.1.2 Musikskapande
I underkategorin ingår följande frågor:
2.1 Hur viktigt tycker det känns att lära sig skapa musik genom ett musikinstrument?
2.2 Hur viktigt tycker det känns att lära sig skapa musik genom en dator?
2.3 Hur viktigt tycker det känns att lära sig skapa musik genom en
surfplatta/mobiltelefon?

Musikskapande (%)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Fråga 2.1

Fråga 2.2

Fråga 2.3

1 (Inte alls viktigt)

14.3

16.8

23.5

2

30.3

25.2

34.5

3

26.1

33.6

27.7

4

21.8

17.6

8.4

5 (Väldigt viktigt)

7.6

6.7

5.9

1 (Inte alls viktigt)

2

3

4

5 (Väldigt viktigt)

Diagram 2

Inledningsvis är det värt att notera variationen mellan deltagarnas uppfattningar kring
musicerande och musikskapande via ett musikinstrument. Hela 29,4 % av deltagarna
tycker musikskapande via ett musikinstrument är så pass viktigt att lära sig att de besvarat
frågan med antingen 4 eller 5. Den grupp som besvarat fråga 1.1 (lära sig spela olika
musikinstrument) med de två högsta värdena är betydligt mindre och utgör endast 13,4
% av deltagarna. Detta är något motsägelsefullt då flera elever uppenbarligen upplever
det viktigt att lära sig skapa musik via ett musikinstrument de inte ser någon mening i att
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lära sig, såvida de inte tänker att de lär sig hantverket i den skapande processen.
Variationer är även möjliga att notera mellan de olika frågorna om musikskapande, de är
dock lättare att se när medelvärdet studeras.

Medelvärdet lyder:
Fråga

Medelvärde

2.1

2,78

2.2

2,72

2.3

2,39

Tabell 2

Medelvärdet på uppfattningarna kring musikskapande är överlag högre än hos momenten
som behandlar spel och sång. Vad som därför överraskar något är hur musikskapande via
ett musikinstrument anses, om än marginellt, viktigare att lära sig än musikskapande via
digitala verktyg. Möjligheten att deltagarna anser sig utveckla färdigheten att spela
och/eller sjunga genom musikskapande har beskrivits tidigare. Det skulle i sådana fall
vara en förklarande faktor till att musikskapande via ett musikinstrument anses marginellt
mer populärt än via digitala verktyg.

6.1.3 Musikens påverkan
I underkategorin ingår följande frågor:
3.1 Hur viktigt tycker du det känns att lära sig hur musiken påverkar oss människor?
3.2 Hur viktigt tycker du det känns att lära sig hur musik används i filmer?
3.3 Hur viktigt tycker du det känns att lära sig hur musik används i tv-spel?
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Musikens påverkan (%)
35
30
25
20
15
10
5
0

Fråga 3.1

Fråga 3.2

1 (Inte alls viktigt)

6.7

11.8

16

2

17.6

16.8

26.9

3

22.7

26.9

26.1

4

31.1

30.3

18.5

5 (Väldigt viktigt)

21.8

14.3

12.6

1 (Inte alls viktigt)

2

3

4

Fråga 3.3

5 (Väldigt viktigt)

Diagram 3

Musikens påverkan är en intressant aspekt av undervisningen eftersom deltagarnas svar
tyder på att det är en av undervisningens viktigaste delar. Hela 52,9 % av deltagarna har
besvarat frågan om musikens påverkan på människan (fråga 3.1) med 4 eller 5. Även
musiken som används i filmer och tv-spel anses viktig att lära sig. Musiken i filmer
upplevs viktigare än musiken i tv-spel vilket troligen beror på att filmer och tv-serier är
ett vanligare fritidsintresse för högstadieungdomar än tv-spel (Statens medieråd 2018, s
36, 43). Studiens deltagare verkar dela en övergripande syn om att musikens påverkan på
människor och hur den används i olika medier är viktigare än att lära sig musicerande och
skapa musik. Möjligen beror detta på att det där finns en tydligare koppling till deras
vardagsliv.

Medelvärdet lyder:
Fråga

Medelvärde

3.1

3,44

3.2

3,18

3.3

2,85

Tabell 3
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Tabellen stärker slutsatserna som framkommer i och med Diagram 3. Fråga 3.1 som
handlar om musikens påverkan på människan upplevs av deltagarna som det överlägset
viktigaste lektionsmomentet att lära sig. Musikens användning i filmer upplevs också som
viktigt och är det enda lektionsmomentet utöver fråga 1.3 som överskrider ett medelvärde
på 3.

6.1.4 Teoretiskt arbete och musiklyssning
I underkategorin ingår följande frågor:
4.1 Hur viktigt tycker du det känns att lära sig läsa noter?
4.2 Hur viktigt tycker du det känns att lära sig musikens historia?
4.3 Hur viktigt tycker du det känns att lära sig lyssna på musik i olika genrer?

Teoretiskt arbete och musiklyssning (%)
35
30
25
20
15
10
5
0

Fråga 4.1

Fråga 4.2

Fråga 4.3

16

21

19.3

2

23.5

19.3

24.4

3

27.7

26.1

28.6

4

20.2

23.5

19.3

5 (Väldigt viktigt)

12.6

10.1

8.4

1 (Inte alls viktigt)

1 (Inte alls viktigt)

2

3

4

5 (Väldigt viktigt)

Diagram 4

Den mest intressanta variationen som kan noteras i Diagram 4 är hur musikämnets
teoretiska delar (frågorna 4.1 och 4.2) upplevs viktigare att lära sig än lektionsmomenten
som behandlar spel och sång (Diagram 1, Tabell 1). Detta är något självmotsägande
eftersom många av elevernas egna förslag på förändringar i musikämnet (som utforskas
senare i kapitlet) tyder på en önskan om mer praktiska moment i undervisningen.
Musiklyssning (fråga 4.3) upplevs marginellt mindre viktigt än läran om musikteori och
musikhistoria.

25

Medelvärdet lyder:
Fråga

Medelvärde

4.1

2,90

4.2

2,82

4.3

2,73

Tabell 4

6.1.5 Sammanfattning av viktig musikundervisning
Inledningsvis presenteras siffror som talar om att 16,8 % av studiens deltagare anger sig
spela något musikinstrument på fritiden. Därefter förflyttas fokus till insamlade data från
de så kallade sifferfrågorna där en uppfattning om informanternas åsikter kan bildas.
Musikens påverkan på människan är utan större konkurrens det viktigaste
lektionsmomentet inom musikämnet enligt de elever som besvarat enkäten. Kunskap om
musiken som används i filmer är tillsammans med musikens påverkan på människan det
moment som upplevs viktigast. Musikens användning i tv-spel upplevs något mindre
viktigt. Därefter är åsikterna om vad som är viktigast relativt jämnt fördelade. Musikteori
och musikhistoria upplevs överlag viktigare att lära sig än ämnets praktiska moment.
Dessa moment inkluderar sång, spel samt musikskapande där det sistnämnda anses vara
det viktigaste av de tre momenten. Musikskapande via ett musikinstrument upplevs
viktigare än skapande via digitala verktyg (dator, surfplatta, mobiltelefon). Samtidigt
framställs spel (musikinstrument utöver sång) vara viktigare att lära sig än sång i grupp
såväl som individuellt.

6.2 Förslag på förändringar
Enkätens avslutande fråga är en där studiens deltagare använder sina egna ord för att
besvara följande: ”Om du får bestämma, hur skulle du vilja förändra musiklektionerna
för att det ska kännas mer viktigt för dig?” (fritextfrågan). Svaren kategoriseras så som
beskrivs i metodkapitlet.

6.2.1 Mer eller mindre
En del av informanternas förslag på förändringar pekar tydligt mot en brist eller ett
överflöd av vissa element i undervisningen. Därav bildas kategorin ”Mer eller mindre”
med underkategoriseringen ”Mer praktik”, ”Mer teori” samt ”Bättre balans”.
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6.2.1.1 Mer praktik
Den största underkategoriseringen (39,2 % av deltagarna) uttrycker sig på ett sätt som
tyder på en önskan om mer praktiska moment i undervisningen. Det mest efterfrågade
undervisningsinnehållet här är musicerande och musikskapande. Flera elever uttrycker en
önskan om mer tid till att spela olika instrument. Ett vanligt förbättringsförslag kretsar
även kring musikskapande i studio. En elevröst resonerar kring att vissa av
lektionsmomenten håller en för låg svårighetsgrad för att vara utmanande och att hen
gärna vill spela svårare låtar. Samtidigt menar en annan elev att hen önskar mer tid för att
lära sig instrument och att undervisningen inte behöver avancera så fort framåt. Detta
tyder på en svår balansgång i planering av undervisning som ligger på en passande nivå
rent svårighetsgradsmässigt.

6.2.1.2 Mer teori
En betydligt mindre, men likväl representerad, elevgrupp motsvarande 13 % av
deltagarna delar en uppfattning som behandlar den motsatta sidan av vad gruppen under
rubrik 5.2.2.1 talar om. De förespråkar nämligen en ökning av de teoretiska elementen i
undervisningen. Mestadels handlar det om en ökad mängd musikhistoria och musikalisk
allmänbildning. En av deltagarna lyfter även fram förslaget att införa teori på ett nöjsamt
samt för att undvika att ämnet upplevs långtråkigt. Vidare förespråkar flera av deltagarna
en ökad mängd genomgångar inför praktiska såväl som teoretiska arbetsområden.

6.2.1.3 Bättre balans
En liten skara av deltagarna (4,4 %) menar att musikämnet inte är i behov av mer eller
mindre av det ena eller det andra utan vill istället fokusera på att optimera blandningen
av de olika momenten. De menar att praktiskt och teoretiskt arbete ofta kompletterar
varandra och att variationen i undervisningen är viktig. En elevröst beskriver hur en
koppling mellan teori och praktik är viktigt för en ökad förståelse i ämnet samt hur det
kan underlätta i andra ämnen som exempelvis historia. Eleven syftar uppenbarligen på
kopplingen mellan musikens historia och historia i allmänhet.

6.2.2 Likgiltighet kontra engagemang
Flera av informanterna har besvarat den så kallade fritextfrågan på så vis att de inte förser
studien med några konkreta förslag när det gäller förändringar i musikundervisningen.
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Detta leder till tre talande underkategorier: ”Jag vet inte”, ”Det är bra som det är” och
”Jag är inte så intresserad”.

6.2.2.1 Jag vet inte
En relativt stor del av deltagarna (27 %) menar att de inte har någon åsikt kring huruvida
musikämnet bör förändras. Av de inkomna svaren att döma verkar detta bero på en
blandning mellan okunskap kring ämnets kunskapskrav och ett lågt elevintresse för
undervisningens utveckling.

6.2.2.2 Det är bra som det är
Denna underkategorin påminner i vissa aspekter om ovanstående kategori. Den
utmärkande skillnaden här verkar dock vara en förhöjd kunskapsnivå kring ämnets
utformning som gett flera elever en uppfattning om att ämnet ”är bra som det är”.
Elevgruppen som faller under denna underkategorisering motsvarar ungefär 7 % av
deltagarna.

6.2.2.3 Jag är inte så intresserad
En liten skara av deltagarna hävdar sin likgiltighet i frågan om musikämnets utveckling
genom ointresse. Det som skiljer dessa elever från de under rubrik 5.2.1.1 är att ointresset
här är mer uttalat än tidigare. Eleverna, som motsvarar endast 1,7 % av deltagarna, menar
att musik inte intresserar dem som skolämne även om det ibland kan vara en rolig
sysselsättning.

6.2.3 Vardagsnytta
En del av deltagarna pratar om hur musiken kan användas i vardagslivet i form av bland
annat reklam, filmer, tv-spel samt hur musiken påverkar människan. På grund av att flera
av deltagarna angivit svar som berör flera av dessa punkter blir det problematiskt att göra
ytterligare kategoriseringar här. Gruppen som faller under rubriken ”Vardagsnytta” utgör
endast 7,8 % av deltagarna trots att momenten som behandlar musikens påverkan på
människan upplevdes som den viktigaste delen av undervisningen utifrån sifferfrågorna.
Trots detta är gruppen verbala i sina svar och ger utförliga beskrivningar på hur
musikämnet bör förändras. De anser att musikämnet bör behandla aspekter av musiken
som kan vara till användning i vardagslivet, till exempel försäljningsknep. Det finns även
flera elevröster som efterfrågar moment i undervisningen som behandlar musiken i filmer
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och tv-spel. Just hur musik används i filmer och tv-spel verkar inte vara ett vanligt inslag
i undervisningen enligt en av elevrösterna. Väldigt få av deltagarna (endast 0,9 %)
efterfrågade mer elevinflytande i undervisningen. En koppling är möjlig att göra till rubrik
5.2.2.1 där elever beskriver sin önskan om mer tid till musikskapande i studiomiljö. Detta
eftersom eleverna hävdar att den typen av musikskapande ligger i tiden och kan därmed
vara till användning för dem i framtiden.

6.2.4 Tydlighet
Avslutningsvis existerar en liten grupp (2,7 % av deltagarna) som tillsammans bildar
kategorin ”Tydlighet”. Så som rubriken antyder handlar det om en önskan om ökad
tydlighet i formuleringar av exempelvis uppgifter och tydligare genomgångar av hur olika
moment kan genomföras. Jämfört med åsikterna kring fler genomgångar under rubrik
5.2.2.2 fokuserar dessa elever på att inte nödvändigtvis öka mängden genomgångar utan
vill hellre förhöja kvalitén och tydligheten i dessa.

6.2.5 Sammanfattning av förslag på förändringar
Den absolut främst representerade åsikten kring förslag på förändringar i musikämnets
utseende och innehåll gäller införandet av fler praktiska moment. Ungefär två femtedelar
av samtliga deltagare (39,2 %) har besvarat fritextfrågan på ett sätt som förmedlar
önskemål om mer praktisk undervisning. Konkreta förslag på förändringar inkluderar en
ökad mängd musicerande på olika instrument, något som inte verkade upplevdes särskilt
viktigt sett till sifferfrågorna. Även musikskapande efterfrågas i stor mängd där flera
elever syftar till musikskapande i en studio. Vissa elever som önskar mer praktiska
moment hävdar även att svårighetsgraden på undervisningen är för låg samtidigt som
vissa hävdar motsatsen. En mindre grupp efterfrågar mer teoretiska moment samtidigt
som en än mindre grupp yrkar på vikten av balans mellan de olika momenten. Den näst
största gruppen (27 %) hamnar under rubriken ”Jag vet inte” och har, som rubriken
antyder, inga konkreta förslag på förändringar. Två smågrupper inom samma tema
uttrycker sig på ett sätt som antyder att deras brist på förslag har att göra med likgiltighet
eller lågt intresse hellre för okunskap. En liten men vokal grupp pratar om musiken i
vardagen och hur den påverkar människan på olika sätt. Avslutningsvis hävdar en liten
grupp att tydlighet är ett centralt förbättringsområde inom ämnet i form av tydligare
genomgångar och formuleringen av uppgifter.
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6.3 Variationer
Studiens resultat framställs på två olika sätt. Inledningsvis förklaras informanternas syn
på musikundervisningens olika lektionsmoment med fokus på vad de anser viktigt att lära
sig. Detta sker med utgångspunkt i den kvantitativa delen av enkäten. Vidare presenteras
informanternas åsikter i form av förslag på förändringar i musikundervisningens form och
innehåll för att ämnet ska kännas viktigare för dem vilket sker med hjälp av enkätens
kvalitativa fråga (fritextfrågan). Vilka åsikter, tankar, uppfattningar och idéer som
framkommer i enkäten har presenterats vid tidigare tillfälle med tillhörande
sammanfattning efterföljande varje del. Under rubriken ”Variationer” kommer fokus
istället ligga på likheter och skillnader i vad som framkommit i resultatkapitlet fram till
nu. Det är under den här rubriken som det fenomenografiska analysarbetet tar fart på
allvar när variationer i deltagarnas åsikter och tankar lyfts fram.

6.3.1 Förslag och uppfattningar kring praktiskt arbete
En tydlig variation i deltagarnas uppfattningar om musikundervisning som fenomen är
hur praktiskt arbete (spel, sång och musikskapande) jämfört med exempelvis musikteori,
musikhistoria, musikens påverkan och musik i media upplevs mindre viktigt enligt
enkätens kvantitativa frågor (sifferfrågorna). Om fokus däremot flyttas till enkätens
kvalitativa fråga (fritextfrågan) målas en annorlunda bild upp gällande uppfattningar om
praktiskt arbete i undervisningen. En stor andel av studiens deltagare (39,2 %) formulerar
en önskan en ökad mängd praktiska inslag i undervisningen, vilket exemplifieras som
spel i grupp, lära sig spela instrument och skapa musik i studio. Dessa exempel ligger i
linje med hur praktiskt arbete gestaltar sig i enkätens kvantitativa frågor, trots detta
värdesätts praktiskt arbete som mindre viktigt än många andra moment. En möjlig, och
överraskande, slutsats som framkommer av detta är att många av studiens deltagare gärna
ser fler praktiska moment i undervisningen (möjligen på grund av det är ett roligt inslag)
samtidigt som de inte nödvändigtvis tycker det är särskilt viktigt att lära sig.

6.3.2 Förslag och uppfattningar kring musikens påverkan
En liknande variation mellan insamlade data från sifferfrågor kontra fritextfrågan kan
noteras i frågor gällande musikens påverkan. I sifferfrågorna presenteras musikens
påverkan på människan samt musikens användningssätt i filmer och tv-spel som moment
informanterna tillåts värdesätta. Dessa moment, som alla fått relativt höga ”betyg”, kan
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jämföras med andelen elever som faktiskt efterfrågar liknande lektionsinslag i
fritextfrågan (endast 7,8 %). Detta innebär alltså att musikens påverkan upplevs vara ett
viktigt moment i undervisningen även om relativt få elever efterfrågar det. Samtidigt som
den delen av undervisningen kan tänkas redan finnas representerad under lektionerna och
det är därför så få efterfrågar momentet pekar en elevröst på att så inte är fallet, åtminstone
inte när det gäller musikens användning i filmer och tv-spel. En annan förklaring kan vara
att momentet inte upplevs särskilt roligt bland elever även om många anser att det är
viktigt att lära sig.

6.3.3 Förslag och uppfattningar kring teoretiskt arbete
Teoretiskt arbete, i form av musikteori, musikhistoria och musiklyssning, upplevs överlag
viktigare av studiens deltagare jämfört med praktiska inslag. Samtidigt består gruppen
som efterfrågar fler teoretiska moment i undervisningen av endast 13 %, det vill säga
betydligt färre än gruppen som gav förslag om en mer praktikfokuserad undervisning.
Återigen agerar de båda typerna av frågor motsägande gentemot varandra. I detta fall kan
det bero på att teoretiska moment redan är väl representerade i skolan samtidigt som flera
elever inser att det är viktig kunskap även om det inte är ett efterfrågat inslag.

6.3.4 Okunskap kontra ointresse
En grupp av deltagare som inte bidrar med många förslag på förändringar men likväl finns
väl representerad när analysen av studiens fritextfråga sker är de som kategoriserats under
”Likgiltighet kontra engagemang”. Tillsammans motsvarar de cirka en tredjedel av
studiens deltagare och måste därför tas med i analysen. Av olika anledningar har
deltagarna i den här gruppen inte lämnat några konkreta förslag på förändringar utan
istället skrivit kommentarer i form ”Jag vet inte”, ”Jag är inte så intresserad” eller ”Jag
tycker det är bra som det är”. Mest troligt är att detta beror på, som skrivits tidigare i
kapitlet, en blandning av okunskap och lågt intresse och pekar på att lärare kanske borde
inkludera eleverna mer i sin planering för att intresset och kunskapen kring musikämnets
innehåll ska eskalera.

6.3.5 Sammanfattning av variationer
De mest talande variationerna kan identifieras i informanternas uppfattningar kring vad
som är viktigt att lära sig kontra deras egna idéer och önskemål angående förändringar i
musikämnets innehåll och utförande. Detta blir synligt i uppfattningarna kring praktiska
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såväl som teoretiska inslag. Dessa variationer pekar på att elevernas uppfattningar kring
vad musikämnet bör innehålla klingar inte nödvändigtvis med vad de faktiskt anser viktigt
att lära sig. Studien kan även fastställa att en stor del av studiens deltagare inte har
tillräckliga kunskaper om eller ett intresse kring musikämnets innehåll och utförande och
har därmed inte lämnat några förslag på ändringar.

6.4 Sammanfattning av resultat
Studiens resultat presenteras i tre steg. Inledningsvis beskrivs informanternas
uppfattningar kring musikämnets innehåll och form med fokus på vad de finner viktigt
att lära sig. Detta sker genom att olika moment (spel, sång, musikskapande, musikteori,
musikhistoria och så vidare) poängsätts av varje individ med hjälp av en femgradig skala
där siffran 1 motsvarar ”Inte alls viktigt” och 5 innebär ”Väldigt viktigt”. Insamlade data
genom denna del av undersökningen ger, utöver informationen kring deltagarnas
fritidsmusicerande, en bild av vilka moment elever finner mer och mindre viktigt. En
intressant aspekt av denna bild talar om att teoretiska moment ofta upplevs viktigare än
praktiska inslag. Spel och sång upplevs som det minst viktiga inslaget medan musikens
påverkan på människan och musikens användning i filmer upplevs som viktigast.
Musikteori och musikhistoria upplevs ungefär lika viktigt som olika typer av
musikskapande. Vidare skiftar undersökningens kvantitativa natur till ett mer kvalitativt
fokus när deltagarna ombeds ge egna förslag på förändringar för att musikämnet ska
känner viktigt för dem. Resultatet här är något motsägelsefullt mot de slutsatser som kan
dras av undersökningens inledande del. Den största kategoriseringen av förslag på
förändringar hävdar nämligen att en ökad mängd praktiska inslag i undervisningen är
önskvärd. Samtidigt är musikens påverkan inte är ett lika efterfrågat moment med tanke
på de höga poäng momentet fick i undersökningens första moment. Detta leder till en
föreställning om att elevernas uppfattningar kring vad som är viktigt inte klingar med vad
de anser att musikämnet bör innebära. Avslutningsvis ställs undersöknings båda delar mot
varandra där föregående hypotes återkommer. Här tydliggörs att uppfattningen kring
praktiska delar och teoretiska element såväl som moment angående musikens påverkan
skiljer sig mellan undersökningens kvantitativa och kvalitativa delar. Deltagarnas
föreställningar om vad som är viktigt sammanfaller nödvändigtvis inte med deras förslag
på förändringar.
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7 Diskussion
I detta kapitel görs kopplingar mellan studiens resultat och tidigare forskning samt
bakgrund med målet att identifiera variationer. Dessa variationer översätts vidare till
konkreta förslag på förändringar i musikundervisningens innehåll och utseende och egna
reflektioner kring detta. Vidare diskuteras studiens metod genom att urskilja eventuella
snedsteg och förbättringsområden. Avslutningsvis görs ett nedslag i förslag på fortsatta
forskningsprojekt inom området.

7.1 Uppfattningar – Förändringar – Förbättringar
7.1.1 Praktik för nöjes skull
Den överliggande uppfattningen sett till studiens resultat i samråd med tidigare forskning
verkar vara att praktiska inslag dominerar musikundervisningens innehåll och form. Detta
synliggörs i och med studiens fritextfråga där hela 39,2 % av deltagarna formulerat sig på
ett sätt som tyder på en önskan om mer praktiska element under lektionerna. Studiens
resultat ligger även i linje med de observationer som Bergman (2009, s 131) såväl som
Ericsson och Lindgren (2011, s 26) genomfört. Bergman (2009, s 131) skriver att
praktiska moment utgör cirka tre fjärdedelar av undervisningen under hennes
observationer vilket även leder till att lärarnas bedömning lutar sig mer mot de praktiska
delarna av undervisningen. Vad som därför är intressant är att titta på variationen som
uppstår mellan Bergmans resultat och resultatet av den här studiens kvantitativa frågor
gällande praktiska delar. Eleverna som deltog i studien hävdar nämligen att spel, sång och
musikskapande, som är en vanlig typ av praktiskt arbete under musikundervisningen
(Ericsson och Lindgren 2011, s 26), inte är lika viktigt att lära sig som till exempel
notläsning, musikhistoria, musikens påverkan på människan och musikens användning i
film och tv-spel. Faktum är att praktiskt arbete får hamnar bland de moment med lägst
poäng i sifferfrågorna sett till de andra lektionsmoment som eleverna får värdesätta.
Praktiskt arbete är alltså väl representerat i skolorna och lärare lutar sig mot det i stor
utsträckning när bedömning görs. Många elever efterfrågar en ökad mängd praktiskt
arbete men tycker inte det är särskilt viktigt att lära sig jämfört med övrigt innehåll i
kursplanen. Det är ett överraskande resultat med den möjliga förklaringen att spel, sång
och låtskapande är ett roligt inslag i undervisningen och blir på så vis efterfrågat samtidigt
som många elever inte riktigt vet vilken nytta kunskapen kommer utgöra i framtiden.
Hanken och Johansen (2013, s 176-177) förklarar att musik, ur ett visst perspektiv, kan
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ses som ett rent roande ämne. Detta i samband med musikens roll som många ungdomars
fritidsintresse kan förklara inställningen till praktiska moment. Även Scheid (2009, s 86)
talar om den ökade glädjen som elever uttrycker sig känna under musiklektionen. Enligt
Skolinspektionens granskning från 2011 genomförs undervisning i ensemblespel utan att
alla elever först fått bekanta sig med instrumenten på ett tillfredsställande sätt. Vidare
menar Skolinspektionen att läraren ansåg sig vara nöjd med den musikaliska produkten
fastän det var uppenbart för elever att musiken inte klingade på ett tillfredsställande sätt
(Skolinspektionen 2011, s 14). Detta kan också förklara det faktum att praktiskt arbete
inte upplevs särskilt viktigt, eftersom eleverna upplever det som något roligt inslag i
undervisningen där läraren inte alltid lägger så stor vikt vid detaljer.

7.1.2 Teori på ett roligt sätt
En intressant aspekt av musikundervisningen som synliggörs av såväl röster från tidigare
forskning som elevröster från resultatkapitlet är teoretiska inslag i undervisningen och
hur de bör genomföras. Enligt Ericsson och Lindgrens (2011, s 30) observationer sker
ofta teoretiska moment i undervisningen på ett komprimerat sätt samt med underhållande
inslag för att elevernas intresse inte ska avta efter en kort stund. Kanske är inställningen
till teoretiska inslag i musikundervisningen något som ligger kvar sedan tiden då musik i
skolan endast skulle fungera som ett kreativt uttrycksmedel för barn och unga (källa från
Bakgrund). Det kan även vara så att Ericsson och Lindgrens observationer är en blandning
av de perspektiv som Hanken och Johansen (2013, s 176-177) presenterar i form av musik
som ett underhållande ämne i kombination med musik som ett teoretiskt ämne. I vilket
fall är uppfattningen om att teori ska ske på ett komprimerat och roligt sätt något som
finns representerat i studiens resultat. En av studiens deltagare menar att
teoriundervisningen riskerar att bli långtråkig utan nöjsamma inslag.
7.1.3 Inte för lätt – inte för svårt
En av musikundervisningens stora utmaningar är planeringen av lektioner som ligger på
en passande nivå rent svårighetsgradsmässigt samtidigt som undervisningen utmanar
eleverna till att utvecklas. Däremot måste försiktighet brukas för att lektionerna inte ska
bli för komplicerade för vissa elever samtidigt som undervisningen inte får hamna på en
så pass grundläggande nivå att andra elever blir uttråkade av bristen på utmaning. Det är
en svår balansgång och, av studiens resultat i samspråk med tidigare forskning i ämnet att
döma, ett problem i dagens skola. Enligt studiens resultat framkommer att vissa elever
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upplever en dåligt optimerad svårighetsgrad på undervisning utifrån deras egna
kunskapsnivåer, något som får medhåll från Skolinspektionens granskning (2011, s 14).
En möjlig anledning till att vissa elever inte blir utmanade under musiklektioner är
givetvis musikens roll i ungdomars fritid då 16,8 % av studiens deltagare hävdar att de
spelar något musikinstrument på fritiden. Skolinspektionen beskriver även hur situationer
under musiklektionerna inte utmanar de elever som har musik som fritidsintresse och
därav redan kan mycket av det som musikämnet syftar till att lära dem. Även Bergman
(2009, s 132) hävdar att musik som fritidsintresse bland unga kan påverka
musikundervisningen. Green (2001, s 214-215) pratar om dessa informella läroprocesser
och menar att skolan bör utnyttja detta och använda inslag från människors vardagliga
lärande i musikundervisningen.

7.1.4 Musikens påverkan
Tidigare i det här kapitlet har diskussionen kring hur olika lektionsmoment kan få en ökad
känsla av betydelse när en föreställning av sammanhang är närvarande. Något liknande
kan sägas om elevernas inställning till kunskap som har en tydlig koppling till elevernas
vardag, utöver musicerande som fritidsintresse. I studiens kvantitativa frågor anses, sett
till medelvärdet, undervisningsinnehåll om musikens påverkan på människan som det
absolut viktigaste att lära sig enligt elever. Däremot är gruppen som efterfrågar en ökad
mängd av sådant innehåll i undervisningen relativt liten. Detta ger ytterligare styrka åt
hypotesen som presenterats tidigare, nämligen att deltagarna efterfrågar mestadels vad de
tycker verkar roligt snarare än viktigt. Variationen i vad studiens deltagare anser sig vilja
förändra angående musikämnet kontra vad de faktiskt anser vara viktigt att lära sig blir
därmed extra tydlig. Musikens påverkan på människan är såklart ett relativt brett ämne
men studiens kvalitativa fråga såväl som sifferfrågorna om musiken i filmer och tv-spel
pekar på att många elever är intresserade av hur musiken påverkar människor genom olika
medier. Hanken och Johansen (2013, s 185) menar att musiken kan upplevas som ett
medieämne där fokus hamnar just på hur musik påverkar människor genom olika medier.
Hanken och Johansen menar att den aspekten av musikundervisningen är viktig för att
ungdomar ska få chansen att delta i den delen av samhället. Dessa delar av musikämnet
är, trots sina höga poäng i sifferfrågorna, inte lika efterfrågade av elever i fritextfrågan.
De kommentarer som väl handlar om musikens påverkan på människan visar dock på att
det inte är en väl representerad aspekt av ämnet. Musikens påverkan verkar alltså vara
något som elever finner viktigt att lära sig men som få faktiskt efterfrågar, men enligt vad
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Hanken och Johansen säger i kombination med de elevröster som uttalar sig i ämnet är
det en viktig del av den musikaliska utbildningen.

7.1.5 Avsaknaden av önskemål om elevinflytande
En intressant koppling mellan resultat och tidigare forskning leder till en variation som
talar om att elevinflytande inte visar sig tydligt i undervisningens design, enligt
Skolinspektionens (2011, s 15-17) granskning, samtidigt som studiens deltagare inte
efterfrågar inflytande i stor utsträckning när de ombeds ge förslag på förbättringar i
musikundervisningen. Endast 1,7 % av deltagarna uttrycker sig på ett sätt som antyder en
önskan om ökat elevinflytande i undervisningen. Utifrån detta kan hävdas att
elevinflytande sällan förekommer och att eleverna heller inte efterfrågar det. Något som
får medhåll från vad Skolinspektionen hävdar i och med 2011 års inspektion, nämligen
att inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens övergripande innehåll i
skolan verkar vara väldigt begränsat (Skolinspektionen 2011, s 15-17).

7.1.6 Avslutande reflektioner
Ur en jämförelse mellan bakgrund, tidigare forskning och resultat kan en rad personliga
konkreta förslag på åtgärder i undervisningen formuleras. Inledningsvis är jag av
uppfattningen att ett ämne ofta upplevs viktigt och meningsfullt om där finns en känsla
av sammanhang. Detta är någon som också tydliggörs när musikundervisningens
teoretiska inslag diskuteras. Att teoretiska inslag i undervisningen upplevs behöva roliga
inslag kan översättas till tillförandet av sammanhang. Musikteori och musikhistoria har
ofta en tydlig koppling till flera praktiska moment i undervisningen, detta står också
uttalat i studiens resultat där en elev lyfter vikten av en god blandning mellan praktisk
och teoretiska inslag. Att sitta och gå igenom konstruktionen av skalor och ackord kan
exempelvis med fördel kombineras med ett arbetsområde om låtskapande. Ett
musikhistoriskt projekt om rockmusikens uppkomst kan övergå i en serie lektioner i
ensemblespel och mynna ut i en konsert. Att göra de teoretiska inslagen mer
komprimerade kan med fördel innebära en kontinuerlig koppling till musikens praktiska
delar. Enligt studiens kvantitativa resultat upplevs teoretiska moment vara viktiga, till och
med viktigare än praktiska inslag. Därför är det viktigt att teorimomenten lärs ut på ett
engagerande sätt. Och på tal om övergripande arbete kan liknande åtgärder genomföras
angående arbetsområden om musiken påverkan på människan. Musikens påverkan
genom olika medier kan med fördel kombineras med andra delar av kursplanens innehåll.
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Arbeta förslagsvis med ett urval filmer och analysera musikens roll följt av ett
ämnesövergripande arbete mellan musik och bild där eleverna själva får komponera
filmmusik.

När det gäller individanpassning i undervisningen vore det såklart optimalt för lärarnas
planeringsarbete om samtliga elever kunde exakt lika mycket och tog till sig ny kunskap
i exakt samma tempo, vilket givetvis inte är realistiskt. Elever som efterfrågar mer eller
mindre utmaning i undervisningen förtjänar individanpassningar så länge de sker inom
ramen för kunskapskraven. Därför är det viktigt att lärare tar till sig av den vetskapen i
planeringsarbetet och förbereder sig för eventuella anpassningar. Skillnaden i kvalitén på
undervisningen har en chans att stiga något om dessa anpassningar är förbestämda jämfört
med om de uppkommer i stunden. Istället för att se ungdomars olika villkor gällande
kunskap som ett hinder bör fördelarna med denna olikhet anammas. Använd de elever
som har kommit lite längre i kunskapsutvecklingen på vissa områden genom att
exempelvis komponera en relativt komplicerad stämma till ett eventuellt ensembleprojekt
som kan förhöja den musikaliska kvalitén och därmed motivera övriga elever till att
utvecklas. Använd även dessa elever när exempelvis övningsmetodik diskuteras.

Avslutningsvis vill jag uttala mig angående de aspekter av elevers inflytande på
undervisningen som lyfts fram i studien. Väldigt få av deltagarna lyfter elevinflytande
som ett eventuellt förbättringsområde och kanske är de flesta nöjda med att läraren
bestämmer ämnets utseende och innehåll. Det kan dock vara så att många elever inte är
medvetna om hur många olika sätt undervisning kan genomföras på men ändå riktas mot
liknande mål. Lärare kanske bör informera elever om detta, planera tillsammans, be om
elevernas tankar och åsikter mer frekvent. Lärare som tror sig planera undervisning
tillsammans med sina elever kanske i verkligheten bara sitter fast i samma hjulspår med
ett gäng beprövade låtar som eleverna får välja mellan.

7.2 Metoddiskussion
I detta avsnitt beskrivs och diskuteras vissa aspekter av metodkapitlet som av olika
anledningar förtjänar en kort diskussion med kopplingar till planering, genomförande
samt relevant metodlitteratur.
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7.2.1 Utfall och bortfall
Trots det att studiens insamlade data utgörs av totalt 119 skolungdomar kan inte det
omfattande bortfallet förbises. Under den tidsperiod som enkäten tog emot svar och
länken till densamma fanns tillgänglig för deltagande lärare undervisades sammanlagt
541 elever på de tre skolorna. Detta innebär ett bortfall på cirka 78 % och en svarsfrekvens
på cirka 22 %. Det är givetvis svårt att fastställa hur bortfallet påverkar studiens resultat
då de icke deltagande informanternas svar är omöjliga att förutspå. I efterhand kan dock
flera möjliga anledningar till bortfallet presenteras. Inledningsvis måste lärarnas frihet i
själva genomförandet poängteras. Inga riktlinjer utöver datumet då enkäten skulle stängas
formulerades för de deltagande lärarna. Exempel på sådana riktlinjer hade kunnat vara
bestämda omständigheter (under skoltid, under musiklektionen) under vilka enkäten
skulle genomföras. Givetvis kan även det faktum att inga fysiska besök gjordes på
skolorna, vilket diskuteras ytterligare i det här kapitlet, ha haft en svarsreducerande effekt
på informanterna. Avslutningsvis tyder även konversationer med deltagande lärare på att
vissa schemalagda aktiviteter (nationella prov, temaveckor) till viss del stod i vägen för
genomförandet av enkäten. Inför framtida forskningsarbeten bör dessa aspekter tas i
beaktande innan datainsamlingen tar sin början.

7.2.2 Hellre text än tal
I studiens inledande fas genomfördes den initiala kontakten med inblandade parter med
hjälp av diverse mailutskick och personliga meddelanden via sociala medier hellre än via
flera telefonsamtal. Det fanns flera anledningar till detta tillvägagångssätt. Först och
främst har hela processen från inledande planering till analys av insamlade data skett med
datorbearbetning i åtanke. Eljertsson menar att detta arbetssätt är fördelaktigt när vidare
arbete kommer ske via en dator. En annan anledning till att rektorer och lärare kontaktades
via e-post snarare än telefon var för att underlätta struktureringen i urvalsarbetet. Ett tredje
skäl till att text valdes framför tal var för att underlätta dokumenteringen av bilagor
innehållande den initiala kontakten med rektorer. Det existerar givetvis även nackdelar
med detta arbetssätt i form av en mindre personlig kontakt. Dessutom besvaras ett
telefonsamtal oftast fortare än ett e-postmeddelande. I efterhand är jag dock nöjd med
metodvalet, men hade studien vänt sig till rektorer med en mindre organiserad inkorg
hade kanske uppfattningen varit annorlunda.
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7.2.3 Frånvaron av fysisk närvaro
På grund av de deltagande skolornas geografiska mångfald blev en fysisk närvaro av
forskaren då enkäten genomfördes svår att uppnå. En försäkran om att enkäten genomförs
av så många informanter som möjligt är givetvis lättare att åstadkomma när forskaren
själv har möjlighet att närvara vid diverse skolor. Studiens reliabilitet får också en skjuts
om forskaren själv närvarar och förklarar studiens syfte och utformning. På grund av
ekonomiska såväl som tidsmässiga aspekter var dock genomförandet av fysiska besök på
varje skola inte realistiskt. Som en följd av detta kan ingen försäkran göras angående
elevers lika villkor i genomförandet av enkäten. Ett besök på varje enskild skola hade
såklart ökat studiens reliabilitet även om elevfrånvaron vid dessa tillfällen hade lett till att
vissa av studiens deltagare likväl hade fått genomföra enkäten utan forskaren på plats.

7.2.4 Obligatoriska frågor
Ett av studiens, åtminstone sett till metodlitteraturen, snedsteg kan påstås vara det faktum
att frågorna i enkäten markerades som obligatoriska, det vill säga att deltagarna inte hade
möjlighet att skicka in sina svar utan att besvara samtliga frågor. Enligt Trost och Hultåker
kan obligatoriska frågor ha negativa konsekvenser gällande svarsfrekvensen samt
informanternas inställning till forskningsämnet och forskaren själv. Däremot vill jag
hävda att det faktum att frågorna var obligatoriska ledde till skapandet av en kategori i
resultatkapitlet som troligen annars hade hamnat under bortfallsrubriken, nämligen den
kategorin där deltagarna inte lämnat några konkreta förslag på förändringar. Denna
kategori är inte detsamma som ett eventuellt bortfall då den förklarar att en viss del av
studiens deltagare inte känner sig tillräckligt pålästa eller intresserade angående
musikämnets utveckling. Den kunskapen hade gått förlorad om deltagarna hade tillåtits
skicka in tomma svar då ord är lättare att analysera gentemot tystnad.

7.3 Förslag till vidare forskning
En slutsats blir att variationer i skolungdomars uppfattningar kring vad som är viktigt att
lära sig inom musik jämfört med vad de faktiskt vill förändra gällande
musikundervisningen är intressant att utforska ytterligare. Studiens resultat pekar mot att
flera elever vill införa mer praktiska moment i undervisningen även om de inte upplever
dem lika viktiga som andra delar. Därför kan en studie som undersöker musikämnet som
ett roande ämne med utgångspunkt i Hanken och Johansens (2013, 176-177, 182-183)
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olika perspektiv vara intressant. En jämförelse mellan musik och andra skolämnen ur
detta perspektiv hade också varit intressant att genomföra. Att genomföra en liknande
studie med annorlunda metodval kan även det vara en möjlighet värd att utforska. Studien
som genomförts har ett tydligt kvantitativt fokus, även om kvalitativa element finns
representerade. Ett skiftat fokus från kvantitativt till kvalitativt arbetssätt, exempelvis
djupgående intervjuer eller fokusgrupper, hade kunnat ge befintliga resultat ytterligare
substans och nya aspekter.
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Bilagor
Bilaga 1: Missivbrev till rektorer
Hej *rektorns namn*!

Mitt namn är Andreas Lennartsson och jag studerar just nu min sista termin på
musiklärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Det är såhär att jag är i den
inledande fasen av mitt examensarbete där jag vill undersöka högstadieelevers
uppfattningar kring musikämnet.

Jag har varit i kontakt med en av dina lärare () som har uttryckt ett intresse i att låta sina
elever genomföra en elektronisk enkät. Frågorna kommer vara helt anonyma (utöver
elevens ålder och kön) och kommer främst kretsa kring meningsfullhet, d.v.s. vilka
delar av musikundervisningen eleven tycker känns mer eller mindre viktig.

Enkäten utformas i detta nu och beräknas vara redo för utskick nästa vecka.
Datainsamlandet i studien kommer ta utgångspunkt i Vetenskapsrådets fyra huvudkrav
på god forskningssed. En kort sammanfattning av dessa följer nedan:

1. Informationskravet
Forskaren skall informera de av forskningen berörde om den aktuella
forskningsuppgiftens syfte.

2. Samtyckeskravet
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

3. Konfidentialitetskravet
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga
inte kan ta del av dem.

4. Nyttjande
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.

I

Jag bifogar en fil där du kan läsa mer ingående om dessa principer om du så önskar.

Jag vore tacksam om du vill svara mig på det här mailet om huruvida du tycker det är
OK att din lärare låter sina elever genomföra denna enkät.

Jag hoppas du får en fortsatt fin dag!

Med vänlig hälsning,
Andreas

II

Bilaga 2: Officiellt utskick till lärare
Hej *lärarens namn*!

Nu är enkäten färdig och jag lägger in länken längst ner i mailet. Om dina musikelever
får samma länk kan de smidigt fylla i den via dator, surfplatta eller telefon. Kör vad som
blir smidigast!

Jag vill även veta hur många elever som kommer ges möjlighet att svara på enkäten på
din skola då det underlättar beräkningen av eventuellt bortfall. Skriv antal elever som
ett svar på detta mail.

Jag kommer stänga mottagningen av svar för enkäten 23/3 klockan 16:00. Se
därför gärna till att enkäten är genomförd av eleverna innan dess.

Din rektor har också tagit del av enkätens frågeformuleringar.
Här hittar du enkäten: ”länk till enkäten”

Jag är ytterst tacksam för att du vill hjälpa mig i mitt arbete.

Allt gott!
Hälsningar,
Andreas Lennartsson

III

Bilaga 3: Informationsbrev till vårdnadshavare
Hej,

Mitt namn är Andreas Lennartsson och jag håller just nu på att avrunda en
musiklärarutbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö i form av ett examensarbete i och
om musik i skolan.
I detta projekt vill jag genomföra en enkätundersökning som grund för mitt
examensarbete där elever på högstadiet, era barn, får berätta om musikämnets
undervisningsinnehåll på högstadiet.
Svaren kommer vara anonyma och medverkan är helt frivillig. Jag hoppas ni tycker det
skulle vara OK att era barn genomför enkäten då det verkligen skulle hjälpa mig i mitt
kommande arbete som musiklärare på högstadiet.

Allt gott!
Med vänlig hälsning,
Andreas

IV

Bilaga 4: Påminnelsebrev
Hej ”lärarens namn”!

Enligt vad jag kan se har du ännu inte genomfört enkäten med dina elever. Det är av
största vikt för undersökningen att dina elever ges chans att besvara frågorna. Enkäten
tar emot svar till och med 23/3 klockan 16:00.
Enkäten hittar du här: ”länk till enkäten”

Om du redan genomfört enkäten med dina elever kan du bortse från detta meddelande.

Allt gott!
Andreas

V

Bilaga 5: Elektronisk enkät
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