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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med studien har varit, dels att beskriva Sandsbromodellen som undervisningsmetod i 

ämnet musik, dels att tolka och skapa förståelse för vad olika musiklärare i Växjö kommun 

har för mål med momentet musicerande och hur de praktiskt arbetar med detta i sin 

musikundervisning samt att belysa och skapa förståelse för hur elever på Sandsbro skola 

upplever momentet musicerandet i musikundervisningen. 
 

Utifrån vår frågeställning valde vi att angripa problemet genom att göra en kvalitativ 

undersökning angående olika musiklärarnas syn på musicerande och en kvantitativ 

undersökning beträffande Sandsbro skolas elever och deras uppfattning om momentet 

musicerande i musikundervisningen. Det sammanställda resultatet har därefter bearbetats och 

analyserats utifrån litteratur inom det aktuella området. 
 

Resultatet visar att musiklärarna arbetar helt eller delvis utifrån egenproducerat material 

momentet musicerande. Vad beträffar Sandsbromodellen arbetar musikläraren helt och hållet 

utfrån egenproducerat material. Vidare visar resultatet att några av musiklärarna uppfattar 

puls och musicerandets koppling till musikteori som centrala delar av musikundervisningen 

medan någon har valt att lägga betoningen på det instrumentala musicerandet. Det 

instrumentala musicerandet utgör grunden för hela Sandsbromodellens metodik.  

En av musiklärarna integrerar all musikundervisning i ett musikhistoriskt eller musikteoretiskt 

perspektiv och ett grundläggande drag i Sandsbromodellen är att musikläraren drar nytta av 

elevernas stora intresse för populärmusik 
 

Musiklärarna anger också olika mål för momentet musicerande, dels att det skall ge 

spelglädje och öka lusten till musik, dels leda till ett ökat musikintresse och utveckla elevens 

samarbetsförmåga. Ett annat mål som anges är att musicerandet skall bli till en naturlig del av 

elevernas fritid utanför skolans ramar.  
 

Enligt den enkätundersökning som genomfördes på Sandsbro skola visar resultatet att 

eleverna uppfattar det positivt att de kan ha nytta av sina inlärda musikkunskaper också i 

framtiden samt att de kan bilda egna musikgrupper tillsammans med sina kompisar utanför 

skolan. 
 

För övrigt anser musiklärarna att elevinflytandet är av stor betydelse i momentet musicerande. 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Det är ju mycket roligare att sjunga Kelly Clarkson än Bä bä vita lamm!” 
– flicka i årskurs 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 INLEDNING ................................................................................................. 6 

1.1 Syfte............................................................................................................................. 8 
1.2 Problemformulering ..................................................................................................... 8 
1.3 Avgränsning................................................................................................................. 8 

 
2 BAKGRUND ................................................................................................. 9 

2.1 Styrdokumenten i skolan .............................................................................................. 9 
2.2 Från skolmusik till musik i skolan .............................................................................. 13 

 
3 LITTERATURGENOMGÅNG ................................................................. 14 

3.1 Lust att lära - upplevelse befäster kunskap.................................................................. 14 
3.2 Arbetssätt ................................................................................................................... 17 
3.3 Mål ............................................................................................................................ 19 
3.4 Musikkunskaper utanför skolan .................................................................................. 19 
3.5 Musikaliska anlag och musikalisk mognad ................................................................. 20 
3.6 Musikalisk mångfald – en undersökning av ungdomars musicerande.......................... 20 

 
4 METOD ....................................................................................................... 23 

4.1 Metodval.................................................................................................................... 23 
4.2 Etisk medvetenhet ...................................................................................................... 24 
4.3 Metodkritik ................................................................................................................ 24 
4.4 Praktiskt tillvägagångssätt .......................................................................................... 24 

4.4.1 Sammanställning av datainsamling .................................................................. 25 
4.4.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ....................................................... 26 

 
5 RESULTAT................................................................................................. 28 

5.1 Bakgrund till resultat .................................................................................................. 28 
5.1.1 Historik om Sandsbro skolas musikundervisning ............................................. 28 
5.1.2 Perssonpengar.................................................................................................. 28 
5.1.3 Musikprofil...................................................................................................... 29 

5.2 Övriga tre skolors bakgrund ....................................................................................... 30 
5.3 Momentet ”musicerande” i Sandsbromodellen ........................................................... 33 
5.4 Arbetssätt i Sandsbromodellen ................................................................................... 33 

5.4.1 Instrumentalundervisning i Sandsbromodellen ................................................. 34 
5.4.2 Undervisning i rockensemble........................................................................... 35 
5.4.3 Musikfestival ................................................................................................... 35 
5.4.4 Dokumentation av musikundervisningen.......................................................... 36 
5.4.5 Instrumentalkurser i ett studieförbunds regi på Sandsbro skola......................... 36 
5.4.6 Nya mål i musikundervisningen....................................................................... 37 

5.5 Vilka mål har musiklärarna för momentet musicerande i sin musikundervisning?....... 37 
5.6 Hur arbetar musiklärarna med momentet musicerande i undervisningen? ................... 39 
5.7 Sandsbroelevernas uppfattningar av Sandsbromodellen .............................................. 41 

 
 
 
 



 5 

6 ANALYS...................................................................................................... 43 
6.1 Lust att lära & upplevelse befäster kunskap ................................................................ 43 
6.2 Elevintresse- och inflytande över målen för musicerande............................................ 45 
6.3 Musicerande utvecklar social kompetens .................................................................... 48 
6.4 Arbetssätt ................................................................................................................... 48 

 
7 SLUTSATSER............................................................................................. 50 
 
8 DISKUSSION.............................................................................................. 51 

8.1 Arbetssätt för musicerande ......................................................................................... 51 
8.2 Kulturarvet ................................................................................................................. 51 
8.3 Motivation och engagemang....................................................................................... 52 
8.4 Målen för musik ......................................................................................................... 53 
8.5 Metoddiskussion ........................................................................................................ 54 

 
9 LITTERATURFÖRTECKNING............................................................... 55 
 
10 BILAGOR.................................................................................................. 57 

10.1 Utrustning i musiksal enligt Stewe Gårdare .............................................................. 57 
10.2 Intervjufrågor till de olika musiklärarna.................................................................... 58 
10.3 Elevenkät formulär ................................................................................................... 59 
10.4 Resultat av elevenkät ................................................................................................ 64 
10.5 Metodik för instrumental- och ensembleundervisning............................................... 78 
10.6 Övningsmaterial inför uppspelning ........................................................................... 85 
10.7 IUP-underlag för ämnet musik på Sandsbro skola..................................................... 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

1 INLEDNING 
 

Ur ett historiskt perspektiv har ämnet musik varit ett av de viktigaste ämnena i skolan och har 

under årens lopp alltmer förlorat i status till att bli ett av de allra minsta ämnena enligt 

läroplanens timplan. Vad är då syftet med musikämnet?  

Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin 
musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna 
identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt1. 
 
Musikundervisningens uppgift är således att väcka lust hos eleven och ge denne möjlighet att 

utveckla sin musikalitet samt vara identitetsstärkande socialt, kognitivt och emotionellt.  Vilka 

utgångspunkter och förutsättningar finns då till musiklärarens förfogande för att tillgodose 

detta syfte? Den befintliga läroplanen Lpo 94, är en mål- och resultatstyrd skola, där syftet 

anger inriktningen på undervisningen och målen en precisering av vilka kunskaper som 

eleven skall tillgodogöra sig. I läroplanen omnämns fyra olika kunskapsformer, som belyser 

olika aspekter av vad kunskap är, vilka är enligt följande: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Alla de kunskapsmål som finns angivna i läroplan och kursplaner som 

uppnåendemål och strävansmål är sammankopplade med ett eller flera av dessa 

kunskapsformer. Vilka mål i ämnet musik är det då som eleven skall uppnå i slutet av det 

femte skolåret? 

 

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet det femte läsåret2: 

� kunna delta i unison sång och enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel samt föra 

samtal kring musicerandet (musicerande) 

� individuellt och tillsammans med andra kunna skapa musik i elementära former, 

(musikskapande)  

� förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart i olika 

uttrycks- och gestaltningsformer, (musikkunnande) 

� vara medveten om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande 

uttryck i dagens och gångna tiders samhällen. (musiklyssnande) 

 

 

                                                
1 Skolverket, (2002) Grundskolans kursplaner och betygskriterier, upplaga 1:4, Stockholm, Fritzes s 42 
2 Skolverket, (2002) Grundskolans kursplaner och betygskriterier s 44 
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I ämnet musik är målen kopplade till fyra centrala kunskapsbegrepp; musicerande, 

musikskapande, musikkunnande och musiklyssnande, där musikskapande hör ihop med 

färdighet och förtrogenhet medan musikkunnande och musiklyssnande hör ihop med fakta 

och förståelse.  

 

Första målet, att kunna delta i unison sång och enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel 

samt föra samtal kring musicerandet, är det mål av de fyra som mest stämmer överens med 

kunskapsbegreppet musicerande, ställer vi oss frågan om den första delen av detta verkligen 

är ett mål.  I övriga tre mål är kunnandet kopplat till olika kunskapskvalitéer som att kunna 

skapa musik, förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart samt att 

vara medveten om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande uttryck i 

dagens och gångna tiders samhällen. Att ”kunna deltaga” innehåller inga kunskapskvalitéer 

och är snarare något som liknar en aktivitet än något som skulle kunna uppfattas som mål. 

Vidare förverkligas musikämnets kärna, nämligen att ”musicera vokalt eller instrumentalt” i 

just detta mål. Om målet för att nå uppnå ”kärnan” av musikämnet är att kunna delta, är det på 

sin plats att ställa sig frågan om myndigheterna har några egentliga mål med musikämnet 

överhuvudtaget. Vilka förväntningar ställs på musikläraren och dennes undervisning i 

förhållande till övriga ämneslärare? Vilket eller vilka av de fyra olika kunskapsformerna 

fakta, förståelse och färdighet samt förståelse är myndigheternas intention att eleven skall 

uppnå och utveckla i att ”kunna deltaga”?  Utifrån ovanstående resonemang skulle det vara 

intressant för oss som verksamma musiklärare i grundskolans lägre åldrar att i allmänhet 

undersöka hur olika musiklärare uppfattar de olika målen i kursplanerna och i synnerhet vilka 

mål de har och vilka arbetssätt de arbetar utifrån i sin undervisning när det gäller momentet 

musicerande.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är, dels att beskriva Sandsbromodellen som undervisningsmetod i ämnet 

musik, dels att tolka och skapa förståelse för hur olika musiklärare i Växjö kommun resonerar 

kring och uppfattar momentet musicerande enligt kursplanerna och hur de praktiskt tillämpar 

detta i sin musikundervisning.  

Med utgångspunkt från detta avser vi också att belysa och skapa förståelse för hur elever på 

Sandsbro skola upplever momentet musicerandet i musikundervisningen. 

 

1.2 Problemformulering 

� Vad innebär musicerande utifrån Sandsbromodellen? 

 

� Hur uppfattar musiklärare momentet musicerande?  

 

� Hur arbetar musiklärare med momentet musicerande i undervisningen?  

 

� Hur uppfattar eleverna på Sandsbro skola momentet musicerande i 

musikundervisningen? 

 

1.3 Avgränsning 

Studien avser företrädesvis att omfatta Sandsbromodellen som metodikform samt musiklärare 

från tre olika skolor i Växjö kommun. Två av lärarna är verksamma i grundskolans lägre 

åldrar till skillnad mot den tredje läraren som även arbetar med de högre åldrarna.  För att 

också belysa hur elever uppfattar momentet musicerande har vi valt att göra en 

enkätundersökning på Sandsbro skola. 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Styrdokumenten i skolan 

I betänkandet för Skola för bildning, som är utgivet av 1991 års läroplanskommitté beskrivs 

vad kunskap i skolan kan och bör vara3. Kunskapsbegreppet skall enligt detta ses utifrån tre 

olika perspektiv som tillsammans ger en nyttoinriktad helhetssyn på kunskap. 

Den första av dessa är konstruktiv kunskap, vars syfte inte är att vara en avbildning av världen 

utan skall ses som ett sätt till att göra världen lättfattlig. Genom ett växelspel mellan vad som 

skall uppnås, den kunskap som redan existerar och de problem som där finns samt de 

erfarenheter som görs utvecklas ny kunskap. Enligt detta synsätt förändras kunskapen genom 

att den används. Genom att sjunga och spela och därefter reflektera över utförandet, förvärvar 

individen kunskaper som kan leda fram till nya sätt att uppfatta sig själv och andra. 

 

Den andra aspekten på kunskap är den kontextuella, där sammanhanget är av avgörande 

betydelse för att kunskapen skall vara begriplig. Kunskapen är personlig och är grundad på de 

erfarenheter individen samlar på sig inom olika omständigheter och situationer. Denna 

bakgrundskunskap kan också benämnas som tyst kunskap. Inom musikens område innebär 

begreppet ”tyst kunskap” att individen har erfarenheter av musikalisk verksamhet av olika 

slag. Detta innebär att individen har kunskaper i spel, har en kroppslig uppfattning av hur det 

skall kännas när allt stämmer, kan uppfatta lärarens kroppsspråk när man spelar fel samt förstå 

det sociala värdet av att kunna spela. Den kontextuella kunskapen är till stor del sinnlig och 

fungerar som ett stöd när individen värderar kvaliteterna i andras spel eller när man själv skall 

utveckla ett komp till en given låt. 

 

Det tredje kunskapsbegreppet är den funktionella eller den instrumentella. Kunskap ses i detta 

avseende som redskap. Genom att visa hur kunskap kan användas i olika sammanhang ger 

man eleven redskap som den kan använda för att på egen hand utveckla sina kunskaper. 

Enligt detta synsätt skall färdigheten att kunna lyssna till musik, spela och sjunga och skapa 

musik samt att sätta in den i ett meningsfullt sammanhang prioriteras. Dessa färdigheter skall 

uppfattas som praktiska redskap där eleven kan skaffa sig nya musikaliska färdigheter. 

 

                                                
3Heiling, Gunnar (1995) Musikpedagogik – bedömnings- och utvärderingsfrågor i musikutbildningar, 
Musikhögskolan i Malmö; s 39ff 
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Enligt betänkandet skall kunskap som begrepp vara uttryck för ett sätt att begripa. För att göra 

detta åskådligt har man valt att göra en indelning i fyra kunskapsformer, de så kallade fyra 

F:en, där varje form är tänkt som olika aspekter av kunskapsbegreppet. Kunskapsformerna 

skall inte ses som enbart kognitiva: 

 

Fakta:  

Faktakunskap är information och en vetskap om att något förhåller sig på ett visst sätt. Denna 

slags kunskap kan mätas kvantitativt. Vad som skall räknas som faktakunskap i ämnet musik 

är kunskaper om sångrösten eller om instrumenten och deras musikaliska uttrycksmedel. 

Faktakunskap kan också handla om såväl noter och ackord som elementär musikteori. Vidare 

kan det vara uttryck för musikalisk form och struktur eller dynamik och klangfärg. Dessutom 

kan faktakunskap beröra olika musiktraditioner och musikhistoriska epoker, stilarter, genrer, 

artister, o.s.v. 

 

Förståelse:  

Förståelsekunskapen är kvalitativ kunskap, vilket kan innebära att man förstår på olika sätt 

eller att ha förmågan att begripa och uppfatta mening och innebörd, det vill säga Aha-

upplevelse. Fakta skall inte uppfattas som en förutsättning för förståelse. Det är istället 

förståelsen som avgör vilka fakta som uppfattas och fakta som individen försöker se någon 

mening i. Begreppslig kunskap förutsätter alltså förståelse, vilket innebär att det inte är 

tillräckligt med att mekaniskt förklara en term. Begreppen ger en gemensam språklig 

referensram och utifrån denna kan var och en bearbeta sina erfarenheter. Enligt detta synsätt 

är det inte tillräckligt med enbart en upplevelseinriktad musikundervisning som innebär att 

man spelar och sjunger tillsammans. Vidare krävs det att de musikaliska upplevelserna både 

bearbetas och reflekteras, för att erfarenheterna ska bli tillgängliga för eleverna. Det är således 

lärarens ansvar att se till att upplevelse och kunskap förenas på detta sätt utan att man för den 

delen tar död på det fräscha i upplevelsen. 

 

Färdighet:  

Färdighetskunskap är en praktisk motsvarighet till teoretisk förståelse och handlar om 

utförande, vilken i sig ofta är nära sammanhängande med just förståelsen. Det finns 

intellektuella färdigheter som innebär att man tillkämpar sina teoretiska kunskaper, t ex i 

matematik. Vidare finns det ren och praktisk färdighet, vilken inte är tillämpning av något 

teoretiskt. Denna praktiska färdighet är exempelvis att sjunga och att kunna sjunga med 
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huvudklang. Det kan också vara att spela en på förhand känd låt i olika tonarter eller att gå i 

puls till musik. Denna praktiska färdighet är dock oftast mentalt ”inramad”. För övrigt kan 

färdigheter i musik betraktas som grund för ett utvecklande av teoretiska och faktainriktade 

musikkunskaper. 

 

Förtrogenhet:  

Förtrogenhet är den del av kunskapen som är osynlig.  Denna slags kunskap kallas ibland för 

tyst kunskap eller bakgrundskunskap och den är oftast förenad med sinnliga upplevelser. Ett 

exempel på detta är; Jag har så stor erfarenhet av vissa situationer att jag omedelbart kan se 

och höra eller känna på mig vad det handlar om när jag kommer i nya, liknande situationer, 

det vill säga vad jag kan göra eller vilka konsekvenser mitt agerande kan få, o.s.v. 

Förtrogenhet är också den slags kunskap som elever kan erhålla i skolan inom ramen för den 

dolda läroplanen. Vidare bör det poängteras att de fyra kunskapsformerna inte står i något 

hierarkiskt förhållande till varandra, vilket också innebär att förtrogenhetskunskapen inte skall 

uppfattas som den ”finaste” kunskapen, som vissa lärare gör. 

 

Fyra centrala kunskapsbegrepp 

I förslaget till kursplan för grundskolan i ämnet musik görs en indelning av det som skall 

begripas i fyra centrala kunskapsbegrepp, där musicerandet, det vill säga, att kunna sjunga 

och spela uppfattas som intellektuella och konstnärliga redskap för att uttrycka sina 

kunskaper. Med detta som utgångspunkt skall läraren ta ställning för vad som skall bedömas 

och utvärderas. Vad beträffar det praktiska musicerandet, skall detta inte uppfattas som endast 

uttryck för praktiska sång- och spelfärdigheter utan är också uttryck för andra kunskaper, som 

i sin tur är sammanlänkade till själva musicerandet. De fyra centrala kunskapsbegreppen är 

musicerande, musiklyssnande, musikkunnande och musikskapande.  

 
Musicerande som begrepp handlar först och främst om att eleverna ges möjlighet att utveckla 

sina praktiska färdigheter i sång, spel på instrument eller dans och rörelse. När en elev spelar 

och sjunger eller rör sig till musik utvecklar denne såväl sin egen röstteknik och, tonbildning 

som sin sångrepertoar och instrumentteknik samt kroppsmedvetenhet. Detta i sin tur ger 

eleven möjlighet att arbeta med olika redskap för att uttrycka sina känslor och tankar.  
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Kunskapsmatris i musik4 

 Färdighet Fakta Förståelse Förtrogenhet 

Musicerande Sång och tal, spel 
på instrument, 
datorer och 
elektriska 
instrument, dans, 
rörelse, 
kroppsuppfattning 

Tal och röstvård 
musikinstrument, 
olika 
musikaliska 
uttrycksformer 
och tekniker 

Erfarenheter 
och reflektioner 
över gemensamt 
musicerande, 
musikalisk 
uttrycksförmåga 

Musikalisk 
känsla, 
samspelsförmåga, 
timing, 
musikalisk 
utlevelse, 
kommunikation 
och gemenskap 

 

Kursplanerna för grundskolan är utformad så att den enbart visar vilka mål som skall uppnås 

för år 5 respektive år 95. Följaktligen betyder det att det inte finns någon progression årskurs 

för årskurs utan detta måste diskuteras fram på det lokala planet. Det är därför betydelsefullt 

att lärarna först blir insatta i tankegångarna kring de nya förslagen och får insikt i varför de ser 

ut som de gör och därefter översätter alltsammans i lokala kursplaner. Om däremot 

tankegångarna i förslagen i ”Kunskap för bildning” inte är kända hos läraren, är risken stor att 

denne gör sina egna tolkningar av styrdokumenten och skriver en lokal kursplan som är byggd 

på ett traditionellt synsätt på undervisningen. I ämnet musik är det av avgörande betydelse att 

läraren känner till de bakomliggande tankarna till kursplanerna, då de slutliga formuleringarna 

är så övergripande att det är svårt att endast med dessa som utgångspunkt skriva de lokala 

målen.  

 

Vid utvärdering av kursplanemålen visar det sig om skolan levt upp till det samhällsuppdrag 

som samhället har ålagt den att göra, vilket med ett annat ord kallas för resultatstyrning. Då 

utvärderingens fokus ligger på måluppfyllelsen av kursplanemålen kan musikläraren med de 

nya kursplanerna välja olika arbetssätt, olika musikgenrer och ändå nå upp till de uppsatta 

målen.   

 

Inga kunskaper är mer allmängiltiga än andra6. Innehållet i musikundervisningen uttrycks som 

aktiviteter, vilka kan sammanfattas i fyra begrepp: musicerande, musiklyssnande, 

musikkunnande och musikskapande. Intentionen med kursplanens öppna formuleringar är att 

de på lokal nivå skall konkretiseras utifrån de lokala förutsättningarna som finns. 

                                                
4 Skolverket; Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Stockholm, Fritzes s 98f 
5 Heiling, (1995) s 44f 
6Lindgren, Monica & Folkestad, Göran (2003) Tiden och skolans musikaliska och estetiska verksamhet, 
delrapport 1, Musikhögskolan vid Göteborgs universitets, s 5f 
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Organisatoriska förändringar och implementering av lokala timplaner har medfört att skolor 

har gjort olika vägval så också inom musikämnet. En del skolor har profilerat sig musikaliskt, 

där elever som går i musikklasser får ägna stor del av sin skoltid åt musikalisk verksamhet där 

inriktningen ligger på själva musicerandet. Andra skolor väljer att fördela det sammanlagda 

antalet musiktimmar som finns utlagda under nio skolår på färre skolår, vilket innebär att 

eleverna inte får någon musikundervisning i vissa årskurser utan istället får dessa lektioner 

tillgodo på övriga skolår.  

 

2.2 Från skolmusik till musik i skolan 
Musikämnet i skolan har under de senaste årtionden genomgått en radikal förändring och 

utveckling, vilken initialt påbörjades i den nya musiklärarutbildningen under början av 1970-

talet. Utvecklingen av musikämnet kan sammanfattas med ”från skolmusik till musik i 

skolan”. Skolmusiken var en särskild typ av musikmetodisk verksamhet, som inte var 

förankrad i samhällets musikliv i övrigt. I dagens skola däremot har musikämnet stark 

koppling till barns- och ungdomars fritidsintressen utanför skolan och bygger i stor 

utsträckning på elevers eget musicerande. En förutsättning för att kunna musicera är att man 

har hantverksmässiga färdigheter. Dessa färdigheter utvecklas genom kontinuitet i övning, 

vilken i sig inte behöver ske under skolans lektioner. En dynamisk verksamhet kan således 

bestå av konserter och andra typer av evenemang och att musicerande sker på andra tider än 

enbart under skoltid. 

 
Det råder idag mycket stora skillnader mellan elevers kunskapsnivå i ämnet musik, eftersom 

en del elever är söker sig till kulturskolors musikaliska verksamhet på sin fritid. Andra barn 

deltar inte i kulturskolornas verksamhet av olika anledningar, vilket enligt Lindgren & 

Folkestad7 beror på att kulturskolornas undervisning inte har vänt sig till alla barn utan endast 

till de barn som anses begåvade och motiverade eller vars föräldrar är situerade. I 

förlängningen innebär detta att en del elever har betydligt sämre förutsättningar att musicera 

när det introduceras på högstadiet.  

 
 
 
 
 
 

                                                
7 Lindgren & Folkestad (2003) s 8 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I litteraturgenomgången har vi inledningsvis för avsikt att belysa olika slags lärande och 

arbetssätt. Därefter redogörs vikten av att formulera tydliga mål. Likaså berörs 

musikkunskaper som inhämtas utanför skolan liksom musikaliska anlag och musikalisk 

mognad. Avslutningsvis presenteras studier kring ungdomars inställning till musicerande. 

3.1 Lust att lära - upplevelse befäster kunskap 
Den befintliga läroplanens kunskapsmål, att skolan skall sträva efter att eleven ”utvecklar 

nyfikenhet och lust att lära” är något som är mycket betydelsefullt. Lena Fritzén, 

universitetslektor på avdelningen för didaktik vid Växjö universitet påtalar i sin text 

Ämneskunnande och demokratisk kompetens - en integrerad helhet?8 om att Comenius redan 

på 1600-talet lyfte fram vikten av att relatera innehållet till elevernas erfarenheter. Genom att 

ge eleverna inflytande och låta dem vara med och bestämma formen för undervisningen, 

utifrån deras erfarenheter och vardag, görs de både delaktiga i undervisningen, mer 

motiverade och utvecklar därmed lusten att lära. 

Leif Johansson, ensemblelärare på lärarutbildningen vid musikhögskolan i Malmö skriver i 

sin bok Ensembleledning9angående elevinflytande att ledaren får göra en del av planeringen 

själv innan första mötet med gruppen för att efterhand med gruppens ökade mognad släppa in 

dem i planeringsarbetet.  

”Ensemblespel med en medveten ledare lär inte bara ut musikaliska färdigheter 
utan fostrar även till kunskap i lagarbete med andra människor.”10 

 

Hans-Åke Scherp, fil. dr i pedagogik skriver om skolutveckling och tar ur ett lärarperspektiv 

upp att om läraren får problem när tidigare väl beprövade arbetssätt inte längre ger samma 

resultat så sägs orsaken ofta vara att eleverna blivit annorlunda.11 Allt för många lärare 

utnyttjar då inte elevernas egna intressen och deras som Scherp kallar det; 

”vardagsverklighet” för att ”hänga med” i förändringen. Samhället är under ständig förnyelse 

och eleverna är en stor del och grund till den. För att kunna vara med i denna utveckling och 

styra vår undervisning i samma linje måste vi, enligt Scherp, vara lyhörda för förändringar i 

arbetssätten och vilka förutsättningar som finns för eleverna. Ungdomarna i dag svänger sig i 

en ständigt föränderlig musikvärld. Tillgängligheten till musik och mångfalden av de olika 

                                                
8 Fritzén Lena, (2003) Utbildning & Demokrati, Örebro, Pedagogiska institutionen 
9 Johansson, Leif (2005), Ensembleledning – ledarskap i mindre musikgrupper, Lund, Studentlitteratur 
10 Johansson, L, (2005) s 127 
11 Scherp Hans-Åke, (2003) Problembaserad skolutveckling och interaktiv styrning av skolan, I 
Kompetensutveckling med Skolbarn 2000:3 
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musikgenrerna har ökat de senaste åren som ett led i den massmediala utvecklingen. 

Ungdomsforskning visar att både barn och ungdomar inte är inaktiva konsumenter utan 

istället mer kreativa och skapande mottagare av de olika kulturprodukterna. Detta kreativa 

förhållningssätt till musiken har utvecklats allt eftersom ungdomar på lättare sätt än tidigare 

uppövar förmågan att skapa egen musik genom hemstudios, datorer och Mp3-spelare.12 

Eleverna kommer via musik- och medieteknik i kontakt med en annan musikvärld än den som 

läraren lever i.13  

 

Det krävs också att eleverna ser det meningsfulla i det arbete som de utför. Dr William 

Glasser menade att ”om man finner en uppgift som meningsfull och berikande, är det lättare 

att motivera sig till att lägga ner större möda och engagemang i arbetet”.14 Detta är något som 

även Skolutvecklaren Håkan Johansson tar fasta på i sitt arbete på Fridaskolan, där han 

sammanfattar skolans syn på kunskap och lärande enligt följande: 

”Eleven bygger upp sitt kunnande i ett sammanhang. 
Sammanhanget måste vara meningsfullt för att eleven på säker 
grund ska kunna bygga vidare på sitt kunnande”.15  

 

Pedagogen John Dewey visade ett stort intresse för vad kunskap egentligen är, och han 

hävdade att vi tillägnar oss kunskap genom aktivitet och handling och inte som passiva 

mottagare. Hans huvudtes var att det aktiva arbetet är det som leder oss fram till kunskap. 

Vidare ansåg Dewey att kunskapen inte hade något värde i sig förrän den kom till 

användning/nytta. Dewey framhöll också värdet av att ta hjälp av elevernas egna erfarenheter 

i undervisningen och låta dem använda sig av den i nya inlärningssituationer.  

”Ett gram erfarenhet är bättre än ett ton teori, helt enkelt för att det 
bara är i erfarenheten som teorin har en bestämd och kontrollerbar 
betydelse. En erfarenhet, även en mycket blygsam erfarenhet kan 
generera och bära hur mycket teori (eller intellektuellt innehåll) som 
helst, men en teori utan erfarenhet kan inte begripas fullt ut ens som 
teori”16 

 

 

 

 
                                                
12 Sandberg, Ralf, (2003)I Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Stockholm, Fritzes 
13 Skolverket, (2003) Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003, Stockholm, Fritzes, s 201 
14 Åhs, Olle (1998) Dr William Glasser i Bortom bråk och hårt klimat, Stockholm, Runa 
15 Skolverket (2002) Håkan Johansson i Att döma eller bedöma – tio artiklar om bedömning och betygsättning, 
Stockholm, Liber Distribution, s 142 
16 Dewey, John (1997) Demokrati och utbildning, Göteborg, Bokförlaget Daidalos. sid. 188 
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Den sociala utvecklingen främjas av att eleverna hjälper varandra i problemlösning och 

arbetsuppgifter. Dewey menar att detta inte bara stärker den som blir hjälpt, utan också den 

som hjälper. Att eleverna får experimentera sig fram till en lösning och utbyta idéer är något 

som främjar utvecklingen av deras initiativförmåga. Om inte detta sker så går, enligt Dewey, 

en stor del av den sociala kompetensen förlorad.17 

 
Huruvida en implementering av elevernas vardagsupplevelser och egna kultur skall få 

utrymme i skolarbetet eller inte finns det även andra åsikter om. Ove Sernhede, forskare vid 

Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet framhåller att skolan idag kämpar med en 

problematik som handlar om att lärarna inte klarar av att vara en tillräckligt viktig 

angelägenhet för eleverna18. Istället söker sig eleverna till populärkulturen som helt saknar 

motivationsproblem utan fångar eleverna med entusiasm och lust. Kritiken mot skolan i detta 

avseende har främst handlat om att skolan varken har visat intresse för populärkulturen eller 

någon vilja att uppdatera sig med de ungas kultur. Sernhede hänvisar till den tyske 

kulturanalytikern Thomas Ziehe som påpekar att skolan givetvis måste sträva efter att förstå 

och vara en del av samtiden, men samtidigt ställer sig frågande om detta skall innebära att 

populärkulturen skall implementeras i skolarbetet. Han menar att gränserna mellan hem och 

skola suddas ut och att skolan tappar sin auktoritet medan vardagsvärlden får en större plats i 

skolan. Sernhede fortsätter att hänvisa till Ziehe som även påpekar att om man närmar sig 

ungdomarnas värld för mycket missar man chansen att öppna nya dörrar för dem genom att 

visa som han kallar det ”subjektivt viktiga moterfarenheter”19. 

Även Ralf Sandberg20ställer sig frågande till hur det ökade elevinflytandet kan påverka 

musikundervisningen negativt. Faran finns att det inte blir någon annan musik än den som 

finns i ungdomarnas vardagsliv som kommer att förekomma i undervisningen. Vidare ställer 

han sig frågande till om elevinflytandet blir ett hinder för skolan att presentera en genre som 

sträcker sig bortom elevernas musikaliska horisont. 

 

                                                
17 Drott, Caroline, (2003) Vad är kunskap? - en kvalitativ studie av synen på kunskap i skola och utbildning i 
några texter av John Dewey och i tidskriften Skola och Samhälle 1946 -1962, Magisteruppsats, Linköpings 
Universitet 
18 Lundgren Ulf P, (red.), (2006) Ove Sernhede i Uttryck, intryck, avtryck, Vetenskapsrådets rapportserie, 
Stockholm, Vetenskapsrådet 
19 Sernhede, Ove i Ulf P Lundgren, (2006) s 13 
20 Sandberg, Ralf i Ulf P Lundgren, (2006) s 56 
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3.2 Arbetssätt 
Robert Schenck, lektor i instrumentalmetodik vid musikhögskolan i Göteborg hävdar att en av 

de viktigaste nycklarna till spelglädje och entusiasm är ensemblespel. Dessutom anser han att 

just arbetsformen ensemblespel ökar motivationen och lusten hos eleverna till att öva på sina 

instrument genom att de där känner en grupptillhörighet. Eleverna får dessutom in 

musicerandet i ett sammanhang, samtidigt som det ger utmärkt gehörsträning. Han skriver 

även: 

”Under en period i de tidiga tonåren kan samspel dessutom utgöra 
den enda eller den i särklass viktigaste och roligaste formen av 
musicerande för eleverna. Under den tiden brukar ensemblespel 
vara det som gör att elever överhuvudtaget fortsätter att musicera 
aktivt.”21 

 

Leif Johansson påpekar att man som ensembleledare har en skyldighet att se till att gruppen 

fungerar samtidigt som att eleverna skall få goda erfarenheter i att samarbeta. Johansson 

skriver att det är betydelsefullt att som ledare vara flexibel för att kunna anpassa sig till de 

olika ensemblegrupperna, eftersom ingen grupp är liknar någon annan. Om en ledare strikt 

håller sig till planeringen utan att göra ändringar efter elevernas behov är risken stor att 

gruppens spontanitet dör.  

Att individanpassa ensembleundervisningen är också en viktig del i arbetet. För gruppens 

utveckling skall låtarna ha en väl övervägd svårighetsgrad. Om de får arbeta med alltför 

komplicerade låtar kan det ge eleverna en känsla av osäkerhet och oförmåga. Att inleda 

ensemblespelet med en alltför komplicerad låt kan också leda till att det psykologiska klimatet 

i gruppen försämras. 

Enligt Johansson är det också nödvändigt att ensembleledaren har ett demokratiskt 

förhållningssätt mot gruppen. Ett mål som är frikopplat från den musikaliska prestationen är 

skapandet av ett stödjande klimat, samtidigt som ledare skall styra gruppen till så mycket eget 

ansvarstagande och mognad som möjligt. I en ensemblegrupp krävs det att alla elever tar ett 

eget ansvar som gruppmedlem. Johansson skriver: 

”I syfte att nå sina mål genom sina resultat, behöver en grupp 
engagera sig i ett antal strukturerade inlärningsaktiviteter. Dessa 
aktiviteter blir gruppens främsta fokus. En del av uppgifterna blir 
det direkta ensemblespelet (samspel, dynamik, att lära sig former 
mm) men en del uppgifter blir den enskildes eget ansvar (träna på 
instrumentala svårigheter, planka).”22 

                                                
21 Schenck Robert, (2000) Spelrum; -en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger, Göteborg, Bo Ejeby 
Förlag 
22 Johansson, L (2005) s 121 
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Stewe Gårdare, lärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, anser att den som har 

utvecklat förmågan att spela tillsammans med andra har också lärt sig mycket om sig själv 

och om vad samarbete innebär23. I en orkester måste alla deltagare inordna sig i ett 

sammanhang, där också medvetenheten om vad de andra spelar tilltar med tiden. Vidare 

utvecklas gehöret vid spel tillsammans. Dessutom blir musicerandet extra meningsfullt för 

eleven, om denne får spela upp och får applåder från en publik. 

Enligt Gårdare är notinlärning och musikteori inget självändamål i undervisningen utan skall 

implementeras först när den behövs. Det är däremot betydelsefullt att eleven får uppleva att de 

musikaliska resultaten infinner sig snabbt och att spelandet uppfattas som lustfyllt. Gårdare 

hävdar att det krävs tid, instrument och lärarkompetens och att det således inte finns några 

genvägar för att nå hög kvalitet i klassmusicerandet. Syftet med spelet i klassen är att ge alla 

elever möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Det är också viktigt att poängtera att det 

aldrig får bli något elittänkande i skolans musik och endast välja ut de mest begåvade 

eleverna. När en musiklärare prioriterar musicerandet, innebär detta också att andra moment 

såsom sång och dans får ett mindre utrymme i musikundervisningen. Det är då upp till 

musikläraren att tillsammans med sina elever göra rätt avvägning. Jon-Roar Björkvold, 

professor i musikvetenskap anser liksom Stewe Gårdare att noter är något som skall ingå i 

barns musicerande, men det behöver inte ske i inledningsskedet24. Den första fasen av 

instrumentalundervisning skall ske efter gehör och inte efter noter. Gehörsspelet är, enligt 

Björkvold, barnets naturliga inkörsport till instrumentalspel. Genom att de första årens 

musicerande sker notfritt får spelningen möjlighet att mogna fritt och direkt. När noterna 

senare förs in i undervisningen skall det vara i en sådan form att eleven känner ett behov av 

det och att eleven förstår meningen med noter så att det inte bara förs in i undervisningen 

”bara av tradition”. 

 

När det gäller skolornas materiella förutsättningar anser Gårdare att en musiksal på mellan- 

och högstadiet bör utrustas med tillräckligt många instrument så att eleverna inte behöver 

turas om att spela25. Vidare är det viktigt att det finns en mångfald av instrument i musiksalen 

för att ge eleverna variation och valfrihet. 26 

 
                                                
23 Gårdare, Stewe, (1992) Musikoteket - ett projekt i musik för mellan- och högstadiet, Stockholm, Sveriges 
Utbildningsradio AB, s 49ff 
24 Björkvold, Jon-Roar, (1991) Den musiska människan - Barnet, sången och lekfullheten genom livets faser, 
Stockholm, Runa förlag 
25 Ibid, s 50f 
26 Se bilaga 10.1 för Gårdares rekommendationer av utrustning i musiksal 
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3.3 Mål 
Börje Stålhammar27, professor i musikvetenskap skriver i sin bok Samspel om GRUMUS-

projektet28 att det är viktigt att ha någon form av morot för eleverna att aktivt arbeta fram 

emot. I deras fall var det en studioinspelning som hägrade. Vidare framgår det av hans 

forskning att eleverna efterlyste att musiklärarna skulle fungera mer som handledare, och att 

eleverna genom detta skulle få möjligheter att arbeta med musik i olika grupper utifrån 

intresse och kunskap. Även Stålhammar är inne på samma linje som Dewey när det gäller att 

se till elevens erfarenheter och intressen. Han säger att det centrala i undervisningsprocessen 

är lärarens förhållande till, kunskap om och lyhördhet inför eleven.29  

Även Leif Johansson hävdar att det är av stor vikt att det finns uppsatta mål för 

ensemblegrupper. Detta krävs för att gruppen skall bli effektiv. Dessa mål sätts upp 

tillsammans av eleverna och ledaren. Som exempel nämner han att målet kan vara att lära sig 

några låtar och att resultatet kan vara ett framträdande i slutet av terminen. 

3.4 Musikkunskaper utanför skolan 
Enligt Gunnar Heiling är det inte endast i skolan som eleverna samlar på sig musikkunskaper 

utan detta sker också utanför skolans väggar30. I instrumentalundervisningen, exempelvis 

inom musikskolan, är en målsättning att spela så att det låter bra och vad som skall låta bra 

kan då vara; rätt toner, korrekta tempi, nyanserad frasering, utförande av eventuell ornamentik 

och slutligen tonkvalitet. Vidare kan uppfattningen om elevens musikkunskaper gälla 

övningsstrategier, samspel, improvisation, rytmik och självkontroll. Heiling framhåller 

emellertid att bedömningen av en uppspelningssituation inte enbart handlar om hur det låter 

utan också hur det presenteras. I en studie av en konsertpubliks behållning av en konsert kom 

det fram att ca 80% av konsertupplevelsen berodde på icke-musikaliska faktorer; såsom 

artisternas rykte, klädsel, rörelsemönster, lokalens utsmyckning, stolarnas och notställens 

placering, musikens presentation o s v.   

På senare år har det blivit vanligt att också musikutbildningar lägger in kurser i hur man 

presenterar sin musik, scenisk beredskap mm. Heiling menar emellertid att fritidsmusicerande 

inte enbart är förbehållet formella musikutbildningar, som musikskolor utan att 

musikinlärning också sker i informella situationer, exempelvis i rock- och folkmusikgrupper.    

                                                
27 Stålhammar, Börje, (1995), Samspel Grundskola - Musikskola i samverkan. En studie av den pedagogiska och 
musikaliska interaktionen i en klassrumssituation, Göteborg, Novum Grafiska AB 
28 GRUMUS-projektet var ett projekt mellan grundskolan och musikskolan som studerades av Börje 
Stålhammar. 
29 Stålhammar, B, (1995) s 237 
30 Heiling, (1995) s 53f 



 20 

3.5 Musikaliska anlag och musikalisk mognad 
Flera forskare anser att musikalitet är en ärftlig förmåga, som endast i en mycket begränsad 

utsträckning kan påverkas med hjälp av undervisning31. Edwin Gordon, professor i 

musikpsykologi, har emellertid en egen teori, nämligen att barn föds med en musikalisk 

potential, som är möjlig att påverka fram till dess att barnen är ca 9 år gamla. Denna förmåga 

blir därefter stabiliserad och kommer fortsättningsvis att bestämma den musikaliska 

utvecklingen på barnet. Gordons teori grundar sig på olika tester som, som mäter förmågan att 

höra skillnader tonalt och rytmiskt. Viss kritik har riktats mot dessa tester, dels eftersom de tar 

lång tid i anspråk att genomföra, vilket kan leda till att försökspersonerna blir uttröttade, dels 

för att testerna är kulturbundna.  

Något som Gunnar Heiling finner intressant med Gordons teori är att den uppmärksammar 

den stora betydelsen av musikalisk träning av små barn, vilket ger en psykologisk motivering 

till program av typen barnrytm, musiklek på förskolan och så vidare.  

En annan forskare som är för fram liknande tankegångar med resultat från hjärnforskning och 

modern utvecklingspsykologi är forskaren Howard Gardner. Enligt detta resonemang är det 

för sent att starta instrumentalundervisning när barn är 9-10 år, som exempelvis den 

kommunala musikskolan av tradition har gjort. Argumentet för att inte införa 

instrumentalundervisning tidigare har haft sin grund i att ta hänsyn till barns motoriska 

mognad, instrumentens storlek och undervisningsmetodiken. Det finns inget som tyder på att 

detta argument är hållbart. Enligt Gordons och Gardners teorier kan små barn utveckla en fullt 

tillräcklig motorisk förmåga för att kunna spela instrument. Vidare är det möjligt att 

konstruera instrument som storleksmässigt är anpassade för barn och att arbeta utifrån 

metoder som har sin utgångspunkt i kunskaper om barns utveckling.  

 

3.6 Musikalisk mångfald – en undersökning av ungdomars musicerande 
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK genomförde år 2001 en undersökning av 

ungdomars inställning till musicerande32. Den bakomliggande orsaken till undersökningen var 

att man såg tydliga tendenser där ungdomars val av instrument hade förändrats tydligt under 

1990-talet, vilket i förlängningen skulle påverka såväl det lokala amatörmusiklivet som de 

professionella. Undersökningen bestod av tre olika delar, ett relativt stort enkätmaterial där ca 

850 svarande ungdomar från både kulturskolor och gymnasiets estetiska program, ett 

                                                
31 Heiling, (1995) s 59ff 
32 Sveriges Musik- och Kulturskoleåd, (2002) Musikalisk mångfald – en undersökning av ungdomars 
musicerande, Trelleborg, s 55ff 
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gruppintervjumaterial som innefattade både spelande och ickespelande ungdomar samt ett 

statistiskt material, som handlar om den utveckling som har skett inom de olika 

instrumentfamiljerna mellan åren 1976/77 och 2001/2002. Det grundläggande syftet med 

studien var att ”fördjupa kunskapen om ungdomars musicerande samt öka insikten i de 

förväntningar de har”. 

En av undersökningens bärande frågeställning var frågan ”Varför är det viktigt att musicera”? 

Och ”Vilka förutsättningar krävs för att det skall fungera bra med spelandet”? Svaret på den 

första frågan var att ungdomar vill har roligt när de spelar. Det är lusten att spela som är den 

starkaste drivkraften hos ungdomarna. Den formulering som stämmer bäst överens med 

hälften av ungdomarnas åsikter i resultatkapitlet är ”lust och möjlighet att utveckla sin talang 

med musik som man tycker om i samarbete med lärare”. Vad som däremot har lägsta prioritet 

hos ungdomarna är faktorer som självförtroende, nytta och framförande.  Vidare är det flera 

ungdomar som anser att lärarens attityd och sätt att undervisa som till stor del är avgörande 

för lusten. Några ungdomar i undersökningen anger att de har sina lärare som musikaliska 

förebilder, vilket innebär att en positiv relation till läraren är av godo. 

Enligt resultatet av undersökningen får undervisningen inom kulturskoleverksamheten och 

studieförbunden överlag positiva omdömen. Det råder också ett klart samband mellan 

musikaliska förebilders betydelse för inspiration och lusten att lära och utvecklas. 

 

Rapporten visar också att både barn och ungdomar betonar faktorer som lust, glädje och 

egennyttan i att musicera som det allra mest betydelsefulla för ett lyckosamt förhållande till 

musicerandet. Vad som också framgår ur resultatet är att barn och ungdomar uppfattar 

musicerandet först och främst som något personligt, att musicerandet är en källa till egen lust 

och till egen glädje. Att få uppträda inför publik är således inte något som är av stor betydelse.  

I rapporten framhålls att den stora utmaningen för all musikundervisning förefaller vara att 

skapa lärsituationer som är lustfyllda och där förutsättningarna är goda för att tillmötesgå 

elevers individuella önskemål om undervisningens form och innehåll.  

 

SMoK konstaterar i sin rapport att barn och ungdomars musicerande går i en annan riktning 

än tidigare och ställer sig frågande till om det musikaliska kulturarvet är värt att kämpa för 

och vem som har tolkningsföreträde när det gäller vad som skall uppfattas som kvalitativ 

musik. 
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I en tysk undersökning lät man barn i åldrarna 5-13 år lyssna på musik från olika genrer för att 

ta reda på vilken slags musik som de föredrog33. Resultatet visar bland annat att musiken 

bedöms mer kritiskt bland barnen ju längre upp i åldrarna de kommer. Sammantaget får 

populärmusiken den mest positiva responsen av alla de musikgenrer som presenterades. 

Enligt resultatet tilltar mottagligheten för populärmusik bland barnen i åldrarna 5-10 år. 

Därefter minskar elevernas intresse för populärmusiken. En av de slutsatser som drogs av 

resultatet var att mottagligheten för olika slags musik är störst bland barnen i de lägre åldrarna 

och därför bör barnen i de lägre åldrarna få erfarenheter av en så vid repertoar av olika 

musikgenrer som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Heiner Gembris & Gabriele Schellberg, 
http://groups.unipaderborn.de/ibfm/images/Musical%20Preferences%20Escom.pdf (2007-05-24) 
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4 METOD 
 

4.1 Metodval 
När vi hade bestämt vilket problem som skulle undersökas var det också viktigt att välja 

lämplig metod inför den kommande datainsamlingen. Eftersom vår intention bland annat var 

att beskriva och tolka några få musiklärares syn på momentet musicerande, valde vi att göra 

en kvalitativ hermeneutisk undersökning34. När det gäller undersökningen bland eleverna på 

Sandsbro skola ansåg vi däremot att en kvantitativ undersökning var att föredra, eftersom vi 

ville avbilda den allmänna uppfattningen bland eleverna angående momentet musicerande. 

Utifrån en aspekt hade det varit intressant att göra en kvalitativ undersökning bland eleverna 

för att få ett mer djupgående resultat, där eleverna hade fått ett större utrymme att kunna 

beskriva sina tankar och åsikter om musicerandet. 

Vidare stod vi inför den stora utmaningen att undersöka Sandsbromodellen som didaktisk 

metod och eftersom vi själva var direkt involverade i musikverksamheten på Sandsbro skola 

och samtidigt har ambitionen att studera densamma föll valet på aktionsforskning, En av 

utgångspunkterna i aktionsforskning är att förändringsproblemen ägs av praktikerns och 

därför skall studeras av praktikern35.        

Vid urvalsprocessen gjorde vi ett icke-sannolikhetsurval, vilket enligt Maj-Britt Johansson 

Lindfors, ekonomie doktor vi Handelshögskolan i Umeå innebär att forskaren utifrån sina 

egna bedömningar av populationen gör ett eget val beträffande de olika 

informationsenheterna36. Urvalsmetoden i sig garanterar dock inte representativitet och 

generaliserbarheten grundas därigenom helt utifrån forskarens egna bedömningar. 

 

Vi tog kontakt med tre musiklärare, som vi kände till sedan tidigare och som också arbetar 

utifrån olika inriktningar i sin musikundervisning I Växjö kommun. Eftersom vi endast skulle 

intervjua tre musiklärare ville vi på förhand försäkra oss om att dessa lärare inte arbetade 

målstyrt utifrån samma arbetssätt, detta för att om möjligt, få fram en vidare syn på momentet 

musicerande. 

 

 

                                                
34 Johansson Lindfors, Maj-Britt, (1993), Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund s 44 
35 Ibid (1993), s 68 
36 Ibid, (1993), s 95 
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4.2 Etisk medvetenhet 
Vi är medvetna om att de deltagande musiklärarna i första hand kanske ser oss som 

musiklärare och kollegor och i andra hand som forskare, vilket kan ha haft viss inverkan på 

hur de har besvarat de olika frågorna. Detsamma gäller också den enkätundersökning som 

genomförts bland eleverna på Sandsbro skola, eftersom vi är till vardags är deras musiklärare. 

Elevernas ställningstaganden i de olika frågorna kan också ha påverkats av att 

undersökningen genomfördes i nära anslutning till den årliga musikfestivalen.  

4.3 Metodkritik   
Eftersom musiklärare har besvarat frågorna genom att själva skriva ner sina tankar och 

åsikter, innebär det att vi har kunnat sammanställa resultatet utan att behöva tolka deras svar. 

Därmed anser vi att resultatet på ett rättmätigt sätt visar de olika musiklärarnas tankegångar 

när det gäller momentet musicerande. Å andra sidan hade djupintervjuer kanske gett mer 

uttömmande svar än vad som nu har varit fallet, eftersom det inte krävs lika mycket arbete att 

besvara frågor muntligt, som är fallet vid skriftliga svar.  

4.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
Vår ursprungliga intention var att undersöka huruvida Sandsbromodellen som metod låg i 

linje med syftet och uppnåendemålen för ämnet musik i kursplanerna. Vi hade nämligen 

skapat en modell, med namnet Sandsbromodellen, som vi ville pröva mot styrdokumenten för 

ämnet musik och mot olika vetenskapliga teorier. För att inhämta relevant litteratur till vår 

frågeställning besökte vi universitetsbiblioteket och stadsbiblioteket i Växjö. Dessutom gjorde 

vi sökningar på DIVA, som är en elektronisk databas över uppsatser och avhandlingar. 

Därefter ägnade vi stor tid till att sätta oss in i olika vetenskapliga teorier och tidigare 

forskning berörande momentet musicerande.  Efter en lång tidsperiod insåg vi emellertid att vi 

inte hade något egentligt problem att undersöka. Att undersöka huruvida Sandsbromodellen 

uppfyllde kursplanernas syfte i musik eller inte hade inget vetenskapligt värde i sig. Vidare 

skulle det vara svårt att hitta en lämplig frågeställning och en vetenskaplig metod som skulle 

kunna besvara frågan. Ett annat dilemma var att vi själva var problemet som skulle 

undersökas och att vi skulle undersöka detsamma.  Trovärdigheten i uppsatsen skulle med all 

säkerhet ifrågasättas, eftersom vi själva skulle välja ut vilka teorier som Sandsbromodellen 

skulle prövas emot. Vi fattade då beslutet att ändra vår frågeställning och istället undersöka 

hur olika musiklärare uppfattar och resonerar kring momentet ”musicerande” i sin 

musikundervisning. Genom att göra denna ändring på studien, skulle det också vara möjligt 

att undersöka det synsätt som genomsyrar Sandsbromodellen när det gäller momentet 



 25 

musicerande. Den litteraturgenomgång som vi hade gjort tidigare kunde emellertid användas, 

trots att både syfte och frågeställning formulerats om.   

Vid denna tidpunkt hade vi dock redan utarbetat och samlat in resultatet från en elevenkät 

med tjugotvå frågor, som berörde just syftet för ämnet musik i kursplanerna. Frågan var om 

materialet hade något värde för det fortsatta arbetet, eftersom frågorna initialt var 

sammankopplade till en annan frågeställning. Vi insåg dock ganska snart att ett flertal av 

dessa frågor var användbara också för den nya frågeställningen. Det fanns också frågor som 

inte var relevanta, vilket ledde till att vi utelämnade dessa. Vi tog kontakt med tre musiklärare 

för att genomföra djupintervjuer genom ljudupptagning. Den bakomliggande orsaken till att vi 

önskade göra intervjuer var att vi var intresserade av att få detaljerade och nyanserade 

beskrivningar från musiklärarna, som Hedenqvist & Håkansson skriver i sin bok ”Formulera 

mål & utvärdera mål37. Därmed hade vi också möjligheten att ställa eventuella följdfrågor om 

så behövdes. Då en av de berörda musiklärarna kände sig obekväm med denna intervjuform 

och önskade att få besvara frågorna skriftligt fattade vi beslutet att göra en kvalitativ 

enkätundersökning bestående av sexton öppna frågor. Nästa steg i processen var att 

distribuera enkäten till de berörda musiklärarna via e-post. Musiklärarna hade ungefär två 

veckor till sitt förfogande att i lugn och ro besvara enkäten och skicka den tillbaka via e-post. 

Efter att vi hade läst igenom enkätsvaren från de tre musiklärarna kontaktades två av dessa 

återigen för kompletteringar och förtydligande av svar för att omöjligt få ännu mer djup i 

enkätsvaren.  

4.4.1 Sammanställning av datainsamling 
Som tidigare nämnt genomförde vi en omfattande elevenkät på Sandsbro skola för år 3-6 med 

frågor som handlade om elevernas uppfattning om musikundervisningen. Eftersom vi önskade 

att få fram en bred och representativ bild av elevernas uppfattning om momentet musicerande, 

valde vi att göra en enkätundersökning istället för intervjuer38.  Vi var dock medvetna om att 

ett stort bortfall skulle innebära att vårt resultat inte skulle anses som tillförlitligt. De flesta 

frågorna var formulerade med fasta svarsalternativ med plats för kommentarer, där syftet var 

att eleverna skulle motivera sitt svar. Vidare fanns det några öppna frågor i enkäten. 

Elevenkäten delades ut till de elva mentorerna för år 3-6 med ett försättsblad med all 

nödvändig information som behövdes för att mentorerna skulle kunna genomföra 

enkätundersökningen.  

                                                
37 Hedenqvist  & Håkansson, (2001), Formulera och utvärdera mål, Uppsala, Nina tryckeri, s 64 
38 Hedenqvist & Håkansson, (2001) s 61 
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Vid sammanställningen av de totalt 181 eleverna i år 3-6 noterade vi att mentorerna för år 3 

hade genomfört enkätundersökningen utan att följa de anvisningar vi hade givit. I detta skede 

beslutade oss för att utesluta dessa 40 enkäter från undersökningen, vilket innebar att 

resultatet endast kom att innefatta mellanstadieelevernas uppfattning om 

musikundervisningen. Bortfallet av elever på mellanstadiet var endast en av sammanlagt 141 

elever.  

 

Nästa steg i studien var att sammanfatta lärarnas svar från enkäten utan att tolka och analysera 

dessa. Föra att låta de berörda lärarna få behålla sin anonymitet, bestämde vi oss för att 

använda fingerade namn i resultatet. För att om möjligt på ett bättre sätt förtydliga vad lärarna 

hade skrivit valde vi också att låta vissa citat finnas med i resultatet. Nästa steg i det fortsatta 

arbetet var att sammanställa varje fråga var för sig, för att därigenom på ett överskådligt sätt 

kunna upptäcka skillnader och likheter i deras svar.  

 

När det gäller metodiken för Sandsbromodellen har denna utvecklats och bearbetats under 

åren 1998-2006. Vi har valt att utelämna sådan information om Sandsbromodellen som inte är 

relevant för den aktuella undersökningen. Vidare har några av frågorna skapats utifrån de 

tankar och funderingar som vi har haft kring vår egen musikundervisning. Dessutom har vi 

gjort några förändringar i Sandsbromodellen för att kunna besvara samma frågor som ställts 

till de tre musiklärarna. 

I det fortsatta arbetet med elevenkäten sammanställdes först de frågor med fasta 

svarsalternativ i form av stapeldiagram. Nästa steg var att skriva ner alla de svar som eleverna 

hade givit i de öppna frågorna och i de frågor där eleverna skulle motivera sina svar. Vidare 

valde vi att kategorisera elevernas svar i olika grupperingar för att därigenom få en tydlig 

struktur.  

 

4.4.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validiteten för studien är hög, eftersom de data som har samlats in har varit relevanta för 

undersökningen och de mäter också det som har varit avsett att mäta, nämligen musiklärarnas 

respektive Sandsbroelevernas syn39.  När det däremot gäller reliabiliteten, som skall vara en 

indikation på att upprepade mätningar ger likvärdiga resultat, får räknas denna som låg, 

                                                
39 Johansson Lindfors, (1993), s. 108ff  
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eftersom det finns många yttre faktorer som inverkar på hur individer svarar vid olika 

tillfällen, vilket i sin tur gör det omöjligt att genomföra samma undersökning två gånger.  

Eftersom vi endast valt att intervjua några få musiklärare samt elever från en enda skola går 

det inte att göra några generaliseringar av resultatet, däremot kan resultatet förhoppningsvis 

bidra till ytterligare infallsvinklar på hur musicerande kan uppfattas av musiklärare och 

elever. 
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5 RESULTAT 
 

Resultatkapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av Sandsbromodellens utveckling, samt 

en beskrivning av de tre intervjuade musiklärarna och deras olika förutsättningar för 

momentet musicerande i sin undervisning. Vidare presenteras momentet musicerande utifrån 

Sandsbromodellen, vilken efterföljs av de tre musiklärarnas svar på frågorna kring mål och 

arbetssätt. Sist i resultatkapitlet görs en sammanställning av den elevenkät som gjordes med 

mellanstadieeleverna på Sandsbro skola. 

 

5.1 Bakgrund till resultat 
 

5.1.1 Historik om Sandsbro skolas musikundervisning 
Sandsbro skola är en F-6-skola i Växjö kommun med 320 elever i åldrarna 6-12 år. På skolan 

finns tre förskoleklasser och nio lågstadieklasser samt 9 klasser på mellanstadiet. Inför läsåret 

98/99 anställdes en ny musik- och klasslärare på skolan, som hade en bakgrund som 

rockmusiker och en grundskollärarexamen i SV/SO 1-7. Denne hade en vision om att 

introducera gitarrundervisning och rockensemblespel i musikämnet från år 0 - år 6. Då 

skolans rektor inte hade möjlighet att investera i nya musikinstrument, tillverkade 

musikläraren 27 gitarrprototyper i plywood med fisklina som strängar. Därefter introducerade 

denne en egen metodik för inlärning i gitarrspel för eleverna. I undervisningen betonades 

tekniska moment såsom anslag och olika ackordgrepp. För att eleverna skulle få en 

uppfattning om hur ackordspel på gitarr kunde låta i verkligheten, fick varje elev prova att 

spela de inlärda ackorden på de två akustiska gitarrerna som fanns att tillgå.  

5.1.2 Perssonpengar 
Under höstterminen 1998 ansökte Sandsbro skola om så kallade Perssonpengar som var ett 

statligt bidrag ämnat för estetisk verksamhet ute i kommunerna. I ansökan fastställde 

musikläraren och skolans rektor de mål som skulle gälla för instrumentalundervisningen och 

undervisningen i rockensemble nämligen att:   

� Utveckla alla elevers musikintresse 

� Ge alla elever möjlighet att lära sig spela ett instrument 

� Genom kollektivt musicerande skapa gemenskap och gruppkänsla 

� Lyfta fram och synliggöra, för eleven själv omedvetna förmågor och resurser 
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� Ge synergieffekter i svenska, matematik och orienteringsämnena40 

� Öka självkänsla och självförtroende hos eleverna 

� Utveckla en metod som ökar möjligheten för alla elever att uppnå målen i ämnet 

musik i den befintliga läroplanen 

� Höja musikämnets status på Sandsbro skola 

� Skapa en musikverkstad för barnen på fritiden 

� Stimulera till ökat föräldraengagemang 

� Skapa en ensemble på skolan 

 

Ansökan bifölls och skolan erhöll 50 000 kronor från Växjö kommun, vilka skulle användas 

för att investera i en klassuppsättning akustiska gitarrer, en elgitarr och en elbas samt en 

ljudanläggning.  

 

5.1.3 Musikprofil 
Läsåret 00/01 infördes musikprofilering i skolan, vilket kom att innebära att antalet lektioner i 

musikundervisningen ökade från normala 6 till 7,5 lektioner i veckan under åren F-6.41 Skolan 

anställde också ytterligare en musiklärare, dels för att avlasta musikläraren och vara en resurs, 

dels för att vidareutveckla musikundervisningen mot nya mål. Den nyanställde musikläraren 

hade under en längre tid arbetat som musiklärare i både förskola, förskoleklass samt på låg- 

och mellanstadieskola. Dessutom hade han stor erfarenhet av populärmusik och spel på de 

instrument som används i denna genre, vilket utgjorde ett betydelsefullt komplement till 

Sandsbro skolas musikprofilering. Vad gäller de materiella förutsättningarna för 

musikundervisningen på Sandsbro skola har det varit en stor utveckling sedan initialskedet.  

En större ombyggnad av skolan resulterade i en stor musiksal (70 kvm) med scen samt ett 

mindre ensemblerum och ett litet övningsrum för gitarr och keyboard. För tillfället består 

musiksalen med tillhörande övningsrum av följande; 

2 st PA-anläggningar 
2 st digitala trumset 
1 akustiskt trumset 
29 akustiska gitarrer 
7 elgitarrer 
3 elbasar 

                                                
40 Synergism= samverkan: modern bildn. Av grek syn´: tillsammans och er´gon: arbete, verk. Motsats: 
atagonism. Källa: Wessén, E (1982), ”Våra Ord- Deras uttal och ursprung”  Andra, tillökande uplagan, Esselte 
studion: Nacka. 
41 Med lektioner per vecka menas det sammanlagda antalet lektioner, som eleven har under åren F-6. 
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7 keyboards 
3 basförstärkare 
7 elgitarrförstärkare 
1 elpiano 
8 mikrofoner 
 

Musikämnet på Sandsbro skola har en budget på 7000 kr. Utöver detta anslag görs oftast en 

ekonomisk vinst på de årliga musikfestivalerna. Denna vinst går direkt in i 

musikverksamheten och bekostar såväl inköp av instrument som reparationer och underhåll.  

5.2 Övriga tre skolors bakgrund 
 

� Hur ser din musikaliska bakgrund ut? (Bekanta instrument, genre, utbildning) 

Gemensamt för de tre musiklärarna är att de behärskar flera olika instrument och att de har 

spelat sedan tidig ålder. Anders och Eva har en grund i visa-, jazz- och folkmusiken medan 

Jonas mestadels sysslat med blues och rock. Utbildningarna skiljer sig åt då Eva har en 

musiklärarutbildning mot de lägre åldrarna med inriktning mot rytmik och Jonas har en 4-9-

utbildning i ämnena svenska, engelska och musik. Anders har ingen lärarutbildning men har 

läst kurser på universitetet i såväl pedagogik som rytmik. Gemensamt för dem är också att när 

det gäller att lära ut ensemblespel är de alla ”självlärda”.  

 

Eva säger: 

”När det gäller rockensemble så har jag i stort sett ingen utbildning eller 
tidigare erfarenhet. Det jag kan och det jag jobbar med har jag lärt mig 
genom att studera hur andra gör och genom att göra alla fel som går att 
göra. Eleverna är de bästa lärarna. Jag har fortfarande mycket att lära 
både av dem och andra.” 
 

Anders berättar: 

”Jag började tidigt att spela piano, det har alltid varit mitt huvud 
instrument. Senare har jag också lärt mig spela ”hyfsat” på andra 
instrument såsom fiol, gitarr, nyckelharpa, dragspel. Genrer jag sysslar 
(sysslat) med är bl.a. klassisk, jazz, folk, rock o kyrkomusik.” 
 

Jonas säger: 

”Jag har sysslat med musik sedan 14-15 års ålder (gitarr). Självlärd på 
alla instrument. Har strävat efter att lära mig något nytt hela tiden. Är väl 
i grunden bluesgitarrist med inslag av tyngre rock. Spelar piano, 
trummor, tvärflöjt, munspel och bastuba på en ”lagom” nivå.” 
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� Hur ser de materiella förutsättningarna ut för musicerande på de tre olika 

skolorna? 

De tre skolorna har ungefär samma materiella förutsättningar. Pianon, trumset, akustiska 

gitarrer, elbas, elgitarr, keyboards, ljudanläggning samt diverse rytminstrument finns på alla 

tre skolor. Evas skola har dock betydligt fler instrument inom rytmsektionen då de arbetar 

mycket med samba och afrikansk musik. Hon berättar även att skolans musikaliska utrustning 

är under uppbyggnad eftersom skolan startade för fem år sedan. Även Jonas ser sin utrustning 

som under uppbyggnad. Han har arbetat på skolan sedan 2002 och har förutom de gamla 

rytminstrumenten gjort alla inköp av instrument och övrig musikutrustning. Jonas anser dock 

att den nuvarande utrustningen är av ”lägsta materiella nivå”. 

 

Anders har en budget på 4000-5000 kronor per läsår. Utöver detta kan större inköp som t ex 

PA göras när ekonomin tillåter. Jonas har en liknande budget och arbetar aktivt för att få en 

ökning av denna. Han spräcker medvetet den befintliga budgeten för att visa att den inte 

räcker till.  

Evas situation skiljer sig lite ifrån Anders och Jonas. Hon har inte haft några problem med att 

få göra de inköp hon velat och har inte haft anledning att ta reda på vilken budget som finns 

för just musikundervisningen. Hon berättar även att hennes skola lägger väldigt lite pengar på 

läroböcker vilket gör att det blir mer pengar över till t ex musiken. En fördel är även att 

hennes rektor har ett stort musikintresse. Hon har inte ambitionen att köpa allt som verkar 

spännande heller: 

”Jag tar det ganska lugnt med inköp så att vi inte står med onödiga prylar 
som bara tar plats.” 
 

� De personella förutsättningarna? 

Anders berättar att han är ensam musiklärare på mellanstadiet där eleverna har 40-60 minuter 

musikundervisning varje vecka. Han har även de kompanjonlärartimmar i musik på lågstadiet 

som köps in av kulturskolan. Vid dessa lektioner är även den ordinarie klassläraren 

närvarande. 

Kompanjonlärartjänst på lågstadiet är något som även köps in på Jonas skola. Där kommer då 

en musiklärare från Kulturskolan och håller i undervisningen. Jonas är ensam undervisande 

musiklärare på mellanstadiet där eleverna har 60 minuter musik i veckan i år 4 och 5, och 40 

minuter i år 6. Utöver denna ordinarie undervisning i musik bedriver Jonas en ”projektgrupp” 

som tar sig an större händelser som t ex Luciafirandet och FN-dagen. Denna grupp består av 
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elever som vill ha ytterligare musikundervisning. Att vara med i denna grupp är frivilligt, men 

Jonas är noga med att påpeka för eleverna att det under dessa timmar inte kommer att ges 

några ”instrumentlektioner” utan här tillämpas det som eleverna redan kan. Johan lägger ner 

ungefär en timme veckan på detta och det är tid som han gör utanför schemat ideellt.  

 

När det gäller elevernas tid per vecka i musik på Evas skola berättar hon: 

”Jag har som målsättning att se, träffa alla elever varje vecka. Detta kan 
sträcka sig till bara musiksamling med väldigt stora grupper i 20 minuter. I 
övrigt är schemat mycket flexibelt. Jag kan ha perioder med bara år 6 och 7 
för att sedan bara ha 8 och 9 nästa. Vi följer inte strikt någon timplan att 
varje elev ska ha så och så många timmar musik per vecka. Det som styr är 
målen. Alla elever ska ha när dom går ut nian haft samma chans att bli 
godkända i musik. Dessutom skall dom ha haft möjlighet att arbeta för VG 
och MVG.” 
 

Eva är ensam musiklärare men poängterar att flera av de övriga lärarna på skolan har goda 

musikaliska kunskaper och att de har ett ämneslag i musik. Där planerar de tillsammans årets 

musikverksamhet och arbetsfördelning vid större sammanhang. Dessutom har Eva stöd av en 

institutionstekniker när det gäller det tekniska och vid vissa inköp. När de har musiksamlingar 

med körsång har Eva hjälp av två andra lärare.  

När det gäller gruppstorleken i musik på de olika skolorna så är det undervisning i helklass 

som gäller. Elevantalet varierar mellan 15-28 per klass.  

 

� De lokalmässiga förutsättningarna?  

Evas skola har en ny och fräsch musiksal med parkettgolv och stora fönster. Jonas musiksal är 

ett vanligt klassrum dock utan bänkar. De har även tillgång till ett grupprum. 

Anders tycker att de har en bra musiksal som endast används till musikundervisningen. Det 

han ändå saknar är små studierum där eleverna skulle kunna musicera i mindre grupper. 

 

� De organisatoriska förutsättningarna? 

Eva som arbetar på en F-9 skola känner ett stort ansvar som ensam musiklärare. Hon försöker 

jobba efter en metodik där eleverna får så lite väntetid som möjligt när de spelar, sjunger eller 

har rytmik. Det är inte alltid alla elever får spela eftersom tiden inte räcker till. Ibland ligger 

hon schemamässigt över de andra lärarna men det ger henne möjlighet att plocka elever till 

mindre ensemblegrupper. Eva arbetar även ett par eftermiddagar på fritids vilket ger eleverna 

en chans att på fritidstid prova på att spela i ensemble. 
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Anders berättar att det på hans skola inte finns någon profilering eller extra lektionstid för 

musikämnet utan att skolan håller sig till den befintliga timplanen. 

Inte heller på Jonas skola finns någon uttalad musikprofil eller extra tid för musik. För att 

ändå kunna ge eleverna mer tid för musik berättar Jonas: 

”Vi har ingen musikprofil, jag har själv frångått timplanen och ”bjussar” 
på ca 40-60 minuters extra undervisning (projektgruppen) i veckan för att 
få igång skolan. (är jobbigt ibland då min tid för planering och annat 
minskar. Framförallt reparationer och fixande!” 

 

5.3 Momentet ”musicerande” i Sandsbromodellen  
Metodiken som tillämpas i musikundervisningen syftar till att skapa förutsättningar för höga 

prestationer och resultat från elevernas sida och bygger huvudsakligen på att all inlärning sker 

genom upplevelse. Genom att medvetet förankra musikundervisningen i elevernas vardag och 

i deras stora intresse för populärmusik, är det möjligt att tillvarata den inneboende 

nyfikenhet/lust och kreativitet som finns hos varje elev, vilken i sig är av stor betydelse för att 

all slags inlärning skall nå kvalitativa resultat. Vidare är syftet att eleven skall utvecklas i sin 

sociala kompetens; såsom ansvarstagande, samspel, samarbete, samverkan, ökad självkänsla 

och ledaregenskaper samt medvetenhet om varje liten dels betydelse för helheten i 

ensemblespelet. Musiklärarna har också intentionen att musicerande i rockensembleform skall 

berika elevens känsloliv, dels under övningsprocessen, dels vid framträdande inför publik. Ett 

av målen är också att stärka elevens självförtroende och självkänsla och att göra eleven 

medveten om dolda förmågor och resurser.  

 

5.4 Arbetssätt i Sandsbromodellen 
Ambitionen med instrumentalundervisning och rockensemble är att alla elever på skolan skall 

ges möjlighet att lära sig spela ett eller flera instrument samt kunna utöva musik i kreativ och 

lustfylld form. Syftet är också att eleverna skall tillgodogöra sig musikkunskaper som de kan 

tillämpa i sammanhang utanför skolan. Vid introduktionen av förhållandet mellan ton och not 

utgår musiklärarna från skriftens betydelse för det talade språket och betonar att tonen liksom 

talet är viktigare än noten respektive skriften för själva musicerandet, men påvisar även att de 

senare har en avgörande roll för musikens spridning och dokumentation. Syftet har varit att 

eleverna skall lära sig noter som de ska kunna spela som toner på piano/keyboard.  
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5.4.1 Instrumentalundervisning i Sandsbromodellen 
I samband med höstens skolstart inleds instrumentalundervisningen i ämnet musik i år 1-6. 

Alla elever får undervisning i akustisk gitarr, trummor, keyboard och elbas samt sång.  

Vad gäller undervisning i keyboard, är den uppbyggd på ackord- och melodispel. För att 

underlätta keyboardspelet finns de olika tonernas namn markerat på respektive tangent. 

Musiklärarna håller en genomgång på de olika instrumenten och eleverna får reda på vad de 

förväntas klara av på de olika instrumenten. Detta moment bygger mycket på elevernas eget 

engagemang, då de på egen hand får ta ansvar för att de löser uppgiften. Detta görs på den del 

av musiklektionerna där eleverna väntar på att få spela ensemble. För att underlätta vid denna 

enskilda övning finns affischer42 med instruktioner och förklaringar för de olika instrumenten 

i de olika övningsrummen. Gemensamt för övningen på de olika instrumenten är att eleverna 

skall spela upp för musiklärarna för att visa vad de lärt sig under de veckor de övat. 

Uppspelningen dokumenteras av musikläraren i ett i Sandsbromodellen utarbetat IUP43-

underlag. Dels för att musiklärarna då ser vilket eget ansvar eleven tagit för uppgiften och 

dels är det ett bra mätinstrument för musiklärarna för att veta vilken svårighetsgrad de kan 

sätta för den fortsatta musikundervisningen. IUP-dokumentet i musik är även till stöd för de 

utvecklingssamtal som respektive mentor har med sina elever och föräldrar. 

 

Tillvägagångssättet för undervisning på gitarr bygger mycket på att skapa minnesbilder av 

ackordet för eleven. Läraren förklarar metodiskt vilket finger som skall vara på vilken sträng, 

och eleverna får titta och iaktta hur gitarrackordet ser ut. Eleverna släpper sedan greppet och 

skall då försöka minnas hur ackordet såg ut. Eleverna får även lära sig hur ackorden är 

uppbyggda i en grepptabell.44 Resultatet av detta blir en förening av teori och praktisk 

tillämpning. 

 

Undervisning på bas har samma tillvägagångssätt men eftersom skolan inte har en 

klassuppsättning med basar görs denna övning främst på gitarrer där eleverna endast 

använder sig av de fyra övre strängarna. Även här används grepptabeller som hjälpmedel. 

Inlärning i basspel utgår från ett 4/4-delskomp med grundtonerna i tonarterna D och A som 

utgångspunkt. 

 

                                                
42 Se bilaga 10.6 
43 IUP = individuell utvecklingsplan, se bilaga 10.7 
44 Grepptabell = en bild som visar vilka fingrar som skall vara på strängarna  
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Undervisningen i trummor bygger på att eleven skall tillgodogöra sig olika taktarter. Läraren 

visar trumspelet i praktisk handling och eleverna får även ett dokument med teori kombinerat 

med illustrationer av trumspelets olika moment. 

 

Då det gäller sång hålls inga direkta sånglektioner innehållande sångteknik eller 

andningsteknik, men eleverna får möjlighet att praktisera sång såväl enskilt som i grupp. 

Eleverna sjunger även upp en sång de själva valt. De flesta gör det på scen inför klassen, men 

en del väljer att göra det enskilt för någon av musiklärarna. Eleven väljer själv formen för 

denna redovisning. 

5.4.2 Undervisning i rockensemble 
Efter avslutad kurs i instrumentalundervisning, introduceras rockensemblespel i årskurserna 

1-6. Undervisningen i de lägre åldrarna bygger på att eleverna i flexibla 

gruppsammansättningar skall lära sig att spela enkla låtar i ensembleform medan de äldre 

elevernas musikundervisning är helt inriktad på mer avancerade låtar i bestämda 

gruppkonstellationer. Även bland eleverna i år 4-6 får till en början prova på alla instrument i 

ensembleform. Dels för att i grupp få praktisera de kunskaper de tillägnat sig under 

instrumentalövningen, dels för att få en uppfattning om de olika instrumentens roll och 

betydelse i en ensemblegrupp. Efter detta delas alla elever i år 4-6 in i olika ensemblegrupper 

utifrån deras önskemål av instrument och grupptillhörighet. Tillvägagångssättet för att välja 

låtar till grupperna utgår från elevernas önskemål i kombination med musiklärarnas 

bedömning av låtens svårighetsgrad och dess förutsättningar för spel i ensemble. När låten är 

vald för respektive grupp arrangeras denna av musiklärarna utifrån de individuella 

förutsättningar som finns i den aktuella ensemblegruppen. Detta kan innebära att samma låt 

arrangeras på tio olika sätt för att varje elev på bästa sätt skall kunna utvecklas utifrån sin 

förmåga. 

5.4.3 Musikfestival 
Vid slutet av läsåret arrangeras skolans årliga musikfestival. Initialt hölls festivalen i skolans 

gymnastiksal, för att därefter på grund av utrymmesskäl genomföras på skolgården. De 

senaste sju åren har musikfestivalen varit av sådan omfattning att den har arrangerats i såväl 

Växjö Katedralskola som Växjö Konserthus. Vid dessa tillfällen har andra skolor från Växjö 

kommun bjudits in, dels för att dessa skolor skall få inblick i Sandsbro skolas 

musikundervisning, dels för att de medverkande eleverna från Sandsbro skola skall få 

uppträda inför stor publik. Elevkonserterna har resulterat i att bland annat andra skolor 
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numera bedriver en liknande musikundervisning. Musikfestivalen år 2007, som hölls i Växjö 

Konserthus, besöktes totalt av närmare 1600 människor. Till musikfestivalen som även är en 

tävling inbjuds musiklärare och musikstudenter från Växjö universitet för att fungera som 

jury. I musikfestivalen bedöms såväl gruppernas musikaliska färdigheter som deras sceniska 

beredskap. De senaste fem åren har samtliga ensemblegrupper från skolan deltagit i 

musikfestivalen.  

5.4.4 Dokumentation av musikundervisningen 
Varje musikfestival dokumenteras med professionell teknik och Sandsbro skola har hittills 

gett ut tre CD-skivor respektive sju musikvideor/DVD till försäljning. Dessa produktioner har 

producerats med hjälp av såväl professionella ljudtekniker som professionella filmredigerare. 

Vidare har en student från Växjö universitet under ett läsår dokumenterat 

musikundervisningen, vilket har resulterat i en 12-minuter lång dokumentärfilm med titeln 

”Sandsbro skolan – i musikens tecken”. Musikundervisningen på Sandsbro skola har också 

varit av medialt intresse och har uppmärksammats av såväl Expressen, Lärarnas tidning och 

Smålandsposten som Sveriges Radio Kronoberg, ”Sydostnytt” i TV4 samt ”Lilla Aktuellt” 

och ”Smålandsnytt” från Sveriges Television. UR gjorde under hösten 2003 en 30 minuter 

lång dokumentär om sandsbro skolas musikundervisning, vilken har sänts sex gånger i 

Sveriges television45. 

 

5.4.5 Instrumentalkurser i ett studieförbunds regi på Sandsbro skola 
Vårterminen 1999 inleddes ett samarbete mellan Sandsbro skola och ett studieförbund 

Målsättningen med samarbetet är att alla elever som önskar vidareutveckla de 

instrumentkunskaper de erhåller genom musikundervisningen på skolan, skall kunna anmäla 

sig till en instrumentalkurs och bli antagen. Elevernas efterfrågan på instrumentalkurser styr 

således utbudet av detsamma. Musiklärarna på skolan rekryterar cirkelledare från Växjö 

universitets musiklärarutbildning. En viktig del i samarbetet är att kurserna kan bedrivas i 

Sandsbro skolas lokaler. På så sätt kan eleverna själva ta sig till den musikkurs de anmält sig 

till.   

 

 

 

 
                                                
45Utbildningsradion Populärmusikanten från Sandsbro, 2004, SVT 
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Antalet deltagare i studieförbundets instrumentalundervisning åren 1999-2007 

Vårterminen  1999: 44 elever  
Höstterminen 1999: 57 elever 
Vårterminen  2000: 84 elever 
Höstterminen 2000: 97 elever 
Vårterminen  2001: 110 elever 
Höstterminen 2001: 127 elever 
Vårterminen  2002: 112 elever 
Höstterminen 2002: 128 elever  
Vårterminen 2003: 128 elever 
Höstterminen 2003: 136 elever 
Vårterminen 2004: 125 elever 
Höstterminen 2004: ca 100 elever 
Vårterminen 2005: ca 85 elever 
Höstterminen 2005: ca 90 elever 
Vårterminen 2006: 110 elever 
Höstterminen 2006:  80 elever 
Vårterminen 2007: 84 elever 

             (Elevantalet år 1-6 på Sandsbro skola är 320 läsåret 06/07) 
 
 

5.4.6 Nya mål i musikundervisningen 
På senare år har ambitionen varit att vidareutveckla musikämnet ytterligare genom att arbeta 

mer målstyrt. De nationella kursplanerna i musik har varit utgångspunkten i denna strävan och 

att då arbeta i enlighet med de fyra olika kunskapsbegreppen som finns inom musikämnet; 

musicerande, musikskapande och musikkunnande samt musiklyssnande. Syftet är att dessa 

fyra kunskapsbegrepp skall vara integrerade med de fyra kunskapsformerna; fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet, som är ledorden för Lpo 94. Det övergripande målet har varit att 

eleverna skall få en bred och djup musikutbildning som grund inför de fortsatta studierna på 

högstadiet. 

5.5 Vilka mål har musiklärarna för momentet musicerande i sin musikundervisning?  
Anders anser att musicerandet skall ge eleverna tillfälle att arbeta i grupp och tillsammans 

med andra arbeta med såväl sång som instrumentspel. Han anser även att detta är ett sätt för 

eleverna att lära sig samarbeta och att lära sig termerna takt, harmonier och noter.  

Även Jonas ser samspelet mellan eleverna där de får sätta in sina individuella kunskaper i ett 

sammanhang som viktigaste när det gäller musicerande. Eva poängterar att hon lägger lika 

stor vikt på instrumentalt musicerande som vokalt. Hon anser att båda delarna har en stor 

betydelse, men att sången skall få dominera de lägre åldrarna och att det instrumentala 

musicerandet kan få ta övertaget under de senare åren. Hon delar in musikundervisningen i tre 

delar; sång, spel och rörelse. 
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Jonas har skrivit en mycket utförlig lokal kursplan för musik utifrån de befintliga nationella 

styrdokumenten i ämnet. När det gäller momentet musicerande i grupp skriver han: 

”Att sjunga och spela är musikens kärna. Att tillsammans spela ger 
grundläggande kunskaper om musikens tanke. Att koncentrerat kunna 
lyssna och öva är viktigt för att stärka elevens kunskapsutveckling. Att 
spela och skapa musik i grupp är den viktigaste samarbetsformen dör man 
framför allt övar organisation och ledning. Man övas också i att se 
samband mellan detalj och helhet vilket eleven för med sig i andra ämnen. 
Det viktigaste är att eleven finner ett eget sätt att uttrycka sig på.” 

 

I Jonas lokala kursplan framgår det tydliga uppnåendemål både när det gäller individuellt 

musicerande på olika instrument och i grupp i form av ensemblespel. I målen tas även 

förståelsen av de musikaliska termer som förekommer inom musicerande såsom melodi, 

ackord, puls, rytm och taktart. Jonas har även utarbetat strävansmål för musikämnet. Det kan 

sammanfattas med att han vill ge eleven ett större musikintresse som kan påverka dennes 

fortsatta musicerande utanför skolans ramar. Strävan efter att samarbetsförmågan i 

gemensamt musicerande utvecklas och att eleven förbättrar sin förmåga till koncentration och 

aktivt lyssnade är mål som berörs i detta dokument. Hur stor del av musikundervisningen som 

utgörs av musicerande kommenterar Jonas med att det ungefär är två tredjedelar. Han säger 

också:  

”Det tar fart framåt våren. Jag brukar försöka ha grundkurser på hösten 
för att framåt våren bilda band i klasserna och arbeta med en eller ett par 
låtar (beror på klass) som gemensamt projekt. (våren är i princip enbart 
ensemblespel.)” 

 

 

Anders mål med musicerandet är att eleven skall hitta en glädje med att spela tillsammans och 

att eleven förstår några av musikens nycklar och begrepp. Precis som Jonas lägger Anders 

vikt vid att eleverna är bekanta med musikaliska termer som bl a takt och noter. Han tycker 

även det är viktigt att eleverna förstår förutsättningarna för att kunna spela med andra. Hur 

stor andel av musikundervisningen som utgörs av praktiskt musicerande uppskattar Anders till 

ungefär 50 %.   
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Även Eva tar upp ”lusten till musik” hos eleverna som ett viktigt mål med musicerandet. Att 

få tänkande, kreativa elever som tycker om att umgås genom musik. Att ge dem ett 

musikaliskt språk. En målsättning är också att musicerandet på sikt skall bli en naturlig del av 

deras fritid. 

 

Eva tycker att det är svårt att svara på hur hon ser på de befintliga styrdokumenten gällande 

musik och framförallt musicerande. 

”Detta var svårt att svara på. Musikens dela går hela tiden in i varandra. Jag 
skulle kunna tolka in musiceringsmål på nästan alla punkter.” 
 

Hon påpekar även här att hon relaterar lika mycket till sång som spel när det gäller 

musicerande. Även Evas skola har en lokal kursplan för ämnet musik. Den består av fyra 

”avdelningar” med mål. Under varje avdelning finns det ett flertal olika mål som är relaterade 

till kursplanemålen i musik. Efter varje mål finns det två kolumner; en med rubriken ”Delvis 

(datum)” och en med rubriken ”Helt (datum)”. Med detta material kan Eva kontrollera och 

dokumentera elevernas kunskaper och färdigheter i musik. Målen i skolans lokala kursplan för 

musik beskriver ingående vilka färdigheter eleven förväntas lära sig i såväl enskilt- som 

gemensamt musicerande.  

 

5.6 Hur arbetar musiklärarna med momentet musicerande i undervisningen?  
När det gäller elevernas möjlighet att kunna påverka musikundervisningen så gestaltar det sig 

i Anders fall i att eleverna är med och utvecklar hur övningarna kommer att se ut utifrån sina 

egna musikaliska intressen. Elevernas egna förslag genomsyrar även momenten där det 

bestäms vilka låtar som skall sjungas eller spelas. Att eleverna får vara med och bestämma 

vilka låtar som skall spelas är något som även Jonas ser som en självklarhet. Han säger: 

”Det är väl så bra som den kan vara? Klassen väljer låt, eleverna väljer 
roller i projektet. (dvs instrument)” 

 

Eva berättar att eleverna har stort inflytande över undervisningen till och med år 5 under 

förutsättning att läroplanen följs. Däremot menar hon att år 6-9 inte riktigt har lika stort 

inflytande.  

”Skälet är att jag inte riktigt hittat någon bra form som går att handskas 
med. Jag är inte så rutinerad på högstadiet ännu. Det kan vara ett skäl 
men jag upplever att det är mer motsättningar i de åldrarna och att man 
har svårare att komma överens” 
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Som studiematerial för musicerandet använder sig Eva främst löst material. Hon efterlyser 

ensemblematerial i bokform eftersom hon inte hittat någon som passar verksamheten.  

”Ofta är det eleverna själva som har förslag och då får jag ändå lösa det 
själv på bästa sätt.” 
 

Eva ser samma svårigheter när det gäller att hitta relevant material för sång som går att 

använda rakt av. Anders använder sig av Stora Musikboken från Nymans förlag som han 

tycker ger bra tips och idéer, men även han använder sig delvis av egenproducerat material.  

Jonas svarar på frågan om vilket material som används att det är det uteslutande eget material.  

 
 
På frågan hur de praktiskt arbetar med momentet musicerande i undervisningen svarar 

Anders: 

”Hos yngre elever 1-3 med lek och pulsövningar, klapp, claves, 
rörelse, dans. Hos 4-6, med instrument, inledningsvis i stor grupp 
men så småningom också i mindre grupper, att läsa harmonier 
tillsammans.” 

 
Eva svarar att när det gäller sång så har de sångsamling/kör varje vecka i 20 minuter. Då är 

klasserna uppdelade i F-2, 3-5 och 6-9. Sången är något som i stort sett hela tiden ingår i 

musikundervisningen. När det gäller spelet så börjar det redan i förskolan.  

 
”Det kan se olika ut från år till år. Hela tiden PULS. Men viktiga 
delar är instrumentkännedom och ansvar för ”vårt material”. 
Fostran helt enkelt. Alla skall helst efter första eller andra året ha 
suttit vid trumsetet och spelat växelvis fot hand. Mycket trummor av 
alla slag blir det till att börja med men även keyboard och en del 
rytminstrument. ” 

  

Ju äldre eleverna blir desto fler instrument införs i undervisningen. Redan på ett tidigt stadie 

försöker Eva få eleverna att spela i mindre konstellationer för att dels få känsla för de olika 

instrumenten och dels för att känna på att spela i en ensemble tillsammans med andra. Till en 

början är det inga fasta grupper i ensemblespelet men för de äldre eleverna bildas det grupper 

med bestämda instrument och med ett tydligt uppsatt mål som t ex en konsert. Eva berättar 

även att allt spelande kopplas till musikteori och ibland även musikhistoria. Ibland dyker det 

upp grupper som eleverna själva har bildat och då får det under stort eget ansvar vara i 

musiksalen och öva.  
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Jonas skriver att han först har en helklassföreläsning om varje instrument där han går igenom 

grunderna. Eleverna får sedan enskilt prova instrumenten. De elever som kan lite mer om 

vissa instrument hjälper klasskompisarna med spelandet. 

 

Eva gör sin utvärdering av musikundervisningen tillsammans med eleverna. Eleverna får då 

frågor om vad som de upplevt varit lätt, vad som varit svårt och vad de lärt sig. Eva gör även 

egen utvärdering ur sin egen synvinkel om vad som fungerat, vad som inte fungerat och hur 

det kan bli bättre. 

Jonas gör också regelbundna utvärderingar. Han skriver: 

”I slutet på vår- och hösttermin delar jag ut en utvärderingsblankett där 
elever får bedöma sin egen insats i förhållande till målen, arbetar med 
mycket eget ansvar.”  

 

Anders uppger inte något svar på huruvida någon utvärdering av musikundervisningen görs. 

 

 

5.7 Sandsbroelevernas uppfattningar av Sandsbromodellen46  
Övergripande för enkätsvaren är att de tillfrågade elevernas uppfattning av Sandsbromodellen 

är väldigt positiv. En stor majoritet ser musikundervisningen på Sandsbro skola som mycket 

rolig. I kommentarerna framhåller eleverna lusten att få lära sig spela instrument och att de 

känner en glädje med att spela i ensembleform. Något som också märks i elevernas 

kommentarer är deras tankar kring att de kommer ha nytta och glädje av sina inlärda 

instrumentkunskaper även senare i livet, och att det då ges möjlighet att tillsammans med 

andra starta band. 

När det gäller elevernas musicerande på fritiden så uppger 55 % att de sjunger eller spelar 

något instrument utanför skolans regi.  

Eleverna upplever det som positivt att stå på scen i musiksalen och spela inför andra. Flera 

påpekar den positiva känslan av att ”få visa upp hur bra man är”.  Vidare är attityden till 

Sandsbros årliga musikfestival mycket god. Bland de positiva kommentarerna nämns lusten 

att uppträda inför publik och att evenemanget är något av en höjdpunkt för hela läsåret. Det är 

endast två elever som kryssar för alternativet ”dåligt”. En av dessa elever motiverar detta med 

en önskan om att ha musikfestival vid fler tillfällen än en gång per år. Ett annat frekvent svar 

är att upplevelsen av musikfestivalen är ”roligt men pirrigt”.  

                                                
46 Enkäten respektive enkätsvaren kan ses i sin helhet i bilaga 10.3 och 10.4 
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”Först var man jättenervös, men när man hade sjungit ville man bara 
göra det igen. Jag längtar till nästa musikfestival”47 

 

En stor majoritet upplever att musikundervisningen på Sandsbro skola är bra som den är och 

att de inte vill göra några förändringar av arbetssättet. Av det fåtal elever som vill ha en 

förändring nämns bl a ”fler musiklektioner” och ”fler priser i musikfestivalen” som förslag. 

Någon enstaka elev påpekar även den höga ljudnivån och att övningen till musikfestivalen 

påverkar övningstiden till skolavslutningen.  

I frågan om elevdemokrati och i vilken utsträckning eleverna tycker sig ha möjlighet att 

påverka undervisningen svarar 108 elever att de ser sig ha den möjligheten. Främst genom att 

få vara med och föreslå och välja de låtar som arbetas med fram till musikfestivalen. En flicka 

i årskurs 4 skriver: Ja, det är ju mycket roligare att sjunga Kelly Clarkson än Bä bä vita 

lamm!48 

22 elever tycker sig inte ha möjligheten att påverka ämnet och sex av dessa hävdar att 

musiklärarna ensamma bestämmer upplägget för musikundervisningen.  

I enkäten framgår det att ensemblespel och spel på instrument är det överlägset mest populära 

momentet i musikundervisningen. Det som eleverna tycker är tråkigast är att sjunga eller 

spela gitarr i storgrupp framför overhead. Ett annan negativ sak som kommer fram är väntan 

på sin tur då man inte är på scen. 

Eleverna ser samarbetsmomentet i ensemblegrupperna som mycket positivt, och att de 

kommit överens inom gruppen. Flera elever har i kommentarerna skrivit att de insett ”att man 

måste samarbeta för att allt skall fungera som det ska”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
47 Kommentar av tjej i årskurs 4. Se bilaga 10.4, fråga 9 
48 Se bilaga 10.4 
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6 ANALYS 
 

6.1 Lust att lära & upplevelse befäster kunskap 
I resultatet av studien framgår att en av de tillfrågade lärarna nämner ”spelglädje” som ett mål 

med det gemensamma musicerandet samt att eleverna skall ges tillfälle att arbeta i grupp med 

såväl sång som instrumentspel. Dessa tankegångar får också stöd av Robert Schenk49, lektor i 

instrumentalmetodik vid musikhögskolan i Göteborg, som hävdar att gemensamt musicerande 

i ensembleform, är en av de mest betydelsefulla nycklarna till spelglädje och entusiasm och 

att samspel kan utgöra den enda eller i särklass viktigaste och roligaste formen av 

musicerande.  

En annan av musiklärarna anser att ett av målen med musicerandet är att öka lusten till musik, 

vilket ligger i linje med det syfte som finns i kursplanerna för musik, nämligen att 

utbildningen i musik skall syfta till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin 

musikalitet. Enligt Sandsbromodellen är ambitionen med musicerandet, både individuellt och 

i grupp, att ta tillvara den lust och kreativitet som finns inneboende hos varje elev, för att de 

därigenom skall lära sig spela ett eller flera instrument och kunna utöva musik (musicera) i 

kreativ och lustfylld form. Att lust och musicerande är nära sammankopplade med varandra 

visar också resultatet av den undersökning som Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) 
50genomförde. Där framgår att det är lusten att spela som är den starkaste drivkraften hos 

ungdomarna och att ungefär hälften anser att formuleringen ”lust och möjlighet att utveckla 

sin talang med musik som man tycker om i samarbete med lärare” stämmer bäst överens med 

deras åsikter. 

Den tredje musikläraren har som mål att musicerandet skall leda fram till ett ökat 

musikintresse. Enligt Robert Schenk är det just gemensamt musicerande som brukar vara det 

som gör att elever överhuvudtaget fortsätter att musicera aktivt och att arbetsformen 

ensemblespel ökar motivationen och lusten hos eleverna att öva på sina instrument genom att 

de känner en grupptillhörighet. Detta resonemang stämmer väl överens med Dr William 

Glassers teori, nämligen att när kunskapen sätts in i ett sammanhang ökar engagemanget och 

motivationen för fortsatt arbete i processen.51 

                                                
49 Schenck Robert, (2000) Spelrum; -en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger, Göteborg, Bo Ejeby 
Förlag 
50 Sveriges Musik- och Kulturskoleåd, (2002) Musikalisk mångfald – en undersökning av ungdomars 
musicerande, Trelleborg, Sveriges Musik- och Kulturskoleåd 
51 Åhs, Olle (1998) Dr William Glasser i Bortom bråk och hårt klimat, Stockholm, Runa 
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För en av musiklärarna var också ett av målen med musicerandet att ensemblespelet skulle 

leda fram till en konsert. En liknande målsättning omnämns också i Sandsbromodellen, där 

musikfestivalen är det stora slutmålet på läsårets musikundervisning. Att ha någon form av 

morot för eleverna, exempelvis en konsert eller en studioinspelning, är något som för övrigt 

Börje Stålhammar påtalar som en betydelsefull del i arbetet för att motivera eleverna i den 

pågående processen.  Enligt Leif Johansson52, ensemblelärare vid musikhögskolan i Malmö, 

är skapandet av tydliga mål en förutsättning för att en ensemblegrupp skall bli effektiv.  

Det är också, enligt Dr William Glasser, lättare för eleven att finna motivation till arbete om 

en uppgift uppfattas som meningsfull och berikande. Ovanstående tankegångar bekräftas 

också av resultatet från elevenkäten på Sandsbro skola, där det tydligt framgår att skolans 

musikfestival uppfattas som något positivt och som för flera elever är en höjdpunkt på läsåret. 

Enligt Stewe Gårdare53, lärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, blir musicerandet 

extra meningsfullt för eleven om han eller hon vid en uppspelning får applåder av en publik. 

Resultatet från undersökningen som Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) 

genomförde visar däremot att betydelsen av att få spela inför publik hade låg prioritet hos 

ungdomarna. Vad dessa stora skillnader i svaren kan bero på är svårt att med säkerhet uttala 

sig om. Att få spela inför publik kan säkert upplevas på olika sätt, beroende på hur upplägget 

och arrangemanget av musikframträdandet ser ut. En trolig anledning till att eleverna på 

Sandsbro skola uppfattar musikfestivalen som något betydelsefullt kan vara att den snarare 

påminner om konceptet i Fame Factory och Idol än en traditionell musikuppvisning i skolans 

regi, som kanske är fallet på de skolor som har deltagit i ovan nämnda undersökning. Att 

faktorer som ligger utanför själva musicerandet kan ha stor betydelse för upplevelsen av en 

uppvisning inför publik, påtalar också Gunnar Heiling54 i sin bok, där han hänvisar till en 

undersökning, som visar att ca 80 % av en konsertupplevelse berodde på icke-musikaliska 

faktorer.   

 

 

 

 

                                                
52 Johansson, Leif (2005) Ensembleledning – ledarskap i mindre musikgrupper, Lund, Studentlitteratur 
53 Gårdare, Stewe, (1992) Musikoteket - ett projekt i musik för mellan- och högstadiet, Stockholm, Sveriges 
Utbildningsradio AB 
54 Heiling, Gunnar (1995) Musikpedagogik – bedömnings- och utvärderingsfrågor i musikutbildningar, 
Musikhögskolan i Malmö, ISSN 1103-5102 
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Två av musiklärarna framhåller att de har väl utarbetade lokala arbetsplaner inom ämnet 

musik. Likaså finns det i Sandsbromodellen en arbetsplan med tydliga mål och syften. Till 

skillnad från dessa framgår det inte huruvida den återstående musikläraren arbetar efter en 

lokal arbetsplan i musikämnet eller inte. Det är enligt Hedenquist & Håkansson55 lärarens 

uppgift att göra undervisningsmålen kända för eleverna och att tillsammans med dem välja ut 

det stoff som undervisningen skall utgå från.   

6.2 Elevintresse- och inflytande över målen för musicerande 
Samtliga musiklärare uppfattar elevinflytande som en självklarhet i musikundervisningen. 

Tydligast märks detta i elevernas möjlighet till att kunna påverka vilka låtar (stoff) som skall 

sjungas eller spelas i ensemble. En av lärarna slår emellertid fast att förutsättningen för detta 

är att läroplanen följs. I Sandsbromodellen nämns inte elevinflytande som begrepp, men 

däremot beskrivs undervisningen som väl förankrad i elevernas vardag, vilket stämmer väl 

överens med vad Comenius56 framhöll redan på 1600-talet, nämligen att göra eleverna mer 

motiverade och delaktiga i undervisningen genom att utgå utifrån deras vardag. Pedagogen 

John Dewey57 var även han inne på samma linje och framhöll vikten av att ta hjälp av 

elevernas egna erfarenheter i undervisningen och att låta dem använda densamma i nya 

inlärningssituationer. Övriga deltagande lärare nämner ingenting om huruvida deras 

undervisning är förankrad i elevernas vardag eller inte.   

Även om elevinflytande som begrepp inte finns omnämnt i Sandsbromodellen, visar dock 

resultatet från elevenkäten att de flesta elever på Sandsbro skola anser att de har möjlighet att 

vara med och påverka musikundervisningen och då företrädelsevis vid val av låtar för 

ensemblespel. Detta synsätt är helt i linje med vad Leif Johanssons, nämligen att 

elevinflytandet i planeringen av undervisningen bör tillta i takt med elevernas ökade mognad, 

men också att ensembleledaren på egen hand i initialskedet måste utarbeta planeringen.   

Börje Stålhammar58 resonerar ungefär likadant och anser att det centrala i 

undervisningsprocessen är lärarens förhållande till, kunskap om och lyhördhet inför elever. 

Dessutom påpekar Hans-Åke Scherp59 att många lärare inte utnyttjar elevernas egna intressen 

och vardagsverklighet för att hänga med i samhällsförändringar och betonar betydelsen av att 

läraren följer i denna ständigt föränderliga musikvärld.  

                                                
55 Hedenquist Jan-Anders & Håkansson Jan, (2001) Formulera och utvärdera mål, Uppsala, Nina Tryckeri 
56 Fritzén Lena, (2003) Utbildning & Demokrati, Örebro, Pedagogiska institutionen 
57 Dewey, John, (1997)  Demokrati och utbildning, Göteborg, Bokförlaget Daidalos.  
58 Stålhammar, Börje (1995) Samspel Grundskola - Musikskola i samverkan - en studie av den pedagogiska och    
musikaliska interaktionen i en klassrumssituation, Göteborg, Novum Grafiska AB 
59 Scherp Hans-Åke, (2003) Problembaserad skolutveckling och interaktiv styrning av skolan, 
I Kompetensutveckling med Skolbarn 2000:3 
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Ett grundläggande drag i Sandsbromodellen är att musikläraren drar nytta av elevernas stora 

intresse för populärmusik, för att därigenom kunna ta tillvara den inneboende nyfikenhet/lust 

och kreativitet som finns hos eleven och på så sätt nå kvalitativa resultat. En brist i detta 

arbetssätt kan, enligt Ralf Sandberg och Thomas Ziehe60, vara att eleverna inte får möjlighet 

att möta en musikgenre som sträcker sig bortom ungdomarnas vardagsliv. Ziehe anser 

dessutom att skolan riskerar att förlora sin auktoritet på bekostnad av vardagsvärldens ökade 

inflytande inom skolans väggar och att eleverna därigenom går miste om som han uttrycker 

det, ”subjektivt viktiga moterfarenheter”. Utifrån detta resonemang är det på sin plats att 

fundera över huruvida populärmusiken är lämplig att använda som medel och metod för att 

väcka lust hos eleven vid inlärning av musikkunskaper. Är skolans uppgift främst att låta 

elever arbeta med kunskapsstoff som är väl bekanta för dem eller är dess uppgift främst att 

förmedla kunskaper om det som hittills är okänt för dem? Om svaret på frågan är det 

sistnämnda har inte populärmusiken företräde framför andra musikgenrer inom 

musikundervisningen.  

Om däremot det huvudsakliga syftet med introducerandet av populärmusiken i 

undervisningen är att använda densamma som ett medel för att väcka elevens intresse och 

motivera till att nå andra mål i musikämnet, som exempelvis; spel på instrument, bör svaret 

bli annorlunda. Den tyska undersökningen om barns musikpreferenser angående olika 

musikgenrer visade tydligt att barn är mest mottagliga för populärmusik, åtminstone för barn i 

åldrarna 5-10 år. Om dessutom kursplanerna fastslår att utbildningen i musik syftar till att 

väcka lust hos eleven att utveckla sin musikalitet och att vokalt och instrumentalt musicerande 

är ämnets kärna samt att gemensamt musicerande är ämnets centrala samarbetsform är det 

svårt att ifrågasätta varför populärmusiken inte skall ha en framträdande roll i 

musikundervisningen.    

 

Ur resultatet framgår att två av musiklärarna har som målsättning att musicerandet skall bli till 

en naturlig del av elevernas fritid utanför skolans ramar. Dessa tankegångar stämmer väl 

överens med Lindgren & Folkestads61 beskrivning av musikämnets inriktning i dagens skola, 

där fokus ligger på att ha starka kopplingar till barns- och ungdomars fritidsintressen utanför 

skolan. Enligt Lindgren & Folkestad är det dock endast vissa barn och ungdomar som söker 

sig till exempelvis kulturskolors musikaliska verksamhet på sin fritid. Detta beror till viss del 

                                                
60 Lundgren Ulf P, (red.), (2006) Ralf Sandberg i Uttryck, intryck, avtryck, Vetenskapsrådets rapportserie, 
Stockholm, Vetenskapsrådet 
61 Lindgren, Monica & Folkestad, Göran (2003) Tiden och skolans musikaliska och estetiska verksamhet, 
delrapport 1, Musikhögskolan vid Göteborgs universitet 
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på att kulturskolornas undervisning av tradition endast har varit inriktad mot barn som anses 

som begåvade och motiverade eller som har engagerade och intresserade föräldrar. I 

förlängningen leder detta till stora skillnader mellan elevers kunskapsnivå i ämnet musik och 

att en del elever kommer att ha betydligt sämre förutsättningar än andra att lyckas i sitt 

musicerande. Deras resonemang stämmer dock inte på Sandsbromodellen, eftersom skolan 

har inlett ett samarbete med ett studieförbund för att alla elever som önskar vidareutveckla de 

instrumentkunskaper de fått genom musikundervisningen på skolan, skall kunna anmäla sig 

till en instrumentalkurs och bli antagen. Studieförbundets musikverksamhet bedrivs i skolans 

lokaler och har stor betydelse för elevernas musicerande på fritiden. För övrigt får 

undervisningen i kulturskola och studieförbund god kritik av ungdomarna i den undersökning 

som Sveriges Musik – och Kulturskoleråd genomförde.   

För övrigt visar resultatet av elevenkäten som genomfördes på Sandsbro skola att majoriteten 

av eleverna sjunger eller spelar något instrument på sin fritid.  På frågan ”Vad tycker du om 

att ni får lära er att spela instrument på musiklektionerna?” i enkätundersökningen är det 

näst mest frekventa svaret ”att de (eleverna) ser positivt på att de kan ha nytta av sina inlärda 

musikkunskaper även i framtiden och att de utanför skolan tillsammans med sina kompisar 

kan bilda egna musikgrupper. Vidare stämmer enkätresultatet väl överens med intentionerna i 

ett av strävansmålen i kursplanerna, nämligen att eleven skall utveckla kunskaper på 

instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt 

självständig vidareutveckling i musik.  

 

En av lärarna anser att det viktigaste i musicerandet är det samspel som uppstår mellan 

eleverna, då de får möjlighet att praktisera sina individuella kunskaper i ett sammanhang, 

Liknande tankegångar finns i Deweys huvudtes, nämligen att det aktiva arbetet är det som 

leder människan fram till kunskap samt att kunskapen inte har något egenvärde förrän den 

kommer till användning. Dessutom poängterar Håkan Johansson62, skolutvecklare på 

Fridaskolan i Uddevalla, vikten av att eleven bygger upp sitt kunnande i ett sammanhang och 

att detta måste vara meningsfullt för att eleven skall kunna bygga vidare på sitt kunnande. 

Även Dr William Glasser är inne på samma linje och betonar att det är lättare att finna 

motivation till arbete om en uppgift uppfattas som meningsfull och berikande. En annan lärare 

betonar att hon lägger lika stor vikt vid instrumentalt- som vokalt musicerande. Hon anser 

bland annat att sången skall få dominera i de lägre åldrarna och att det instrumentala 

                                                
62 Skolverket, (2002) Håkan Johansson i Att döma eller bedöma – tio artiklar om bedömning och betygsättning, 
Stockholm, Liber Distribution 
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musicerandet kan få övertaget under de senare åren. Sandsbromodellen har däremot en stark 

betoning på instrumentalundervisning och spel i rockensemble redan i de lägre åldrarna.  

Även Gardners teorier poängterar att instrumentalundervisningen skall introduceras redan 

tidigt i åldrarna hos barn och inte när de har fyllt 9-10 år. Om hans teorier stämmer är det 

betydelsefullt att instrumentalt spel får ett stort utrymme redan från de tidigare skolåren.  

Gordon är också inne på samma resonemang och hävdar att barn föds med en musikalisk 

potential, som endast är möjlig att påverka fram till dess att barnen är ca 9 år gamla.  

6.3 Musicerande utvecklar social kompetens 
I resultatet framgår att samtliga musiklärare anser att momentet musicerande skall leda fram 

till att utveckla elevens samarbetsförmåga. Även Sandsbromodellen betonar att musicerandet 

skall medföra att eleven utvecklas i sin sociala kompetens; såsom ansvarstagande, samspel, 

samarbete, samverkan, ledaregenskaper samt medvetenhet om varje liten dels betydelse för 

helheten i ensemblespelet. Ovanstående tankegångar är helt i enlighet med ett av 

strävansmålen i kursplanerna för musik, där det slås fast att skolan skall sträva efter att eleven 

skall tillämpa sina musikkunskaper i gemensamt musicerande, för att därigenom utveckla 

ansvar och samarbetsförmåga. Även Leif Johansson, ensemblelärare vid Musikhögskolan i 

Malmö, är inne på samma linje och betonar att ensemblespel med en medveten lärare fostrar 

till kunskap i lagarbete med andra människor.  Vidare visar resultatet från elevenkäten på 

Sandsbro skola att samarbete krävs för att allt (musicerandet i grupp) skall fungera som det 

ska och att eleverna upplever att de lär sig mycket genom att arbeta på detta arbetssätt.  

6.4 Arbetssätt 
När det gäller arbetssätt skiljer sig de olika musiklärarna från varandra. En av lärarna 

framhåller att han arbetar efter Stora Musikboken från Nymans förlag, som han anser ger bra 

tips och idéer, men han använder sig också till viss del av egenproducerat material. De övriga 

två musiklärarna påtalar att de uteslutande tillämpar eget material i sin musikundervisning. 

Likaså innehåller Sandsbromodellen ett utarbetat material både för instrumentalundervisning 

och spel i rockensemble, vilket har utvecklats under årens lopp av musiklärarna på skolan. 

Avsaknaden av utgivet relevant arbetsmaterial för ensembleundervisningen är för övrigt något 

som en av lärarna påtalar som en brist.  

En av grundtankarna i Sandsbromodellen är att alla elever i klassen skall medverka i 

instrumentalspel och i ensemblespel. Leif Johansson talar om vikten av flexibilitet i 

ledarrollen. Förmågan att individualisera undervisningen så att eleverna känner sig 

tillräckliga. I Sandsbromodellen utarbetas varje låt utifrån de berörda elevernas aktuella 
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kunskaper. Detta medför att elever trots olika kunskapsnivåer ges möjlighet att musicera 

tillsammans. Det är enligt Johansson mycket viktigt att hitta rätt svårighetsgrad till gruppen. 

En för svår uppgift kan störa motivationen och skapa ett försämrat klimat i ensemblegruppen. 

För två av musiklärarna är puls och musicerandets koppling till musikteori centrala delar av 

musikundervisningen. För den tredje musikläraren och även i Sandsbromodellen ligger 

betoningen på det instrumentala musicerandet. Gemensamt för dessa är också att de bedriver 

instrumentalundervisning såväl individuellt som i grupp. En av musiklärarna framhåller att 

pulsen är utgångspunkten för allt musicerande i hennes undervisning. Varje moment i 

undervisningen integreras i ett musikhistoriskt eller musikteoretiskt perspektiv. En av de 

andra musiklärarna berör också pulsens centrala betydelse för musicerandet. 

När det gäller de materiella förutsättningarna för musicerande på de olika skolorna är 

Sandsbro den skola som överlägset satsat mest på musikalisk utrustning. De andra skolorna 

har relativt välutrustade musiksalar, men gör vi en jämförelse med den utrustning som Stewe 

Gårdare63 anser bör vara standard ser till och med Sandsbros musiksal ut att vara medioker. 

Vi ställer oss frågande till rimligheten i att skolor skulle ha den enligt Gårdare 

”standarduppsättning” av såväl instrument, sånganläggning och musikdatorer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
63 Gårdare, Stewe, (1992) Musikoteket - ett projekt i musik för mellan- och högstadiet, Stockholm, Sveriges 
Utbildningsradio AB 
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7 SLUTSATSER 
 

Syftet med studien har varit, dels att beskriva Sandsbromodellen som undervisningsmetod i 

ämnet musik, dels att tolka och skapa förståelse för vad olika musiklärare i Växjö kommun 

har för mål med momentet musicerande och hur de praktiskt arbetar med detta i sin 

musikundervisning samt att belysa och skapa förståelse för hur elever på Sandsbro skola 

upplever momentet musicerandet i musikundervisningen. Vi anser att det resultat som vi har 

redovisat är i enlighet med studiens syfte frågeställningar. Utifrån resultatet är det möjligt att 

dra följande slutsatser: 
 

� En del av lärarna har väl utarbetade lokala arbetsplaner inom ämnet musik.  När det 

gäller Sandsbromodellen finns det också en utarbetad lokal arbetsplan 
 

� Musiklärarna arbetar helt eller delvis utifrån egenproducerat material momentet 

musicerande. När det gäller Sandsbromodellen arbetar musiklärarna helt och hållet 

utifrån egenproducerat material. 
 

� Några av musiklärarna uppfattar puls och musicerandets koppling till musikteori som 

centrala delar av musikundervisningen medan någon har valt att lägga betoningen på 

det instrumentala musicerandet. Det instrumentala musicerandet utgör grunden för 

hela Sandsbromodellens metodik.  
 

� En av musiklärarna integrerar all musikundervisning i ett musikhistoriskt eller 

musikteoretiskt perspektiv.  
 

� Ett grundläggande drag i Sandsbromodellen är att musikläraren drar nytta av elevernas 

stora intresse för populärmusik. 
 

� Musiklärarna anger olika mål för momentet musicerande, dels att det skall ge 

spelglädje och öka lusten till musik, dels leda till ett ökat musikintresse och utveckla 

elevens samarbetsförmåga. Ett annat mål som anges är att musicerandet skall bli till 

en naturlig del av elevernas fritid utanför skolans ramar.  
 

� Eleverna på Sandsbro skola uppfattar det som positivt att de kan ha nytta av sina 

inlärda musikkunskaper även i framtiden och att de utanför skolan tillsammans med 

sina kompisar kan bilda egna musikgrupper. 
 

� Samtliga lärare anser att det är viktigt med elevinflytande i momentet musicerande. 



 51 

8 DISKUSSION 
 

8.1 Arbetssätt för musicerande 
I kursplanerna för musik fastslås att vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna 

samt att musicerande och musikskapande i grupp skall vara dess centrala samarbetsform. I 

resultatet av vår undersökning framgår att samtliga musiklärare använder åtminstone hälften 

av sin undervisningstid till momentet musicerande. Det framgår dock inte ur lärarnas svar på 

vilka sätt de musicerar eller vilka musikgenrer som tillämpas samt vilken uppfattning eleverna 

har om den metodik som används vid musicerandet. Däremot framgår ur flera av 

musiklärarnas svar att eleverna har inflytande över moment som låtval, vilket dock tyder på 

att populärmusik i någon form tillämpas i det praktiska musicerandet.  

Den stora utmaningen för musiklärare är enligt SMoK- rapporten just att skapa 

lärandesituationer där förutsättningarna är goda för att tillmötesgå elevernas individuella 

önskemål angående undervisningens form och innehåll samtidigt som den skall bedrivas på 

ett lustfyllt sätt. Att som musiklärare använda sig av elevernas vardagsmusik och musikaliska 

förebilder är något som alla lärare i denna studie tillämpar för att nå detta lustfylla 

lärandeklimat.  

Är det då korrekt utifrån ett etiskt perspektiv att använda populärmusik som medel för att nå 

de instrumentala kunskapsmålsmålen inom ämnet musik, även om den inte är förenlig med 

skolans värdegrund? Vad är acceptabelt utifrån ett etiskt perspektiv när det gäller såväl 

artisters image som livsstil? Vilka ställningstaganden måste man som musiklärare göra? Är 

det OK att låta eleverna välja en låt som är mycket populär och som fungerar utifrån ett 

ensemblespelperspektiv, men där budskapet anspelar på sexualitet eller våld?  Att upplevelse 

befäster kunskap är sant, men är det samma sak som att säga att ”ändamålet helgar medlen”? 

Om den populäraste låten är bästa tänkbara ensemblelåt för att nå största möjliga 

instrumentala utveckling, men samtidigt har ett tveksamt budskap vad gäller livsstil, vilket 

skall då få styra? 

8.2 Kulturarvet 
Risken är att om man tar in mycket populärmusik i musikämnet så är det svårt att visa på 

något annat, eftersom man som musiklärare är ’”rädd” för att eleverna skall tappa intresset för 

ämnet och att man skall bli mindre populär och därför hellre undviker att undervisa i detta, 

(exempelvis det historiska arvet eller musikteori, notläsning, mm). 
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Att undervisa i musik med populärmusik som utgångspunkt är inte av alla alltid uppskattat. 

Kommentarer som att eleverna förlorar den sångskatt och de fina visor som alltid funnits i 

skolmusiken är något som vi under åren fått höra under uppbyggnaden av Sandsbromodellen. 

Vad är då sångskatten? Vad är då musikhistoria? Ofta har de kritiserande personerna sin egen 

skolgång som referensram och hänvisar till de sånger som de fick lära sig. Alice Tegnér 

(1864-1946) får man inte hoppa över och inte heller Evert Taube (1890-1976). Men, då de 

mot Sandsbromodellen kritiserande personer gick i skolan var dessa kompositörer fortfarande 

aktuella och fortfarande verksamma. Idag har en ny musikhistoria skrivits. Populärmusiken 

och dess ursprung från framför allt 1950-talet är enligt oss idag en stor och viktig del i det 

kulturarv vi skall förmedla till eleverna. Var ifrån kommer elevernas musik? Varför låter den 

som den gör? När vi arbetat med musikhistoria är det framförallt detta vi lyft fram och arbetat 

med. Hur gammalt skall något vara för att kallas ”historia” eller ”gången tid”?  

När det gäller visor så förnyas även de hela tiden. De visor som sjöngs för femtio år sedan var 

ofta skrivna av Alice Tegnér, men idag är visskatten bestående av sånger från bland andra 

Astrid Lindgren och Georg Riedel. Självklart skall inte allt gammalt tas bort, men det kan inte 

få samma utrymme som förr. Detta är en utveckling som vi inte kan blunda för. Samhället 

förändras, och skolan kan inte annat än att följa med. Vissa saker kommer att försvinna, men 

vi måste även se till det nya som hela tiden utvecklas. Ju flera nya saker som kommer desto 

mer ”historia” skapas i samma ögonblick. 

8.3 Motivation och engagemang 
Att ha ett mål med musicerandet, en morot att se fram emot är något som såväl Stålhammar 

som Sandsbromodellen ser som oerhört viktigt för elevernas engagemang i processen. För att 

tydliggöra detta gör vi ofta en parallell till idrottens värld. Att spela musik i grupp utan att ha 

en uppspelning att se fram emot är samma sak som att träna fotboll i ett lag utan att ha en 

match att se fram emot. Vi är övertygade om att detta skulle leda till att eleverna/spelarna 

efter ett tag tröttnade och slutade spela. Detta är något vi uppmärksammat bland de elever 

som lämnat Sandsbro skola efter årskurs 6. Elever som utvecklat en färdighet och 

förtrogenhet på sitt instrument bildar ofta band med kompisar, men när de inte längre har 

drivande handledare/musiklärare till hjälp, eller något givet mål att se fram emot rinner 

projektet tyvärr ofta redan efter någon termin ut i sanden.  

 

Att göra som vi på Sandsbro skola gjort; nämligen införa ett tävlingsmoment som del i denna 

musikaliska redovisning blir då och då ifrågasatt. Argumenten mot detta tävlingsmoment är 
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ofta att eleverna som inte vinner känner sig dåliga och tappar självförtroende. Vi som 

musiklärare har märkt att detta tävlingsmoment är något som ytterligare motiverar och 

inspirerar eleverna till att lägga ner den där lilla extra tiden på att öva på sitt solo eller träna in 

de perfekta dansstegen. Vi har även undersökt detta vid tidigare utvärderingar bland eleverna 

och en stor majoritet vill behålla tävlingsmomentet i musikfestivalen. Hur kan debatten om 

tävling i musik vara så känslig? Samma personer som tycker att eleverna som blir utan pris 

tappar självförtroendet, kommenterar aldrig de prisutdelningar som sker inom skolidrottens 

tävlingar. Där kan samma elev efter skolmästerskapet i friidrott gå fram och hämta pris efter 

pris i gren efter gren utan att någon reagerar. Hur kan det komma sig? Är de ”förlorande” 

eleverna mer toleranta för denna tävlingsform bara för att det är i idrott och att man där alltid 

har tävlat? I vårt fall tävlar vi inte för tävlandets skull, utan för att motivera och inspirera 

eleverna till vilja öva och anstränga sig för att kunna prestera det där lilla extra som kan 

betyda så mycket för helhetsresultatet. 

 

En fördel med ensemblespel som arbetsform som vi ser som oerhört stor är möjligheten för 

eleverna att kunna spela tillsammans oavsett kunskapsnivå. Elever med t ex 

inlärningsproblem, läs- och skrivsvårigheter får ofta specialundervisning och får i mindre 

grupper känna känslan av att lyckas, och därigenom växa som personer. Skillnaden i 

musikundervisningen är att eleverna får möjligheten att lyckas tillsammans med resten av 

klasskompisarna. Alla elever är medvetna om den lilla delens betydelse för resultatet av 

helheten, och därför ses ingen som mindre värd. I ensemblemomentet ser vi också en tydlig 

utveckling av social kompetens bland eleverna. Även ansvarstagandet blir en naturlig del av 

processen. I och med medvetenheten för varje liten dels betydelse för slutprodukten tar den 

enskilde eleven ett större ansvar för att klara av sin del av uppgiften.  

8.4 Målen för musik 
Målen för musikämnet är mycket öppet formulerade i kursplanerna. Det ges stor frihet för 

musikläraren att själv tolka och lokalt sätta upp mål för sin undervisning. Är detta enbart på 

gott eller kan det finnas en baksida? I det första av uppnåendemålen i årskurs 5 står det att 

eleven skall kunna deltaga i unison sång. Vi ställer oss frågande till om detta är ett 

kunskapsmål? I vilket annat skolämne är termen deltaga ett kunskapsbegrepp? En jämförelse 

med ämnet svenska visar att detta ämne i uppnåendemålen för samma årskurs genomgående 

talar om att eleven skall kunna producera, läsa med flyt, och kunna tillämpa de vanligaste 

reglerna för skriftspråket. Det är till skillnad från målen i musik rakt igenom tydligt mätbara 



 54 

kunskapsmål. I och för sig kan de i kursplanen för musik öppet eller som vi ser det luddigt 

formulerade målen ge stora friheter för musiklärarens skapande av lokal kursplan, men vad 

händer i dessa nedskärningstider med krympande timplaner för ett ämne som samtidigt skall 

genomsyra all annan undervisning? Eller om skolledningen inte längre vill satsa på 

musikämnet och inte längre anser sig ha råd med en musiklärare på skolan. Det behövs inga 

stora resurser för att uppnå de befintliga nationella målen, och knappast de välutrustade 

musiksalar som Stewe Gårdare förespråkar. Deltaga i unison sång kan uppnås bara genom att 

klassen tillsammans sjunger ”ja må han leva”. Är detta en rimlig nivå för 

musikundervisningen? Inte enligt oss. En tanke om varför målen i musik ser ut som de gör är 

att de medvetet är så pass lågt ställda och att de skall kunna uppnås oavsett vilka resurser som 

satsas i musikämnet ute i de olika kommunerna. Musikämnets status är väldigt olika från 

skola till skola, och det satsas olika mycket resurser i ämnet. Detta samtidigt som eleven har 

rätt till en likvärdig utbildning i skolan oberoende var och vilket skola man går i.  

Bör inte detta också gälla ämnet musik? 

8.5 Metoddiskussion 
När resultaten från de tre musiklärarna samt från Sandsbromodellen hade sammanställts och i 

nästa fas skulle analyseras, noterade vi att lärarnas tankar och åsikter gentemot studiens 

litteraturgenomgång överensstämde förhållandevis väl. Konsekvensen av detta var att 

dynamiken inte blev vad vi hade hoppats på. En tänkbar orsak till detta är att vi, efter en av 

lärarnas önskemål, beslutade oss för att göra en öppen enkät istället för intervjuer. 

Förmodligen kunde djupintervjuer ha givit oss mer ingående svar samt en bättre insikt i 

lärarnas tankar och resonemang kring musicerandet. 

Att göra denna studie har varit mycket intressant. Källan till vår inspiration har till stor del 

grundats på att vi i vårt yrkesverksamma liv befunnit oss mitt i denna undersökning. Detta har 

på flera sätt varit till hjälp, samtidigt som det också varit en svårighet att hantera. Att objektivt 

granska det arbetssätt vi byggt upp och dagligen arbetar med är ingen enkel uppgift. Det är 

troligt att omedvetet subjektiva värderingar och ställningstaganden har påverkat forskningen i 

någon form. Liknande problem kan ha uppstått då våra elever besvarade enkäten, då de kan ha 

uppfattat oss som sina musiklärare i första hand och som forskare i andra. Troligtvis har 

bilden av oss som sina lärare påverkat hur de har besvarat enkäten och att de till viss del 

svarat på det sätt som de tror att vi vill att de skall svara. Huruvida detta resonemang i 

realiteten stämmer eller inte är givetvis omöjligt att svara på, men vi anser ändå att det är av 

vikt att det ändå lyfts fram till diskussion.  
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10 BILAGOR 
 

10.1 Utrustning i musiksal enligt Stewe Gårdare64 
� 15 gitarrer 
� 15 balalajkor eller ukeleler 
� 1 elbas med förstärkare 
� 2 elgitarrer med förstärkare 
� 1-5 synthar eller keyboards med förstärkare 
� Piano eller flygel 
� 25 klangspel (små) för melodispel 
� Xylofoner (stora) 
� Tonstavar (stora), tonboxar av olika storlek 
� 25 blockflöjter 
� 1 trumset 
� 1 par congas 
� 5 bongos 
� Handtrummor 
� Tamburiner 
� Maracas 
� Trianglar 
� Claves 
� Ett antal udda instrument med spännande ljud bör också finnas. 
� Fiol, klarinett, tvärflöjt, trumpet och ett dragspel är också användbara instrument, som 

man kanske kan få låna av musikskolan. 
� En musikdator med synt, sequenser och skrivare bör höra till grundutrustningen 
� Använd också elevernas egna instrument som de tar med till lektionerna. 
� En förstärkaranläggning med mixer och några mikrofoner är en stor tillgång. Då kan 

man förstärka vissa tonsvaga instrument eller sjunga till en klassorkester. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                
64 Gårdare, Stewe, (1992) s 49 
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10.2 Intervjufrågor till de olika musiklärarna 
 
� Hur ser din musikaliska bakgrund ut? (Bekanta instrument, genre, utbildning) 
 
� Hur ser Du (musikläraren) på begreppet musicerande inom musikämnet?  

(Vilken betydelse/vikt har det?) 
  

� Hur ser de materiella förutsättningarna ut för musicerande på Er skola? 
 

� Hur ser de personella förutsättningarna ut för musicerande på Er skola?  
(personal, musiklärare) 

 
� Hur ser de lokalmässiga förutsättningarna för musicerande ut på Er skola? 
 
� Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för musikundervisningen på er skola? 

 
� Hur ser de organisatoriska förutsättningarna för musicerande ut på Er skola?  
 
� Hur ser du på de befintliga styrdokumenten gällande musik och framförallt 
”musicerande”? 

 
� Hur många minuter musik i veckan har era elever? 

 
� Hur stora grupper har ni i musik? 

 
� Hur stor del av musikundervisningen utgörs av musicerande? 

 
� På vilket sätt arbetar Ni med musicerande i undervisningen?  

(metod, enskilt, i grupp etc.) 
 

� Vilket material använder Ni er av vid musicerande på er skola? 
 

� Vilket elevinflytande finns när det gäller musicerandet? 
 

� Vilka mål har Du med musicerandet i undervisningen? 
 

� Hur utvärderar du din musikundervisning 
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10.3 Elevenkät formulär 
 

Jag går i årskurs:______ 

Jag är: Pojke Flicka 

 

 

1. Vad tycker du om musikundervisningen på Sandsbro skola?   

Mycket tråkig  Ganska tråkig Okej Ganska rolig              Mycket rolig     Vet ej 

 

Förklara varför du tycker som du gör:_________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

2. Vad tycker du om att ni får lära er att spela instrument på musiklektionerna? 

Mycket dåligt  Ganska dåligt Okej Ganska bra              Mycket bra     Vet ej 

 

Förklara varför du tycker som du gör:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Vilket instrument tycker du är roligast att spela?  

Trummor elbas keyboard elgitarr sång annat instrument:____________ 

 

 

 

 

 

4. Sjunger eller spelar du något/några instrument på fritiden?  

 Nej Ja 
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5. Vad tycker du om att alla elever får chansen att spela i rockensemble på 

musiklektionerna? 

Mycket dåligt  Ganska dåligt Okej Ganska bra              Mycket bra     Vet ej 

 

Förklara varför du tycker som du gör:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 6. Hur tycker du det är att spela/sjunga tillsammans med andra elever på musiklektionerna? 

Mycket tråkigt  Ganska tråkigt Okej Ganska roligt             Mycket roligt     Vet ej 

 

Förklara varför du tycker som du gör:_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

7. Hur känns det att stå på scenen i musiksalen och spela inför klassen? 

Bra Dåligt 

 

Förklara varför du tycker som du gör:_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

8. Vad tycker du om att Sandsbro skola har en egen musikfestival?  

Mycket dåligt  Ganska dåligt Okej Ganska bra              Mycket bra     Vet ej 

 

Förklara varför du tycker som du gör:_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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 9. Hur känns det att stå på scen och spela inför en fullsatt Katedralskola?  

Bra Dåligt 

 

Förklara varför du tycker som du gör:_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

10. Är det något som du skulle vilja förändra i musikundervisningen? 

Ja Nej 

Förklara varför du tycker som du gör:_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

11. Berätta hur du tycker att musiklärarna är på musiklektionerna 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

13. Får du den hjälp du behöver av musiklärarna? 

Ja Nej  

Förklara varför du tycker som du gör:_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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14. Har du som elev möjlighet att vara med och bestämma om musikundervisningen? 

Ja Nej 

Förklara varför du tycker som du gör:_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

15. Vad är roligast i musikundervisningen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Vad är tråkigast i musikundervisningen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

17. Hur har samarbetet fungerat i er popgrupp? 

Dåligt Bra 

Förklara varför du tycker som du gör:_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

18. Lyssnar du på vad de andra spelar i gruppen? 
Ja Nej 

 

19. Har du lärt dig något när ni har fått prova olika instrument? 
Ja Nej 
 

Om svaret är ja, Vad har du lärt dig?_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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20. Har du lärt dig något under tiden ni har övat med er popgrupp? 
Ja Nej 

Om svaret är ja, Vad har du lärt dig?_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

21. Hur fungerar det för dig att läsa ackord till en overheadstencil? 
 
Dåligt Bra 
Förklara varför du tycker som du gör:______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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10.4 Resultat av elevenkät  
 
 
Fråga 1 
Vad tycker du om musikundervisningen på Sandsbro skola? 
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Kommentarer: 
 
Positivt 
Tycker att det är roligt att få lära sig spela instrument. 43 
Det är kul eftersom vi har så bra musikundervisning och musiklärare 25 
Jag gillar musik 19 
Kul/roligt att spela/sjunga i band 13 
Jag tycker att det är mycket roligt för att vi/ni hittar på så mycket t ex Exclusive Sandsbro 
music Festival.  12 
Man lär sig mycket och det är extra roligt när det låter bra.  4 
Det är jättekul att få känna hur det är att stå på scen. 4 
Vi har bra instrument 4 
Man lär sig mycket och så är det en fin musiksal. 3 
För att vi får spela i grupp och vi får lära oss alla instrument. 3 
Vi gör roliga saker 3 
För det är roligt att kunna visa andra hur duktig man är. 2 
Vi får spela det vi själva lyssnar på. 2 
Fastän musik inte är mitt favoritämne är det ganska kul ändå. 2 
Det är ganska roligt att samarbeta och att få lära sig ett solo. 1 
Andra skolor har det inte lika bra 1 
Roligt att spela trummor 1 
 
Neutralt 
Det beror på vad vi gör 
 
Negativt 
Jätteroligt men orättvist att en del är med i 6 grupper och en del bara i en 2 
Det finns inget instrument jag gillar jättemycket. 1 
Det är stimmigt och pratigt 1 
Högt ljud, men bra 1 
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Fråga 2 
Vad tycker du om att ni får lära er att spela instrument på musiklektionerna? 
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Kommentarer: 
 
Positivt 
Det är kul att spela 36 
Det är bra, man kan få nytta av det i framtiden. 26 
Man får ju lära sig 22 
Roligt 6 
Det inte så många skolor som har det så bra på musiken 4 
Jag har lärt mig mycket och det är väldigt roligt 4 
För att då kan man göra ett eget band med kompisarna 4 
Fler skolor borde få göra det 3 
Det är jättebra att man får spela instrument och det finns så många olika att välja på. 3 
Ganska bra 1 
Gitarr 1 
Trummor 1 
Bra att få testa alla instrumenten 1 
Bra till musikfestivalen 1 
Kul att lära sig olika låtar 1 
 
Neutralt 
Jag gillar inte att spela instrument fast sjunga är kul och keyboard. 1 
Det är väl rätt så kul, fast lite svårt. 1 
Man har ju bara gjort det man skulle göra i musikfestivalen men det är ju helt okej=) 1 
 
Negativt 
Vi lär oss bara spela samma instrument 1 
Okej, jag gillar inte att spela bara sjunga. 1 
Man kanske inte får göra det man vill 1 
Jag är inte så musikintresserad 1 
Några stör 1 
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Fråga 3 
Vilket instrument tycker du är roligast att spela? 
 
Vi har funnit denna fråga ointressant för vår studie. 
 
 
 
 
 
 
Fråga 4 
Sjunger eller spelar du något/några instrument på fritiden? 
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Fråga 5 
Vad tycker du om att alla elever får chansen att spela i rockensemble på 
musiklektionerna?  
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Kommentarer: 
 
Positivt 
Bra att alla får spela 31 
För att alla lär sig spela ett eller flera instrument. 22 
För att alla får samma chans och möjlighet att lära sej!, 14 
Roligt att spela i en grupp 12 
Roligt 12 
Alla tycker att det är kul 8 
Kul att få känna hur det känns att stå på scen. 5 
Det är roligt samtidigt som man lär sig 3 
Man lär sig spela med andra 3 
Man känner sig lite som en popstjärna. 2 
För det var jättekul och häftigt. 1 
Det är roligare att spela i grupp än ensam.  1 
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Det är bra eftersom att det kan vara nyttigt att få träna om man vill satsa på musiken. 1 
Alla får spela även om vissa inte är lika bra 1 
Man lever upp mer med musike 1 
Man får visa vad man lärt sig 1 
 
 
Fråga 6 
Hur tycker du att det är att spela/sjunga tillsammans med andra elever på 
musiklektionerna? 
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Kommentarer: 
 
Positivt 
Det är kul att spela som ett band med andra.  32 
Det är bra/roligt 24 
För det är roligare att göra det med andra än själv.  8 
Det är bra att man får lära sig spela med andra också. 6 
Man lär sig mycket.  5 
För att man gör någonting tillsammans.  4 
Man får se vad de andra kan och har lärt sig. 3 
Roligt, Jag lär mig lite av andras fel också.  2 
Det låter bättre när fler spelar tillsammans 2 
Man klarar inget helt själv 1 
Bra samarbetsövning 1 
Man får visa vad man går för 1 
Jag älskar musik 1 
Det är lättare när man vet hur de andra sjunger.  1 
Om man gör det kanske man kan bilda ett band när man blir större.  1 
Det är rätt kul men jag gillar inte att sjunga. 1 
 
Neutralt 
Ibland roligt, ibland inte 1 
 
Negativt 
Men jag tycker det är roligare att sjunga själv. 2 
Ibland blir det konflikter 1 
Det kan också vara irriterande om någon/några spelar fel hela tiden.  1 
Tråkigt att sjunga 1 
Ibland kan det vara lite tråkigt 1 
Jag gillar inte att spela/sjunga tillsammans 1 
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Fråga 7 
Hur känns det att stå på scenen i musiksalen och spela inför klassen? 
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Kommentarer: 
 
Positivt 
Det är roligt att spela inför andra/stå på scen 35 
Det är roligt 21 
För det är så roligt när man får visa hur bra man är på att spela och sjunga. 12 
Kul, men lite pirrigt 11 
Det är inte pirrigt längre 3 
Det är roligt ibland med lite publik så man är förberedd för större publik 3 
Det blir inte pinsamt eftersom man känner de i klassen 3 
Man får mer självförtroende 2 
Man känner sig stor och duktig 1  
Man blir mer självsäker 1 
Bra, men inte själv 1 
Först vill man inte, sen är det jättekul 1 
Man känner sig som en popstjärna 1 
Kul att få uppmärksamhet 1 
Det är okej 1 
Härlig känsla 1 
Det är coolt 1 
 
Neutralt 
Det är inget märkvärdigt 1 
Kanske lite nervöst 1 
Det är kul ibland 1 
 
Negativt 
Man är rädd för att göra fel 2 
Vill inte sjunga själv 1 
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Fråga 8: 
Vad tycker du om att sandsbro skola har en egen musikfestival? 
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Kommentarer: 
 
Positivt 
Det är jätteroligt att uppträda iför publik 32 
Roligt att ha en egen musikfestival 28 
Det är roligt att spela på en stor scen för andra skolor 9 
För man visar vad man kan för fler personer 8 
Kul för att släkten och föräldrarna får se 6 
Det är både roligt och spännande det är nästan inga andra som har en egen musikfestival 5 
För att det är kul att ha något att sträva/se fram emot 5 
Man får känna hur det känns 5 
Det roligaste på hela året 4 
Roligt att lära sig en eller flera låtar 4 
Det är häftigt 3 
Coolt att ha en egen musikfestival 3 
Vi får lära oss hur det är att vara riktig pop/rockidol 2 
Det bästa på skolan. Affischer, DVD, man känner sig som en superstar! 1 
Man får en chans att vara stjärna varje år 1 
Jag vill ha musikfestival varenda dag 1 
Det bästa jag vet! 1 
Jag vill inte lämna skolan, i alla fall inte musiken 1 
Det är kul att höra de andra klasserna spela 1 
Det är nog det alla på skolan ser fram emot, för det är riktigt, riktigt kul! 1 
Det är roligt för både de som är med och för de som tittar på 1 
Det är roligt för att visa att Sandsbro skola är snäppet bättre än alla andra! 1 
 
Negativt 
Man borde ha musikfestivalen 2-3 gånger när vi övat så mycket 1 
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Fråga 9 
Hur känns det att stå på scen och spela inför en fullsatt Katedralskola? 
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Kommentarer: 
 
Positivt 
Roligt men pirrigt 34  
Det är bra/roligt   28  
Roligt att spela inför publik 9 
För att då får man visa sina talanger 7 
Det är coolt 3 
Kul för alla applåderar och visslar 3 
Det är kul och häftigt 3 
Det är spännande 2 
Jag älskar att stå där.  
Det är roligt att spela där det är så stort 2  
Man känner sig som en stjärna 2 
det är verkligen kul att stå på scen, 2 
Det är bara SÅ kul, man har alla ögon på sig! 1 
Det är lätt. 1 
Det är jätteroligt att spela på Katedral 1 
Det känns som man har ett eget band 1  
För man lär sig att inte vara nervös 1 
Man gör alltid sitt bästa 1 
 
”Först var man jättenervös, men när man hade sjungit ville man bara göra det igen. Jag 
längtar tillnästa musikfestival” tjej i år 4 
 
Neutralt 
Pirrigt, Kan ej förklaras 
 
Negativt 
Jag har stor scenskräck 1 
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Fråga 10 
Är det något som du skulle vilja förändra i musikundervisningen? 
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Kommentarer: 
 
NEJ 
Jag tycker musikundervisningen är bra som den är 88 
 
JA 
Ja, att varje klass får två musiklektioner i veckan 1 
Jag tycker man ska få lära sig mer instrument 1 
Fler priser 1 
För kort övning till skolavslutningen 2 
Att alla får spela i lika många låtar i alla fall två var.  2 
Fler musiklärare1 
Att vi varierar lite mer 1 
Fler musikrum med instrument 1 
Få mer valfritt 1 
Lägre ljudvolym 1 
Det finns alltid något 1 
 
 
Fråga 11 
Berätta hur du tycker att musiklärarna är på musiklektionerna? 
 
Svar: 
 
Positivt 
Väldigt bra 55 
Snälla 23 
Dom är bra för att dom undervisar bra 19 
De kan mycket och kan alla instrument 10 
Hjälpsamma 10 
Roliga 8 
Dom är bra, dom berättar en gång till hur man ska göra om man inte fattar 6 
Stressade men bra 6 
De lyssnar på oss när vi vill något eller vi vill ändra på något 5 
Lagom stränga 2 
Dom förstår hur det är och hjälper till 1 
Om man undrar något får man hjälp och dom kommer med bra musikförslag till festivalen 1 
Dom hjälper till när man behöver, och vill verkligen att vi ska spela 1  
Dom har tålamod 1 
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Alla får spela 1 
De är bäst 1 
Det är bra att de säger till om man gör fel 1 
 
Negativt 
Kanske lite för stressade ibland 8  
Ibland lyssnar de inte 1 
Alla får inte spela lika länge 1 
De tycker olika ibland 1 
 
 
(Fråga 12  –  Finns inte) 
 
 
Fråga 13 
Får du den hjälp du behöver av musiklärarna? 
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Kommentarer: 
 
Positivt 
Om jag frågar något får jag alltid hjälp 47 
Jag/alla får hjälp om det behövs 17 
Oftast 8 
Det är bara att höja rösten så kommer dom i 200 km i timmen. 1 
 
Neutralt 
Ibland 
 
Negativt 
Inte alltid. Ibland stressar han igenom allt 6 
Nej, jag har ju inte lärt mig något fast det kanske är jag som är glömsk 1 
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Fråga 14 
Har du som elev möjlighet att vara med och bestämma om musikundervisningen? 
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Kommentarer: 
 
Positivt 
När vi väljer låtar till musikfestivalen 33 
Ja, för dom lyssnar också på vad vi tycker i gruppen. 15 
Lite/Ibland/lagom 12 
Man får bestämma instrument 11 
Vi får bestämma 7 
Om Tobbe eller Göran behöver hjälp med något är jag alltid där 1 
Ja, det är ju mycket roligare att sjunga Kelly Clarkson än Bä bä vita lamm! 
 
Neutralt 
Vet ej 3 
 
Negativt 
Lärarna bestämmer 6 
Inte vad jag vet 1 
De har ofta bestämt sig hur det ska låta 1 
Vi får inte det 1 
 
 
Fråga 15  
Vad är roligast i musikundervisningen? 
 
Svar: 
Ensemble 47 
Instrument 34 
Sång 22 
Öva till musikfestivalen 16 
Musikfestivalen 13 
Att spela 13 
Allt är lika roligt 10 
Stå på scen 3 
Att man lär sig nya saker 1 
Lärarna 1 
Olika 1 
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Fråga 16 
Vad är tråkigast i musikundervisningen? 
 
Svar: 
Positivt 
Inget är tråkigt 49 
Det mesta är kul 1 
När det är slut 1 
Att det är för kort tid 1 
 
Neutralt 
Vet ej 11 
Att vänta, fast det är ju självklart att man måste.   
 
Negativt 
Att sjunga 20 
När vi spelar gitarr framför en overhead 15 
Att vänta 9 
Musikprov 8 
Genomgångar 4 
Bas 3 
Trummor 2 
Instrument 2 
Keyboard 2 
Att träna/öva 2 
När ingen lyssnar. 2 
Att man inte får vara med i fler än en grupp 1 
Att inte spela 1 
Spela ensam för klassen 1 
 
 
Fråga 17 
Hur har samarbetet fungera i er popgrupp? 
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Kommentarer: 
 
Positivt 
Det har gått väldigt bra 32 
Vi samarbetar bra/Vi kom överens 22 
Alla lyssnar på alla 5 
Alla i gruppen har varit positiva 5 
Vi är schyssta mot varandra 4 
Vi är kompisar 2 
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Alla hjälper till 2 
Vi spelar bra ihop 2 
Alla vill lära sig så det är roligt att träna och så 1 
Det var kul 1 
 
Neutralt 
Vet inte 5 
Vi var kanske inte överens men det löste sig 2 
Ganska bra 2 
Det gick bra med namnet och kläderna men dansen var svår 1 
Först dåligt, sen bra 1 
 
Negativt 
Alla samsades inte om låten 2 
Vi hade inte bestämt med killarna vad vi skulle ha på oss 1 
Killarna gnäller hela tiden 1 
Vissa spelade fel hela tiden 1 
En del har varit lite sura 1 
 
 
 
 
Fråga 18 
Lyssnar du på vad de andra spelar i gruppen? 
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Fråga 19 
Har du lärt dig något när ni har fått prova olika instrument? 
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Om svaret är ja, vad har du lärt dig? 
 
Svar: 
Ackorden på instrumenten 37 
Instrumenten 24 
Trumspel och olika takter 22 
Gitarr 19 
Bas 15 
Keyboard 12 
Allt 6 
Utvecklat sången 3 
Jag har lärt mig mycket  2 
Förut var jag jättedålig på alla instrument men efter att vi fick öva har jag blivit rätt duktig 2 
Inte så mycket men tillräckligt 1 
 
Fråga 20 
Har du lärt dig något under tiden ni har övat med er popgrupp? 
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Om svaret är ja, vad har du lärt dig? 
 
Svar: 
Positivt 
Att man måste samarbeta för att allt ska fungera som det ska 21 
Ackord 17 
Jag har lärt mig låten 13 
Jag har utvecklat min röst / att sjunga bättre 7 
Jag har lärt mig mycket 7 
Att spela bättre 5 
Uppträda inför publik 5 
Bas 4 
Bättre engelska 3 
Elgitarr 3 
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Att se glad ut och ta i när jag sjunger 3 
Jag lär mig hela tiden 3 
Att få bättre självförtroende och sjunga högre 2 
Att släppa loss/utveckla scenspråk 2 
Ja, man lär sig lite av andras fel tycker jag 1 
Lite mer saker om olika instrument 1 
Trummor 1 
Texten 1 
Keyboard 1 
Man kan lita på dem i gruppen 1 
 
Neutralt 
Vet ej 1 
 
Negativt 
Inget tror jag 3 
Jag kunde redan 1 
 
Fråga 21 
Hur fungerar det för dig att läsa ackord till en overheadstencil? 
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Kommentarer: 
Positivt 
Det är bra / lätt 57 
Det är ganska lätt 7 
Bra, för i tvåan spelade vi mycket gitarr 2 
Man bara tar ju dom ackorden 1 
Bra fast man får öva hemma 1 
Bra, jag är van av kurser 1 
 
Neutralt 
Vet inte 1 
Ibland bra, ibland dåligt 1 
 
Negativt 
Svårt att se 3 
Jag fattar inte 2 
Dåligt för jag är ny och vet inte så mycket 1 
”Dåligt; jag är ingen sån person men jag vill bli för jag ska lära mig spela piano!” 1 
För jag kan inte alla ackord 1 
Ibland vet man inte när man byter 1 
Sådär 1 
De ser konstiga ut 1 
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10.5 Metodik för instrumental- och ensembleundervisning 

Undervisning på gitarr 

Tillvägagångssättet i gitarrundervisningen syftar till att eleven skall förstå varje nytt moment 

som inövas för att sedan själv kunna överföra praktisk verklighet till musikteori.  

 

Steg 1  

Förarbete 

Läraren bör inskaffa en hel eller halv klassuppsättning akustiska gitarrer innan undervisningen 

börjar. (I fallet Sandsbro skola var det inte möjligt att inom budgetens ramar köpa in dessa 

gitarrer. Alternativet för musikläraren var då att själv snickra ihop 27 gitarrer i masonit, 

ersätta strängar med fisklina, fästa dessa på gitarren och markera gitarrens bandstavar med 

hjälp av kraftig blyertspenna.)  

 

Steg 2 

Gitarrundervisningens olika moment: 

1. Läraren tilldelar varje elev en gitarr och har genomgång om gitarrens olika delar, d v s 

huvud, hals och kropp, men också strängar, band, stall och sadel. Därefter förklarar denne 

reglerna för fingersättningen i vänster hand. Varje finger har ett nummer från 1-4. 

 

2. Eleverna får därefter varsitt gitarrhäfte som läraren metodiskt har utarbetat. På varje sida 

finns en sång och bilder som visar olika ackordgrepp med fingersättning. (Overheadstenciler 

fungerar också bra)  

3. Demonstration av hur ett ackord tas på gitarr. Tillvägagångssättet går till så att läraren 

metodiskt förklarar var varje finger ska placeras, t.ex: "Sätt pekfingret på den tredje strängens 

andra band." Läraren kontrollerar därefter att eleverna har förstått genom att de själva får visa 

gitarrgreppet.  
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4. Läraren uppmanar eleverna att iaktta hur gitarrackordet ser ut, så att de därigenom kan få 

en minnesbild. Eleverna släpper sedan ackordgreppet för att sedan själva försöka minnas hur 

ackordet såg ut.  

5. Läraren förklarar för eleverna att det ackord de greppar för tillfället är samma ackord som 

bilden i häftet visar. Eleverna får då själva en möjlighet att jämföra mellan praktisk 

tillämpning och teori.  

6. Eleverna får nu i omvänd ordning själva pröva att ta ett nytt ackord genom att se på en 

ackordsbild i häftet. Under detta moment ser då läraren om eleverna kan överföra teori till 

praktiskt tillämpning. Därefter ombeds eleverna att släppa ackordsgreppet för att sedan 

återigen ta greppet. 

7. Om sången som skall spelas innehåller två ackord ska eleverna under detta moment träna 

sig i att växla mellan ackordgreppen. Läraren visar knep hur man snabbt och enkelt kan byta 

dem emellan. Lämpliga ackord för denna övning är  

A - E7 eller D - A7.  

8. Läraren visar eleverna hur höger hand skall användas för att ackordet skall få en klang. 

Handen kan rytmisera klangen antingen med hjälp av tummen eller pekfingret eller både och. 

Plektrum bör också introduceras för eleverna. 

9. Sången spelas. Under sångens gång ger läraren i god tid anvisningar om när det är dags att 

byta ackord. 

10. Läraren uppmärksammar eleverna på att de själva kan se när de skall byta ackord genom 

att se på sångens ackordanalys. Vidare kan läraren göra eleverna medvetna om vilken taktart 

som sången går igenom att se på noterna. Taktarten avgör hur höger hand skall spela. 
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Undervisning på trummor 
 
Tvåtakt 
 

� I tvåtakt räknar man till två slag i varje takt. 1, 2, 1, 2, 1, 2 osv. 
� På ettan i varje takt slår man på hi-haten samtidigt som man trampar på bastrumman. 
� På tvåan i varje takt slår man på hi-haten samtidigt som man med andra handen slår på 

virveltrumman. 
 
En takt i tvåtakt illustrerat: 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 2                    
 
Fyrtakt 
 

� I fyrtakt räknar man till fyra slag i varje takt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 osv. 
� På ettan i varje takt slår man på hi-haten samtidigt som man trampar på bastrumman. 
� På tvåan i varje takt slår man på hi-haten  
� På trean i varje takt slår man på hi-haten samtidigt som man med andra handen slår på 

virveltrumman. 
� På fyran slår man på hihaten 

    
En takt i fyrtakt illustrerat: 

       1                       2                        3                       4    
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Tretakt 
 

� I tretakt räknar man till tre slag i varje takt. 1, 2, 3, 1, 2, 3 osv. 
� På ettan i varje takt slår man på hi-haten samtidigt som man trampar på bastrumman. 
� På tvåan i varje takt slår man på hi-haten samtidigt som man med andra handen slår på 

virveltrumman. 
� På trean i varje takt slår man på hi-haten samtidigt som man med andra handen slår på 

virveltrumman. 
 

En takt i tretakt illustrerat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1                            2              3 
 
 
Sextakt            
 
 

� I sextakt räknar man till sex slag i varje takt. 1, 2, 3, 4, 5,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv. 
� På ettan i varje takt slår man på hi-haten samtidigt som man trampar på bastrumman. 
� På tvåan i varje takt slår man på hi-haten  
� På trean i varje takt slår man på hi-haten 
� På fyran i varje takt slår man på hi-haten samtidigt som man med andra handen slår på 

virveltrumman. 
� På femman slår man på hihaten 
� På sexan slår man på hihaten 
 
En takt i sextakt illustrerat: 

1                  2                     3                   4                 5               6 



 82 

 
Metodik för ensemblespel 
 

Steg 1    

Förberedelse: Eleverna har redan lärt sig att spela ackorden: D, G, A7, alt: A, D, E7  

Undervisning i trummor: 

1. Läraren sätter sig på en stol i sidoläge framför eleverna, så att inte de olika momenten 

lärs ut spegelvänt. Därefter har läraren genomgång om vad som är höger respektive 

vänster hand.  

 

2. Läraren uppmanar eleverna att lägga höger hand på höger knä respektive vänster hand 

på vänster knä.  

 

3. Nästa steg är att låta eleverna slå två slag i en ”tvåtakt” med höger hand på höger knä, 

samtidigt som de räknar varje slag i kör. 

 

4. Därefter är det dags att också lägga till ett slag i takten med vänster hand på vänster 

knä. Detta slag utförs på taktslag två.  

 

5. Lär eleverna att spela 2/4 takt genom att slå med händerna på knäna. 

 

2. Lägg till höger fot när eleven kan spela i rytm. Vänster fot behöver inte användas. 

Tips: Eleven lär sig snabbare om händerna inte korsar varandra. Det är endast 

trumpinnarna  

som ska korsa varandra. 

 

3. Nästa steg är inlärning av 4/4-takt  
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Undervisning i keyboard: 

1. Lär eleverna att spela kvintackord med tumme och lillfinger. 

 

2. Lär ut ackorden D, G, A alt: A, D, E  

Tips: Märk tangenterna med tonernas namn.  

 

 

Undervisning i elbas: 

1. Lär eleverna att spela på lösa strängar med höger hand: D, G, A alt: A, D, E 

Tips: Dämpa strängarna med tummen mellan varje anslag 

 

2. Utveckla basspelet genom att låta eleverna spela med båda händerna. 

Tips: Prova med att låta vänster hand först trycka ner den tunnaste strängen (sträng G).  

 

Steg 2  

1. Välj ut en enkel sång med några av ovanstående ackord och använd overhead 

Tänk på att ackordväxlingar inte bör vara täta  

Tips: Broder Jakob, Tänk om jag hade en liten apa, He´s got the whole world 

2. Läraren leder gruppen genom att först räkna in och sedan sjunga melodin. 

Tips: Spela långsamt och ropa ackorden i god tid inför varje ackordbyte  

3. Låt eleverna få växla mellan olika instrument. 

4. Dela sedan in klassen i olika grupper där en trummis, basist, gitarr och keyboard ingår 

5. Bygg upp låten genom att plocka in ett instrument i taget 

Tips: Rockensemblen fungerar bättre om man hittar en taktfast trummis  

6. När eleverna är tillräckligt samspelta kan någon eller några av eleverna få sjunga 

7. Svårighetsgraden på låten anpassas efter rockensemblens skicklighet 

8. Kom överens med varje grupp om en låt som de skall öva in. Ta fram ett urval av låtar som  

både är roliga att spela och välbekanta för eleverna.  

Tips: Tänk på att välja tonarter som passar elevernas röstläge. Capo dasto är ett bra 

hjälpmedel  

när vald tonart inte fungerar ihop med de ackord eleverna behärskar.  

Förslag på låtar: Varm korv boogie, Sommarnatt, See you later alligator, Rock around the 

clock,  

No matter what, Love is all around, Breakfast at Tiffany´s, So young m.fl. 
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9. Sätt upp något/några mål med ensembleundervisningen för att hålla intresset vid liv 

Tips: Anordna en musikfestival och bjud in elevernas föräldrar, släktingar och vänner 

10. Öva in låten tillsammans med gruppen 

Tips: Om låten består av flera teman, öva in ett tema i taget. 

11. Ge varje grupp möjlighet till enskild övning 

Tips: Gör ett schema där eleverna kan sätta upp egna övningstider. Motivera eleverna till 

övning inför kommande uppspelning. 

12. Gör musikframförandet till en festlig tillställning  

Tips: Föräldrar brukar ge positiv feedback på musikundervisningen när de får höra sina barn 

spela musik.  

Detta är betydelsefullt för vidareutveckling av musikundervisningen.  

13. Gör utvärdering av kursen med eleverna 

Tips: Elevernas egna tankar och idéer skrivna på papper är förmodligen mer intressant än en 

enkätundersökning. 

När eleverna har nått en viss färdighet och är motiverade kan man som lärare ge eleverna i 

stort sett vilken låt som helst att öva in.  
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10.6 Övningsmaterial inför uppspelning 

 
Inför uppspelning      
       
GITARR Ackordspel A / A7 D E7 Barré Bm 
            
  G Em C Am B7 
            
Spela upp en låt:      
Idas sommarvisa, eller 
svårare      
              
KEYBOARD Ackordspel A D E7 G Em 
            
  C Am B7 Bm  
           

 Melodispel 
C-dur 
skala     

       
Spela upp en låt 
tvåhändigt      
Spanien,         
              
BAS Toner C D E F G 
            
Ev kommentarer: A B F# C# Bb 
            
Spela upp en låt:      
Idas sommarvisa, eller 
svårare      
              
TRUMMOR   2-takt 4-takt 3-takt   
          

  6-takt "Fill in" Övrigt   
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10.7 IUP-underlag för ämnet musik på Sandsbro skola 

Elevens namn:          
Mentorsgrupp:          

          

Musiklärare:          

Datum:        
Elevens attityd till musikämnet:         
          
          
            
        

Förklaringar: S=svårigheter, H=klarar med viss hjälp, E=klarar på egen hand 
        
Moment        
GITARR Ackordspel A / A7 D E7 Barré Bm  
             
  G Em C Am B7  
             
Uppspelad låt:         
Ev. kommentarer         
        
KEYBOARD Ackordspel A D E7 G Em  
             
Ev kommentarer:  C Am B7 Bm   
            
 Melodispel C-dur skala      
         
Uppspelad låt:         
Ev. kommentarer         
        
BAS Toner C D E F G  
             
Ev kommentarer:  A B F# C# Bb  
             
Uppspelad låt:         
Ev. kommentarer         
        
TRUMMOR   2-takt 4-takt 3-takt    
           

Ev kommentarer:  6-takt 
"Fill 
in" Övrigt    

           
ENSEMBLE  Instrument Låt       
Kommentarer:            
Initiativ i gruppen:        

 


