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Bakgrund 

Efter ett antal år som studerande på lärarutbildningen med inriktning musik mot grundskolans 

senare år har vi genom vår verksamhetsförlagda utbildning fått inblick i olika skolors verksamhet 

och vilken funktion musikämnet kan ha i skolan. Dessutom har vår egen skolgång gett oss 

ytterligare aspekter på hur ämnet uppfattas av lärare och elever. Våra sammanlagda erfarenheter 

av vilken funktion musikämnet har i skolan, kan delas in i tre olika perspektiv. Med dessa i 

åtanke baserar vi därför undersökningen på musikämnets funktion som ämneskunskap, lustfylld 

aktivitet och personlig utveckling. Vi tror att denna komplexitet inom musikämnet kan vara ett 

relevant område för såväl lärare som andra intresserade. 

 

I grundskolans kursplan för musik är det i första hand på kunskapsuppdraget det läggs fokus. 

Tydliga mål för olika musikkunskaper såsom sång, musicerande i grupp, musiklyssnande, 

musikhistoria och musikteori finns uppsatta (Skolverket, 2008:44f.). Uppfattningen som vi har 

fått från den verksamhetsförlagda utbildningen är att även musiklärare fokuserar på dessa mål, 

vilket för många lärare är självklart eftersom undervisningen är målstyrd.  

 

Att musikläraren är den som är ansvarig för underhållning såsom luciatåg och skolavslutning 

anses som en självklarhet på alla skolor vi kommit i kontakt med. Detta kan innebära att åtskilliga 

lektionstimmar måste avsättas för att kunna genomföra tillställningarna med bra resultat eftersom 

det förväntas från övriga elever och personal på skolan. Vi tror också att en del lärare ser 

musikämnet som en möjlighet för elever att ”ha lite roligt” som en kontrast till de teoretiska 

ämnena.  

 

Förutom att se på musik i skolan som ett ämne där kunskapsmål ska uppnås eller som ett forum 

för lustfyllda aktiviteter så har vi tagit fasta på en tredje aspekt: musik som redskap för personlig 

utveckling. Det är främst inom detta område som vi själva har haft stor nytta av musikämnet 

under vår skolgång på grundskolan. Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” i 

kursplanen för musik står det att ”Musiken har betydelse för personlighetsutveckling och 

lärande” (Skolverket, 2008:45). I kursplanen läggs det dock inte lika stor vikt vid detta som vid 

kunskapsuppdraget.  
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Ytterligare frågor i anknytning till det här området som kommit upp men som vi valt att avgränsa 

oss ifrån är hur musiken prioriteras i förhållande till andra ämnen. Även samhällets perspektiv på 

musikundervisningen tycker vi är intressant, men är inget som det ges uppmärksamhet åt i denna 

undersökning. Att musikundervisningen är av god kvalitet är en förutsättning för att den ska fylla 

en bra funktion. Detta utgås det från i undersökningen och kommer inte att diskuteras vidare.  

 

Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i denna bakgrund är syftet att undersöka vilken funktion musikämnet har i 

skolan enligt elever och lärare samt att jämföra dessa svar. Undersökningen kommer att göras i år 

9 samt bland lärarna på samma högstadieskola och utgår från följande frågeställningar: 

 

Vad anser eleverna om musikämnets funktion i skolan?  

Vad anser lärarna om musikämnets funktion i skolan? 

Vilka skillnader eller likheter finns det mellan elevers och lärares perspektiv på musikämnets 

funktion i skolan? 

 

Denna undersökning utgår från tre olika funktioner som musikämnet kan ha i skolan: 

ämneskunskap, lustfylld aktivitet och personlig utveckling. Med ämneskunskap menas fakta- och 

färdighetskunskaper inom musikämnet, till exempel musikteori, sång och instrumentspel. Till 

lustfylld aktivitet räknas funktioner som exempelvis: ha roligt, släppa loss eller få en paus från de 

teoretiska ämnena. I detta begrepp läggs även musik som underhållning på skolan såsom 

avslutningskonserter och luciatåg. Tredje begreppet är personlig utveckling som syftar på elevers 

förmåga att lära sig samarbeta, få en bättre gemenskap i klassen, utveckla sina personligheter, 

utveckla sina musiska uttryck och att få utlopp för känslor. 

 

Tidigare forskning 

Det finns inte så mycket litteratur när det kommer till musik som ämneskunskap, detta kopplas 

helt till kursplanen i musik, läroplanen och diskussioner kring dessa. Angående musik som 

lustfylld aktivitet finns det litteratur som berör musik i samband med lek, till exempel Jon-Roar 

Bjørkvolds bok Den musiska människan (2009). Det finns även en del metodböcker och 

läromedel som beskriver hur musiklektioner kan utformas på ett lustfyllt sätt exempelvis 
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Musiklust (1995) av Elisabet Jernström och Siw Lindberg. Det finns också litteratur som berör 

musik och identitet, till exempel Musikk og identitet (1997) av Even Ruud. Detta är något som är 

starkt sammankopplat med personlig utveckling Dock fokuserar denna undersökning på litteratur 

som istället tar upp musikämnets funktion i skolan. Ett exempel på detta är Monica Lindgrens 

avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan (2006), där hon delar in användandet av 

den estetiska verksamheten i fem olika funktioner. Dessa redovisas utförligare i följande kapitel.  
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Musikämnet i skolan 
För att få en djupare förståelse för ämnesområdet inleds kapitlet med en historisk översikt om 

musikämnets funktion i skolan. Vidare redogörs de tre olika perspektiven som ligger till grund 

för vår undersökning om musikämnets funktion i skolan: ämneskunskap, lustfylld aktivitet och 

personlig utveckling. Eftersom musiken också är en del av den estetiska verksamheten i skolan 

kommer även detta område att tas upp. Avslutningsvis presenteras en rapport om de estetiska 

ämnenas roll som också behandlar området.  

 

Musikämnets funktion i skolan ur ett historiskt perspektiv 

Forskaren Bo Emanuelsson belyser musikämnet ur ett historiskt perspektiv i Musik i skolan 

(1990) där han har använt sig av styrdokument och läroböcker. Här följer en kortfattad 

genomgång, utifrån hans perspektiv, av faktorerna som har påverkat musikämnets utformning 

från 1944 och framåt. 

 

1944 utgavs en musikpedagogisk bok, Musikalisk fostran i skolan, av Hjalmar Torell som skulle 

utgöra basen i sångämnet i skolan. Torells huvudtanke var att barnen skulle fostras till musik och 

inte genom musik som var vanligt förekommande tidigare. Han menade också att lust kunde 

väckas hos eleverna genom att utgå från uppgifter som inte är för svåra, men ändå problematiska 

nog för att väcka nyfikenhet (Emanuelsson 1990:14). 

 

Sex år senare, 1950, gav skolkommissionen ut en proposition. Den innehöll bland annat ett 

kapitel angående estetisk fostran. Kommissionen ansåg att folket valde en underhållningsform 

som var av låg konstnärlig kvalité. För att motverka detta ville kommissionen att skolan skulle 

arbeta enligt 1940-års skolutredning där de pekade på att skolan måste stå för att lära ungdomarna 

att njuta av livets sköna i olika former såsom musik. Kommissionen pekade också på vikten av att 

eleverna skulle vara medvetna om ”stilriktningarnas historia” (Emanuelsson 1990:21f.). 

 

Fem år efter skolkommissionens proposition kom en ny läroplan där ämnet sång bytte namn till 

musik för att ge det möjlighet att innehålla fler musikaliska aktiviteter. Att skapa musik började 

nämnas i kursplanen såsom att eleverna skulle hitta på egna melodier, rytmer och enkla komp 

(Emanuelsson 1990:23f.). 
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1962 utgavs ytterligare en ny läroplan, Lgr 62. Efter det präglades dock 60-talet av att utforma 

ännu en ny läroplan, som gavs ut sju år senare, Lgr 69. Den utformades ambitiöst och innehöll 

metodiska arbetsgångar inom musik. Huvudmomenten som beskrivs i målen var desamma för 

Lgr 62 som för Lgr 69: vokal och instrumental musik, musicerande och lyssnande. 

Musikundervisningen skulle enligt Lgr 69 ge eleven ett berikat liv och fördjupa förståelsen för 

musik. Tyvärr följdes inte läroplanen upp med fortbildning, vilket gjorde att lärarna hade svårt att 

arbeta utifrån de moment som hade satts upp. Det gjorde att Lgr 69:s musikhänvisningar aldrig 

riktigt slog igenom bland lärarna (Emanuelsson 1990:32f.). 

 

Något som också präglade musiken i skolan under 60-talet var att LP-skivan ersattes av 

kassettbandet. I 69-års läroplan hänvisades det även till att gärna använda nutida elektronisk 

musik, till exempel av Webern eller Stockhausen. Detta förutsatte att klassrummen skulle vara 

utrustade med musikanläggning, vilket inte var självklart. Läroplanen lade också betoning på 

användandet av ljud, både att skapa och att upptäcka (Emanuelsson 1990:34). 

 

Nästa läroplan utgavs 1980 och Emanuelsson (1990:44) menar att Lgr 80 utvecklades till att bli 

ett blekt och tunt dokument utan metodiska eller pedagogiska hänvisningar till skillnad från Lgr 

69. Det blev också mycket mer ”luddigt” när begrepp som att eleven ska ”utföra – leka – spela – 

träna – studera – läsa – arbeta med – upptäcka – diskutera” (Emanuelsson 1990:44) användes 

utan direkta hänvisningar till hur lärarna skulle arbeta för att nå upp till detta. Han menar att en 

tolkning som kan göras är att detta var en möjlighet för läraren att själv välja arbetssätt i en 

strävan mot decentraliseringen. Inom musiken hänvisade Lgr 80 till rytm, takt, sång och 

musicerande, men inte med lika tydliga förslag och delmål som i Lgr 69.  
 

Vilken karaktär musikämnet ska ha i skolan idag finns förklarat i kursplanen för musik som 

utkom år 2000, detta beskrivs närmare i följande avsnitt.  

 

Musikämnets funktion som ämneskunskap 

Att musikämnet skall innehålla en rad olika ämneskunskaper går att läsa i Skolverkets kursplan 

för musik. Under ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” är det musicerande, i grupp eller enskilt, 

vokalt eller instrumentalt, samt musikskapande som utgör ämnets kärna. Kunskaper om musikens 



 

  8 

grundläggande begrepp och applikation av dessa i musicerande sammanhang är också centrala 

(Skolverket 2008:45). Utöver detta ges det även under rubriken ”Ämnets syfte och roll i 

utbildningen” tydliga direktiv angående vilka kunskaper som ska finnas med i 

musikundervisningen. Exempel på dessa är musiklyssnande, musik som allmänbildning och 

musik i ett historiskt perspektiv (Skolverket 2008:44). 

 

Under rubriken ”Mål att sträva mot” finns ytterligare kvaliteter som eleven ska utveckla. De 

flesta av dessa är kunskaper inom musik såsom instrumentspel, sång, gemensamt musicerande, 

lyssnande, musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel. Även kunskaper om musikens 

funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker finns utsatta. Andra mål är att eleven 

ska lyssna och kritiskt granska musik inom olika epoker och genrer. Att eleven ska kunna 

kombinera musik med andra gestaltningsformer och även kunna använda IT som ett stöd för 

lärande och musicerande är ytterligare exempel på kunskaper som eleven ska utveckla enligt 

strävansmålen (Skolverket 2008:44f.). 

 

Förutom strävansmålen finns det även uppnåendemål i kursplanen. Där baseras kunskaper som 

ska uppnås i år 5 på de kvaliteter som beskrivs både i ”Ämnets syfte och roll i utbildningen” samt 

i ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”. Av uppnåendemålen för år 9 är de flesta målen en 

vidareutveckling av de som sätts upp för år 5, men med mer avancerade kunskaper. Vid 

bedömning av hur väl eleven har nått upp till kunskapsmålen ska hänsyn tas till hur avancerade 

kvaliteter eleven har utvecklat. Dessa finns beskriva i kursplanen som kriterier för de olika 

betygen (Skolverket 2008:46f.). 

 

Det är tydligt att kursplanen för musik till största del fokuserar på olika ämneskunskaper och ger 

klara direktiv kring vad undervisningen ska innehålla, både i form av strävansmål och som 

uppnåendemål. Hur undervisningen ska se ut för att eleverna ska nå upp till dessa mål är inget 

som finns beskrivet. Liksom i Lgr 80 är det upp till varje lärare att tolka kursplanen och lägga 

upp sin egen undervisning.  
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Musikämnets funktion som lustfylld aktivitet 

Att musik fyller en stor funktion som nöjesverksamhet i samhället är allmänt känt, men huruvida 

musik används som lustfylld aktivitet även i undervisningen diskuterar forskaren Monica 

Lindgren i Att skapa ordning för det estetiska i skolan (2006). Hon resonerar kring legitimeringen 

av skolans estetiska verksamhet och menar att verksamheten kan ses ur en rad olika perspektiv 

där lustfylld aktivitet är ett av dem. Detta perspektiv utgår bland annat ifrån värdet av att eleverna 

ska ”ha roligt” och att det bland eleverna finns ett behov av lustfyllda aktiviteter. Ett exempel på 

detta visas i en intervju som Lindgren gjort med en musiklärare där sångglädje används som 

metod för att få alla elever att våga, istället för att lägga fokus på ämneskunskaper som att alla 

ska kunna sjunga korrekt (Lindgren, 2006:107f.).  

 

Ytterligare ett exempel angående lustfylld aktivitet i musikundervisningen hämtar Lindgren från 

en studie av en skola. Där anser lärarna att det är viktigt att se till vad eleverna tycker är roligt för 

att lyckas med den estetiska undervisningen. I musikundervisningen på skolan läggs det därför 

större vikt vid frivillighet än vid den musiska utvecklingen. Vill eleverna inte vara med på något 

moment kan de istället välja något annat utan att det får några vidare konsekvenser (Lindgren, 

2006: 110f.).  

 

Lindgren för även ett resonemang kring lek i samband med lärande: 

 
Med utgångspunkt i exempelvis Vygotskijs utvecklingspsykologiska teorier beskrivs mötet 

mellan det inre och det yttre i lek och fantasi som en estetisk form. Förhållandet mellan 

reproduktion och produktion (kreativitet) ses hos Vygotskij som två aspekter av människans 

medvetande, där den kreativa aktiviteten är nära förknippad med fantasi och lek. (Lindgren 

2006:24) 

 

Även i läroplanen (Lpo94) visas denna koppling mellan lek och lärande under rubriken ”Skolans 

uppdrag”: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” (Skolverket, 

2006:5) Sammanfattningsvis synliggörs alltså lustfylld aktivitet i musikundervisningen främst 

som kopplingen mellan lärande och lek. Detta får en förhållandevis liten del av innehållet i 

styrdokumenten. 
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Musikämnets funktion som personlig utveckling 

Trots att kursplanen i musik till största del fokuserar på ämneskunskaper så läggs även vikt vid 

elevens personliga utveckling. Under rubriken ”Ämnets syfte och roll i utbildningen” förklaras 

det att musiken spelar stor roll för individen. Detta genom att användas som uttryck och 

förmedling av känslor, tankar och idéer samt att kunna användas vid återhämtning, lärande och 

bearbetning av intryck. Musiken i skolan ska få eleven att uppleva att musik kan frigöra och 

stärka identiteten socialt, kognitivt och emotionellt (Skolverket 2008:44). Detta är också något 

som professorn Bertil Sundin resonerar kring i Estetik och pedagogik (2003), men då i 

förhållandet mellan psykoterapi och estetik. Han menar att musikterapi inte bara kan ses som en 

speciell behandlingsform utan även som en strävan inom musikpedagogiken. Ett steg i 

utvecklingen från pedagogik till terapi innebär att undervisningen ska innehålla moment som gör 

att elevers självkänsla stärks (Sundin, 2003:96f.). Även under rubriken ”Ämnets karaktär och 

uppbyggnad” i kursplanen för musik förklaras det att musiken har betydelse för elevens 

personliga utveckling och lärande. Elevens friare och mer personliga uttryckssätt ska få ta plats 

trots musikens korrekta lyrik, metrik och tonalitet, detta för att ge eleven utrymme till utveckling 

av en personlig och estetisk medvetenhet (Skolverket, 2008:45). 

 

Den starka sammankopplingen mellan musikskapande och personlig utveckling är något 

forskaren Tommy Strandberg tar upp i avhandlingen Varde ljud! (2007). Han skriver om hur 

musiken under lång tid använts till att skapa gemenskap. När människor skapar tillsammans i 

grupp är det en övning i social kompetens vilket är en av den skapande pedagogikens viktigaste 

uppgifter när det gäller sociala mål. De skapande arbetsformerna i skolan används för att 

”förändra klassrumsklimat och relationerna mellan lärare och elever och för den fostran till 

samverkan, gemenskap och demokrati som samhälle fordrar” (Strandberg, 2007:346). 

Musikskapande ska även användas som en metod för personlig utveckling. Detta visas i 

kursplanen för musik där ett strävansmål är att eleven ska utveckla förmåga att kunna 

kommunicera tankar och idéer genom eget musikskapande. Eleven ska också utveckla ansvar och 

samarbetsförmåga i det gemensamma musicerandet (Skolverket 2008:44f.). Detta kan även 

kopplas till grundskolans läroplan där det under rubriken ”Skolans uppdrag” står att ”Skapande 

arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” (Utbildningsdep, 2006:5), och att: 
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Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 

och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 

kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna 

sig. (Utbildningsdep, 2006:7) 

 

Således visas det i den tidigare forskningen och i kurs- och läroplanerna att musik kan vara en 

metod både för att utveckla ett personligt uttryck och utveckla social kompetens i 

gruppsammanhang. Det är främst musikskapande som ligger till grund för detta men även 

musicerande i grupp spelar en stor roll.  

 

Den estetiska verksamhetens funktion i skolan  

Den estetiska verksamheten i skolan kan fylla en rad olika funktioner. Monica Lindgren (2006) 

har efter samtal med lärare och skolledare delat in den estetiska verksamheten i fem områden 

med olika syften. Kompensation är ett av dem. Då används verksamheten till att stötta elever som 

behöver någon slags kompensation i undervisningen då de misslyckats i annan skolverksamhet. 

Även genom ”problembarns” behov kan den estetiska verksamheten fungera som en slags 

specialpedagogik men också som terapeutiska inslag i undervisningen. Hon förklarar att i denna 

funktion tas det för givet att estetiska och praktiska ämnen är mindre koncentrationskrävande och 

då kan extra tid i dessa ämnen användas för att hjälpa elever att klara resten av skolarbetet bättre 

(Lindgren, 2006:92f.). 

 

En andra funktion som Lindgren tagit fasta på är när estetisk verksamhet används för att skapa 

balans. Detta syftar på barns behov av omväxling mellan olika aktiviteter under skoldagen. 

Resonemanget bygger på och utgår från balans och helhet inom estetisk, praktisk och teoretisk 

verksamhet (Lindgren, 2006:101).  

 

Skolan kan i den estetiska verksamheten även utgå från värdet av att eleverna ska ”ha roligt” 

vilket går hand i hand med både balans och behov. Här förutsätts det att eleverna har ett behov av 

lustfyllda aktiviteter i skolan och den estetiska verksamheten kan då bli ett forum för detta. 
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”Konstruktionen av estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet innehåller de centrala begreppen 

att ha roligt, glädje samt att våga” (Lindgren, 2006:107). 

 

Ytterligare ett sätt att se på den estetiska verksamheten i skolan är att den ska användas som 

fostran i relation till exempelvis ”goda människor” och ”bra samhällsmedborgare”(Lindgren, 

2006:112).  

 

En sista funktion som Lindgren menar att den estetiska verksamheten kan fylla är som 

förstärkning och integration mellan ämnen. Här syftar skolan till att förstärka elevernas lärande i 

andra ämnen än de estetiska med hjälp av slöjd, musik, hemkunskap, idrott och hälsa eller bild. 

Utgångspunkten är att det blir en högre kvalitet på undervisningen ju fler ämnen som integreras i 

ett tema (Lindgren, 2006:115).  

 

Det kan vara svårt att särskilja alla dessa olika funktioner som musikämnet kan fylla i skolan då 

de ofta flyter in i varandra och då det ena inte behöver utesluta det andra. Lindgrens fem olika 

funktioner: musik som kompensation, balans, lustfylld aktivitet, fostran och förstärkning 

åskådliggör att det finns en komplex bild av vilken roll musiken har i skolan.  

 

Reflektioner kring de estetiska ämnenas roll i skolan 

Hans Ljungbergs rapport Skolan som kulturförmedlare – De estetiska ämnenas roll (1990) 

bygger på en tidigare enkätundersökning från 1984 som handlar om låg- och mellanstadielärares 

attityder till musikämnet. Han har i denna rapport reflekterat mer personligt kring 

undersökningen samt kompletterat med bland annat intervjuer med verksamma lärare. Även 

Ljungberg har valt att dela upp de estetiska ämnenas funktion i skolan, dessa överrensstämmer 

dock inte med Lindgrens: 

 
Musikämnet i skolan – liksom bilden/konsten och andra estetiska ämnen har alla två funktioner: 

en utövande (skapande eller reproducerande) och en betraktande/iakttagande. I den sistnämnda 

kan och bör stoffet fungera som väckare till nyfikenhet på området och inspiratör till egen 

verksamhet eller ännu djupare förståelse. (Ljungberg, 1990:3) 
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Vidare skriver han om synen på de praktiska/estetiska ämnena och diskuterar vilka djupare 

innebörder som läggs i verksamheten. Hela spektrumet från kosmetika1 till nödvändighet listas. 

”Dekoration, förströelse, avkoppling, nöje, nyttig terapeutisk sysselsättning, andliga behov av 

själslig jämvikt, framtida yrkesval” (Ljungberg, 1990:7) är alla ord som räknas upp. Ljungberg 

menar att det i ordet undervisning finns en värdering som inte stämmer överens med en del av de 

uppräknade innebörderna. Samtidigt kan de mycket väl vara berättigade om skolan med säkerhet 

kunde leverera en undervisning som lever upp till samhällets, föräldrars och barns förväntningar. 

Han skriver om de praktiska/estetiska ämnenas karaktär och menar att många betraktar lek, 

improvisation, spontanitet och skapande som trevligt men inte som något nödvändigt 

komplement till övrigt arbete. Konst och musik är något som i samhället står högt, således frågar 

sig Ljungberg varför dessa ämnen i skolan blir så nedvärderade. En anledning kan vara att 

ämnena omfattar så mycket kultur som är världslig och andlig och att detta är svårhanterligt i ett 

brett pedagogiskt sammanhang (Ljungberg, 1990:7f.).  

 

Sammanfattning  

Musikämnet i skolan som från början endast innefattade sång kom alltså att utvecklas till att även 

innehålla musicerande genom instrumentspel. Senare lades också vikt vid att eleverna skulle 

kunna skapa egen musik. Än idag ligger dessa olika områden delvis till grund för 

musikundervisningen då den aktuella kursplanen baserar många av målen på olika 

ämneskunskaper. Lustfylld aktivitet i musikämnet kopplas i den tidigare forskningen starkast till 

sambandet mellan lärande och lek, detta samband går även att finna i Lpo94. Utöver 

kunskapsmålen finns det ytterligare mål i kursplanen för musik som har tydligast anknytning till 

den personliga utvecklingen, dock får dessa inte lika stor fokus. Det har även gjorts tidigare 

undersökningar kring musikämnet. En av dem ser på den estetiska verksamhetens olika 

funktioner i relation till skolan i helhet medan den andra fokuserar på musikämnets innehåll och 

attityder till ämnet. 

 

 

 
                                                            
1 Med kosmetika menas här en typ av verksamhet som är ytlig och tillfälligt förskönande. 
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Metod 
Denna undersökning har utförts med hjälp av enkäter och har sedan kompletterats med en 

efterföljande gruppintervju; den kombinerar således kvalitativa och kvantitativa metoder. I 

kvalitativ forskning fokuseras det mer på ord än på siffror. Alan Bryman (2002:249f.) menar 

också att drag som kännetecknar kvalitativ forskning är förhållandet mellan teori och praktik där 

det här ligger en induktiv syn till grund, alltså att det dras allmänna slutsatser ur det enskilda. 

Kvalitativa studier är också tolkningsinriktade vilket innebär att en tolkning görs av en social 

verklighet. Slutligen har kvalitativ forskning också en ontologisk ståndpunkt vilket innebär att 

”sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer och inte av företeelser som finns 

’där ute’” (Bryman, 2002:250). Kvantitativ forskning är däremot mer inriktad på insamling av 

numeriska data och utgår från att verkligheten är objektivistisk. Här är relationen mellan teori och 

forskning deduktiv, alltså dras enskilda slutsatser ur det allmänna (Bryman, 2002:77).  

 

Datainsamling 

Eftersom undersökningen har för avsikt att både ta reda på vad elever och lärare anser om 

musikämnets funktion, och att sedan göra en jämförelse mellan dessa resultat, baseras den på 

enkäter. Enkäten (se bilaga 1 och 2) består av 15 olika alternativ till varför eleverna har musik i 

skolan. 10 av dem ska rangordnas från 1 till 10, där 1 är det högst prioriterade. Detta för att de 

som svarar på enkäten ska tänka till och verkligen prioritera de alternativ som är viktigast för 

dem.  

 

Enkäten bygger på de tre olika perspektiv på musikämnets funktion i skolan som denna 

undersökning utgår från: ämneskunskap, lustfylld aktivitet och personlig utveckling, där fem 

alternativ kopplas till varje perspektiv. Detta är dock inget som förklaras i enkäten eftersom 

respondenterna inte ska styras i någon riktning.  

 

En diskussion med lärare och elever kring resultatet av enkäten är av vikt för att få ett mer 

djupgående analysmaterial. Därför har enkäten följts upp med en intervju av en elevgrupp på fem 

personer. Fortsättningsvis kallas denna för vår ”fokusgrupp”, vilket hämtats från Bryman 

(2002:324f.). Han förklarar begreppet som en slags gruppintervju där det finns flera deltagare 

och där frågorna som tas upp rör ett relativt avgränsat område. I detta fall är det enkätresultatet 
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som är det avgränsade området. Deltagare i fokusgrupper väljs ut på grund av att de har 

medverkat i en specifik situation, i detta fall eftersom de har deltagit i den tidigare 

enkätundersökningen. Eleverna som har deltagit i fokusgruppen är frivilliga och går alla i samma 

klass. Efter ett övervägande om huruvida eleverna skulle vara från samma klass eller inte, 

beslutades det att det inte har någon betydelse för kvaliteten på intervjun. På grund av 

schematekniska orsaker var det också enklare att genomföra intervjun med elever från samma 

klass.  

 

När undersökningen påbörjades var avsikten att ha en fokusgrupp även bland lärarna, detta var 

dock inte genomförbart på grund av praktiska skäl. Därför kompletterades lärarnas enkät med 

utrymme för egna kommentarer kring rangordningen.  

 

Urval och genomförande  

Enkätundersökningen har genomförts bland alla elever i år 9 på en högstadieskola samt bland 

lärarna på samma skola. Valet av åldersgrupp grundar sig på att elever i år 9 ofta har haft mer än 

en musiklärare och att de förhoppningsvis kan reflektera kring denna typ av frågor på ett mer 

resonerande sätt än yngre elever. Valet av skola grundar sig enbart på att inga förkunskaper om 

skola, lärare eller elever skulle finnas. Därför söktes en skola upp som vi inte kommit i kontakt 

med tidigare.  

 

Då ett så litet bortfall som möjligt var önskvärt och för att få ett ökat intresse för medverkan i 

undersökningen gjordes den på plats. 72 elevenkäter och 22 lärarenkäter delades ut och 71 

respektive 22 lämnades tillbaka. Den uppföljande intervjun med fokusgruppen ägde rum en 

vecka efter att enkätundersökningen genomfördes. Samtalet byggde främst på diskussioner kring 

de mest markanta skillnaderna mellan de olika grupperna i enkätresultaten.   

 

Insamlad data i form av enkätundersökningar har sammanställts genom att rangordningarna 

poängsattes där alla förstahandsprioriteringar fick tio poäng, alla andrahandsprioriteringar fick 

nio poäng och så vidare. Grupper som lyftes ut och jämfördes var: elever alla, elever tjejer, elever 

killar, lärare alla, lärare kvinnliga, lärare manliga, lärare i teoretiska ämnen och lärare i 

praktiska/estetiska ämnen (se bilaga 3). Grupperna har valts ut för att kunna se eventuella 
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skillnader ur ett genusperspektiv. Eftersom detta perspektiv inte innefattas av vårt syfte var det 

inget som vi i undersökningens början tänkte fokusera på. Dock valde vi ändå att lyfta ut dessa 

grupper för att få en djupare förståelse för eventuella skillnader i resultatet. Även skillnader i 

lärarnas resultat beroende på vilket typ av ämne de undervisar i, är av relevans för att kunna göra 

en djupare analys. Vi övervägde även att lyfta ut kvinnliga och manliga lärare som undervisar i 

praktiska/estetiska respektive teoretiska ämnen, men eftersom det endast finns två manliga i den 

ena kategorin valdes detta bort på grund av etiska skäl.  

 

Eftersom undersökningen är genomförd på endast en skola, kan resultatet påverkas av hur 

musikundervisningen är upplagd eller hur den estetiska verksamheten används på den skolan. 

Således är inte resultatet generaliserbart för alla skolor. 

 

Under intervjun med fokusgruppen framgick det att vissa av alternativen på enkäten hade tolkats 

på annat sätt än vad som menades. Alternativen borde därför ha varit aningen tydligare 

formulerade. Misstolkningarna kan ha påverkat prioriteringen, vilket vi dock hade i åtanke när 

resultatet analyserades. Genom att dela ut enkäten till testpersoner innan genomförandet av 

undersökningen hade detta kunnat förhindras.  

 

Litteratursökning 

Litteratur har sökts i Växjö universitets bibliotekskatalog samt i databasen Libris. Sökord som 

har använts är ”musik skola”, ”estetisk verksamhet”, ”musik utveckling”, ”musik kunskap” och 

”musik nöje skola”. 
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Resultat och analys 

Sammanställningen av enkäterna (se bilaga 3) presenteras här först i form av en lista över vilken 

prioritetsordning de olika alternativen har fått av eleverna respektive lärarna med inbördes poäng 

inom parantes. Nummer 1 har får högst prioriteringar totalt medan nummer 15 är det som anses 

vara minst överensstämmande med varför eleverna har musik i skolan. Sedan följer en 

redovisning av enkätsvaren som utvecklas med en analys av det efterföljande samtalet med 

fokusgruppen. Resultatredovisningen delas in i de tre olika perspektiven: ämneskunskap, 

lustfylld aktivitet och personlig utveckling. 

 

 
      Elevernas resultat:  

 

1. Lära oss att spela instrument (510p) 

2. Lära oss musikteori (442p) 

3. Uttrycka oss på andra sätt än i tal och skrift 

(389p) 

4. Få en paus från de teoretiska ämnena (382p) 

5. Ha roligt (362p) 

6. Utveckla våra sångröster (344p) 

7. Bli allmänbildade (319p) 

8. Få en bättre gemenskap i klassen (238p) 

9. Lära oss att samarbeta (231p) 

10. Utveckla våra personligheter (201p) 

11. Spela och sjunga på skolavslutningen (172p) 

12. Släppa loss (142p) 

13. Få utlopp för känslor (84p) 

14. Få förståelse för andra kulturer (81p) 

15. Göra luciatåg (76p) 

 

Lärarnas resultat:  

 

1. Uttrycka sig på andra sätt än i tal och skrift 

(189p) 

2. Utveckla sina personligheter (173p) 

3. Lära sig att samarbeta (115p) 

4. Få utlopp för känslor (109p) 

5. Få en paus från de teoretiska ämnena (96p) 

6. Lära sig att spela instrument (89p) 

7. Bli allmänbildade (82p) 

8. Utveckla sina sångröster (81p) 

9. Lära sig musikteori (59p) 

10. Ha roligt (55p) 

10. Få en bättre gemenskap i klassen (55p) 

12. Få förståelse för andra kulturer (43p) 

13. Släppa loss (34p) 

14. Spela och sjunga på skolavslutningen (13p) 

15. Göra luciatåg (3p) 
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Musikämnets funktion som ämneskunskap 

Alternativen från enkäten som ingår i detta perspektiv är ”Lära oss att spela instrument”, ”Lära 

oss musikteori”, ”Utveckla våra sångröster”, ”Bli allmänbildade” och ”Få förståelse för andra 

kulturer”.  De är kopplade till de mål som beskrivs i grundskolans kursplan för musik (Skolverket 

2008). 

 

Av samtliga alternativ på enkäten är det som prioriteras högst av eleverna ”Lära oss att spela 

instrument”. Anledningen till detta tror en elev är den bristande kunskapen i instrumentspel innan 

de får lära sig det på musiklektionerna. Eleverna förklarar också att de har ägnat sig en del åt 

ensemblespel där de lärt sig att spela piano, gitarr och trummor. Efter samtalet med fokusgruppen 

framgår det att det främst är bland killarna som intresset för instrumentspel är stort på 

lektionerna. I sammanställningen av lärarnas resultat hamnar detta alternativ på 6:e plats, alltså 

prioriteras det inte lika högt av dem. Dock placeras alternativet som nummer 3 av lärarna i 

praktiska/estetiska ämnen och som nummer 8 av lärarna i teoretiska ämnen, vilket är en stor 

skillnad. 

 

Det alternativ som kommer på 2:a plats bland eleverna är ”Lära oss musikteori”. Eleverna i 

fokusgruppen anser att detta moment är tråkigast på musiken, men tycker ändå det är viktigt för 

att kunna lära sig spela instrument. Eleverna tror att en anledning till att detta alternativ samt 

”Lära oss spela instrument” prioriteras som de högsta kan vara att de har ägnat mycket tid åt det 

på musiklektionerna. Enligt en elev kan det bero på att de tror att lärarna förväntar sig att 

eleverna bör anse att dessa moment är viktiga, och då prioriterar de dessa högt i undersökningen 

utan att reflektera kring varför. I lärarnas lista kommer ”Lära sig musikteori” på 9:e plats. En 

lärare anser att det inte är musikens huvudsyfte och tycker det är synd att alla slags ämnen ter sig 

åt det teoretiska hållet då många elever hellre skulle behöva utveckla sin skapande sida. 

 

Eleverna i fokusgruppen förklarar att de mest har sjungit på musiklektionerna. Alternativet 

”Utveckla våra sångröster” kommer totalt på 6:e plats bland eleverna och på 8:e plats bland 

lärarna. Dock är det stora skillnader mellan de olika grupperna. Hos eleverna som är tjejer 

kommer alternativet på 4:e plats och hos killarna på 8:e plats. I sammanställningen av de 

kvinnliga lärarnas val hamnar alternativet på 5:e plats och bland de manliga på 10:e plats. Bland 
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lärarna i praktiska/estetiska ämnen hamnar alternativet på delad 3:e plats medan det bland lärarna 

i teoretiska ämnen hamnar på 9:e plats. Således prioriteras utvecklandet av elevernas sångröster 

högst av tjejerna, de kvinnliga lärarna samt lärarna i praktiska/estetiska ämnen. Efter samtalet 

med eleverna framgår ett antagande om att det är mest tjejer som gillar att sjunga. En anledning 

till att killar inte gillar det i samma utsträckning tror eleverna i fokusgruppen kan vara för att de 

inte är lika bra på det, eller är rädda för att göra bort sig. Eleverna tror också att det kan vara just 

för att det är en ”tjejgrej” att sjunga som killar inte vågar visa ifall de skulle vara duktiga på det. 

Angående skillnaden i frågan mellan de manliga och kvinnliga lärarna tror eleverna att det är 

samma sak som med dem, det vill säga att männen inte har lika stort intresse för att sjunga. Detta 

tror de också ligger till grund för placeringen av alternativet. Genusskillnaden som visar sig i 

denna fråga är ett intressant område men dock inget som kommer att diskuteras vidare i denna 

undersökning då det inte innefattas av syftet.  

 

Både eleverna och lärarna har i sammanställningen prioriterat musikämnets funktion som att ”Bli 

allmänbildade” på 7:e plats. I samtalet med eleverna uttrycker några av dem att de trodde att 

detta alternativ skulle komma bland de högsta, och när vi frågar varför musik är ett skolämne 

överhuvudtaget förklarar en elev att det är allmänbildning och att ”man måste väl veta lite”.  

 

Musikens funktion som att ”Få förståelse för andra kulturer” kommer på plats 14 av 15 av 

eleverna och på plats 12 av lärarna. Den låga prioriteringen av alternativet kan bero på att 

eleverna inte har ägnat så mycket tid åt området på lektionerna. Detta är dock inget som 

diskuterades vidare i fokusgruppen.  

 

Sammanfattningsvis tillhör de två högst prioriterade funktionerna bland eleverna kategorin 

ämneskunskaper. En anledning kan vara att det i kursplanen (Skolverket 2008) är störst fokus på 

detta område, vilket resulterar i att musiklektionerna till stor del innehåller ämneskunskaper. 

Följden kan då bli att det är detta som eleverna uppmärksammar. Vid samtalet med fokusgruppen 

visade det sig att elevernas betyg i musikämnet till viss del grundar sig på ämneskunskaper. 

Eleverna berättar att de har fått välja mellan olika svåra låtar att spela upp på piano, trummor och 

gitarr beroende på vilket betyg de vill nå. Detta kan vara en av orsakerna till att 

ämneskunskaperna anses viktiga av dem. En annan orsak, som framkom i samtalet med 
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fokusgruppen, kan vara att eleverna tror att det från lärarnas sida förväntas av dem att de 

huvudsakligen ska utveckla ämneskunskaper.  

 

Däremot värderar inte lärarna kunskapsalternativen lika högt som eleverna förmodade då det 

högst listade kommer på 6:e plats. I enkätkommentarerna anser en lärare att de olika 

ämneskunskaperna mer fungerar som delmål och betygsunderlag. Skillnader som kan ses mellan 

lärare i praktiska/estetiska ämnen och teoretiska ämnen visar sig främst när det gäller alternativ 

inom ämneskunskap, nämligen ”Lära sig att spela instrument” samt ”Utveckla sina sångröster”. 

Dessa värderas betydligt högre av lärarna i praktiska/estetiska ämnen. Detta kan bero på att de är 

mer insatta i vad som står i den specifika kursplanen eller att de ser ett större värde i den typen av 

kunskap.  

 

Slutligen kan det konstateras att eleverna generellt sett i undersökningen, prioriterar 

ämneskunskapsalternativ högst. Av lärarna i praktiska/estetiska ämnen värderas dessa alternativ 

aningen högre än av lärarna i teoretiska ämnen.  

 

Musikämnets funktion som lustfylld aktivitet 

Till detta perspektiv räknas följande enkätalternativ: ”Få en paus från de teoretiska ämnena”, ”Ha 

roligt”, ”Spela och sjunga på skolavslutningen”, ”Göra luciatåg” och ”Släppa loss”. Dessa 

kopplas till våra tidigare erfarenheter av hur musikämnet kan uppfattas av lärare. 

 

Eleverna i fokusgruppen anser att det är viktigt att få en paus från de teoretiska ämnena i skolan 

för att få en variation på arbetssätten och att inte behöva sitta stilla hela tiden. Detta berättar de är 

jobbigt, speciellt på eftermiddagarna. Eleverna tycker också att eftersom musikämnet skiljer sig 

så pass mycket från andra ämnen är det viktigt att det är roligt på lektionerna. Detta kan vara en 

anledning till varför funktionen ”Få en paus från de teoretiska ämnena” listas på 4:e plats av 

eleverna. Bland lärarna hamnar alternativet på 5:e plats. En lärare som prioriterar detta högt 

kommenterar att alla elever inte är teoretiker och att de därför behöver estetiska ämnen för att 

kunna utveckla sina skapande sidor. 
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Eleverna tror att ifall det är roligt på lektionerna och om de är intresserade av ämnet anstränger 

de sig mer. Att ”Ha roligt” hamnar på plats 5 hos eleverna och på plats 10 hos lärarna, dock 

skiljer det sig beroende på vilken grupp det är som har rangordnat funktionen. Bland killarna 

hamnar detta alternativ på 3:e plats och hos tjejerna på 6:e plats, bland de manliga lärarna på 8:e 

plats och hos de kvinnliga på 11:e plats. Således prioriteras det aningen högre bland de manliga 

lärarna och killarna. Lärarna i teoretiska ämnen placerar att ”Ha roligt” på 7:e plats och lärarna i 

praktiska/estetiska ämnen på 11:e. En manlig lärare i ett teoretiskt ämne väljer att ”Ha roligt” 

som den viktigaste funktionen med musiken. Vidare förklarar han att han ser musiken som ett bra 

ämne för att bättra på elevernas självförtroende.  

 

På skolan där undersökningen har genomförts kan eleverna välja genom ”elevens val” om de vill 

vara med och göra luciatåg eller spela/sjunga på skolavslutningen. Detta tror eleverna kan vara 

en anledning till varför funktionen att ”Spela och sjunga på skolavslutningen” kommer på 11:e 

plats och ”Göra luciatåg” på sista plats. Bland lärarna hamnar alternativen på näst sista respektive 

sista plats.  

 

Musikens funktion att få eleverna att ”Släppa loss” hamnar på 12:e plats hos eleverna och på 13:e 

plats hos lärarna. En lärare som har prioriterat detta högt förklarar att han ser det som ett sätt för 

eleverna att våga, på vilket sätt framkommer dock inte av kommentaren. En elev berättar också 

om att musiken kan fungera som en hjälp till att våga mer, exempelvis att våga sjunga inför 

publik. Detta är något som även Lindgren (2006:107f.) påvisar då hon menar att de estetiska 

ämnena som lustfylld aktivitet kan användas som metod för att våga mer. På så vis menar både 

lärare, elever och tidigare undersökningar att musiken kan vara en metod i arbetet med den 

personliga utvecklingen.  

 

I enlighet med en annan av Lindgrens (2006:101) fem indelningar av den estetiska 

verksamhetens roll i skolan, anser alltså eleverna och lärarna att musik används som balans 

mellan olika ämnen. Läraren som kommenterar att de estetiska ämnena är nödvändiga för elever 

som inte är teoretiker menar att det behövs en variation kring olika kunskapsformer. Eftersom 

funktionen ”Få en paus från de teoretiska ämnena” placeras inom ”Lustfylld aktivitet” syftas det 

till att se på musikämnet som ett sätt för elever att ”ha roligt” till skillnad från i de ”tråkiga” 
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teoretiska ämnena. Dock kopplar samma lärare enligt kommentaren istället alternativet till 

personlig utveckling eftersom han syftar på elevens utveckling av det estetiska uttrycket. Således 

kan det konstateras att alternativet var tvetydigt och borde ha formulerats tydligare.  

Ljungberg (1990:7f) menar att bland annat ”nöje” är något som inte stämmer överens med 

värderingarna i begreppet ”undervisning”. Att man som lärare tar sitt ämne på allvar och därför 

inte vill förknippa det med att ”Ha roligt”, kan vara en anledning till varför lärarna i de 

praktiska/estetiska ämnena prioriterar alternativet lägre än de andra lärarna.  

 

Avslutningsvis prioriteras de flesta alternativen inom området lustfylld aktivitet lågt bland både 

lärare och elever. Dock hamnar alternativet ”Få en paus från de teoretiska ämnena” relativt högt 

bland samtliga i undersökningen. ”Ha roligt” är den funktion inom kategorin där åsikterna går 

isär mellan elever och lärare. Eleverna rankar detta förhållandevis högt medan lärarna anser att 

det är mindre viktigt.  

 

Musikämnets funktion som personlig utveckling 

”Uttrycka sig på andra sätt än i tal och skrift”, ”Utveckla sina personligheter”, ”Få en bättre 

gemenskap i klassen”, ”Lära sig att samarbeta” och ”Få utlopp för känslor” är alla alternativ som 

kopplas till personlig utveckling i denna undersökning. Dessa kopplas till erfarenheter från vår 

egen skolgång. 

 

Lärarna tycker att ”Uttrycka sig på andra sätt än i tal och skrift” är den viktigaste funktionen. En 

av dem förklarar att musiken ger eleverna chans att utvecklas personligt på ett pratiskt sätt. En 

annan lärare tycker att musiken ger många elever möjlighet att utveckla sin skapande sida och 

menar att detta behövs eftersom alla elever inte är teoretiker. Även bland de elever som är tjejer 

hamnar detta alternativ på 1:a plats, medan det bland killarna hamnar på 7:e plats. Skillnaden tror 

en elev kan bero på killarnas bristande intresse för sång. När vi sedan lyfter frågan om det finns 

några andra sätt att uttrycka sig på i musiken, förutom att sjunga, menar en elev att musicerande 

genom instrument också kan ge ett musiskt uttryck. En elev tar upp eget musikskapande som ett 

annat uttryck, detta är dock inget som eleverna har gjort på musiklektionerna. Vissa av eleverna 

gör egen musik på fritiden, bland annat i form av remixer, men på skolan är det mest 

musikläraren som gör egna låtar till elevernas framföranden. En tjej tycker att musikens 
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uttryckande funktion är den viktigaste och att elever som är svaga i teoretiska ämnen kan vara 

duktiga i praktiska/estetiska ämnen och att det handlar mycket om intresset. 

 

Att eleverna kan ”Utveckla sina personligheter” på ett bra sätt i musikämnet tycker många av 

lärarna då denna funktion kommer på 2:a plats. En lärare förklarar att både gruppens och 

individens utveckling är det mest betydelsefulla med musiken. Andra förklarar att ämnet kan 

hjälpa elever att stärka självförtroendet eller utveckla kreativiteten. Dock är skillnaden stor 

mellan lärarnas och elevernas svar, bland eleverna hamnar alternativet först på 10:e plats. Några 

elever förklarar det som att de kanske utvecklar personligheten utan att tänka på det, och att de är 

mer fokuserade på musikkunskaperna för att det är mer konkret. De tycker att musiken kan hjälpa 

en att våga, och att till exempel upptäcka att de kan sjunga och utveckla den sidan. På grund av 

att musiken är ett annorlunda ämne där eleverna får röra sig och använda kroppen, tycker de att 

ämnet delvis har en huvudfunktion som är att ge dem möjlighet att utvecklas på alternativa sätt, 

trots den låga placeringen av alternativet.  

 

Musikämnet kan även leda till att ”Få en bättre gemenskap i klassen”, alternativet kommer totalt 

på 8:e plats bland eleverna. Att detta stämmer tycker speciellt killarna bland eleverna då 

alternativet kommer på 5:e plats. En förklaring tror eleverna i fokusgruppen är att killar ser 

musiklektionen mer som en ”slapp” lektion där de kan sitta och prata och på så sätt lära känna 

varandra bättre. De tror däremot att tjejerna tar musiken på större allvar. En annan anledning till 

att gemenskapen i klassen främjas tror de kan vara att de inte bara sitter stilla hela tiden utan att 

de gör mer roliga saker tillsammans. Bland tjejerna kommer alternativet på 11:e plats och bland 

lärarna på 10:e plats.  

 

Lärarna prioriterar att eleverna ska ”Lära sig att samarbeta” relativt högt, nämligen på 3:e plats. 

En lärare kommenterar på enkäten att ”Utvecklingen är den mest betydelsefulla – både den 

personliga och gruppens.” Bland eleverna är inte alternativet lika högt prioriterat, där kommer 

det på 9:e plats.  

  

Alternativet att ”Få utlopp för känslor” kommer på 13:e plats bland eleverna. En elev förklarar att 

han inte förstod vad som menades med detta alternativ och att han av den anledningen 
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prioriterade det lågt. Således borde formuleringen av alternativet ha varit tydligare. En annan 

elev tycker vid närmare eftertanke att ”det är nog rätt viktigt ändå egentligen”. Lärarna tycker att 

”Få utlopp för känslor” är en viktig funktion med musiken, bland dem kommer alternativet på 4:e 

plats.   

 

Sammanfattningsvis är det vissa lärare som kommenterar i enkäten att musikämnet fyller en 

viktig funktion som redskap för att utveckla elevers personligheter och skapande sidor. Eleverna 

har liknande synpunkter och menar att musiken kan hjälpa dem att våga mer. Detta stämmer väl 

överens med Sundins (2003:96f.) teori om att undervisningen kan ha en terapeutisk verkan ifall 

den innehåller moment som stärker elevers självkänsla. Något som är sammankopplat med detta 

är kursplanens strävansmål att eleven ska utveckla kommunikation av tankar och idéer genom 

musikskapande. Trots att eleverna inte har arbetet med eget musikskapande på musiklektionerna 

i så stor utsträckning anser de ändå att ”Uttrycka oss på andra sätt än i tal och skrift” är relativt 

viktigt.  

 

Att musik kan vara ett alternativt uttryckssätt för elever som har svårt i teoretiska ämnen är något 

som både lärare och elever kommenterar i undersökningen. Detta går att koppla till en av 

Lindgrens (2006:92f.) fem olika funktioner som den estetiska verksamheten kan ha i skolan, 

nämligen som kompensation. Då används verksamheten som stöttning för de elever som inte 

lyckas så bra i andra ämnen. 

 

Strandberg (2007:346) talar om att musicerande tillsammans med andra är något som leder till 

gemenskap i gruppen och utvecklar individens sociala kompetens. Detta påpekar även en elev 

som menar att det blir en bättre gemenskap i klassen när de har roligt och spelar tillsammans på 

musiklektionen.  Alternativet ”Få en bättre gemenskap i klassen” prioriteras lågt (med undantag 

från killarna) vilket kan bero på att gemenskapen blir en följd av undervisningen och att det inte 

ur ett elevperspektiv ses som huvudsyftet med musikämnet.  

 
Slutligen kan det konstateras att lärarna i allmänhet prioriterar musikens funktion som personlig 

utveckling högst då fyra av fem alternativ i denna kategori anses som de viktigaste. Elevernas 
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rangordningar skiljer sig betydligt mot lärarnas då fyra av fem alternativ som är kopplade till 

personlig utveckling istället prioriteras bland de lägre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  26 

Slutdiskussion 
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på vad lärare och elever anser om 

musikämnets funktion i skolan, samt att jämföra dessa svar. De funktioner som undersökningen 

har utgått från är ämneskunskap, lustfylld aktivitet och personlig utveckling.  

 

Efter att enkätundersökningen genomfördes konstaterades det att eleverna anser att 

ämneskunskaper är musikämnets huvudfunktion. Vi förvånades över detta, och framförallt att 

alternativet ”Lära oss musikteori” prioriterades så högt. Efter samtalet med eleverna i 

fokusgruppen framkom dock en anledning som kan förklara detta, nämligen att eleverna 

antagligen väljer det som de tror lärarna förväntar av dem. Detta tror även vi kan vara en 

bakomliggande orsak. Även det att elevernas musiklektioner till stor del har fokuserat på 

ämneskunskaper kan ligga till grund för elevernas höga prioritering. Ytterligare en annan 

anledning kan vara att betygsättningen bygger på ämneskunskaper och att eleverna därför ser 

detta som viktigt. Dock skiljer sig elevernas värderingar från lärarnas, då synen på musikämnets 

funktion som ämneskunskap prioriteras lägre av lärarna. Eftersom lärarna har ett annat perspektiv 

på skolans funktion än eleverna så tror vi att de kan ha större förmåga att se objektivt på 

elevernas personliga utveckling. Istället för att eleverna ska nå upp till specifika ämneskunskaper, 

kan lärarna se att skolan spelar en stor roll när det gäller personlig utveckling. Detta kan vara en 

anledning till att alternativen inom ämneskunskap inte värderas så högt av lärarna. 

 

I de fall där alternativen inom lustfylld aktivitet prioriteras högt av lärarna ses de ofta som en 

metod eller en form av personlig utveckling. Således kan det konstateras att vissa av lärarna 

sammankopplar många av alternativen inom dessa funktioner. För att få en klarare indelning av 

alternativen kunde de ha formulerats på ett tydligare sätt. Samtidigt får sammanblandningen av 

perspektiven positiva konsekvenser i resultatet på så vis att det ger en tydligare bild över att vissa 

lärare kan se att lustfyllda aktiviteter är en bra metod för eleverna för att kunna utvecklas 

personligt. Efter samtalet med fokusgruppen framkom det att i de fall då eleverna prioriterar 

lustfylld aktivitet högt, anser de att det krävs variation i undervisningen och balans mellan olika 

typer av ämnen. Även detta går att koppla till elevers personliga utveckling och skapande 

uttryckssätt då alla elever lär på olika sätt. Generellt sett är musikämnet som lustfylld aktivitet 
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relativt lågt prioriterat av både lärare och elever, förutom i de fall då vissa av lärarna 

sammankopplar detta perspektiv med personlig utveckling. 

 

Lärarna menar att personlig utveckling är den viktigaste funktionen med musikämnet. I resultatet 

av enkätundersökningen var det stor skillnad mellan lärarnas och elevernas prioriteringar, då 

eleverna överlag inte ansåg att detta var viktigt. I samtalet med fokusgruppen fick eleverna mer 

tid till att reflektera kring alternativen i enkäten. Då var det istället den personliga utvecklingen 

som ansågs mycket viktig i resonemanget kring musikämnets funktion. Eleverna förklarade 

också att det kan vara så att de inte är medvetna om den egna personliga utvecklingen. 

 

Av Lindgrens (2006:92-115) fem indelningar (kompensation, balans, lustfylld aktivitet, fostran, 

och förstärkning/integration) av den estetiska verksamhetens funktion i skolan, kan vi koppla 

vissa till vårt undersökningsresultat. En del av enkätkommentarerna från lärarna samt några av 

elevernas resonemang i samtalet med fokusgruppen stämmer väl överens med funktionerna som 

kompensation och balans. Eftersom Lindgren väljer att se den estetiska verksamheten i relation 

till skolan i helhet, medan vi ser på enbart musikämnet, ligger hennes indelning som 

förstärkning/integration utanför vårt område. Därför kan vi inte relatera till den i vår 

undersökning. Att se på den estetiska verksamheten som fostran är inte heller något som visas i 

resultatet av vår undersökning då det inte finns någon koppling till denna funktion. Att se den 

estetiska verksamheten som lustfylld aktivitet är däremot ett synsätt som finns i både hennes och 

vår undersökning. Även att se lustfylld aktivitet som metod för personlig utveckling är något 

både hon och vi tagit fasta på. Skillnaden mellan Lindgrens och våra indelningar är att hon gjort 

dem efter att ha undersökt området medan vi har valt att utgå från våra i undersökningen. Detta 

kan vara en anledning till de olika indelningarna av funktionerna.   

 

Avslutningsvis konstaterar vi att musikämnets funktion som personlig utveckling är det som tar 

störst plats i resultatet av undersökningen. Detta kan bero på att personlig utveckling är ett stort 

område som kan förknippas med många olika funktioner och tolkas på mer än ett sätt. Trots det 

är lärarna och eleverna i fokusgruppen överrens om att det är detta område som är viktigast med 

musikämnet. Dock finns det ett generellt synsätt bland eleverna att det är ämneskunskaperna som 

är det mest betydelsefulla med musiken. För att skapa en medvetenhet bland eleverna över vad 
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lärarna förväntar av dem, samt för att de ska få möjlighet att reflektera kring sin egen utveckling, 

tycker vi att det kan vara relevant att lyfta fram denna problematik i skolan.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Intressanta frågor som har uppkommit i resultatet och som kan vara områden för vidare forskning 

är genusskillnaden kring alternativet ”Utveckla våra sångröster”. Även hur lustfyllda aktiviteter 

kan användas som metod i musikundervisningen för att utveckla elevers personligheter är något 

som kan undersökas djupare.  

 

Slutord 

När undersökningen påbörjades hade vi förförståelse inom ämnesområdet från kursplanen i 

musik, erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen samt minnen från vår egen 

skolgång. En intressant slutsats som kan dras är att våra föreställningar om att andra lärare ser 

musikämnet som ett forum för lustfylld aktivitet inte stämmer överens med resultatet av vår 

undersökning. En annan intressant upptäckt är att personlig utveckling, som vi sedan tidigare 

förknippat starkt med musikämnet, får hög prioritet likaså i detta undersökningsresultat.  
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Bilaga 1 

 

Enkätundersökning elev                                                                                 Tjej                          Kille 

Vilken  funktion  har  musikämnet  i  skolan?  Rangordna  tio  av  dessa  alternativ  där  nr  1  är  det  förslag  du  tycker 

stämmer bäst. Läs igenom alla alternativ innan du börjar. 

Vi har musik i skolan för att: 

_______  Ha roligt    

 

_______  Bli allmänbildade 

 

_______  Lära oss att spela instrument   

   

_______  Lära oss att samarbeta     

 

_______  Få en bättre gemenskap i klassen   

 

_______  Få en paus från de teoretiska ämnena   

 

_______  Lära oss musikteori   

   

_______  Göra luciatåg      

 

_______  Utveckla våra personligheter     

 

_______  Spela och sjunga på skolavslutningen   

 

_______  Utveckla våra sångröster   

   

_______  Släppa loss   

     

_______  Uttrycka oss på andra sätt än i tal och skrift  

 

_______  Få förståelse för andra kulturer   

   

_______  Få utlopp för känslor     
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Bilaga 2 

 

Enkätundersökning lärare                                                                                    kvinna             man 

                        undervisar i: teoretiskt ämne           praktiskt/estetiskt ämne 

Vilken funktion har musikämnet i skolan? Rangordna tio av dessa alternativ där nr 1 är det förslag som du tycker 

stämmer bäst. Läs igenom alla alternativ innan du börjar. 

Eleverna har musik i skolan för att: 

_______  Ha roligt    
 
_______  Bli allmänbildade 
 
_______  Lära sig att spela instrument   
   
_______  Lära sig att samarbeta     
 
_______  Få en bättre gemenskap i klassen   
 
_______  Få en paus från de teoretiska ämnena   
 
_______  Lära sig musikteori   
   
_______  Göra luciatåg      
 
_______  Utveckla sina personligheter     
 
_______  Spela och sjunga på skolavslutningen   
 
_______  Utveckla sina sångröster   
   
_______  Släppa loss   
     
_______  Uttrycka sig på andra sätt än i tal och skrift   
 
_______  Få förståelse för andra kulturer   
   
_______  Få utlopp för känslor   
 
Kommentera gärna din rangordning:   
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Bilaga 3 
 
 
 
 
 
 
 


