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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon relation mellan det 

musikaliska utövande som elever i årskurs 9 tillgodogör sig på sin fritid och det betyg 

de får i musikämnet i grundskolan. Genom enkätundersökning bland elever i årskurs 9 

på två skolor samlades data in och respektive svar har granskats i relation till betyget. 

Utifrån resultatet har det konstaterats att ungdomar som utövar musik på sin fritid 

erhåller högre betyg i ämnet musik. Det var ingen avsevärd skillnad i betyg beroende på 

vilket instrument eller inlärningsmetod som eleven behärskade. Resultatet från denna 

studie visar att betyget ökar i takt med antalet instrument och inlärningsmetoder som 

eleven hanterar. Användande av internet har en tydlig positiv koppling till det betyg 

samt det sammanhang som eleven musicerar i. I studien har det också konstaterats att 

alla elever med god inställning till ämnet musik kan uppnå goda betyg i musikämnet 

oavsett om de musicerar på fritiden eller inte.  

 

Nyckelord 
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Tack 
Stort tack till de elever som ställde upp i denna studie och de lärare som gjorde det 

möjligt för mig att komma intill på dessa skolor. Ett tack ska också sändas till min 

handledare Petra Assarsson som gett mig många tips och trix för hur man skriver en 

uppsats. Sist men absolut inte minst ska ett tack riktas till min älskade fru Therése 

Crona som varit mitt bollplank under hela arbetet med denna studie. Utan henne hade 

aldrig denna uppsats blivit klar.  
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1 Inledning 
 

Att elever har olika förutsättning att uppnå goda betyg i musikämnet är förstås ingen 

nyhet. Men vad finns det för faktorer som påverkar möjligheten till ett gott betyg i 

musikämnet i grundskolan? Skolverket skriver i bedömningsstödet för musik:  

 
Det krävs aktivt arbete för att inte falla in i en ”kvantitativ” bedömningskultur utan hålla kvar en 

helhetssyn på̊ musikskapande och musicerande som en konstnärlig uttrycksform. Det gäller att inte 

bara bedöma kriterier och kunskapskrav utan att göra sina bedömningar av helheten med hjälp av 

dessa. (Skolverket 2011d, s. 12)  

 

Enligt kursplanens kursmål i ämnet musik (Skolverket, 2011) ska musikläraren bedöma 

helheten av elevens arbetsprocess och produkten av elevens arbete. För att få en 

helhetssyn på den musikaliska kunskap en elev erhåller kan frågan ställas om det inte är 

relevant att få en bild av det musikskapande och musicerande som sker utanför den 

obligatoriska skolan. Eftersom elevens musikalitet förmodas påverkas av all musik 

eleven tillgodogör sig (både på fritiden och den obligatoriska skolan). Eftersom det är 

elevens kunskaper som ska bedömas borde elevens musikutövande på fritiden tas till 

vara. Den förkunskapen borde visa sig i den obligatoriska skolans lärande. 

    Denna studie undersöker ifall själva musikutövandet på fritiden har något 

samband till betyget eleven erhåller i den obligatoriska skolan i Sverige, det vill säga 

grundskolan. Därför är det inte själva musiklektionerna i den obligatoriska skolan som 

ska granskas, utan själva musicerandet som sker utanför den obligatoriska skolan, på 

elevens fritid. Intresset ligger i att ta reda på vilket sätt detta frivilliga musicerande ger 

ett försprång i den obligatoriska skolans musikämne. 

    Jag är musiklärarstudent och studerar på ämneslärarprogrammet med inriktning 

mot arbete i gymnasieskola. För att komplettera mina studier arbetar jag på en 

kommunal musikskola där jag undervisar i instrumenten gitarr, elbas och piano både i 

grupp och enskilt. Mitt musikpedagogiska intresse ligger både i den obligatoriska 

skolans musikundervisning, musikutövande som bedrivs på elevens fritid och jag rör 

mig i båda dessa lärandekulturer.   

    Under egen praktik och fältstudier har jag erfarit att elever som har intresse för 

musikämnet ofta utövar och studerar detta på sin fritid. Lärande i musik som eleven 

utövar på sin fritid sker på flera och olika sätt. Kommunala kultur- och musikskolor 

förekommer i många kommuner där elever en gång i veckan får musikalisk lärarledd 
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undervisning på sin fritid. Det finns också studieförbund och föreningar som bedriver 

liknande undervisning. Vidare kan musikaliskt lärande ske genom att eleven själv leder 

sitt lärande genom att söka information i exempelvis böcker och instruktionsfilmer. 

Internet har skapat helt nya möjligheter att lära sig musik (Thorgersen & Zandén, 2014, 

s. 233). Genom internet kan elever också få tag på sångtexter, ackord, noter och 

tabulatur. Ytterligare en sak som noterats i samband med praktiker och fältstudier är att 

de klassiska rock- och popinstrumenten (trummor, elbas, gitarr, piano och sång) 

dominerar undervisningen.  

    Hur eleverna tar till sig lärande på sin fritid kan variera och eleverna kan 

tillämpa olika inlärningsmetoder för att lära sig musicera. Till exempel kan deras 

lärande och musicerande vara teoretisk och notbaserad. Den kan också vara 

ackordbaserad och gehörsinriktad. Av de elever som får undervisning på en kommunal 

kultur-/musikskola eller genom ett studieförbund beror undervisningsformen till största 

del på vilket instrument som eleven utövar. Exempelvis är det mest troligt att en elev 

som spelar fiol lär sig noter innan ackordsspel.  

    Utöver det egna musicerandet så kan musikaliskt lärandet ske i olika 

sammanhang tillsammans med andra medmusikanter. Dessa sammanhang kan till 

exempel vara rockband, ensembler, orkester eller kör.  

    Denna studie kommer inte beröra genusaspekten. I fokus står musikutövande på 

fritiden i förhållande till det betyg eleven erhåller i musik. 

 

1.1 Definitioner av tre begrepp 
 

I detta avsnitt redogörs för tre definitioner jag konstruerat i denna studie för att pröva 

definiera olika typer av lärande med tre begrepp: lärarlett, egenlett, lärande i 

sammanhang.  

    De typer av lärande där en lärare kontinuerligt har fysiska träffar med en/flera 

elever kommer hädanefter i denna studie benämnas som lärarlett lärande. Lärande som 

sker med hjälp av böcker och internet och som ej är på uppmaning av lärare kommer i 

denna studie benämnas som egenlett lärande. Egenlett lärande kan i vissa fall också ses 

som lärarlett lärande eftersom det alltid är någon form av lärare som är upphovsman 

till filmerna/böckerna. I många fall är det just en lärare som leder en instruktionsvideo. 

Eftersom eleven själv söker upp materialet utifrån eget arbete och utan dialog med en 

fysiskt närvarande lärare så är begreppet egenlett lärande det begrepp som valts för 

denna studie.  
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    Sammanhangen som eleverna musicerar i tillsammans med andra kan vara både 

lärarlett lärande och egenlett lärande. Därför har valet gjorts att kalla lärandet som sker 

tillsammans med andra för lärande i sammanhang. Med dessa tre begrepp (lärarlett 

lärande, egenlett lärande och lärande i sammanhang) hoppas denna studie att kunna 

avgränsa hela det spektra av hur lärande kan ta form i ett musicerande på fritiden.   
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2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns samband mellan det musikaliska 

utövandet som elever, nio klasser i årskurs 9, tillgodogör sig på fritiden och vilket betyg 

han/hon får i musikämnet i den obligatoriska skolan. Vidare ska studien undersöka om 

valet av instrument, inlärningsmetod, musikaliskt sammanhang och inställning till 

musikämnet har betydelse i förhållande till musikbetyget.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats 

• Finns det samband mellan hur elever i årskurs 9 utövar musik på sin fritid 

respektive deras musikbetyg och hur ser i så fall dessa samband ut?  

• Vilka samband går att finna mellan musikbetyg och musikutövande på fritiden 

beroende på val av instrument, inlärningsmetod, musikaliskt sammanhang och 

inställning till musikämnet? 
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3 Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras musik som ämne i den obligatoriska skolan samt musik och 
internet. 
 

3.1 Musikämnet i den obligatoriska skolan  
 

Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska 

behandlas i grundskolans musikundervisning (Skolverket, 2011). I kursplanen är det 

centrala innehållet för ämnet musik är indelat i tre kunskapsområden: Musicerande och 

musikskapande, Musikens verktyg samt Musikens sammanhang och funktioner. Den här 

indelningen syftar till att lyfta fram innehållet i musikämnet både praktiskt och 

teoretiskt. Dessa tre kunskapsområden bygger på att eleven ska lära sig att behärska 

olika begrepp som till exempel musiksymboler, notsystem, noter, tabulatur, 

ackordbeteckningar och grafisk notation. Dessa tre kunskapsområden bygger också på 

att eleven ska lära sig att behärska olika instrument som till exempel ackordinstrument, 

melodiinstrument, bas och slagverk.  

    Musik är centralt i ungas liv och många unga utövar musik på sin fritid och 

besitter förkunskaper i dessa kunskapsområden inom musik (Skolinspektionen, 2011, s. 

6). För att få en bakgrund av hur musikundervisningen i grundskolan ser ut så har 

Skolinspektionen genomfört en omfattande studie (Skolinspektionen, 2011). Här 

beskriver de bland annat att musiken leder till att ungdomar utvecklas i det kulturella 

och konstnärliga livet. De menar även att grundskolan har en central roll i 

sammanhanget eftersom den är en arena där alla barn och ungdomar kan möta olika 

uttryck för kultur oavsett elevernas bakgrund och villkor. Enligt Skolinspektionen är 

musikämnet ett omtyckt ämne bland eleverna, men den musikundervisning eleverna får 

skiftar i kvalitet. En ingående granskning har därför gjorts på 35 olika grundskolor om 

hur skolornas musikundervisning skapar förutsättningar och anpassas för att eleverna 

ska kunna nå läroplanens och kursplanens mål för musikämnet. Studien visar dessvärre 

att elever i grundskolan inte får den undervisning de har rätt till. De huvudsakliga 

bristerna ligger delvis i organisation, samverkan och planering men också i lokaler och 

utrustning. Flera av dessa brister kan elimineras av en god lärare, eftersom det i regel är 

läraren som står för bland annat organisation, samverkan och planering. En stor faktor 

till att eleverna ska nå ett gott betyg ligger då i lärarens förmåga att skapa en god 

undervisningssituation (Skolinspektionen, 2011, s. 6-8). 
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3.2 Musik och internet 
 

Eleven har möjlighet att använda internet som ett hjälpmedel i lärandeprocesser i musik 

och i takt med att tekniken utvecklas får också musicerande en allt större koppling till 

internet. Möjligheterna att på olika sätt lära sig musicera med hjälp av internet är 

oändliga. (Mer om detta kommer behandlas under kapitel 4.) Det generella användandet 

av internet ökar stadigt (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). År 2011 var det 86 % av 

ungdomar mellan 12-15 år som använde internet dagligen. Fyra år senare, 2015, hade 

siffran ökat till 97 %. Att elever utvecklar sitt musicerande även genom att endast lyssna 

på musik konstaterar Bergman (2011). Den större delen av ungdomars musiklyssnande 

sker idag genom internet och en studie av Ifpi (2015) visar att 94 % av ungdomar i 

åldrarna 16-25 år använder internet till musiklyssnande minst en gång i veckan. 

Mängden strömmande musik har också ökat kraftigt. År 2009 var 8 % av all musik 

strömmande. I slutet av 2015 stod den strömmande musiken för hela 74 % av all musik 

som publiceras. Denna utveckling i koppling till musiken och musicerande gör att det 

blir naturligt för ungdomar att söka sig till internet i samband med lärande av och i 

musik.  
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4 Tidigare forskning 
 

Här presenteras tidigare forskning inom frivilligt musikutövande. En del av forskningen 

är också kopplat till den obligatoriska skolans musikämne.  

 

4.1 Musikaliskt lärande  
 

Musikaliskt lärande består enligt Lilliestam (1995) av tre viktiga steg:  

• Att lyssna - Musikanten lyssnar in det som ska spelas, detta kan också vara att 

läsa av det som ska spelas.  

• Att öva - Musikanten repeterar det som har lyssnats/lästs av.  

• Att utföra - Musikanten spelar upp det som övats på. Detta syftar på själva 

framförandet inför en publik som en viktig faktor i det musikaliska lärandet.  

(s. 81-82)  

 

Lilliestam ser olika inlärningsmetoder som olika utförande och praxis. Han menar att till 

exempel spela på gehör eller notation aldrig ska ses som två dikotoma vägar. De olika 

inlärningsmetoderna är olika element av samma summa som är bra och mindre bra för 

olika ändamål. Han jämför detta med muntlighet och skrivkunnighet som inte ses som 

två olika villkor, utan båda behövs för att få och skapa ett bättre sammanhang (s. 71). 

 

4.2 Formellt och informellt lärande 
 

I flera olika pedagogiska studier är begreppen formellt och informellt lärande något som 

vanligen förekommer. Det är då vanligt att formellt lärandet ses som en form som 

endast sker i skolan och informellt lärande sker utanför skolan (Egidus 2008, s. 310). 

    Begreppen behöver enligt Folkestad (2006) vidgas och denne har därför forskat 

kring begreppen formellt och informellt lärande inom musikutbildningsfältet. Han 

beskriver att dessa begrepp förklaras i relation till vad sinnet riktas under processen av 

verksamheten. I den formella inlärningssituationen är målet hos både läraren och eleven 

att lära sig spela och göra musik. Det formella lärandet leds alltså av en lärare som leder 

och genomför verksamheten. Denna lärare måste inte nödvändigtvis vara en formell 

lärare, utan kan istället vara en person som tar på sig uppgiften att organisera och leda 

en inlärningsverksamhet. Detta kan då till exempel vara en musiklärare, 

ensembleledare, annan person eller förälder. I det informella lärandet är en persons mål 
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fokuserat att spela och göra musik. Det är alltså aktiviteten som styr sättet att arbeta. 

Detta informella lärande behöver nödvändigtvis inte ske med endast en person utan kan 

ske som en samverkan mellan deltagarna. Det informella lärandet beskrivs som 

självvalt, frivilligt och Folkestad förklarar att all form av undervisning är formell i och 

med att det alltid finns någon som tar på sig lärarrollen i en undervisningssituation. 

Däremot kan en lärare skapa informella lärprocesser. Folkestad slår här hål på myten 

om att formellt lärande sker endast i skolan och informellt lärande sker på fritiden. 

Formellt och informellt lärande är aldrig två motpoler utan funkar som 

samarbetspartners i ett större musikpedagogiskt fält. Formellt och informellt lärande ska 

inte ses som två dikotoma vägar utan de flyter in i varandra och är aldrig helt givna 

vägar (Folkestad, 2006, s. 141-144).  

 

4.3 Det frivilliga musiklärandet  
 

Musik- och kulturskolan beskrivs som en del i det större utbildningsfältet som rör 

musik. Denna verksamhet förbinds med grundskolan men också med andra 

musikutbildningar som till exempel estetiska program, musiklinje på folkhögskola och 

musikhögskola. Alla dessa olika musikutbildningar ska ses som ett stort 

musikutbildningsfält där de står i förbindelse till varandra såsom förutbildning 

respektive utbilning. En nackdel är att dessa olika musikutbildningar ofta saknar externa 

influenser eftersom de ofta rekryterar lärare som varit i samma system och 

sammanhang. Därför blir de olika musikutbildningarna ofta självutbildade system som 

har svårt att ta intryck från angränsande områden (Holmberg, 2010, s. 15-17).  

    Sociala medier har lett till nya möjligheter för lärande av och i musik och 

internet erbjuder en uppsjö av guider, tips och tricks för att spela olika musikinstrument 

konstaterar Thorgersen och Zandén (2014) i sin studie, genomförd under ett halvår 

2011, som fokuserar möjligheterna att lära sig spela ett nytt musikinstrument med hjälp 

av internet och utan hjälp av en fysisk lärare. Studien gjordes inom ett lärarprogram där 

deltagarna var mellan 20-30 år. Det inte är lätt att överföra denna typ av lärande till 

formellt lärande menar Thorgersen och Zandén, eftersom kommunikationen blir 

enkelriktad. I slutet av studien konstateras det att deltagarnas delaktighet och 

engagemang blivit sämre. Genom detta resultat konstaterar deltagarna själva att det är 

just friheten som är problemet och det behövs drivande lärare för att lärandet ska ge 

resultat (Thorgersen & Zandén, s. 237-243).  

 



  
 

9 

4.4 Det frivilliga musiklärandet i relation till den obligatoriska skolan 
 

Det har tidigare gjorts studier om elevers frivilliga musikutövande i relation till den 

obligatoriska musikundervisningen i grundskolan. Barn- och ungdomar lär sig om 

musik och att musicera i sammanhang även om dessa inte pågår inom den pedagogiska 

verksamheten beskriver Campell (1998). Hon förklarar att detta innebär att de barn och 

ungdomar som kommer till musikpedagogiska sammanhang redan har en mängd av 

kunskaper och erfarenheter i bagaget. Campell visar här på att elevers utövande av 

musik påverkar det som barn och ungdomar gör i skolan. Hon menar att detta är något 

som pedagoger bör ta hänsyn till för att få ett bättre resultat på barnens och 

ungdomarnas lärande. (Campell, 1998, s. 196-200) 

    Musikutövande eleverna ägnar sig åt på sin fritid sker dels i organiserad form 

som i kulturskola, genom körsång eller i rockband visar Bergman (2011) i sin studie. 

Musicerande sker också hemma där ungdomar spelar för att ha roligt och för att lära sig 

exempelvis speciella ackord, riff eller låtar. Dessa tillfällen beskrivs som icke-

organiserade former och sker spontant för att kommunicera något med personer i 

omgivningen. Musikutövande är en aktivitet ungdomar i regel ägnar en stor del av sin 

vardag konstaterar Bergman (2011, s. 34-35). Hon beskriver också att ungdomar utövar 

den musik de lyssnar på och musiklyssnandet blir då något som styr musikutövandet. 

(Bergman, 2011, s. 18). Elever som studerar musik på fritiden har lättare att nå målen i 

ämnet musik. De elever som lär sig under musiklektionerna har en relation till lärarens 

kunskap, lektionens innehåll, hur lektionen organiseras och de förkunskaper som 

eleverna har från tidigare erfarenheter. Elever som musicerar på fritiden blir mer 

självsäkra på lektionsmomenten i skolans musikundervisning (Bergman, 2011, s. 209).  

 

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Tidigare forskning visar att olika inlärningsmetoder är bra för olika ändamål. Ett 

musikaliskt lärande kan vara formellt, informellt eller en blandning av båda då den 

musikaliska aktiviteten som styr. Musikutbildningar står i förbindelse till varandra 

såsom förutbildning respektive utbildning, dock tenderar dessa ofta att bli 

självutbildande system där externa influenser saknas. Sociala medier leder till nya 

möjligheter för lärande av och i musik, denna form av lärande tenderar att bli 

enkelriktad då det saknas en fysisk lärare. Musikaliskt lärande sker både i och utanför 

skolan. Elevers musikutövande på fritiden sker både organiserat och icke-organiserat. 
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Musikutövande är en aktivitet ungdomar ägnar en stor del av sin vardag till. Elever som 

studerar musik på fritiden har lättare att nå målen i ämnet musik och blir mer självsäkra 

på lektionsmomenten i skolan.  
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5 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vilka val och övervägande som gjort för att få fram ett resultat. 
 

5.1 Val av metod 
 

Ett vanligt sätt att arbeta utifrån inom forskning är att först skaffa sig vissa 

förväntningar om hur omvärlden ser ut och därefter gå ut och samla in empiri för att se 

om förväntningarna stämmer överens med verkligheten menar Jacobsen (2002). Han 

menar också att det är en fördel för forskaren att redan från början ha aningar om i 

vilken riktning resultaten kommer peka. Samtidig finns skäl till att vara kritisk mot en 

sådan strategi då den tenderar att forskaren går in med smalt synfält och begränsas 

därmed att uppfatta och utveckla nytt. En sådan ansats vid datainsamling leder 

oundvikligt till att forskaren enbart letar efter den information som han finner relevant, 

därför tenderar den ge stöd åt de förväntningar forskaren hade när undersökningen 

inleddes. Eftersom förväntningarna redan är konkreta är det lätt att informationsflödet 

som tas in begränsas och annan viktig information som kunnat leda studien åt ett annat 

håll förbises (Jacobsen, 2002, s. 34-35).       

    Genom egna erfarenheter både från den obligatoriska musikundervisningen och 

musikutövande på fritiden har egna förväntningar formats över hur resultatet av denna 

studie kommer se ut. Med ovan nämnda information i åtanke blir det en utmaning att 

inte låta egna förväntningar styra, utan istället vara och träna objektivitet i 

tillvägagångssätt.  

 

5.1.1 Kvantitativ studie 
 

För att samla in data behövs en metod som är relevant för studien, alltså vilket 

tillvägagångsätt som ska användas för att få fram ett resultat (Jacobsen, 2002, s. 34). En 

kvantitativ studie är ett alternativ på ett sådant tillvägagångssätt. En kvantitativ studie 

används bäst då syftet med studien är att ange frekvenser (Trost, 2001). Även då 

forskaren vill besvara frågorna Hur?, Hur många? eller Hur vanligt? är en kvantitativ 

studie lämplig (Trost, 2001, s. 22). Med utgångspunkt i ovanstående om kvantitativ 

studie och då denna studien berör ovanstående samtliga tre nämnda frågor, kommer 

denna studie genomföras med en kvantitativ ansats. Den första frågan Hur? är den mest 

övergripande och kommer användas på flera ställen i studien. Redan i en av 

frågeställningarna används frågan: Hur ser i så fall dessa samband ut? Denna fråga 
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innefattar hur samband mellan elevens musikutövande på fritiden avspeglar betyget 

eleven erhåller i den obligatoriska skolan ser ut. Frågeställningarna Hur många? och 

Hur vanligt? är också av stor relevans för att kunna få fram frekvens i denna studie. 

Studien förväntas ge svar på hur många av eleverna som utövar musik på sin fritid. Det 

kommer även visa sig hur vanligt det är med de olika formerna av egenledd 

musikundervisning, såsom böcker, filmer, notbaserad, gehörsbaserad med mera. Dessa 

olika former kommer sedan sättas i relation till elevens musikbetyg i den obligatoriska 

skolan för att se exempelvis hur många som märker att musikutövande på fritiden ger 

resultat i deras betyg.  

    Resultaten från en kvantitativ studie är lätta att organisera, rangordna och mäta. 

Dessutom är det lätt att konstatera skillnader mellan deltagarna i studien (Creswell, 

2014, s. 121). Även om det finns många fördelar med en kvantitativ forskningsmetod 

finns det även nackdelar skriver Trost (2011). En av dem är att det inte möjliggör för 

respondenten att ge mer uttömmande svar på de frågor som ställs. De svar som 

presenteras i samband med en kvantitativ metod får inte samma djup i fråga om 

bakomliggande faktorer som en kvalitativ. Vid en kvalitativ metod är det i regel 

betydligt färre respondenter som tillfrågas vilket också möjliggör för varje respondent 

att ge mer djupgående svar (Trost, 2011, s. 17). Även om kvalitativa och kvantitativa 

metoder är olika tillvägagångssätt så är de principiellt lika menar Jacobsen (2002). Båda 

bygger på att information ska samlas in kring en bestämd problemställning och belysa 

denna. Dock är valet av metod avgörande för hur slutresultatet av studien ska kunna 

presenteras (Jacobsen, 2002, s. 154). Huvudsyftet med denna avhandling är att upptäcka 

generella mönster i musikutövande snarare än att få ingående detaljer kring exakt hur ett 

antal elever tillämpar musikutövande. Därför har den kvalitativa metoden valts bort. 

Som tidigare nämnt så ska denna studie ange frekvenser och dra generella numeriska 

slutsatser. Därför har kvantitativ metod valts.  
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5.2 Enkäten 
 

Data har samlats in med hjälp av en enkät (se bilaga). Enkäten innehåller tolv frågor 

med svarsalternativ. En enkät är ett formulär vilket innehåller frågor med övervägande 

fasta svarsalternativ och fylls i av respondenten själv (Ejlertsson, 2014, s. 7). 

 

5.2.1 Digital uppbyggnad av enkät 
 

Denna enkätundersökning har byggts genom ett verktyg i Google Drive som innebär att 

alla respondenter svarar på enkäten digitalt genom en dator, surfplatta, mobiltelefon 

eller annan elektronisk apparat med internetuppkoppling. Detta gör att alla svar 

digitaliseras och samlas i ett gemensamt dokument endast synligt för administratören, 

det vill säga forskaren i detta fall. Dessa svar kan sedan kopplas till Excel för vidare 

analys. Detta besparar mycket tid då du inte behöver bekymra dig för att kopiera upp 

stora mängder papper. Det behövs inget manuellt arbete med att föra in analoga 

svarsblanketter i datorprogrammet. 

    Den nätbaserade enkäten sammankopplades med en länk och offentliggjordes 

strax före skolbesöken. Några dagar före besöket skickades länken till ansvarig lärare, 

som sedan vidarebefordrade denna till berörda elever. Vissa av eleverna hade inte 

tillgång till sin mail och därför valdes också ett ytterligare sätt att få tillgång till länken. 

Detta gjordes genom att klistra in länken som ett inlägg på min privata Facebook-profil 

och be eleverna leta upp min användare på Facebook för att sedan klicka på länken och 

genomföra enkäten. Inför varje skolbesök gjordes detta inlägg på Facebook offentligt, 

vilket innebär att eleverna kan se länken utan att behöva ”bli vän” med mig på 

Facebook. Efter att varje besök avslutats redigerades sekretessinställningarna för 

inlägget så att länken bara kunde ses av mig. På så sätt undveks att någon utomstående 

gick in på Facebooklänken och gjorde undersökningen.  

    När enkäten samlats in påbörjades analysarbetet. Detta skedde till största delen i 

Microsoft Excel som är ett kalkylprogram. För att det skulle vara möjligt att göra några 

beräkningar och se samband med elevernas betyg behövdes betygsskalan konverteras 

till numeriska värden. Med hjälp av ersättningsverktyget ändrades alla betyg om från A-

F till en skala från 1-6, där 6 motsvarar betyget A och 1 motsvarar betyget F. När detta 

förarbete var gjort kunde sedan själva analysen börja.  
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5.2.2 Utformning av frågor 
 

Utformningen av enkäten har skett med syftet och de övergripande frågeställningar som 

utgångspunkt. Att de frågor som ställs är relevanta för studien är något som regelbundet 

kontrollerats gentemot val av syfte. Frågorna är till största del utformade för att täcka 

upp vad musicerande på fritiden kan innebära. De två första frågorna är övergripande 

frågor. Enkäten finns bifogad (se bilaga) och här nedan redogörs de olika frågorna:  

Fråga 1: Vilket är ditt senaste betyg i musikämnet? är ställd för att ta reda på 

vilket som är det senaste betyget som eleven erhållit i musikämnet.  

Fråga 2: Spelar du något/några instrument/sjunger/musicerar på din fritid? får 

eleverna svara på om de utövar musik på sin fritid eller inte. Svaret på fråga två är 

avgörande för om eleven har möjlighet att fortsätta enkäten och ge mer detaljer kring 

deras musikutövande eller om enkäten avslutas. De elever som har svarat att de inte 

utövar någon musik på sin fritid kommer sedan till en sida där tack riktas för deras 

medverkan och de ges möjlighet att lämna sin mailadress för att delta i utlottningen av 

två biobiljetter. Resterande del av enkäten var tillägnad de elever som musicerar på 

fritiden. Dessa elever fick sedan fortsätta till fråga nummer tre.  

Fråga 3: Vilket/vilka instrument spelar du på din fritid? ställdes för att ta reda på 

vilket/vilka instrument som eleverna spelar. I de givna svarsalternativen har de flesta 

instrumentgrupperna försökts täckas upp. Utrymme lämnades för ett ”övrigt” instrument 

där eleven fick skriva in sitt instrument ifall detta inte fanns som svarsalternativ.  

    Fråga 4: På min fritid får jag/ har jag fått lärarhandledd undervisning genom är 

ställd för att ta reda på om eleven får eller har fått lärarhandledd undervisning på sitt 

instrument som de musicerar på under sin fritid. Denna lärarhandledda undervisning 

kan då vara genom till exempel kommunal musik/kultur skola, studieförbund, förening 

eller privat. Dessa alternativ låg också som svarsalternativ under denna fråga. Det är 

rimligt att eleverna ser Internet som lärarhandledd -undervisning, eftersom det många 

gånger är just en lärare som leder till exempel en instruktionsfilm på Internet. Därför 

valdes även här en övrigt-ruta för de som vill fylla i alternativa lärarhandledda 

undervisningsformer.      

    Fråga 5: Hur många avslutade terminer har du fått lärarhandledd undervisning 

på ditt instrument?) har till syfte att ta reda på hur många avslutade terminer eleven har 

fått lärarhandledd undervisning på sitt instrument. På sätt inkom information om hur 

länge eleven har spelat för en lärare.  
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    Fråga 6: Ungefär hur ofta får du lärarhandledd musikundervisning på din fritid? 

frågas frekvensen i elevernas lärarhandledda musiklektioner på fritiden. Här får 

eleverna själva uppskatta på ett ungefär hur ofta de får lärarhandledd undervisning. 

Eleven uppskattar detta i en skattningsskala på sex kategorier som sträcker sig från flera 

gånger i veckan till aldrig. 

    Fråga 7: I vilken utsträckning använder du PRIVAT internet och 

instruktionsvideos för att lära dig spela instrument/sjunga/musicera? är till för att 

uppskatta i vilken grad eleverna använder Internet och instruktionsfilmer när de 

musicerar på fritiden. Som tidigare nämnt i kapitel 2 och 3 finns det många sätt att 

använda Internet på i syfte att musicera. Internet innehåller mängder av musikaliska 

instruktionsfilmer av olika slag. Musikaliska instruktionsfilmer går även att köpa som 

DVD/VHS. Ett val har här gjorts att anse att det är samma inlärningsmetod som 

tillämpas vare sig lärandet sker genom att titta på en instruktionsfilm på DVD/VHS som 

att lärandet sker genom att titta på en instruktionsfilm genom Internet. Lärandet i detta 

fall ligger i att eleven tittar på en person på en film och försöker härma. Därför går dessa 

instruktionsfilmer under samma fråga. Detta utesluter inte andra lärosätt på Internet som 

till exempel tabulatursidor eller karaokebakgrunder. I denna fråga är det elevens egna 

initiativ att använda instruktionsfilmer och Internet som är viktigt, alltså inte på 

uppmaning av lärare, och detta förtydligas i frågan.  

    Fråga 8: I vilken utsträckning använder du PRIVAT böcker för att lära dig spela 

instrument/sjunga/musicera? undersöker i vilken utsträckning eleverna använder böcker 

som läromedel när de musicerar på fritiden. Även i denna fråga så är det egna initiativet 

att ta fram en bok och spela utifrån som är det viktiga. Här syftas det inte på böcker 

elever har som undervisningsmaterial vid lärarhandledda lektioner eller böcker som 

eleverna uppmanas spela av sin lärare. Även detta är förtydligat i hur frågan presenteras.  

    Fråga 9: Musicerar du i något annat sammanhang på din fritid? så är syftet att 

ta reda på i vilka musikaliska sammanhang som eleven musicerar i. Med musikaliskt 

sammanhang menas inte att eleven sitter själv och musicerar, utan syftar på ett 

musikaliskt sammanhang där eleven spelar med andra musikanter. Exempel ges i frågan 

på band, orkester, kör och kyrka men svarsalternativ ger också eleven möjlighet att 

formulera egna svar.  

    Fråga 10: Vilka av dessa påståenden stämmer in på dig? är till för att visa på 

vilka sätt eleven musicerar utefter och lär sig musik utefter. Exempel ges på metoder 
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som noter, ackord, tabulatur och gehör. Här ges eleven möjlighet att presentera 

ytterligare svarsalternativ.  

Fråga 11: Anser du att ditt musikutövande på fritiden påverkar ditt betyg i ämnet 

musik? tillfrågas eleverna för att undersöka om de tror att musicerande på fritiden 

påverkar deras betyg i musikämnet. Denna fråga är intressant då den till viss del 

avspeglar elevens inställning till musikämnet. Det är relevant att se vad deltagarna 

svarar om sitt eget musicerande i relation till sitt betyg i musikämnet 

    Fråga 12: Känner du att du på de obligatoriska musiklektionerna i skolan har 

fått möjlighet att din visa upp vad du kan? tillfrågas eleverna för att undersöka om de 

fått visa vad de kan inom musik på de obligatoriska musiklektionerna i skolan. Detta är 

intressant eftersom det är den musikalitet eleven visar på lektionerna som ska finnas 

som grund för betyget. Det som eleven har svarat på denna fråga kan också spegla en 

inställning till musikämnet. Därför har fyra svarsalternativ gjorts som ska täcka olika 

upplevelser.  

    Avslutningsvis ges också de musicerande eleverna möjligheten att skriva in sin 

mailadress för att delta i utlottningen av två biobiljetter som användes som motivation 

för att få större svarsfrekvens. 

 

5.2.3 Utformning av svarsalternativ 
 

Svarsalternativ i enkäten utgår från de tre elementära krav Wärneryd (1990) satt upp i 

sin bok, Att fråga. Dessa krav är enligt Wärneryd nödvändiga för att utforma bra frågor 

för enkätundersökningar. Här följer en beskrivning av dessa krav och arbetet med 

svarsalternativ: 

• Ömsesidigt uteslutande, svarsalternativen ska vara ömsesidigt uteslutande vilket 

innebär att två eller flera svar inte ska kunna tolkas som samma sak. Enligt detta 

krav försökt svarsalternativen formats så att de upplevs som unika och att de inte 

upplevs att flera svarsalternativ har samma innebörd.  

• Uttömmande, frågan ska vara ställd på så vis att den kan kategoriseras in i någon 

av forskarens kategorier. Med detta i åtanke har samtliga frågor fått så pass 

mycket fasta svarsalternativ att så få elever som möjligt ska behöva använda ett 

övrigt alternativ. På detta sätt kan svaren kategoriseras vilket underlättar 

analysarbetet.  

• Överblickbara, informationsflödet till ett svarsalternativ får inte vara större än att 

något av alternativen får större chans att bli vald. Alla svarsalternativ ska ha en 
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jämbördig chans att bli valt. Därför har ungefär samma textmängd utformats 

under de olika svarsalternativen som valts att hållas korta och koncisa.  

(Wäneryd, 1990, s. 103) 

 

Fasta svarsalternativ har valts på alla frågor i enkäten. Eftersom fråga och svar hänger 

ihop så har svarsalternativen till stor del redan beskrivits i avsnittet ovan. I detta avsnitt 

kommer det beskrivas varför fasta svarsalternativ valts. Detta beror först och främst på 

att enkäten är digital, hanteringen av datainsamlingen sker digitalt och kopplas direkt till 

Excel. På detta sätt kan datainsamlingen direkt utsäga något. Wärneryd (1990) skriver 

att det är betydligt mer omfattande och mer tidskrävande att analysera öppna svar där 

eleven själv får formulera sina svar. Att ha givna alternativ gör också att forskaren får 

större kontroll över hur deltagarna kodar frågorna. Forskaren styr då upp deltagarna att 

svara som denne är intresserad av med utgångspunkt i givna svarsalternativ. Med öppna 

svarsalternativ svävar ofta svaren ut och tar annan riktning. En annan anledning till att 

givna svarsalternativ har valts är hoppet om att det ger en större svarsfrekvens än om det 

enbart funnits öppna svarsalternativ. Om deltagarna behöver utforma egna svar så hade 

svarsfrekvensen förmodligen varit betydligt lägre eftersom det kräver mer tid. 

Nackdelen med givna svarsalternativ är att deltagaren inte får chansen att utforma sina 

svar så de blir precisa (Wärneryd, 1990, s. 102-103). Deltagaren kan då känna sig 

tvingad att svara något som kanske inte helt stämmer. Med utgångspunkt i anledningen 

av att få ett precist svar som kan kategoriseras till mina forskningsfrågor har fasta 

svarsalternativ valts som svarsmetod.  

    På frågorna: 6) Ungefär hur ofta får du lärarhandledd musikundervisning på din 

fritid?, 7) I vilken utsträckning använder du PRIVAT internet och instruktionsvideos för 

att lära dig spela instrument/sjunga/musicera? och 8) I vilken utsträckning använder du 

PRIVAT böcker för att lära dig spela instrument/sjunga/musicera? svarar eleverna 

genom en skattningsskala. Wärneryd (1990) skriver i sin bok om att skattningsskalan 

gör det möjligt för deltagaren att uttrycka sig mer nyanserat:  

 
Ofta vill vi ju utnyttja möjligheterna att differentiera längs någon tänkt underliggande dimension, i 

varje fall så långt det är meningsfullt. (Wärneryd, 1990, s.105) 

 

Wärneryd förklarar också att det blir förvillande och svårplacerat att ha fler än fem 

kategorier på skattningsskalan. Han tvivlar på att folk kan differentiera mellan mycket 
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mer än fem kategorier och att desto större spridningen i ställningstaganden blir, desto 

fler svar blir ett resultat av slumpen (Wärneryd, 1990, s. 105) Därför har det enligt 

Wärneryds teori valts fem svarsalternativ på hur ofta eleven utför ett visst moment som 

till exempel: mer än en gång i veckan, ungefär en gång i veckan, ungefär en gång 

varannan vecka, ungefär en gång i månaden och färre än dessa alternativ. Det sista och 

sjätte svarsalternativet är till för dem som aldrig gör något av dessa moment.  

    Fråga: 11) Anser du att ditt musikutövande på fritiden påverkar ditt betyg i 

ämnet musik? handlar om vad eleven själv tror att det frivilliga musikutövandet 

påverkar musikbetyget. Denna fråga är dikotom och hade denna studie gjorts 

annorlunda så hade denna fråga troligtvis fått en uppföljningsfråga eftersom denna fråga 

tenderar att bli smått torftig med svaren ja eller nej. De dikotoma svarsalternativet ger 

en informationsförlust.  

 

5.3 Urval 
 

Denna studie bygger på ett så kallat kvoturval, vilket är ett urval som inte är 

slumpmässigt utan bygger på ett urval av människor, enheter eller hushåll som är 

representativt för populationen i bestämda avseenden (Trots, 2011, s.2 9). I denna studie 

har urvalsarbetet gått ut på att få ett representant urval för elever i årskurs 9. 

    För att denna studie skulle bli möjlig att genomföra på angiven tidsram och för 

att den kvantitativa data som samlas in ska bli av god kvalité var det viktigt att vissa 

avgränsningar gjordes. Elever i svenska skolor får sitt första betyg i sjätte klass. Här ges 

alltså möjligheten att studera alla elever från sjätte klass upp till gymnasiet. I detta 

forskningsprojekt har fokus legat på eleverna i årskurs 9, dessa elever har haft betyg 

längst av de elever som går på grundskolan. Dessa elevers betyg har då påverkats under 

längst tid och lärare har bedömt elevens prestation och kunnande i musik sedan årskurs 

6. Därför är betygen eleverna erhåller i årskurs 9 mest relevant att undersöka i denna 

studie. Valet har gjorts att begränsa undersökningen i en specifik stad i Sverige, och 

samtliga elever i årskurs 9 från två olika skolor ges möjligheten att delta i enkäten. 

Detta är ett representant urval eftersom dessa två olika skolor också har två olika lärare, 

vilka då förhoppningsvis inte påverkas av varandra. Musik- och kulturskolan har en stor 

plats i stadens kulturliv och utgör den skola som har flest elever. Det gör att många 

ungdomar på dessa två skolor utövar musik på fritiden vilket gör denna stad 

representativ genom detta urval.    
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5.4 Etiska överväganden 
I Sverige finns sedan 1 januari 2004 en etiklag som berör etiska frågeställningar i 

samband med forskning som nyttjar människor (Ejlertsson, 2014). Där berörs fyra 

forskningsetiska krav som följts vid denna studie.  

1) Informationskravet skall deltagarna vara väl informerade om undersökningens 

syfte och att det är frivilligt att delta.  

2) Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan.  

3) Konfidentialitetskravet innebär att enskilda individer inte ska kunna identifieras 

av utomstående.  

4) Nyttjandekravet utgår från att uppgifter från undersökningen endast får användas 

för det ändamål som undersökningen avses för och det som informerats. Den får 

inte användas i något annat sammanhang (Ejlertsson, 2014, s. 32).  

 

Vid besöken i skolorna informerades alla elever om dessa krav. En skriftlig variant av 

denna information gjordes i början av enkäten (se bilaga). Frivilligheten att delta i 

utlottningen av två biobiljetter poängterades eftersom detta krävde att de skrev in sina 

mailadresser i slutet av enkäten. Eleverna kunde delta i undersökningen utan att delta i 

utlottningen. Det fanns också en medveten tanke om att elever som inte svarar kunde 

känna sig utpekade på grund av att det är en gruppenkät i en klassrumssituation. Därför 

poängterades frivilligheten i denna enkät och att det inte är något konstigt att avstå ifrån 

att svara.  

 

5.5 Genomförande 
 

De två utvalda skolorna besöktes personligen av mig och eleverna fick svara på enkäten 

i sina klasser med hjälp av dator, mobil eller surfplatta. Detta blev en så kallad 

webbaserad gruppenkät. Gruppenkäter har normalt hög svarsfrekvens och det är möjligt 

att ha kontroll över både dem som svarar och att deltagarna inte konfererar med 

varandra (Ejlertsson, 2014, s. 10). Att maila ut enkäten till alla elever hade varit 

tidsbesparande för mig, men å andra sidan hade det med stor säkerhet blivit en lägre 

svarsfrekvens och kontrollen över eleverna hade inte varit lika stark. 
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5.5.1 Besök på skola 1 
 

Vid besöket på den ena skolan gjordes enkätundersökning i fyra klasser i årskurs 9. 

Samtliga fyra klassar besöktes på en och samma dag. Kontakt med musikläraren gjordes 

i förväg och det bestämdes att undersökningen skulle göras med alla elever i årskurs 9 

under deras mentorstid, det vill säga när eleverna har uppsatt tid med sin mentor för att 

få specifik information och ställa frågor. Fördelen med detta var att alla elever i årskurs 

9 hade mentorstid samtidigt under en halvtimme. Inledningsvis hölls en kort 

introduktion om varför denna studie genomförs. Instruktioner gavs att de kunde få tag i 

länken till studien genom min Facebook-profil och länken skrevs upp på en White 

board-tavlan för de elever som inte hade tillgång till Facebook. Trots att tiden var knapp 

gick hela besöket mycket smidigt och alla fyra klasser hann instrueras inom en 

halvtimme. Bemötandet från både elever och lärare var mycket gott.  

 

5.5.2 Besök på skola 2 
 

På den andra skolan besöktes sammanlagt fem klasser i årskurs 9 som besvarade 

enkäten. Under fem dagar gjordes det möjligt att besöka dessa klasser i samband med 

deras musiklektion. Även vid detta tillfälle hade kontakt med musikläraren tagits på 

förhand och denne hade i förväg mailat ut enkäten till eleverna precis före det att deras 

musiklektion skulle starta. Elever som inte av någon anledning hade någon skolmail 

sökte upp min Facebook-profil där länk till enkäten fanns. Även vid dessa tillfällen 

startades lektionerna upp med en presentation av studien. Sedan gjorde eleverna 

enkäterna. Allt gick smidigt och effektivt under dessa fem tillfällen och bemötandet från 

både elever och lärare var mycket gott. En fördel med just dessa besök var att det gavs 

tid till att genomföra. Tid kunde då ägnas att i lugn och ro se till att eleverna fick 

ordning på sina datorer/mobiler och hittade länken till enkäten.    

 

5.6 Bearbetning av svarsalternativ 
  

Totalt svarade 157 elever i årskurs 9 på enkäten. Av dessa kunde 155 seriösa svar 

användas för vidare analys. De två svar som inte användes upptäcktes relativt tidigt i 

analysen. Anledningen till att dessa två elever bedömdes som oseriösa var för att de på 

merparten av frågorna hade använt det övriga svarsalternativet till att ge sina egna 

svarsalternativ. En av eleverna hade uteslutande sexistiska meddelanden bland 
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svarsalternativen och den andra eleven svarade med olika traktorer och bilar på 

frågorna. 

 Svaren från 155 elever utgör datamaterialet i denna studie. Några svar på 

enstaka frågor behövde omtolkas manuellt. I de flesta fall rörde det sig om att eleven 

angett ett svar i det övriga alternativet, trots att det eleven angett redan fanns med som 

ett alternativ. Ett exempel på detta är när eleverna skulle svara på vilka instrument de 

spelade. Här var det en lång lista med instrument, och det mest troliga är att dessa elever 

inte tittade tillräckligt noggrant för att se att deras instrument faktiskt stod med i listan, 

och skrev därför in instrumentet i övrigt i stället. Ett annat exempel på en fråga som 

behövde omtolkas var den när eleverna fick berätta om de får lärarledd undervisning. 

Några använde det övriga alternativet till att skriva exempelvis: förälder, syskon eller 

bekant. Dessa alternativ lades manuellt under svarsalternativ Privat. 

 

5.7 Sammanfattning av metod 
 

Denna studie har genomförts genom en kvantitativ metod. Digital enkät utgör 

datainsamlingen, som konstruerats i Google Drive med 12 frågor med fasta 

svarsalternativ. Undersökningen har genomförts på två olika skolor där samtliga klasser 

i årskurs 9 fått svara på enkäten. Sammanlagt har 155 svar kunnat utläsas. Svaren har 

bearbetats i kalkylprogrammet Excel.  

 

 
 



  
 

22 

6 Resultat  
 

I detta kapitel presenteras resultat från de 155 respondenterna; elever i årskurs 9. Först 

en redogörelse över hur de alfabetiska betygen används vid analysen. Efter det följer en 

definition av fyra begrepp som används i studien.  

    För att elevernas betyg ska vara möjliga att analysera så går det dessvärre inte 

räkna med bokstäver. Därför är betygsskalan i behov av att bytas ut mot numeriska 

värden. Det svenska betygssystemet består av 6 olika betyg från A-F där A motsvarar 

det högsta betyget och F det motsvarar det lägsta betyget. A ersätts i analysen med den 

högsta siffran och F kommer ersättas med den lägsta siffran. Siffrorna 1-6 har valts att 

använda. Detta innebär följande omformulering: 

A=6 
B=5 
C=4 
D=3 
E=2 
F=1 

Omformuleringen skapar möjligheter till analys av bland annat medelvärde, 

standardavvikelse och korrelation. De två sistnämnda definieras nedan.  

    Standardavvikelse är ett spridningsmått som anger hur mycket olika värden för 

en grupp avviker från medelvärdet. I detta resultat motsvarar en lägre standardavvikelse 

att eleverna är mer enade i sina svarsalternativ än vad en högre standardavvikelse visar 

på. Genom att presentera standardavvikelse tillsammans med antal deltagare i relation 

till medelvärdet, ges läsaren möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om 

tillförlitligheten för respektive fråga (Mattecentrum, 2016). 

    Korrelation är ett begrepp som anger styrkan och riktningen mellan två eller 

flera variabler. Med korrelation menas att mäta hur starkt samband som finns. 

Korrelation anges på en skala mellan -1 och 1, där 0 anger inget samband, 1 anger 

maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband (Mattecentrum, 

2016). För att ta ett konkret exempel kan vi tänka oss att vi vill undersöka sambandet 

mellan elevernas musicerande på fritiden i relation till deras betyg i musikämnet. Om 

korrelationen visar 0 tyder detta på att det inte finns något som helst samband mellan 

musikutövande på fritiden och det betyg eleven erhåller i musik. Om vi istället tänker 

oss det maximala positiva sambandet (1) skulle detta innebära att samtliga elever som 

utövar musik på fritiden får ett A och alla andra får ett F. Det maximala negativa 
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sambandet (-1) skulle innebära att alla elever som inte musicerar på sin fritid får betyget 

A och de som musicerar får betyget F.  

    Medelbetyg kommer användas precis som ett medelvärde, i detta fall är det 

betyget som fokuseras. Detta kommer att presenteras i merparten av frågorna. 

    Betygsenhet är en benämning som har valts att göra när skillnaden beskrivs 

mellan två betyg. En hel betygsenhet är ett helt betygssteg i skillnad. Ett exempel på 

denna skillnad kan vara mellan betyget C och D eller mellan B och C. Om det istället 

skiljer två betygsenheter kan detta vara skillnaden mellan ett A och ett C eller skillnaden 

mellan ett B och ett D. Under arbetet med medelbetyg i denna studie är det sällan 

resultatet hamnar på ett exakt värde. Detta kan i praktiken innebära en specifik grupp av 

elever har 3,2 i medelbetyg (vilket motsvarar ett betyg något bättre än D) och en annan 

grupp har 3,9 (strax under betyget C). Skillnaden blir i detta fall 0,7 betygsenheter.  

 

6.1 Betyg i musikämnet 
 

I den första frågan uppmanas 

eleven att skriva vilket som är 

deras senaste betyg i musikämnet. 

Musikbetyget  kommer att 

användas vid analys och 

jämförelse med de andra frågorna. 

Elevernas betyg visas i Figur 1. 

Här kan bland annat ses att betyg C 

är vanligast. 34 % av eleverna har 

svarat så.  

 

 

 

 

 

Figur 1. 
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6.1.1 Utövande av musik/sång på fritiden  
 

Vid nästa fråga fick eleverna svara Ja eller 

Nej på om de spelar något/några 

instrument/sjunger/musicerar på sin fritid. 

I Figur 2 presenteras att 39 % svarade Ja 

på frågan och 61 % svarade Nej. Det är de 

39 % som har svarat Ja som kommer 

analyseras i de resterande 10 frågorna. I 

samma fråga har även medelbetyg räknats 

fram både för de som svarade Ja och för 

de som svarade Nej. Figur 3 visar att de 

som spelar något/några 

instrument/musicerar på 

sin fritid har 4,64 i 

medelbetyg (vilket 

motsvarar ett betyg 

mellan C och B).  

Medelbetyget är baserat 

på 61 svar och har en 

standardavvikelse på 

0,98. Om vi istället tittar 

på de som har svarat Nej 

på samma fråga visar det 

sig att deras medelbetyg ligger på 3,23 (lite högre än betyget D). Standardavvikelsen är 

aningen högre för de som har svarat Nej, vilket inte heller är så konstigt med tanke på 

att det här är 94 stycken som svarat, jämfört mot de 61 stycken som svarade Ja. 

Analyserat med hjälp av medelbetyg tyder detta så här långt på att de som utövar musik 

på sin fritid har i regel ett högre betyg än de som inte utövar musik på sin fritid. 

Skillnaden är så mycket som 1,41 betygsenheter. Närmare bestämt kan det så här långt 

ses som ett samband att elever som utövar musik på sin fritid tenderar att få ett betyg än 

de som inte utövar musik på sin fritid. För att undersöka att det finns ett samband 

mellan betyg och musicerande på fritiden har också en korrelationsanalys gjorts.  

Figur 2. 

Figur 3. 
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Korrelationen visar värdet 0,54 vilket tyder på att det finns ett samband mellan 

musikutövande på fritiden och betyg i musikämnet. Då korrelationen visar ett positivt 

värde (ett tal större än noll) innebär det i sin tur att relationen mellan musikutövande på 

fritiden och betyg i musikämnet finns. Sammanfattningsvis: Samband förstås i form av 

att de som musicerar på sin fritid tenderar att få högre betyg i musikämnet.  

 

6.1.2 Vilka instrument som utövas 
 

Vid analysen av Figur 3 kunde 

det konstateras att elever som 

utövar musik på sin fritid 

tenderar att få högre betyg i 

musikämnet. Nästa fråga 

undersöker om det är något 

speciellt instrument som bidrar 

till ett högre betyg i 

musikämnet. Figur 4 visar vilka 

instrument de tillfrågade 

eleverna spelar. Det är flera 

elever som utövar mer än ett 

instrument. Det är tydligt att de instrument som utövas mest är gitarr, 

piano/keyboard/synt och sång. Det är således dessa tre som är mest intressanta gällande 

medelbetyg. Även fiol och 

trummor/slagverk har 

analyserats. Det finns intresse 

att ta med även blåsinstrument 

som få personer spelade i 

jämförelsen och därför har 

instrumenten tvärflöjt, trumpet, 

munspel, eufonium, klarinett, 

saxofon och blockflöjt samlats 

under en gemensam kategori; 

blåsinstrument. I Figur 5 visas 

medelbetyg per instrument. Här visas att snittbetygen för både sång och 

Figur5. 

Figur 4. 
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trummor/slagverk ligger exakt på 5, vilket motsvarar betyget B. Det konstateras också 

att medelbetyget för trummor/slagverk endast grundar sig på 6 svar, medan sång 

grundar sig på 24 svar. Detta betyder att medelbetyget för sång är mer trovärdigt än 

medelbetyget för trummor/slagverk. Eftersom att gitarr, piano/keyboard/synt och sång 

grundar sig på lika många 

svar, är det mer relevant att 

jämföra dessa och här kan 

slutsatsen dras att elever som 

utövar sång på sin fritid har i 

regel ett lite högre 

medelbetyg i musikämnet 

bland de elever som är 

tillfrågade i denna enkät. I 

samma fråga gavs också 

möjligheten att se hur många 

instrument som de tillfrågade eleverna utövar. I Figur 6 går det tydligt att se en 

uppåtgående kurva där medelbetyget stiger i samband med antal instrument som utövas.  

Korrelationsanalysen visar ett värde på 0,35 vilket tyder på att det finns ett positivt 

samband mellan antal instrument som utövas och betyg i musikämnet.  

Sammanfattningsvis: Elever som utövar sång på sin fritid har i regel högre medelbetyg 

i musikämnet än de som inte gör det. Samband förstås som att musikämnet verkar öka i 

takt med antalet instrument som eleven behärskar.  

 

6.2 Lärarledd undervisning 
 

Figur 7 visar att mer än hälften av 

de som utövar musik på fritiden får 

lärarledd undervisning genom den 

kommunala kultur-/musikskolan. 

22 %, det vill säga nästan en 

fjärdedel har inte fått någon 

lärarledd undervisning och 22 %, 

det vill säga nästan en fjärdedel har 

fått privat undervisning. De elever 

Figur 6.  

Figur 7. 
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som representerar föreningar eller studieförbund utgör en så pass liten del att en analys 

av medelbetyg har lämnats. 

Därför är dessa två inte 

med i Figur 8. Däremot kan 

det i Figur 8 konstateras att 

det inte rör sig om 

jättestora skillnader i 

medelbetyg. Det som 

istället är anmärkningsvärt 

är att eleverna som inte får 

någon lärarledd 

undervisning får högst 

medelbetyg.  Sammanfattningsvis: Samband går att finna mellan elever som tar eget 

ansvar för sitt lärande respektive klarar sig bra på egen hand.  

 

6.2.1 Antal terminer med lärarledd undervisning 
 

Nästkommande fråga har 

fokus på hur många 

avslutade terminer som 

eleven fått lärarledd 

undervisning. När alla 

elever hade svarat på denna 

fråga valdes att först och 

främst sortera dem efter 

deras senaste betyg i 

musikämnet. Utifrån detta 

undersöktes hur många 

terminer i snitt som en elev 

med ett specifikt betyg har fått lärarledd undervisning. Figur 9 visar att de elever som i 

dagsläget har betyget A i snitt fått sex lärarledda terminer, vilket är fler terminer än både 

de som har betyget B och C. Staplarna för betyg D och E ska tolkas med viss 

försiktighet då dessa inte bygger på lika många svar som A-C. Standardavvikelsen är 

ganska hög för samtliga betyg vilket har en förklaring; de elever som har tillfrågats i 

Figur8. 

Figur 9. 
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enkäten kan maximalt ha fått 11 lärarledda terminer och minimalt 0. Eftersom 

intervallet är så pass stort leder det också till att standardavvikelsen blir högre. Utifrån 

att med blotta ögat titta på staplarna för betygen A, B och C konstateras att elever med 

högre betyg har i snitt fått fler lärarledda terminer. Korrelationen visar värdet 0,27. 

Detta tyder på att det finns ett positivt samband i frågan. Sambandet är inte överdrivet 

starkt, men här kan konstateras att ett positivt samband existerar. Sammanfattningsvis: 

Samband kan konstateras att elever med högre betyg i musikämnet har i snitt fått fler 

lärarledda terminer på sin fritid. 

 

6.2.2 Frekvens av lärarledd undervisning 
 

Här undersöks om 

elevernas betyg gynnas av 

att de ofta får lärarledd 

undervisning. Resultatet 

presenteras i Figur 10 och 

är mer svårtolkat vid en 

första anblick. Först har 

hänsyn tagits till att ingen 

elev får undervisning en 

gång varannan vecka, en 

elev får undervisning en 

gång i månaden och två elever får undervisning mindre än en gång i månaden. Ingen av 

dessa staplar anses lönt att analysera. Vid jämförelse av de som aldrig får lärarledd 

musikundervisning på fritiden och de som får lärarledd undervisning på fritiden mer än 

en gång i veckan, visar resultatet att dessa har nästan samma medelbetyg. Inget 

samband har funnits här och därför framstår det inte som att frekvent lärarledd 

undervisning gynnar betyget. För att bekräfta vårt antagande har en korrelationsanalys 

gjorts. Denna ligger så pass nära 0 att det verkar möjligt att påstå att betyget inte blir 

högre för frekvent lärarledd musikundervisning på fritiden. Sammanfattningsvis: Det 

går inte att påvisa något samband att frekvent lärarledd undervisning på fritiden gynnar 

betyget i musikämnet. 

 

Figur 10. 
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6.3 Användande av internet och instruktionsvideos  
 

Det har tidigare i detta 

resultatkapitel gått att 

konstatera att elever 

nödvändigtvis inte 

behöver erhålla lärarledd 

undervisning för att uppnå 

höga betyg i musikämnet 

(6.2) och att antalet 

instrument en elev kan 

traktera ökar möjligheter 

till ett bättre betyg (6.1). I denna och nästföljande fråga undersöks hur egenledd 

undervisning sker och hur 

detta eventuellt avspeglar 

sig i betyget. Figur 11 

redovisar i vilken 

utsträckning eleven 

använder internet och 

instruktionsvideos för att 

lära sig spela 

instrument/sjunga/musicera. 

Samma Figur 11 visar att 34 

% av alla tillfrågade elever 

använder internet och 

instruktionsvideos minst en 

gång i veckan. I Figur 12 presenteras medelbetyget baserat på användandet av internet 

och instruktionsvideos. Här går att konstatera samband att de som använder internet och 

instruktionsvideos minst en gång varannan vecka har högre medelbetyg än de som 

använder internet och instruktionsvideos en gång i månaden eller mer sällan. För att 

undersöka om antagandet är korrekt har en korrelationsanalys genomförts. Innan en 

korrelations analys var möjlig att genomföra behövdes en rangordning av 

svarsalternativen numeriskt. Varje elev hade sex stycken olika svarsalternativ att välja 

bland. Därför valdes att ersätta ”Mer än en gång i  

Figur 11. 

Figur 12. 
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Veckan” med siffran 6, ”Ungefär en gång i veckan” med siffran 5 och så vidare ner till 

”Aldrig” som ersattes med siffran 1. Därefter genomfördes korrelationen. Korrelationen 

visar ett positivt värde på 0,41. Sammanfattningsvis: Ett frekvent användande av 

internet och instruktionsvideos i syfte att lära sig musik leder framstår som ett samband 

för att få högre betyg i musikämnet. 

 

6.4 Användande av böcker 
 

Denna fråga är uppbyggd 

precis på samma sätt som 

föregående fråga, men här 

syftas till böcker istället för 

internet och 

instruktionsvideos. Bara 

genom att titta på svaren i 

Figur 13 ses en stor skillnad 

jämfört mot Figur 11. 

Gällande frågan med internet 

och instruktionsvideos var 

resultatet att hälften 

använder detta som 

inlärningsmetod minst en gång i veckan. Resultatet för böcker visar att det är endast 8 

% som använder detta minst en gång i veckan. Så mycket som 56 % har svarat att de 

aldrig använder böcker privat för att lära sig musicera. Sammanfattningsvis: Både 

medelbetyg och korrelation har analyserats i denna fråga och beslut har tagits att det inte 

finns något relevant samband   

Figur 13. 
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6.5 Musicerande i något sammanhang 
 

På denna fråga fick eleverna 

kryssa för om de musicerar i 

kyrkan, sjunger i kör, spelar 

i band, spelar i orkester eller 

Nej om de inte musicerar i 

något annat sammanhang på 

sin fritid. Figur 14 visar att 

62 % svarade Nej på denna 

fråga och resterande 38 % 

var uppdelade bland de 

övriga alternativen. Då de 

övriga alternativen inte 

innehåller tillräckligt många 

svar för att ge en rättvis bild 

av situationen har valet 

gjorts att slå samman alla 

som på något sätt musicerar 

i något sammanhang på sin 

fritid och därefter jämföra 

det med dem som inte gör 

det. Denna jämförelse gav 

intressanta svar. I Figur 15 

ses att de som musicerar i något annat sammanhang på sin fritid tenderar att få lite 

högre betyg än de som inte gör det. Då standardavvikelsen är nästan exakt lika hög för 

de båda staplarna kan slutsatsen dras  

att svaren är tillförlitliga och därför jämförbara. Figur 15 visar på att elever som 

musicerar i ett sammanhang på sin fritid tenderar att få 0,41 betygsenheter högre betyg 

än de elever som inte musicerar i något sammanhang på sin fritid. Om antagandet 

stämmer bör korrelationen visa ett svagt positivt värde. Detta bekräftas av korrelationen 

som positiv och har ett svagt värde (0,21). Sammanfattningsvis: Samband går att 

Figur 14. 

Figur15. 
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konstatera mellan elev som musicerar i något sammanhang på sin fritid tenderar att få 

högre betyg i musikämnet än elev som inte gör det.  

 

6.5.1 Olika form av musicerande 
 

Elever kan musicera både 

genom noter, ackord, 

tabulatur och gehör. I denna 

fråga fick elever svara på 

vilka av dessa moment som 

de behärskar. Här kunde 

eleven välja mer än ett 

svarsalternativ. De svar som 

är mest likvärdiga i antal 

svarande var de som 

musicerar efter ackord, noter 

och gehör. Tabulatur är inte 

lika representerat som de 

övriga tre alternativen och 

endast två elever svarade att 

de inte musicerar på något av 

de föreslagna alternativen. 

Med detta som grund gjordes 

valet att utesluta tabulatur 

och inget av alternativen i 

min analys. I Figur 16 

presenteras medelbetyget för respektive sorts musicerande. Enligt detta resultat verkar 

det som att elever som musicerar efter ackord tenderar att få cirka en fjärdedels 

betygsenhet bättre betyg än de som musicerar via gehör och en halv betygsenhet bättre 

än de som musicerar via noter.  Som omnämnt tidigare fick eleverna möjlighet att svara 

fler än ett alternativ på denna fråga. En elev kan exempelvis musicera både efter ackord 

och noter. Även här valdes rangordning av eleverna efter hur många olika sätt de kunde 

musicera på där 0 motsvarar att eleven inte kan musicerar med någon av ovan nämnda 

metoder och 4 innebär att eleven både kan musicera efter ackord, noter, tabulatur och 

Figur16. 

Figur 17. 
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gehör.  I Figur 17 presenteras medelbetygen efter hur många metoder som eleven 

behärskar att musicera efter. Den stapeln som motsvarar 4 metoder bygger endast på 2 

svar och ska därför analyseras med försiktighet (det är ingen garanti att alla elever får 

betyget A bara för att de kan musicera efter alla fyra metoderna). I övrigt är noterbart att 

medelbetyget ökar i takt med att eleven behärskar fler metoder att musicera efter. 

Korrelationen visar ett värde på 0,63 vilket tyder på att det finns en positivt och relativt 

starkt samband. Sammanfattningsvis: Samband konstateras till att betyg i musikämnet 

ökar i takt med hur många metoder som eleven behärskar att musicera efter.  

 

6.6 Påverkan och inställning 
 

I den näst sista frågan fick eleverna 

svara på om de anser att deras 

betygsutövande på fritiden påverkar 

deras betyg i musikämnet. 69 % av 

eleverna svarade Ja, det vill säga de 

tror att deras musikutövande på fritiden 

påverkar deras betyg i musikämnet. 39 

% svarade Nej. Ytterligare intressant 

att veta är vilket betyg de 

elever som svarade Ja 

faktiskt har i jämförelse med 

de som svarade Nej. I Figur 

18 ses att de som anser att 

deras musikutövande på 

fritiden påverkar betyget, 

faktiskt har ett högre betyg, 

än de som inte anser det. 

Här skiljer det nästan en hel  

 

betygsenhet, vilket analyseras som att inställningen verkar ha påverkan hos eleven. Här 

valdes även att undersöka korrelationen. Här ersattes svaret Ja med siffran 1 och svaret 

 

Figur 18. 

Figur19. 
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Nej med siffran 0. Korrelationen visar ett värde på 0,44 vilket tyder på att det finns ett 

samband mellan om eleven faktiskt tror att sitt musikutövande på fritiden har en 

påverkar på betyget. I den allra sista frågan av denna enkät var syftet delvis att 

undersöka om eleverna fått möjligheten att visa vad de kan och om de har velat visa upp 

vad de kan. Detta gjorde att frågan fick fyra olika svarsalternativ som presenteras i 

Figur 19. Här visas att medelbetygen för eleverna är beroende på om de fått möjligheten 

att visa vad de kan och om de själva velat visa vad de kan. Sammanfattningsvis: 

Samband konstateras till de elever som gärna vill visa/har visat upp vad de kan får i 

regel högre betyg än de som inte vill visa upp vad de kan. 

 

6.7 Sammanfattning av resultat 
Genom analysen av data konstateras olika samband i detta resultatkapitel. Ett resultat är 

a) att de som spelar något/några instrument och musicerar på sin fritid har högre betyg i 

musikämnet än de som inte utövar någon musik alls på fritiden. Bland annat visar 

resultatet att elever som sjunger på fritiden har aningen högre medelbetyg än de som 

spelar gitarr och piano/keyboard/synt. För elever som utövar fler än ett instrument på 

fritiden ses en koppling till betyget och sambandet att betyget ökar i takt med antalet 

instrument som eleven behärskar.  

    Gällande lärarlett lärande jämfört mot egenlett lärande visade ett resultat att b) 

det inte är någon nämnvärd skillnad på betygen i denna jämförelse. En liten skillnad kan 

konstateras på så vis att elever som inte får någon lärarledd undervisning  har högre 

betyg än de elever som får lärarledd undervisning. Med andra ord har elever som lär sig 

genom egenlett lärande lika stor chans som elever genom lärarlett lärande till att uppnå 

goda betyg i musikämnet. Däremot hos de elever som får lärarlett lärande ökade 

medelbetyget i takt med antal terminer som eleven får lärarlett lärande. Analysen som 

helhet visar dock inget som helst samband mellan elevens betyg och hur frekvent 

han/hon får lärarlett lärande.  

    Att användandet av internet och instruktionsvideos föredras framför böcker är 

mycket tydligt. Ett resultat är att c) så mycket som hälften av respondenterna använder 

internet och instruktionsvideos minst en gång i veckan, samtidigt som strax över hälften 

uppger att de aldrig använder sig av böcker. Frekvent användande av internet och 

instruktionsvideos i syfte att lära sig musicera har en tydlig positiv koppling till det 

betyg eleven erhåller.  
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    Om elever musicerar ensamma eller i någon form av sammanhang (exempelvis 

orkester, band, kör) framstår detta som en faktor som påverkar betyget. Ett resultat är att 

d) elever som musicerar i något sammanhang på sin fritid får i snitt högre betyg än de 

elever som inte musicerar i något annat sammanhang. Ett resultat är att e) elever som 

musicerar efter ackord tenderar att få högre betyg än de som musicerar efter noter, 

tabulatur eller gehör. Just denna skillnad är liten. Vad som dock verkar ge större 

variation mellan betygen är hur många sätt eleven kan musicera på. De som behärskar 

att musicera efter både ackord, noter, tabulatur och gehör har också enklare att få högre 

betyg i musikämnet. Det finns ett starkt positivt samband mellan antal metoder som 

eleven kunde musicera efter och elevens betyg. Ett resultat är att f) det framstår som att 

de som faktiskt tror att deras musikutövande på fritiden påverkar deras betyg i snitt har 

betyg B. De som däremot inte trodde att deras musikutövande på fritiden hade någon 

inverkan på deras betyg i snitt har betyg C. Anmärkningsvärt är att både de som svarar 

Ja/Nej faktiskt utövar musik på sin fritid. De som går med en inställning att deras 

musikutövande på fritiden har alltså högre medelbetyg än de som inte tror att deras 

musikutövande på fritiden påverkar betyget. Ett resultat är att g) de som verkligen ville 

visa upp sina färdigheter (oberoende om de faktiskt hade fått möjlighet till det eller inte) 

hade ett högre medelbetyg jämför mot de som inte som inte ville visa upp vad de kan.  
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras resultat i förhållande till kapitel 3 (Bakgrund), kapitel 4 

(Tidigare forskning), samt kapitel 5 (Metod). Två kategorier har använts för att skilja på 

lärande i samband med träff med fysisk lärare, lärarlett lärande, eller lärande på eget 

initiativ och inte i samband med träff med fysisk lärare, egenlett lärande. Sedan kan 

dessa två kategorier vara formade av både formellt och informellt lärande beroende på 

sammanhanget. Formellt och informellt lärande så som Folkestad (2006) definierar de 

två begreppen ska inte förväxlas med begreppen egenlett och lärarlett lärande även om 

dessa är snarlika då de förekommer i miljöer där lärande äger rum i formella respektive 

informella former. I analysarbetet i kapitel 5 används det frivilliga lärandet i kategorier 

där egenlett och lärarlett lärande står som två kategorier.  

  

7.1 Instrument och inlärningsmetoder 
 

Det centrala innehållet för musikämnet enligt Skolverket (2011) visar att eleven ska ta 

del av och behärska flera instrument som till exempel ackordinstrument, 

melodiinstrument, bas och slagverk. I denna studie konstateras att ju fler instrument 

eleven utövar desto högre betyg erhålls. Resultat i studien visar också på att de som 

sjunger på fritiden har högst medelbetyg. De elever som har näst bäst medelbetyg spelar 

gitarr, tätt följt av piano/keyboard/synt. Detta stämmer också med mina egna 

erfarenheter om att de klassiska rock- och popinstrumenten (trummor, elbas, gitarr, 

piano och sång) dominerar undervisningen. Sång, gitarr och piano/keyboard/synt är 

också de instrumenten som spelas av flest personer i denna studie. I denna studie går det 

inte att dra en slutsats att det just är ett specifikt instrument som ger högre betyg i den 

obligatoriska skolan. Det centrala innehållet för musikämnet (Skolverket, 2011) visar 

också att eleven ska ta del av och behärska olika metoder som till exempel, noter, 

tabulatur, ackordbeteckningar. Resultat visar också att ju fler metoder som behärskas 

desto högre betyg erhålls (kap. 6, figur 17.). Det går att konstatera att elever som 

musicerar efter ackord har högst medelbetyg. Här kan en liten koppling dras till att just 

de ackordbaserade instrumenten gitarr och piano/keyboard/synt ligger högt upp på 

betygsskalan. Musicerande efter noter ligger ungefär en halv betygsenhet nedanför 
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musicerande efter ackord. Notbaserade instrument, som exempelvis fiol, ligger lägre ner 

på betygsskalan än gitarr och piano/keyboard/synt.  

 

7.2 Lärarlett 
 

I denna studie svarar vissa av eleverna att de får lärarledd undervisning av föräldrar, 

kompisar och äldre syskon. Informellt lärande är det som sker utanför skolan förklarar 

Egidus (2008, s.310). Folkestad (2006) menar däremot att denna inlärning som sker på 

fritiden kan vara både formell och informell. Vad som avgör i fall lärandet är formellt 

eller informellt är förekomsten av en lärare eller handledare. Eleverna som i denna 

studie svarar att de får lärarledd undervisning av föräldrar, kompisar och syskon 

analyseras som en tydlig koppling till Folkestads studie som menar att en handledare 

inte nödvändigtvis behöver vara en utbildad lärare utan kan istället vara en 

orkesterledare, förälder eller någon annan person som tar sig an att träna och lära 

en/flera elever i sitt musicerande. 

    I kapitel 5 (metod) beskrivs ett vanligt sätt att arbeta utifrån; att först skaffa sig 

vissa förväntningar på hur resultatet kommer se ut (Jacobsen, 2002). I enighet med 

Jacobsens utlåtande så fanns inför denna studie egna förväntningar på hur resultatet 

skulle kunna se ut. En av dessa förväntningar var att elever som får/har fått lärarledd 

undervisning erhåller ett högre betyg än de som inte får/har fått någon lärarledd 

undervisning. Jacobsen beskriver också skäl till att vara kritisk mot denna metod då den 

kan leda till att forskaren endast letar efter de svar hen är ute efter. Med detta i åtanke 

har ett öppet sinne eftersträvats, det vill säga att sträva efter att hitta nya infallsvinklar 

och svar. Ett tydligt exempel på detta är att de elever som inte får någon lärarledd 

undervisning över huvud taget faktiskt tenderar att få aningen högre betyg än de som får 

lärarledd undervisning. Detta resultat kan stärkas av Holmberg (2010) som påstår att 

musikutbildningar ofta saknar externa influenser eftersom de ofta rekryterar lärare som 

varit i samma system och sammanhang. Kanske kan detta vara en orsak till att elever 

som inte får lärarledd undervisning ändå kan uppnå bra betyg på egen hand då dessa 

inte är i ett formellt lärande utan kan ta del av många externa influenser som möjliggör 

en breddning av hur lärandet kan se ut. Däremot ska inte heller Holmbergs (2010) 

argument tolkas som att lärarledd undervisning inte är bra. Av de elever som har 

lärarledd handledning (både genom kultur-/musikskola och privat undervisning) visar 
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resultat att ju fler terminer en elev har fått lärarledd undervisning, desto högre betyg har 

också eleven. 

 

7.3 Egenlett 
 

I resultat (kap. 5) framkommer att elever i denna studie som utövar någon form av 

musik på fritiden uppnår högre betyg än de elever som inte gör det. I Bergmans studie 

(2011) påvisas bland annat att elever som musicerar på fritiden blir mer självsäkra på 

läromoment i skolan och har då lättare att nå upp till målen i musikämnet. Bergman 

menar även att själva musiklyssnandet är kopplat till inlärningsprocessen. I denna studie 

pekar resultat på att de som regelbundet använder internet och instruktionsvideos för att 

lära sig musicera erhåller ett högre medelbetyg. Detta kan tolkas som ett samband med 

Bergmans studie och resultat.  

    Thorgersen och Zandén (2014) menar dock att det inte är lätt att överföra 

lärande via internet till formellt lärande eftersom kommunikationen blir enkelriktad. 

Friheten beskrivs som ett problem som medför sämre delaktighet och engagemang. 

Detta blir motsägelsefullt mot det resultatet i denna studie där det visar sig att 

regelbundet användande av internet i samband med musikutövande gynnar betyget. En 

förklaring till denna skillnad i resultat skulle kunna vara att Thorgersen och Zandéns 

studie är gjord under år 2011 och denna är gjord under år 2016. Enligt uppgifter från 

Internetstiftelsen i Sverige (2015) så visar det sig att internetanvändandet har ökat de 

senaste åren. Under kapitel 2 (Musik och internet) konstateras att internetanvändandet 

bland ungdomar har ökat med elva procentenheter från år 2011 (då Thorgersen och 

Zandén genomförde sin studie) till år 2015 (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). En 

reflektion är att internetanvändandet i samband med musikutövande ökar i takt med att 

internetanvändandet ökar generellt. I takt med denna utveckling lär sig ungdomar att ta 

till sig information mer självständigt och detta kan vara en förklaring till att denna 

studie visar ett annat resultat än Thorgersen och Zandéns (2011) studie. En annan 

nämnvärd skillnad mellan är att Thorgersen och Zandéns riktade sig till personer mellan 

20-30 år, och denna studie riktar sig till ungdomar i årskurs 9. I takt med att 

internetanvändandet ökar (Internetstiftelsen i Sverige, 2015) blir också internet en mer 

naturlig del både i elevernas vardag och inom skolan. Därför är det och blir det till en 

alltmer förekommande naturlig del för den yngre generationen att på ett självständigt 



  
 

39 

sätt söka information via internet och även information i samband med musikaliskt 

utövande.  

 

7.4 Lärande i musikaliskt sammanhang 
 

Elevers lärande om musik och att musicera i sammanhang även om dessa sammanhang 

inte pågår inom en specifik skolform, är något Campbell (1998) utforskat. Det visar sig 

i denna studie att de som utövar musik i något sammanhang (såsom exempelvis kör, 

band eller orkester) har ett högre medelbetyg än de elever som inte musicerar i något 

sammanhang. Detta stärker Campbells teori om att musikalisk inlärning sker även 

utanför det formella lärarledda lärandet. Framförandet av musik är också viktigt för det 

musikaliska lärandet menar Lilliestam (1995). Ett sammanhang ger möjligheter att 

utföra och spela musik inför och med andra människor. Troligtvis är det så att elever 

som musicerar i sammanhang också spelar på mer konserter, gudstjänster med mera. 

Detta ger en direkt koppling till Lilliestam som pekar på vikten att utföra musik inför en 

publik för att få ett djupare musikaliskt lärande.    

 

7.5 Skapa god undervisningssituation och inställning till musikämnet  
 

Det är till stor del lärarens förmåga att skapa en god undervisningssituation som 

påverkar elevens betyg i positiv riktning enligt Skolinspektionen (2011). Även om 

sammanfattningen av resultatet inte lägger största fokus på läraren så kan ändå viss 

koppling göras till resultat 6.6 (påverkan och inställning). Studien visar att eleven får 

högt betyg om hen både velat visa sina färdigheter och fått möjlighet till detta. Huruvida 

elever vill eller inte vill visa upp sina kunskaper inom musikämnet ligger till största del 

i elevens eget intresse att få ett högre betyg. Här har läraren en viktig roll att inspirera 

och uppmuntra fler elever att vilja visa vad de kan. I vissa fall kan det vara svårt för 

läraren att påverka de elever som inte vill visa sina musikaliska färdigheter, men det 

viktiga är att läraren skapar denna möjlighet för alla elever. En personlig reflektion är 

att en lärare som arbetar på detta sätt skapar en god undervisningssituation, vilket enligt 

Skolinspektionen (2011) är nödvändigt för att erhålla ett högre betyg. En god 

undervisningssituation ger automatiskt en god inställning till musikämnet. 

    En klar majoritet anser att deras frivilliga musikutövande påverkar 

musikbetyget. Det som framstår som ännu mer intressant är att de som går i tro om att 
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det de gör på fritiden avspeglar sig i betyget faktiskt också har ett högre betyg än de 

som inte tror det. Det finns en direkt koppling och denna koppling är mellan 

självsäkerhet och musikutövande menar Bergman (2009). Troligtvis är det så att de 

elever som erhåller ett högt betyg i musik har en inneboende självsäkerhet och vill 

samtidigt visa upp vad de kan. Denna självsäkerhet ger då en förvissning om att hela 

deras musikalitet, både den som utövas under skoltid och på fritiden, påverkar betyget i 

musikämnet. 

  

7.6 Vidare forskning 
 

I denna studie har frågor och enkätsvar jämförts med betygen för att söka samband. 

Musiklyssnandet (Bergman, 2009) är en viktig faktor för elevens musicerande. 

Lilliestam (1995) tar också upp lyssnandet som en viktig del i ett musikaliskt lärande. 

Detta är något som i en framtida studie skulle vara intressant att undersöka. Om denna 

studies datainsamling utforskas djupare, följes upp kvalitativt, skulle en jämförelse 

mellan de enskilda svaren och med varandra eventuellt kunna studera fler samband. 

Exempelvis kan en studie göras på om vilka instrumentgrupper som spelar efter vilken 

metod eller vilka instrumentkombinationer som är vanligast. En annan intressant studie 

är om antalet instrument har någon relation till i vilken utsträckning eleven använder 

internet för att lära sig musicera. Hur kan olika vägar till ett högre musikbetyg se ut? 
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