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SAMMANFATTNING 

I den här uppsatsen undersöker jag musikelever på gymnasiets estetiska program i Västerås, 

och vilken effekt undervisningen har på deras musikpreferenser. Resultaten baseras på två 

enkäter, en till elever och en till lärare. Undersökningen visar att eleverna till största delen är 

positiva till den musik de möter i skolan, men bara en mindre del av dem lyssnar på den 

musiken privat. 

 

Nyckelord: gymnasieelever, musikpreferenser, musik i skolmiljön, estetiskt lärande 

 

ABSTRACT 

In this essay, I examine the effect of education regarding musical preferences expressed by 

students of music at upper secondary school in Västerås. The results are based on two 

questionnaires, one for the pupils, and one for the teachers of the school. The investigation 

indicates, that the pupils are largely positive towards the music presented in school, but only a 

lesser part of them actually listen to it privately.  

 

Keywords: students at upper secondary school, musical preferences, music in the school 

environment, aesthetic learning 
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INLEDNING 

När jag själv undervisar vill jag gärna visa mina elever på den mångfald av musik som finns. 

Jag vill öppna deras ögon och öron för att det finns så mycket mer än vad massmedierna 

väljer att fokusera på, vilket ju är en ganska liten del av musik-spektrat. Själv är jag klassiskt 

inriktad i mitt pianospel, och det är den klassiska musiken jag kanske allra mest önskar att 

mina elever ska få upp öronen för. I musik-kretsar förs en ständig diskussion om att den 

klassiska musiken är ”hotad” och marginaliserad, och om hur man ska få en yngre publik att 

ta till sig musiken och komma till konserthusen. (Förvisso en diskussion som funnits LÄNGE, 

och än finns det orkestrar kvar! Och det byggs konserthus och operahus i Sverige och Norden 

som aldrig förr...) 

Jag undervisar också gärna jazz, folkmusik, världsmusik, visor. 

Jag hyser en stark önskan att inspirera mina elever till att ge sig in på nya områden. 

Egentligen är genren som sådan inte alls viktig. Jag vill få dem att upptäcka musiken de inte 

ännu visste att de tyckte om! Mångfald i musiken! 

Detta är alltså min önskan. Jag tar med eleverna på konserter, spelar skivor för dem, pratar om 

kompositörer, ger dem stycken i läxa. Men hur tas det emot? Går min önskan i uppfyllelse 

eller ej? 

Det är ämnet för min undersökning.  

 

SYFTE  

Syftet med undersökningen är att ta reda på om det hos unga musikelever bildas något intresse 

för musiken de möter i undervisningen.  
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BAKGRUND 

Vad säger styrdokumenten? Ur gymnasiets kursplan och läroplan. 

Inom musik/kulturskolan är det mycket vanligt att läraren anpassar sig efter eleven och låter 

henne/honom spela sina favoritlåtar. På estetprogrammet däremot, finns inskrivet i 

kursplanerna att eleven ska musicera i en mångfald av stilar. Detta är vad som står: 

 

Mål respektive Betygkriterier för kursen Instrument/sång nivå 2 (gemensam kurs); 

”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

[eleven skall] kunna en repertoar i olika stilar eller genrer med adekvat interpretation  

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven spelar eller sjunger en repertoar som representerar olika stilar eller genrer.” 

 

Kursen Ensemble A (gemensam kurs) 

”Mål för kursen 

Kursen skall[...]ge grundläggande kunskaper om repertoar och stilarter 

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven beskriver och ger exempel på olika ensembletyper eller genrer.” 

  

Kursen Ensemble B (valbar kurs) 

”Mål för kursen 

Kursen skall vara inriktad mot olika genrer eller ensembleformer samt stimulera till fortsatt 

musikutövande.” 

Ur Gy 2000:05 

 

Som vi ser finns tanken om genrebredd och mångfald väl representerad i kursmål och 

betygkriterier. Instrument/sång-ämnet (i fortsättningen InSå) nämner stil- och genrebredd 

först på nivå 2. Nivå 1 är nybörjarnivån. På sitt huvudinstrument ska eleven nå minst nivå 2. 

Ensemble A är en gemensam kurs som startar redan i årskurs 1. Att kunskap om olika genrer 

nämns redan som kriterium till betyget Godkänd visar på vikten av genrebredd.  

Intressant är att valbara kursen Ensemble B har som ett av sina mål att ”... stimulera till 

fortsatt musikutövande”. Här skymtar min egen tanke; att undervisningen ska få fortsatt 

positiva efterverkningar på det egna musicerandet och lyssnandet! 

 



 7 

I programmålen för estetiska programmet betonas allsidighet och mångfald. Eleverna ska öva 

”... förmågan att uppleva, reflektera kring och analysera skapande verksamhet i vid 

bemärkelse.” 

Om programmets syfte står att ” Programmet syftar [...] till att ge eleverna vana vid att möta, 

uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter...”. 

Man betonar även vikten av att kunna reflektera kring och språkligt uttrycka sig om estetiska 

kulturyttringar, samt vikten av en bred kulturhistorisk orientering. 

 

I LPF 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna, nämner man kulturarvet som en viktig del 

av den gemensamma värdegrunden. 

”En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan skall bidra till att människor får en 

identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det 

nordiska, det europeiska och ytterst det globala.”  

Bland skolans uppdrag omnämns det historiska perspektivet: 

”Undervisningen skall ge ett historiskt perspektiv, som bl.a. låter eleverna utveckla 

beredskapen inför framtiden, förståelsen för kunskapers relativitet och förmågan till 

dynamiskt tänkande.” 

Överfört till musikundervisningen kan detta förstås som vikten av att eleverna kommer i 

kontakt med äldre tiders musik, och även den svenska folkmusiken. 

Jag blev glad över att upptäcka att LPF 94 även omfattar kulturella värden: 

”Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på gymnasieskolans 

nationella och specialutformade program [...] kan hämta stimulans ur estetiskt skapande och 

kulturella upplevelser.” 

 

Kritik av skolans arbetssätt 

Frågan är dock om eleverna tar till sig allt detta, som skolverket och vi lärare vill ge dem. Det 

verkar kunna finnas en del hinder på vägen.  

 

Tomas Saar skriver i forskningsrapporten Konstens metoder och skolans träningslogik (2005) 

att skolans arbetsmetoder motarbetar estetiskt lärande. Saar beskriver skolan som styrd av en 

träningslogik. Detta innebär bl.a. ett sökande efter färdiga svar, träning av ”... den skriftliga 

logiken [...] på upplevelsens och de gestaltande redskapens bekostnad”, och uteslutande av 
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alternativa handlingsmönster. Denna träningslogik motarbetar vad Saar kallar ”den starka 

estetiken”, vilken utmanar elevernas sätt att tänka och söker sig bortom givna ramar. I den 

starka estetiken finns inga färdiga svar, man öppnar i stället ”ett fönster utåt mot nya 

erfarenheter och kunskaper” 

I forskningsprojektet har Saar undersökt konstnärliga arbetsmetoder i grundskolan.  

Saars beskrivning av den starka estetiken motsvarar vad jag önskar att mina elever ska få av 

undervisningen: vilja och nyfikenhet att upptäcka något nytt. 

 

Fritidsmusik vs skolmusik 

I c-uppsatsen Musikundervisningens dilemma (2005) av Sjöström och Strömstedt lyfts en 

intressant tanke fram. Författarna har undersökt musikundervisning i grundskolan, och 

resonerar kring varför eleverna inte nödvändigtvis tycker musikämnet blir roligare om deras 

egen musik ingår i undervisningen. ”Vad händer då när fritidsmusiken möter skolvärlden? [...] 

Någonting sker när elevernas egen musik kommer in i skolans normativa värld. Musiken som 

eleverna lyssnar på hemma är fri i det avseendet att det inte finns några krav för lyssnandet 

men i skolan blir den styrd av att den måste användas på ett, av läraren, ansett meningsfullt 

sätt.” 

Kanske förlorar musiken sin spontana glädje om den blir till en uppgift som dessutom ska 

betygsättas? Detta skulle i så fall kunna bli ett hinder för att ta till sig ”ny” musik som man 

möter i undervisningen. Musikundervisningen i grundskolan skiljer sig förvisso mycket från 

undervisningen på estetiska programmets musikgren, men frågan är ändå värd att beakta. 

 

Musik och identitet 

Det förra avsnittet tangerar en annan intressant aspekt: musik och identitet. Musik är en 

mycket viktig identitetsskapare och identitetsmarkör, detta är kanske som allra mest tydligt 

under tonåren. Om någon försöker intressera dig för andra musikstilar än dina favoriter 

kanske du reagerar med att ännu hårdare sluta dig till ”din” stil.  

Börje Stålhammar har undersökt vad musik kan betyda för ungdomar i forskningsrapporten 

Musikens roll, delrapport från projektet Experience and Music Teaching (2002).   

På individplanet delar Stålhammar in musiken i tre roller: eskapistisk, essentiell och 

existentiell. I sin existentiella roll har musiken inverkan på identiteten, livsstilen, utseendet 

m.m. Några av de intervjuade ungdomarna beskriver t.o.m. musiken som livsavgörande.  
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På det sociala planet talar S om musikens lierande och distanserande roll. Musiklyssnandet är 

här hårt knutet till umgänget med kamraterna, något som särskiljer och distanserar en grupp 

från en annan. Kläder och stil kan också bli en del av grupptillhörigheten. 

Stålhammar nämner även en tidigare rapport han gjort där intervjuade ungdomar ansåg att 

musik kan delas upp i ”skolans musik” och ”den riktiga musiken”. Det sistnämnda var 

musiken de lyssnade på själva 

Med allt jag nämnt i bakgrundsavsnittet i åtanke kan det kännas svårt att skapa intresse för 

något nytt och åstadkomma någon breddning av musiksmaken hos eleverna. 

 

Metod och synpunkter på metod 

Jag har sedan jag gick ut musikhögskolan arbetat på estetiska programmets musiklinje på två 

olika gymnasieskolor. Jag fick idén att göra min undersökning i denna miljö, eftersom här 

finns stora grupper elever att undersöka. Estet-elever har själva gjort ett aktivt val att ägna en 

stor del av sina gymnasiestudier åt musik. Under de tre åren kommer de i kontakt med en 

mängd musik i många olika genrer, både i de praktiska spel-/sångämnena, och i teoretiska 

ämnen. 

Jag valde att undersöka eleverna på estetiska programmets musiklinje på Carlforsska 

gymnasiet i Västerås. Jag har sedan januari 2007 jobbat på det här gymnasiet och känner till 

lärarna, eleverna och hur man arbetar. Jag är medveten om att det kan finnas en fara i att jag 

känner eleverna och de känner mig, risken finns att jag omedvetet styr undersökningen för att 

få de svar jag ”vill ha” om jag skulle göra intervjuer t.ex. Risken finns också att eleverna 

tillrättalägger sina svar om de känner intervjuaren.  

Med en anonym enkät är det större chans att eleverna svarar uppriktigt, och jag ville även få 

en bred bild av mitt undersökningsområde, därför valde jag denna metod. I webb-verktyget 

Query and Report gjorde jag två olika enkäter, en till de 133 eleverna, och en till de 10 

musiklärarna. Innan jag skickade ut dem via mail gjorde jag ett besök på en körrepetition för 

att berätta för eleverna om enkäten, och vad min undersökning handlade om. 

Elevenkäten fick ett visst bortfall av svar, svarsfrekvensen blev sammanlagt 67 %, 89 svar av 

133 möjliga. En av lärarna hade problem med sin e-postlåda, och kunde inte skicka in sitt svar 

i tid. Detta gav en svarsfrekvens på 90 % från lärarna, 9 av 10 möjliga svar.  Bortfallet av 

elevsvar kan förklaras med att eleverna hade mindre benägenhet att på eget initiativ öppna sin 

mail och svara på enkäten än vad jag hade föreställt mig. Nu fick jag, med hjälp av snälla 
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lärarkollegor, ägna lektionstid åt enkätsvarande när det visade sig att det gick trögt med att få 

in svar. Vi hann tyvärr inte göra detta med någon tredjeklass, och inte i alla ettor heller. 

Enkäten utfördes också sent på vårterminen, varför tredjeklassarna var mer intresserade av sin 

studentexamen än av att svara på någon undersökning... 

Vid genomläsning av svaren fann jag två respondenter som svarat klart oseriöst på de öppna 

frågorna. Detta gör att deras övriga svar inte heller blir tillförlitliga, men de har ändå fått vara 

kvar i undersökningen. 

Jag kunde måhända i missivbrevet och vid besöket på körlektionen ha tryckt mer på att den 

här undersökningen var något som kan komma till glädje för eleverna själva, eftersom vi 

lärare är intresserade av vad de tycker om undervisningen. Det kunde ha gjort bortfallet 

mindre, och kanske eliminerat oseriösa svar. Jag missade också att informera eleverna om att 

även lärarna fick en enkät. 

 

FORSKNINGSFRÅGOR 

För att närmare precisera den något luddiga frågan om elevernas ”intresse” som är uppsatsens 

syfte, inriktar jag min undersökning på följande områden: 

* Elevernas privata musiklyssnande och -utövande, och om det har förändrats sedan de 

påbörjade sina gymnasiestudier. Detta undersöker jag dels genom indirekta frågor; ”Vad 

lyssnade du på för musik innan du började Carlforsska? Vad lyssnar du på nu?” där jag sedan 

jämför svaren, och direkta frågor: ”Har du blivit intresserad av att lyssna mer på någon musik 

du kommit i kontakt med i skolan?” 

* Om det är stor skillnad på det de väljer att lyssna på själva och det de möter i skolan. 

* Vad de tycker om musiken de kommer i kontakt med i ett antal olika ämnen:  

InSå (instrument- och sångundervisning), ensemble, kör, konsertbesök med skolan,  

KuHi ( kulturhistoria, där de får lyssna på klassisk musik från olika epoker), sceniskt projekt  

( en större scenföreställning i årskurs 3, eleverna får till stor del bestämma musiken själva), 

och nutida konst ( 1900-talets musikhistoria, gärna med avantgardistisk och experimentell 

musik.) 

 

Genom lärarnas enkäter vill jag få reda på deras attityder till undervisningen, och se om 

lärares och elevers uppfattning om densamma stämmer överens. 
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RESULTAT 

 

Nedan följer en presentation av de två enkäterna, frågor och svar, samt det inledande 

missivbrevet. Svaren på elevenkätens öppna frågor visar jag i sammanfattad form eller med 

exempel, eftersom de är så många. Lärarenkätens svar på de öppna frågorna står med i sin 

helhet. 

Elevenkäten: ”Din musiksmak och musiken i skolan” 

 

Det här är en enkät till alla musikelever på Carlforsska.  

 

Enkäten handlar om vilken musik du tycker om att lyssna på och spela privat, och vad du 

tycker om musiken du får höra och spela i skolan. Om det är något du undrar över, om någon 

fråga är konstig t.ex., kan du maila mig på pia.widlund@edu.vasteras.se. Fyll i enkäten och 

skicka in så fort som möjligt, men senast FREDAG 16/5. Tack för hjälpen! /Pia 

 

 

 

1 Kön  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Kvinna  38 42.7 

2 Man  51 57.3 

  Total: 89 100.0 

Antal obesvarade: 0 
 

 

 

2 Årskurs  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 07  34 38.2 

2 06  33 37.1 

3 05  22 24.7 

  Total: 89 100.0 

Antal obesvarade: 0 
 

 

 

mailto:pia.widlund@edu.vasteras.se
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Såhär fördelar sig det sammanlagda antalet elever över årskurserna: åk 1: 51 elever (38,5 %), 

åk 2: 40 elever (30 %), åk 3: 42 elever (31,5 %). 3:orna är alltså klart underrepresenterade i 

undersökningen. (Fråga 2) 

 

3 Huvudinstrument/sång  

 
Sammanfattning 

Sång: 34 st  
Elgitarr: 18 st  
Elbas: 10 st  
Klassisk gitarr: 8 st   
Slagverk/ trummor: 5 st  
Gitarr: 4  
Piano: 3 st 
Trumpet: 3 st  
Saxofon: 2 st 
Oseriösa svar: 2 st 

 

4 Biinstrument/sång  

 
Sammanfattning 
Piano: 19 st  
Sång: 16 st 
Klassisk gitarr: 12 st  
Elgitarr: 11 st  
Gitarr: 11 st 
Slagverk/ trummor: 10 st 
Elbas: 6 st 
Klarinett: 1 st 
Fiol: 1 st 
Oseriösa svar: 2 st 

 

N.B. några elever har angivit enbart ”gitarr” som bi- eller huvudinstrument, det går alltså inte 

att avgöra om de menar akustisk gitarr eller elgitarr. 

 

5 Vad lyssnade du helst på för musik innan du började på Carlforsska? Grupper/artister, 
musikstilar...  

 
Exempel på svar: 

1. Pop och rock; Håkan Hellström, Kent, Marit Bergman, Broder Daniel. Även lite 60-tals pop. 
2. Pop, rock, electro och jazz.  Dungen, Jens Lekman, the Knife och Bo Kaspers Orkester 

3. Hårdrock, Metal, psychadelic mm. 
4. indie, rock, "emo", bitpop, electro, osv. 
5. Deathcore, trash, hardcore, screamo, punk, indie, emo, punkrock, rock, alternative, metalcore  

 
Svaren med samma nummer i fråga 5 och fråga 6 kommer från samma respondenter. 

 

6 Vad lyssnar du helst på för musik nu? Grupper/artister, musikstilar...  

 
 Exempel på svar: 
1. Pop och rock; Håkan Hellström, Kent, Marit Bergman, Broder Daniel. Även lite 60-tals pop. Har öppnat sinnena      
för klassisk musik men lyssnar inte aktivt. Är inte lika hatisk till jazz längre. 
2. Jag lyssnar i princip på samma genrer, men jag har fått många tips på för mig nya band av mina nya kompisar. 

3. Samma + jazz, blues, progressive rock/metal, synth, reggae, pop och new wave/post-punk. 
4. Samma 

5. Hardcore, screamo, deathcore, electronica, blip-blop, indie, punk, trash, alternative, bitpop, 
grindcore, emo, metalcore, ska, reggea 
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7 Får du spela/sjunga annan musik på InSå:n än den du själv helst lyssnar på? Musiken 
är...  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 ...samma  2 2.2 

2 ...nästan samma  27 30.3 

3 ...ganska olik  44 49.4 

4 ...mycket olik  16 18.0 

  Total: 89 100.0 

Antal obesvarade: 0 
 

 

 

8 Vad tycker du om musiken du får sjunga/spela på InSå:n?  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Tycker mycket om  16 18.0 

2 Tycker om  51 57.3 

3 
Tycker inte särskilt mycket 
om  

13 14.6 

4 Tycker illa om  3 3.4 

5 Varken eller  6 6.7 

  Total: 89 100.0 

Antal obesvarade: 0 
 

 

 

9 Nämn de genrer/musikstilar du får sjunga/spela på InSå:n.  

 
Sammanfattning, antal svar per genre: 
Klassiskt 33 
Pop 31 
Jazz 30 
Visor 18 
Blues 18 
Rock 17 
Musikal 8 
Ballader 7 
Enstaka respondenter har angett t.ex. country, metal, teknik och skalor, funk, elisabetanskt, barock, soul, latin. 
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10 Får du spela/sjunga annan musik på ensemblelektionerna än den du själv helst 
lyssnar på? Musiken är...  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 ...samma  3 3.4 

2 ...nästan samma  26 29.9 

3 ...ganska olik  50 57.5 

4 ...mycket olik  8 9.2 

  Total: 87 100.0 

Antal obesvarade: 2 
 

 

 

11 Vad tycker du om musiken du får spela på ensemblelektionerna?  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Tycker mycket om  19 21.3 

2 Tycker om  47 52.8 

3 
Tycker inte särskilt mycket 
om  

13 14.6 

4 Tycker illa om  3 3.4 

5 Varken eller  7 7.9 

  Total: 89 100.0 

Antal obesvarade: 0 
 

 

 

12 Nämn de genrer/musikstilar du får sjunga/spela på ensemblelektionerna.  

 
Sammanfattning, antal svar per genre: 
Rock 40 
Pop 36 
Jazz 20 
Latin 13 
Beatles 12 
Blues 10 
Klassiskt 6 
Metal 6 
Ett mindre antal respondenter har angivit t.ex. 80-tal, country, rap, synthpop, disco, reggae, soul, indie. 
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13 Vad tycker du om musiken du får sjunga på kören?  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Tycker mycket om  6 6.8 

2 Tycker om  35 39.8 

3 
Tycker inte särskilt mycket 
om  

25 28.4 

4 Tycker illa om  12 13.6 

5 Varken eller  10 11.4 

  Total: 88 100.0 

Antal obesvarade: 1 
 

 

 

14 Vad tycker du om musiken du får höra på konsertbesök med skolan?  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Tycker mycket om  9 10.3 

2 Tycker om  46 52.9 

3 
Tycker inte särskilt mycket 
om  

19 21.8 

4 Tycker illa om  4 4.6 

5 Varken eller  9 10.3 

  Total: 87 100.0 

Antal obesvarade: 2 
 

 

 

15 Ge exempel på konserter du har varit på med skolan.  

 
Sammanfattning, antal svar: 
Naturally seven [ amerikansk a capella-grupp, Västerås konserthus ] 28  
Klassisk gitarr 28 
Igudesman and Joo, ”A little nightmare music” [ piano- och fiolduo som spexar med klassisk musik, Västerås 
konserthus ] 25 
Tommy Emanuel [ Australiensisk gitarrist, Västerås konserthus ] 21 
Pianokonsert [ pianosolist + Västerås sinfonietta, Västerås konserthus ] 14 
Körkonsert 10 
Konserter på skolan 7 
Jazz 5 
Enstaka respondenter nämner t.ex. slagverk, Djungelboken [ teater ], modern musik, sceniska projektet på 
Carlforsska 
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16 Vad tycker du om musiken du får höra på KuHi? ( Frågan gäller endast 06:orna!)  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Tycker mycket om  1 2.2 

2 Tycker om  7 15.2 

3 
Tycker inte särskilt mycket 
om  

18 39.1 

4 Tycker illa om  8 17.4 

5 Varken eller  12 26.1 

  Total: 46 100.0 

Antal obesvarade: 43 
 

 

  

06:orna = årskurs 2, det är i 2:an KuHi-kursen går. På den här frågan här dock även några 3:or 

svarat. 

 

17 Vad tycker du om musiken du får höra på nutida konst? (Frågan gäller endast 
05:orna!)  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Tycker mycket om  2 8.3 

2 Tycker om  3 12.5 

3 
Tycker inte särskilt mycket 
om  

10 41.7 

4 Tycker illa om  6 25.0 

5 Varken eller  3 12.5 

  Total: 24 100.0 

Antal obesvarade: 65 
 

 

 

05:orna= årskurs 3. 

 

18 Vad tycker du om musiken du fick spela/sjunga på sceniska projektet? (Frågan gäller 
endast 05:orna!)  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Tycker mycket om  13 56.5 

2 Tycker om  4 17.4 

3 
Tycker inte särskilt mycket 
om  

2 8.7 

4 Tycker illa om  2 8.7 

5 Varken eller  2 8.7 

  Total: 23 100.0 

Antal obesvarade: 66 
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19 Har någon musik du fått höra eller spela i skolan gjort dig intresserad av att höra mer 
(av den musiken)?  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Ja  59 67.8 

2 Nej  28 32.2 

  Total: 87 100.0 

Antal obesvarade: 2 
 

 

 

20 Om JA, vad var det för musik?  

 
Exempel på svar: 
Jazz, 20 respondenter 
Klassiskt, 11 respondenter 
Beatles, 7 respondenter 
Blues, 7 respondenter 
Rock, 6 respondenter 
Reggae, 3 respondenter 
Enstaka respondenter nämner t.ex. bossa, ska, Eric Clapton, funk, soul, visor och ballader. 

 

21 Har någon musik du fått höra eller spela i skolan gjort dig intresserad av att 
spela/sjunga mer (av den musiken)?  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Ja  51 59.3 

2 Nej  35 40.7 

  Total: 86 100.0 

Antal obesvarade: 3 
 

 

 

22 Om JA, vad var det för musik?  

  
Exempel på svar: 
Jazz, 22 respondenter 
Klassiskt, 10 respondenter 
Blues, 8 respondenter 
Beatles, 6 respondenter 
Pop, 4 respondenter 
Funk, 3 respondenter 
Enstaka respondenter nämner t.ex. hårdrock, körmusik, country, bossa, musikal 
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23 Har någon musik du fått höra eller spela på skolan gjort att du INTE vill spela/sjunga 
eller höra mer (av den musiken)?  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Ja  33 38.4 

2 Nej  53 61.6 

  Total: 86 100.0 

Antal obesvarade: 3 
 

 

 

24 Om JA, vad var det för musik?  

 
Exempel på svar: 

Körsånger [ av olika slag ], 8 respondenter 
Klassiskt [ i olika former ], 6 respondenter 
Gitarrorkestern, 3 respondenter 
Jazz, 3 respondenter 
Enstaka respondenter har svarat t.ex. hårdrock, visor, pop, Ulf Lundell, musikal, latino, ragtime 

 

25 Hur bestäms vad du får spela/sjunga på InSå:n?  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Helt och hållet av läraren  10 11.4 

2 Till största delen av läraren  39 44.3 

3 
Till lika stor del av läraren 
och av mej  

33 37.5 

4 Till största delen av mej  6 6.8 

5 Helt och hållet av mej  0 0.0 

  Total: 88 100.0 

Antal obesvarade: 1 
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26 Hur bestäms vad ni får spela/sjunga på ensemblelektionerna?  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Helt och hållet av läraren  36 41.4 

2 Till största delen av läraren  33 37.9 

3 
Till lika stor del av läraren 
som av eleverna  

17 19.5 

4 
Till största delen av 
eleverna  

1 1.1 

5 Helt och hållet av eleverna  0 0.0 

  Total: 87 100.0 

Antal obesvarade: 2 
 

 

 

27 Vad skulle du vilja ha mer av på InSå:n eller ensemble-lektionerna?  

 
Exempel på svar: 

1. att eleverna har större inflytande vid val av låt  
2. mer mordern [sic] musik, lärare gillar alltid gammal musik mer.  
3. inget vad jag kan komma på dom är rätt bra som det är.  
4. Glädje, uppmuntran och att valet av musik görs tillsammans, lärare OCH elever.  

 

28 Skulle du vilja ha fler konsertbesök med skolan?  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Ja  48 54.5 

2 Nej  40 45.5 

  Total: 88 100.0 

Antal obesvarade: 1 
 

 

 

29 Om ja, vad skulle du vilja se?  

 
Sammanfattning, antal svar 
Jazz 8 
Rockband 6 
”Nutida musikstilar”, ”populär musik” och liknande svar 5 
Allt möjligt 4 
Musikal 3 
Enstaka elever önskar se t.ex. opera, hårdrock, lokala artister, blues, folkmusik, slagverk, kör 

 

30 Om du vill göra något tillägg till någon av frågorna kan du göra det HÄR! :  

 
Exempel på svar:  
1. det var svårt att svara på frågorna om insån för det är olika mellan mitt huvudinstrument och mitt biinstrument  
2. på ensemblenm [sic] är det ju alltid ett tema vi spelar efter. 
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Lärarenkäten  

[ Samtliga svar redovisas. Stavfel är rättade.] 

Bästa kollega! :-) 

Den här enkäten är en del av mitt examensarbete. Den handlar om vad eleverna får 

sjunga/spela i skolan, vad de tycker om det, och om deras musiksmak förändras på 
något sätt av undervisningen. Alla elever har fått en enkät, och nu får du en också.  

Har du några frågor, så maila mig: pia.widlund@edu.vasteras.se. Det går bra att svara på 

några frågor, spara, och fortsätta fylla i senare. 

Tack för din medverkan! 

/Pia 

 

1 Vad undervisar du i?  

 
A) Elgitarr, Ensemble 
 
B) Klassisk riktig gitarr, ensemble och musikteori 
 
C) Elgitarr, ensemble, ge/mu [gehörs- och musiklära], sceniskt projekt 
 
D) Solosång, Kör, Kulturhistoria, Röstträning för dansare och teatrare 
 
E) Elbas och Ensemble 
 
F) Sång 
 

G) Piano, GeMu  
 
H) Klassisk gitarr, Gemu och ensemble 
 
I) Solosång, kör 

 

2 Vad får dina elever spela/sjunga på InSå-lektionerna?  

 
A) Jag väljer material men om eleven är intresserad av något speciellt försöker jag möta honom/henne. 
 
B) Allt från renässans till modernt  
 
C) Alla möjliga låtar ur olika genrer, tekniska övningar, skalor, ackord, improvisation, notläsning, tabulatur, 
    musikteori, plankning, call- response. Vi jobbar mycket med låtar som eleverna spelar i sina ensembler och    
    förbereder dem inför ens. lektionen. Duktigare elever får jobba på enskilda solostycken.  
 
D) I första hand det dom själva vill  

 
E) Övningar, skalor och låtar.  

 
F) Olika stilar och genre. Från renässans till rock. Jag behärskar inte alla stilar fullt ut, men de flesta elever får      
     pröva det mesta.  
 
G) Nybörjare - Pianot och jag 1-4 och Ackorden och jag 1-3 i huvudsak 
    efter dessa böcker blandar jag väldigt mycket, plockar ur: 
    Klassiska pärlor 1 o 2 
    Piano med guldkant 
    Jazz på svenska 

mailto:pia.widlund@edu.vasteras.se
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    Pianoklassiker 1  
    eeehh.. Diverse klassisk musik 
 
H) Material inom den klassiska genren. Teknikövningar, notläsning samspel, ackordspel  
 
I)  En blandad repertoar, från renässans till dagens musik 
 

3 Vad föredrar du när det gäller repertoarvalet på InSå-lektionerna; bredd, med många 
olika genrer, eller specialisering inom en genre? Motivera ditt svar.  

 
A) Mina elever får ett material av mig som jag gjort med tanke på ensembleverksamheten. Det är en blandning av  

     visor, blues, jazz, bossa och country där dom först och främst ska lära sig att kompa.  
 
B) Bredd säger sig självt, om man har en bredare repertoar så kan man lättare få koll på vad man tycker om.   
 
C) För de flesta eleverna är bredd att föredra, det öppnar upp deras musiksmak och de fattar att man kan    
     använda kunskaperna korsvis. Några få elever vill djupdyka inom en genre och det är också OK om de har   
     klarat av grundmomenten först. Det har för det mesta varit jazzmusiker som vill specialisera sig.   
 
D) I första hand vill jag att de ska bli trygga inom den genre där de känner sig mest hemma, sedan vill jag att de   
     ska bredda sig.   
 
E) I princip bredd men ur instrumentets synvinkel är det vissa genrer som är mer utvecklande.   
 
F) Jag föredrar viss bredd. Vi ska kunna visa dem olika sorters musik och hur det ska framföras tycker jag. Jag  
    breddar mig in i deras värld(nyare musik) och jag breddar dem i min, dvs. i klassisk musik, musikal etc. som de    
    inte vet så mycket om.   
 
G) Jag försöker ge dem en viss bredd, sedan är jag klassiskt skolad själv så jag känner ibland att jag kanske inte        
    räcker till om det är någon som är mycket driven inom t.ex. jazz. Men de som börjar helt från scratch brukar få   
    spela både efter noter blandad repertoar och efter ackord. Varför? Ja, varför inte?? Dels tycker jag att man bör     
    kunna läsa både noter och ackord och sedan så kanske man fångar olika elever inom olika genrer, skulle jag    
    bara stenhårt köra på 80-talsrock så skulle många kanske tröttna väldigt snabbt :) 
 
H) Specialisering inom klassisk musik. Det ger en teknisk grund till många genrer, notläsning, ett stort urval av  
    stycken   
 
I) Bredd med många genrer, eftersom jag tycker att eleverna är för unga för att specialisera sig, och att deras vyer  
   ska vidgas  

 

4 Får eleverna spela/sjunga repertoar efter egna önskemål på InSå:n?  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Ja, helt och hållet  0 0.0 

2 Ja, till stor del  1 11.1 

3 Ja, till viss del  8 88.9 

4 Nej, inte alls  0 0.0 

  Total: 9 100.0 

Antal obesvarade: 0 
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5 Motivera ditt svar på fråga 4.  

 
A) Min uppgift är att erbjuda en bredd och en förmåga att fungera i en ensemble. Jag vill att eleven ska bli så  
    självgående som möjligt. Känner jag dock att eleven har ett intresse för en viss låt eller stil försöker jag möta  
    upp. 
 
B) De måste komma till en viss nivå innan de själva har något att komma med.   
 
C) Ibland så blir elever mer motiverade om de får spela låtar so de gillar och känner till hur de skall låta. Men    
     elever som har kommit lite längre på sitt instrument är oftast hungriga på nya saker och som är lite att bita i.   
 
D) Om jag vill bearbeta något speciellt tekniskt problem föreslår jag. Annars får de välja själva.   
 
E) De har ofta förvånansvärt lite önskemål. Även på en direkt fråga.   
 
F) Det är eleven som ska sjunga, inte jag. Jag styr upp den största delen av repertoaren men det är viktigt att det  
    finns utrymme för deras önskemål också. Det visar sig ofta att deras egna val passar dem riktigt bra och så får   
    man lära sig en ny sång själv på köpet!   
 
G) Beror på vad de har för önskemål, om det finns en rimlig chans att eleven kan spela det, nybörjaren som ville  
    spela Liszt ungersk rapsodi sa jag t.ex. nej till... Men är det rimliga önskemål så kan det väl hända. Dock vill jag 
    inte att någon snöar in på bara ackordspel innan de kan läsa noter eftersom notläsning ofta tar lång tid att lära  
    sig och det är något vi behöver jobba med under alla tre åren på gymnasiet om de ska komma upp till en      
    hyfsad nivå. Många får dock alltid en valmöjlighet, "vill du spela den eller den låten? " Det är troligare att de  
    övar och kommer någon vart om de får spela musik de tycker om.   
 
H) Eleven ska gilla styckets karaktär och uttryck och få då välja bland fler förslag   
 
I) Dom behöver hjälp för att hitta rätt, se svar på fr.3 

 

6 Försöker du anpassa repertoaren efter elevens smak?  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Ja, helt och hållet  1 11.1 

2 Ja, till stor del  0 0.0 

3 Ja, till viss del  8 88.9 

4 Nej, inte alls  0 0.0 

  Total: 9 100.0 

Antal obesvarade: 0 
 

 

 

7 Motivera ditt svar på fråga 6.  

 
A) Min uppgift är att erbjuda en bredd och en förmåga att fungera i en ensemble. Jag vill att eleven ska bli så  
    självgående som möjligt.   
 
B) De ska spela det jag tycker att de ska spela eftersom jag alltid har en pedagogisk tanke varför de ska spela      
     just ett speciellt stycke   
 
C) Kanske inte så mycket efter deras smak utan mer efter deras förmåga. Det är viktigt att eleverna får lyckas i  
    början så att de känner sig stolta över sitt spel. Det är så olika på individer, vissa måsta man lirka med och    
    andra är med på allt.   
 
D) Se motivering under 5   
 
E) Se 5. Gör det mer med omotiverade elever.   



 23 

 
F) Om man bara skulle låta deras val styra så skulle repertoaren bli oerhört smal. Här är vår största uppgift att   
    visa på olika sorters musik. Kapaciteten hos eleven styr också, vissa elever är begränsade och kan helt enkelt  
    inte sjunga vad som helst.   
 
G) Se svar på nr 5   
 
H) Se fråga fem   
 
I) För att locka till nyfikenhet och vilja till att försöka prova nya saker går jag dem till mötes med sånt de själva  
  önskar  

 

8 Vad får dina elever spela/sjunga på ensemble-lektionerna?  

 
A) Pop och rock mestadels men även blues och jazz   
 
B) Bestämda teman som vi lärare har bestämt typ Blues, Beatles, hårdrock   
 
C) Vi har ju jobbat med gemensamma teman de sista tre åren och det har funkat jättebra, det bli inte något tjafs  
    om alla har samma förutsättningar. Jag försöker dock oftast att ge mina ensembler lite utmaningar och väljer  
    lite svårare låtar åt dem så att de måste utvecklas och kanske känna lite grupptryck så att de övar mellan   
    tillfällena.  
 
D) Har ej ensemble   
 
E) Allt möjligt i enlighet med temat för ensembleperioden. Material jag anser är lagom svårt och pedagogiskt  
    befogat.   
 
F) Det som vi bestämt som tema, oftast. 
    I blockgrupperna försöker jag använda "roliga och pedagogiska" sånger. T.ex. en låt de känner till fast med    
    stämmor.   
 
G) Har ej ensemble   
 
H) Vi följer till stor del det gemensamma ensembletemat med viss frihet om det inte finns material att få.   
 

I) En blandad repertoar 

 

9 Får eleverna spela/sjunga repertoar efter egna önskemål när du undervisar 
ensemble/sånggrupp/kör?  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Ja, helt och hållet  0 0.0 

2 Ja, till stor del  0 0.0 

3 Ja, till viss del  7 87.5 

4 Nej, inte alls  1 12.5 

  Total: 8 100.0 

Antal obesvarade: 1 
 

 

 

10 Motivera ditt svar på fråga 9.  

 
A) Valet av inriktning bestäms oftast av oss lärare med tanke på att vi ska erbjuda eleverna genrebredd.   
 
B) De måste ju fixa det också   
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C) Jag bestämmer en eller två låtar inom temat och som passar sättningen och sångarnas tonarter, hinner vi mer 
    så får eleverna ta med förslag. Ibland så tar jag med mig massor med förslag på låtar inom temat och så tar vi  
    en lyssningslektion då vi röstar och diskuterar för och nackdelar med de olika låtarna. Mycket beror ju på hur   
    många veckor vi har till konsert och hur svåra jag bedömer att låtarna är.   
 
D) De måste sjunga något jag som körledare kan klara av. Att 85 personer ska diskutera funkar inte.   
 
E) Se 5 och 8.   
 
F) Här är det en hel grupp som sjunger så då bestämmer jag mer. Men jag har fått önskemål, och även uppmanat  
    elever till förslag och det har blivit jätte-bra. Gäller block. 
    I ensemble styr temat.   
 
H) Är det möjligt att välja så får de det. Vi är många i ensemblen och jag har inte alltid någon inspelning tillgänglig   
 

I) jag bestämmer till allra största delen eftersom det inte går att ha för mycket demokrati i stora  
  ensemble-grupper. Men ibland visar jag stycken som de får och kan ha åsikter om innan dessa   
  bestäms. 

 

11 Tror du att elevernas musiksmak breddas/förändras av undervisningen på estetiska 
programmet?  

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Ja, helt och hållet  1 11.1 

2 Ja, till stor del  6 66.7 

3 Ja, till viss del  2 22.2 

4 Nej, inte alls  0 0.0 

  Total: 9 100.0 

Antal obesvarade: 0 
 

 

 

12 Motivera ditt svar på fråga 11.  

 
A) Jag tycker personligen det är för mycket popinriktat.  
 
B) Många är hårdrockare med långt hår när de kommer med en pubertal inställning när de tar studenten så har   
    de klippt sig och skaffat sig en utbildning.   
 
C) De tvingas att pröva nya stilar och får tillfälle att uppleva musiken "inifrån" för många blir det lite av en aha-  
    upplevelse tror jag. De ser också hur de äldre eleverna fritt rör sig inom olika genrer och "står för det" och det  
    gör intryck på de yngre   
 
D) Jag tror inte den förändras men väl breddas/kompletteras   
 
E) De har knappt hört något när de börjar.   
 
F) De har ingen stor repertoar o kännedom när de börjar här. Men det blir väldigt många tillfällen att musicera så  
    de utvecklar sin kunskap o repertoar.   
 
G) Breddas gör den definitivt! På ensemblen och kören sjunger/spelar de inom många genrer som de aldrig har  
    lyssnat på tidigare. En del förändrar sin musiksmak också och tycker att det "nya" är bra också! Klassisk    
    pianokonsert tror jag att ytterst få hade gått på tidigare och det var inget de längtade efter heller precis men       
    kommentarerna efter konserten var mest lovord vill jag minnas.   
 
H) Ensemblekonserter med tema. Olika elevkonserter. Konserter med gästartister.    
 

I) Genom att visa på sånt de inte tidigare känt till, och genom att lyssna på andra 
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13 Beskriv hur eleverna reagerar när de i undervisningen får spela/höra musik som skiljer 
sig mycket från det de själva lyssnar på. De blir...  

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 ... mycket intresserade  0 0.0 

2 ... intresserade  7 77.8 

3 
... inte särskilt 
intresserade  

2 22.2 

4 ... inte alls intresserade  0 0.0 

  Total: 9 100.0 

Antal obesvarade: 0 
 

 

 

14 Vill du göra något tillägg till någon av frågorna kan du göra det HÄR!:  

 
A) Fråga 13 finns det både och på.   
 
B) Rock än roll   
 
C) Det beror ju mycket på individen. De flesta blir ju intresserade men det finns naturligtvis elever som håller fast  
    vid sin favoritmusik. Oftast är det duktiga elever som har nått en viss nivå som kan tänka sig att pröva nya   
    stilar   
 
G) 13; svårt att säga något generellt men jag tycker att många är positiva till det mesta, några är dock väldigt  
    svårfångade och också svåra att läsa av de egentligen tycker. 
    Svårt att svara kort och koncist och så generellt på de här frågorna, det varierar ju så oerhört från elev till elev.    
    Tycker du att svaren inte överensstämmer med den bild du har av mig så får du gärna ringa och diskutera, jag  
    är inte alls säker på att jag svarat "rätt". Över ett glas vin en kväll kanske jag tycker helt annorlunda eller om jag 
    har en dålig dag, vem vet?  
    [… personlig hälsning från respondenten till mig ] 
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ANALYS OCH DISKUSSION 

Skillnad i musiklyssnande före och efter påbörjade gymnasiestudier 

Jag har jämfört svaren på två öppna enkätfrågor i elevenkäten: fråga nr 5 ”Vad lyssnade du 

helst på innan du började på Carlforsska [...]?”, och fråga nr 6 ”Vad lyssnar du helst på 

nu[...]?” hos varje respondent.  Jag väljer att tolka förändringar i elevernas privata 

lyssningsvanor som förändringar i deras musikpreferenser. 

Såhär fördelar sig andelen respondenter som endast anger ”samma”, ”ungefär samma”, eller 

”i stort sett samma” som svar på fråga 6, d.v.s. deras lyssnande har inte ändrats sedan de 

påbörjade sina musikstudier: 

Åk 1: 12 av 34, 35 %  

Åk 2: 9 av 33, 27 % 

Åk 3: 4 av 22, 18 % ( med de oseriösa svaren borträknade: 4 av 20, 20 %.) 

Summa: 25 av 89, 28 %. 

Det är alltså en stor majoritet, 72 %, av eleverna som anger att deras privata musiklyssnande 

förändrats sedan de börjat estetprogrammet. 

Det är även intressant att märka att andelen elever som anger att de lyssnar på samma musik 

som innan de började på estetprogrammet är stadigt sjunkande från åk 1 till åk 3, vilket tyder 

på att det sker en förändring över tid. 

 

Eleverna har även i öppna frågor fått ange vilka genrer de får spela/ sjunga på InSå- och 

ensemblelektionerna, och vilka konserter de gått på med skolan. Jag har sedan undersökt om 

de genrer de anger att de börjat lyssna på sedan de började på estetprogrammet återfinns bland 

de genrer de uppger att de kommit i kontakt med via undervisningen.  

Alltså, andel elever som börjat lyssna på musik de har kommit i kontakt med via 

undervisningen: 

Åk 1: 9 av 34, 26 % 

Åk 2: 9 av 33, 27 %  

Åk 3: 8 av 22, 36 % (med oseriösa svar borträknade: 8 av 20, 40 %) 

Summa: 26 av 89, 29 %.  

Det finns även elever som nämner genrer som alla får spela och höra på Carlforsska som 

musik de börjat lyssna på, t.ex. blues och jazz, men utan att faktiskt nämna dem som något de 

kommit i kontakt med på lektioner eller konserter. De svaren har jag inte räknat med. 
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Bland svaren är det intressant att märka att vissa elever i åk 3 uttrycker sig i termer av ”mina 

vyer har definitivt vidgats”, ”öppnat sinnena för klassiskt”, ”har lärt mej gilla reggae och 

metal” och ”man öppnar sina vyer [sic] lite mer när man går här”. En respondent anger även 

ökad kvalitetsmedvetenhet, ”uppskattar nog mer välproducerad musik nu”. Efter 3 år på 

musiklinjen kan dessa elever själva se och uttrycka en breddning och fördjupning i sina 

musikpreferenser. 

Även i de andra årskurserna uttrycker eleverna att de breddat sin musiksmak: ” [jag lyssnar 

på] många nya musikstilar”, ” kan lyssna på i princip allt [nu]” ”har breddat min smak”. 

 

Alltså. 

72 % av eleverna anger att de har ändrat sina musikpreferenser sedan de började på 

musiklinjen. 

29 % av eleverna anger att de har börjat lyssna på musik de kommit i kontakt med via 

undervisningen. 

Det är alltså en större andel av dem som uppvisar ändrade lyssningsvanor som INTE anger 

”skolmusik” bland den musik de börjat lyssna på, än de som gör det. De har kommit i kontakt 

med ny musik på andra sätt, genom kompisarna t.ex. I de öppna enkätsvaren nämner några 

elever just att de får tips på bra musik av kompisar. 

 

Det som har störst inverkan på att elevernas musiksmak förändras är alltså enligt 

elevernas uppfattning inte skolan, utan andra faktorer som t.ex. kompisarnas tips. 

Skolan påverkar dock i viss utsträckning eleverna att ta till sig ny musik. 

 

På fråga 19 svarar 67,8 % av eleverna att de någon gång blivit intresserade av att lyssna på 

musik de fått höra i skolan. Det är en betydligt högre procentandel än de som faktiskt uppvisar 

ändrade lyssningsvanor tack vare undervisningen, nämligen 29 %.  

Vad kan den här stora skillnaden bero på? Ett svar kan vara formuleringen av fråga 19; att bli 

intresserad av musik är kanske inte samma sak som att faktiskt aktivt söka upp den och börja 

lyssna på den. 

En något mindre procent elever (59,3 %) anger att de blivit intresserade av att spela eller 

sjunga någon musik de hört i skolan (fråga 21). Här hade det kunnat vara intressant med 

liknande före-/efterfrågor som fråga 5 och 6, men inriktat på det egna musicerandet i stället 

för lyssnandet. 
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Intressant att märka är även att de som svarat ja på fråga 19, inte nödvändigtvis svarat ja på 

fråga 21. Eleverna verkar alltså göra skillnad på musiken de spelar och musiken de lyssnar 

på.  

 

Skillnad mellan lärares och elevers uppfattning om skolans påverkan på 

musiklyssnande. 

I lärarenkäten svarar de flesta av lärarna, 66,7 %, att de tror att undervisningen förändrar/ 

breddar elevernas musiksmak till stor del. Jag anser att jämförelsen mellan elevernas fråga 5 

och 6 ger den sannaste bilden av hur det ligger till med eventuella förändringar, eftersom den 

musik de faktiskt väljer att lyssna på är den viktigaste för dem. Jfr Stålhammars 

forskningsresultat i bakgrundsavsnittet. 

 Det svar som stämmer bäst med verkligheten skulle alltså vara att undervisningen breddar/ 

förändrar elevernas musiksmak till viss del, då endast 29 % av eleverna har faktiskt börjat 

lyssna på musik de mött i undervisningen 

Bättre samstämmighet är det mellan lärarnas fråga 13 och elevernas fråga 19 och 21. De flesta 

av lärarna tror att eleverna blir intresserade av ”ny” musik, och de flesta eleverna svarar även 

att så är fallet. 

 

Skillnad på elevernas musik och skolans musik 

På fråga 7 och 10 svarar en majoritet av eleverna att musiken de får spela på InSå- och 

ensemblelektionerna är olik den musik de lyssnar på själva. Sammanlagt 67,4 % respektive 

66,7 % svarar att musiken är olik eller mycket olik den egna musiken. Det finns dock en 

inbördes skillnad mellan de två ämnena: 18 % svarar mycket olik om InSå-musiken, men bara 

9 % svarar detsamma om ensemble-musiken. Som flera av lärarna anger i sina svar rör sig 

repertoaren på InSå-lektionerna över ett större fält, ”från renässans till rock”. I ensemble-

ämnet arbetar man med gemensamma teman som latin, hårdrock, Beatles, och rör sig alltså 

inom vad jag skulle klassificera som populärmusikgenren, och därmed närmare de flesta 

elevernas egen musiksmak. Detta kan vara förklaringen till skillnaden mellan elevernas svar. 
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Attityder till skolmusiken 

Som jag nämnt i bakgrundsavsnittet talar Stålhammar om ungdomar som kallar den egna 

musiken ”riktig musik” till skillnad från skolmusiken, vilket tyder på en negativ attityd till 

musiken i skolan. Esteteleverna i min undersökning uppvisar däremot en övervägande positiv 

attityd till musiken de möter i undervisningen. De ämnen/aktiviteter som får störst procent 

positiva svar, tycker mycket om plus tycker om, är; InSå 75,3 %, ensemble 74,1 %,  

sceniskt projekt 73,9 %, och konsertbesök 63,2 %. Sceniskt projekt får den största andelen 

tycker mycket om-svar, hela 56,5 %. Musiken till sceniska projektet väljs också som sagt till 

största delen av eleverna själva. 

Mindre populär är kören, 46,6 % svarar positivt och 42 % svarar negativt, tycker inte särskilt 

mycket om eller tycker illa om. Körmusiken omnämns även av flera elever som sådan musik 

de mött i skolan som har avskräckt dem från att lyssna eller spela/sjunga mer av den musiken, 

se fråga 24. 

Minst populär är musiken i de teoretiska ämnen där musikhistoria inryms; KuHi får  

56,5 % negativa svar och Nutida konst hela 66,7 %. Nutida konst får det största antalet tycker 

illa om-svar av alla ämnen, 25 %. KuHi-ämnets musik lämnar flest elever likgiltiga av alla 

ämnen, 26,1 % svarar att de tycker varken eller om musiken. Man kan fråga sig vilken 

betydelse det har för elevernas uppskattning av musiken att dessa två ämnen är teoretiska, i 

InSå:n får de också möta klassisk musik (förvisso blandat med mycket annat), och inför det 

ämnet visar de avsevärt större uppskattning. Dessutom nämner 11 elever ”klassiskt” som en 

musikgenre de blivit intresserade av att både lyssna på och spela i fråga 20 och 22. 

Kanske gör KuHi- och Nutida konst-ämnenas teoretiska karaktär att musiken mer får rollen 

som ”skoluppgift”, vilket ger en större distansering? Det är samma problem som berörs av 

Sjöström och Strömstedt i Musikundervisningens dilemma. 

I och med att de musikhistoriska ämnena tas emot så negativt kan man fråga sig om detta ska 

tolkas som att man misslyckats med att förmedla de kulturhistoriska värden som nämns som 

en viktig del av skolans värdegrund i LPF 94. Det känns svårt att uttala sig om detta inom 

ramen för den här undersökningen, men det är en intressant fråga. 

Lärarnas attityd till undervisningen 

Beträffande elevernas repertoar (fråga 2) anger de flesta av lärarna att de satsar på bredd, 

eleverna får spela ”allt från renässans till modernt ”, ”alla möjliga låtar ur olika genrer”, 
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”olika stilar och genre”, ”en blandad repertoar”. Endast en lärare låter dem spela ”i första 

hand det dom själva vill”, och ytterligare en annan håller sig till ”material inom den klassiska 

genren”. 

På den mer direkta frågan om bredd eller specialisering i repertoarvalet, fråga 3, svarar de 

allra flesta att bredd är att föredra. Åter igen är det endast en lärare som föredrar specialisering 

inom klassisk musik, men menar att det ger en god teknisk grund för andra genrer. 

Hos dem som förespråkar bredd märks den inställning som jag själv har: vilja att visa eleverna 

på en mångfald av musik; ”vi ska kunna visa dem olika sorters musik och hur det ska 

framföras”, ”deras vyer sak [ska] vidgas”. 

En lärare skriver såhär: ”jag breddar mig in i deras värld(nyare musik) och jag breddar dem i 

min ,dvs i klassisk musik,musikal etc som de inte vet så mycket om.” Detta tyder på något 

som jag tycker är mycket positivt, nämligen att man har en lärande inställning i sitt 

yrkesutövande. Man är villig att lära sig ny musik av sina elever.   

Beträffande valet av repertoar på InSå-lektionerna anger de flesta att eleverna endast har 

medbestämmande till viss del. Detsamma gäller anpassning efter elevernas musiksmak. En 

lärare skriver apropå detta: ”Om man bara skulle låta deras val styra så skulle repetoaren bli 

oerhört smal. Här är vår största uppgift att visa på olika sorters musik.” 

I elevenkäten är det större spridning på svaren på den motsvarande frågan (fråga 25).  

11,4 % anger att läraren bestämmer helt och hållet, vilket ingen av lärarna anger. 

Här ser jag också att de svarsalternativ jag gjort i de två enkäterna inte korresponderar, 

eleverna har fem svarsalternativ och lärarna fyra. En miss. Förvisso kan kanske svaret ”ja, till 

viss del” i lärarenkäten sägas inrymma både ”till största delen av läraren” och ” till lika stor 

del av läraren och av mej”.  

På frågan om elevernas medbestämmande i ensemble-ämnet är det stor skillnad på elevernas 

och lärarnas svar. 41,4 % av eleverna anger att läraren bestämmer helt och hållet, och bara en 

av lärarna svarar detsamma. Kanske är det de av lärarna bestämda temana som gör att 

eleverna inte känner sig delaktiga.  

Som en förklaring till varför det främst är lärarna som bestämmer repertoaren anger en lärare 

att ”...vi ska erbjuda eleverna genrebredd”.  

Tanken om genrebredd och vidgande av elevernas vyer genomsyrar alltså undervisningen i 

många ämnen. I och med detta får elevernas medbestämmande en något underordnad 

betydelse.  

Som lärare kan man välja att utmana elevens musiksmak och försöka stimulera intresset för 

nya saker, eller stödja den smak han/hon redan har.  
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Sammanfattningsvis 

Det jag ville ta reda på med den här undersökningen var om det hos eleverna skapas något 

intresse för musiken de möter i undervisningen, då denna musik ofta är ”ny” för dem.  

På just den skolan jag gjorde undersökningen, Carlforsska gymnasiet, Västerås, tycker jag att 

man verkar lyckas bra med att förmedla ett brett utbud av musikstilar, med ett positivt resultat 

hos eleverna. Lärarna ser det som sin uppgift att erbjuda just genrebredd, och eleverna anger 

att de kommer i kontakt med många fler stilar än bara populärmusik i skolan. Eleverna är i 

stor utsträckning positiva till sina sång- och spelämnen, trots att de till övervägande delen 

anger att musiken de spelar i skolan är olik den musik de helst lyssnar på. Detta visar att 

eleverna är öppna inför nya musikupplevelser, och att lärarna är duktiga på att förmedla sitt 

material.  

För det är ju ofta så som en elev skriver: ” lärare gillar alltid gammal musik mer”. Vi är oftast 

utbildade inom och specialiserade på klassiskt eller jazz, och ska undervisa elever som mest 

lyssnar på populärmusik.  

En majoritet (två tredjedelar) av eleverna anger att de blivit intresserade av musik de hört i 

skolan, och ger t.ex. jazz, klassiskt, Beatles och blues som exempel.  

Det som jag var allra mest intresserad av, om eleverna dessutom börjar lyssna på 

skolmusiken, sker dock inte i lika stor utsträckning.  

Som helhet är estetprogrammet en fruktsam miljö för att utveckla sin musiksmak, och inte 

minst de nya musikintresserade kompisar man träffar inspirerar till nya upptäckter. 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Bara svaren på mina två enkäter kan bearbetas på många fler sätt än vad jag har gjort.  

Det går t.ex. med hjälp av mitt material att undersöka om det finns köns- eller 

intrumentgruppsbundna attityder i just den här gruppen.  

Det går även att fördjupa sig mer i enstaka enkätfrågor;  

 Vad har lärarna för pedagogisk tanke med sitt repertoarval? 

  Vad formar elevernas musiksmak? 

 Vad är elevernas attityd till jazz/ klassiskt/ ...annan musikstil? 
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