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Abstract 

The Music Subject and its Status in School 

Number of pages: 29 

The purpose of this thesis has been to observe what status the subject of music has in school. 

The purpose has also been to find out how the subject of music has been seen from a 

historical perspective. The underlying interest for this study is based on my own schooling 

and my practical training during my studies. The purpose has also been to study how teachers 

and students are addressing the issue music, both with their behavior as well as through their 

statements. 

I have done my thesis with the help of earlier research, two observations of my own and four 

interviews. My observational studies have shown that students don't take music education as 

seriously as other lessons. Through my interviews it also has become clear that teachers have 

divided opinions about the purpose of music education. 

The school's curriculum says that our students shall develop in musicality, while my research 

and my interviews has revealed that the meaning of the word musicality has no agreed 

definition or consensus among the interviewed teachers or researchers. 

  

Keywords: Music, Musicality, Status, School 
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Sammanfattning 

Musikämnet och dess status i skolan 

Antal sidor: 29 

Syftet med denna uppsats har varit att observera vilken status musikämnet har i skolan. Syftet 

har även varit att ta reda på hur ämnet musik sett ut ur ett historiskt perspektiv. Det 

bakomliggande intresset till denna studie grundar sig i min egen skolgång samt min 

verksamhetsförlagda utbildning under mina studier. Syftet har även varit att undersöka hur 

lärare och elever bemöter ämnet musik, både med sitt beteende såväl som genom deras 

uttalanden. 

Jag har utfört min uppsats med hjälp av tidigare forskningsresultat, två egna observationer och 

fyra intervjuer. De observerade eleverna tar inte musikundervisningen på lika stort allvar som 

andra lektioner. Genom mina intervjuer har det dessutom framkommit att lärarna har skilda 

uppfattningar gällande syftet med musikundervisningen.  

Skolans läroplan föreskriver att musikaliteten ska utvecklas hos våra elever, samtidigt som 

min forskning och mina intervjuer har visat att begreppet musikalitet inte har någon 

accepterad definition eller enighet bland de intervjuade lärarna eller forskarna. 

  

Nyckelord: Musik, musikalitet, status, skola  
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1 Inledning 
Under min tid i grundskolan var musik någonting som jag själv tyckte att jag behärskade. Till 

skillnad från matematiken där jag hade svårigheter. Av lärarna fick jag uppfattningen av att 

det var roligt att jag kunde sjunga, men matten var något som jag var tvungen att lägga lite 

extra krut på. De elever som var duktiga i teoretiska ämnen men som hade svårt för att sjunga 

rätt melodi eller klappa rätt takt, varför behövde inte de lägga extra krut på musiken? Varför 

var det inte minst lika viktigt att de övade för att bli bättre i musik liksom jag var tvungen att 

öva för att förstå mig på matematiken? 

Under min lärarutbildning på Karlstads universitet har jag under flera veckors 

verksamhetsförlagd utbildning, förundrats över musikämnets roll i skolan. Jag har 

uppfattningen av att ämnet inte har lika hög status som andra ämnen. Jag tycker många gånger 

att jag hör lärare som suckar när eleverna har musik på schemat, eftersom det finns elever som 

behöver lägga ner mer tid på exempelvis ämnet matematik eller svenska. Jag anser att 

musikämnet i dagens skola är någon slags paus från de teoretiska ämnena, eller ska jag kanske 

kalla dem för de viktiga ämnena. 

Margareta Grahn Stenbäck ställer målsättningen och de allmänna delarna av läroplanen mot 

timresurserna som läggs på musikämnet i skolan. Om man läser i läroplanerna så anser 

Stenbäck att den uppfattning som hon får är att musik anses vara ett viktigt ämne, om detta 

sedan kopplas ihop med timresurserna så tycker hon att intrycket blir motsatt.
1
  

I detta arbete kommer jag att titta på vad läroplanerna sagt om musikämnet genom åren. Jag 

vill även undersöka olika åsikter om vad musikalitet anses vara. För att få så många olika 

vinklar som möjligt kommer jag både använda mig av litteratur om ämnet, intervjuer med 

klasslärare och musiklärare. Två observationer kommer även bidra till hur musikämnet kan se 

ut. 

 

1.1 Syfte 

Detta arbete är en undersökning om musikämnets status, vilken plats ämnet musik har tagit i 

skolan ur ett historiskt perspektiv och hur lärare idag anser att musikämnet prioriteras.  

                                                           
1
 Margaretha Grahn Stenbäck. Sång eller musik?, Linköping: Linköpings Universitet, 1995, s. 96. 
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Syftet är att genom tidigare forskning, observationer och intervjuer försöka få en tydligare 

bild av vilken status musikämnet anses ha.  

 

1.2 Frågeställning 

Jag kommer att försöka svara på följande frågor: 

 Hur har läroplanerna för musikämnet utvecklats i ett historiskt perspektiv? 

 Hur ser forskare, aktiva lärare och musiklärare på musikämnets status? 

 Vad menas med begreppet musikalisk? 
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2 Metod 
Jag valde att använda mig av två observationer och fyra intervjuer som metod för att försöka 

besvara min frågeställning. Enligt Runa Patel och Bo Davidson som är författare till boken 

Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en undersökning är 

observationer en bra metod då man vill inhämta information i naturliga situationer och 

miljöer.
2
 Min observation blev en icke deltagande observation eftersom jag enbart fanns med i 

bakgrunden av klassrummet som observatör. Patel och Davidson menar att observatörens 

närvaro kan påverka så att elevernas beteende förändras. Det kan då vara bra om själva 

observationsstudien väntar tills eleverna vant sig vid att observatören närvarar.
3
 Med detta i 

beaktande valde jag att vara med från det att skoldagen börjar.  

Jag ville studera hur eleverna beter sig i en vanlig klassrumssituation samt deras beteende 

under en musiklektion. Jag studerade elevernas attityder gentemot lärarna, om de lyssnade på 

vad läraren sa och om de satt stilla eller var uppe och vandrade runt. Jag valde även att 

observera klassläraren och musikläraren, hur deras beteende visade sig i deras olika klassrum. 

Under min observation använde jag mig av en någorlunda strukturerad observation eftersom 

jag i förhand visste vad det var jag skulle observera.
4
  

Jag har valde att komplettera mina observationer med uppföljande intervjuer med klasslärare 

och musiklärare, eftersom jag ville ha så många olika perspektiv som möjligt. Jag valde att 

intervjua två klasslärare och två musiklärare.  

Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann som ät författare till boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun är det viktigt att intervjuaren är tydlig med vad hon vill att intervjun ska 

ge. Det är också viktigt att intervjuaren är uppmärksam och visar ett intresse under intervjun. 

Innan intervjun var slut frågade jag intervjupersonen om det var något som denne ville lägga 

till eller fråga om.
5
 Jag har valt att utgå från en intervjuguide, vilket är ett grundmanus på 

frågorna jag valt att ställa under mina intervjuer.
6
 (Se bilaga 2.) 

 

                                                           
2
 Runa Patel & Bo Davidson. Forskningsmetodikens grunder – Att genomföra och rapportera en undersökning, 

Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 75. 
3
 Patel & Davidson 1994, s. 84. 

4
 Patel & Davidson 1994, s. 76. 

5
 Steinar Kvale & Svend Brinkmann Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, 2010, s.144. 

6
 Kvale & Brinkmann 2010, s146. 
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2.1 Urval 

Mina två observationer valde jag att förlägga till årskurs fem. Eftersom jag inte ville ha en 

tidigare uppfattning om eleverna som jag observerade och lärarna som jag intervjuade, valde 

jag att göra det i klasser som jag inte tidigare hade någon relation till. Jag närvarade i klassen 

under en hel dag. I min observationsanalys kommer jag att kalla klasserna för A och B. 

Klasslärarna och musiklärarna hade olika kön, men detta är ingenting som jag kommer att 

lägga någon vikt vid i mina analyser. I min uppsats använder jag mig av fingerade namn i 

mina intervjuer, analyser och diskussion. Jag kommer att kalla klasslärarna för Anna och 

Bengt, musiklärarnas fingerade namn blir i min uppsats Anders och Sara. 

När jag träffade klass B visade det sig att det var klassläraren som även undervisade i musik. 

Jag valde då att enbart intervjua Bengt som klasslärare och inte som musiklärare eftersom han 

inte hade en behörighet i musikämnet. Jag fick hjälp med att komma i kontakt med 

musikläraren Sara, som arbetade på en annan skola och hon ställde upp på en intervju. 

 

2.2 Etiska överväganden 

I min uppsats kommer jag inte presentera vilken skola som observationerna ägt rum. Jag 

kommer inte att avslöja någon persons identitet utan kommer att benämna lärarna med 

fingerade namn och eleverna med deras könstillhörighet.  

När jag träffade klassen på morgonen började jag med att presentera mig själv och berättade 

för dem varför jag var där. Vidare förklarade jag också att jag skulle befinna mig i 

klassrummet under hela dagen. Slutligen frågade jag eleverna om det gick bra.  

Eftersom jag enbart skulle genomföra fyra intervjuer ville jag att de skulle vara så giltiga som 

möjlig. Därav valde jag att visa personerna jag intervjuat min sammanställning av 

intervjuerna av validitetsskäl.
7
 

  

                                                           
7
 Kvale & Brinkmann 2010, s. 266. 
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3 Forskningsöversikt  
Jag kommer i mina observationer, mina intervjuer och min slutdiskussion använda mig av 

begreppet musikalisk. I min forskningsöversikt går jag igenom olika åsikter om vad begreppet 

musikalisk har för betydelse. Jag kommer även utifrån ett historiskt perspektiv, med hjälp av 

läroplaner studera hur musikämnet utvecklats i skolan. 

 

3.1 Musikämnet i historisk bakgrund 

Margaretha Grahn Stenbäck lyfter i sin avhandling Sång eller musik? fram varför vi har 

musik med på schemat i dagens skola. Stenbäck menar att musiken har funnits med så länge 

som det funnits människor på jorden. Musikens roll i skolan var till en början endast i religiöst 

syfte. Ämnet kallades för kyrkosång och det var till för att sången skulle låta fint i kyrkan.
8
 

 

3.1.1 Före 1900-talet 

Under 1500-talet fanns de så kallade klosterskolorna och under denna tid var det kyrkan som 

stod för undervisningen i musik. Musikämnet ansågs vara viktig ur två olika perspektiv, 

sången var viktig eftersom den skulle förbättra kyrkosången.
9
 Den ansågs även bidra till att 

samla in pengar till skolverksamheter.
10

 

I 1724 års skolordning delades musikundervisningen in i koralsång och figuralmusik det 

sistnämnda betyder instrumentalmusik. Musiken var under denna tid främst till för adeln och 

det högre borgerskapet. Att kunna sjunga och spela på ett instrument ansågs som något 

mycket fint och privilegiat.
11

 

När Sverige äntrade 1800 - talet infördes den allmänna folkskolan. Musikämnet bytte namn 

från koralsång och figuralmusik till kyrkosång. Huvuduppgiften var att förbereda barnen 

sångmässigt så att de kunde medverka under gudstjänsten.
12

 De som inte kunde sjunga skulle 

stå bredvid och lyssna. Jonas Gustafsson citerar i sin avhandling Så ska det låta ur Sånglära 

för folkskolor av C. P Hultstedt: 

 

                                                           
8
 Stenbäck 1995, s. 5. 

9
 Bertil Sundin. Musiken i människan, Stockholm: Natur och Kultur, 1988, s.37. 

10
 S. Walin. Musiken i skolorna i Sverige under upplysningstidevarvet. Citerad i Sundin, 1988 s. 37.  

11
 Sundin 1988, s. 38. 

12
 Jonas Gustafsson. Så ska det låta, Uppsala: Uppsala universitet, 2000, s.89. 
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Denna senare regel bör innefatta ett bestämt förbud för dem, som sakna sångröst, att 

försöka deltaga i sång, hvilket förbud med största stränghet bör tillämpas, ty hvad är 

odrägligare, än att höra en melodi ackompanjerad af dessa brutala, omusikaliska ljud, 

hvilka i synnerhet vid de allmänna gudstjänsterna kunna tyvärr vara ganska talrika.
13

 

 

Eftersom det under 1800-talet var viktigt med sången i kyrkan, var det psalmsången som 

bidrog till att musiken hade en central punkt i skolan. 1878 infördes den första normalplanen, 

i och med den fick kyrkosång byta namn till sång. Det centrala syftet med sångundervisningen 

blev nu att stärka fosterlandskänslan och detta genomfördes med hjälp av fosterländska 

texter.
14

 Börje Stålhammar skriver i sin avhandling Samspel att man i folkskolan lade störst 

vikt på sången vilket medförde ett krav på sångröst. Det ansågs viktigt att vilja utveckla sin 

röst.
15

 

 

3.1.2 1900-talet 

År 1919 kom det första försöket till en läroplan i ämnet sång. Målen var att barnen skulle få 

en lust för sången samt utveckla ett sinne för musiken. De skulle forma sin röst och vilja 

utveckla sitt musikaliska gehör. Lärarna skulle ge eleverna ett förråd av olika sånger och 

psalmer som barnen skulle kunna sjunga både i skolan men även utanför.
16

 

Innehållet i denna undervisningsplan var angivet för varje årskurs. Det bestod av sång, 

psalmer, notlära och rytmiska övningar. Svårighetsgraden ökade ju högre upp i årskurserna 

man kom.
17

 

Under 1900 – talet försvann sångerna med religiösa och fosterländska budskap från 

musikundervisningen. Istället blev sången till för individens personlighetsutveckling, men det 

skulle även bidra till en gemenskap.
18

  

1947 gjordes en utredning av musikämnet som kritiserade ämnet för att ha blivit tråkigt och 

irrelevant.
19

 Sången hade fram tills dess varit den främsta aktiviteten och nu skulle ämnet 

                                                           
13

 C.P Hultstedt. Sånglära för folkskolor, Växjö, 1851, citerad i Sundin 1988, s.89.  
14

 Stenbäck 1995 s. 6. 
15

 Börje Stålhammar. Samspel Grundskola-Musikskola i samverkan. En studie av den pedagogiska och 

musikaliska interaktionen i en klassrumssituation, Göteborg: musikvetenskapliga avdelningen, musikhögskolan i 

Göteborg, 1995, s. 41. 
16

 Stenbäck 1995, s. 6. 
17

 Stenbäck 1995, s. 6. 
18

 Sundin 1988, s. 40. 
19

 Betänkanden kring musiken i enhetsskolan 1948, i Sundin 1988 s. 40. 
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kompletteras med rörelse till musiken, eleverna skulle kunna spela på enkla instrument, lyssna 

på musik och på ett enkelt sätt skapa musik.
20

  

I och med 1955 års läroplan blev ämnet sång ändrat till musik. Målen var då att eleverna 

skulle utveckla sitt egna musikaliska anlag och att en grundläggande musikalisk kunskap 

skulle ges till eleverna. Skolan skulle också göra eleverna bekanta med vad som ansågs vara 

den goda musiken samt främja deras intresse för musik. Musikämnet hade ett personligt och 

socialt fostrande värde och det var något som eleverna skulle ta tillvara på. Det var eleverna i 

skolan som skulle vara en slags förbindelse mellan skolans musik och musiken utanför 

skolans väggar.
21

 

Inom realskolan och läroverk ansågs musikämnet ha en relativt låg status. Musiklärarna 

arbetade med ett stort elevantal, de hade även olika anställningsförhållanden än andra lärare. 

Vid denna tid kunde inte musikämnet använda sig av religiösa argument. Inom skolan trodde 

de att ämnet skulle kunna höja sin status med hjälp av att ämnet skulle få sin egen grammatik 

och historia. Sundin anser att genom att de la till detta i musikämnet togs det speciella med 

musik bort. Nämligen det som har med empati och upplevelse att göra.
22

 

Lgr 62 blir den första läroplanen för grundskolan. Teoretisk kunskap och praktisk kunskap 

skulle nu värderas lika högt. Det är nu som skolan och kyrkan blir två helt olika 

institutioner.
23

 

I Lgr 62 skulle musiken berika elevens liv. Musiken hade nu som uppgift att ge eleverna en 

egen personlig musikalisk upplevelse och en grundläggande musikkunskap. Intresset för 

musik skulle stärkas och eleverna skulle stimuleras till att själva vilja fortsätta musicera efter 

skolan.
24

 

Timplanen för musikämnet i Lgr 62 säger att 1 veckotimme i musik ska ges till årskurs 1 och 

2. Två veckotimmar ges till årskurs 3, 4 och 5. Sedan ska årskurs 6 ha en timme musik i 

veckan.
25

  

Sju år senare upprättas Lgr 69 och målen var i princip identiska med föregående läroplan. Det 

som betonades i Lgr 69 var att ämnet musik skulle främja individens personliga utveckling. 

                                                           
20

 Sundin 1988, s. 40 – 41. 
21

 Stenbäck 1995, s. 7, Sundin 1988, s.41. 
22

 Sundin 1988, s. 50. 
23

 Stenbäck 1995, s. 7. 
24

 Stenbäck 1995, s. 7. 
25

 Skolverket, Musik Huvudrapport, Skolverkets rapport nr 23 (Stockholm: Liber, 1993) s. 19. 
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Timplanen för denna läroplan var uppdelad med en veckotimme till årskurs 1 och 2. Två 

veckotimmar gavs till årskurs 3, medan årskurs 4 och 5 fick två och slutligen årskurs 6 en 

veckotimme.
26

 

Lgr 80 började med att motivera varför musikundervisningen skulle ingå i grundskolan. 

Musik skulle finnas med i undervisningen eftersom den utvecklade elevernas musikaliska 

förmåga samt deras intresse för musik. Eleverna skulle lära sig att känna igen musikens olika 

uttrycksmedel samt musikarter. Skolan skulle bidra med kunskap om musikstilar under olika 

epoker och kulturer.
27

 

Målen för Lgr 80 var att skolan skulle ta tillvara på och utgå ifrån elevernas egna 

förutsättningar och möta dem där individen befinner sig. Eleverna skulle lära sig att vårda sin 

röst och lära sig att använda olika medel för att uttrycka sig genom musiken. Glädje och 

gemenskap var något som skulle ges till eleverna genom musikundervisningen och alla hade 

rätt att få vara med utifrån just deras kunskapsnivå. Genom musiken skulle eleverna utvecklas 

både socialt och på en personlig nivå. De skulle ges en förståelse för musiken och dess 

betydelse utifrån olika kulturer, miljöer samt ur ett historiskt perspektiv. Nu skulle eleverna 

också lära sig att på ett kritiskt sätt undersöka och diskutera musiken och vad det var som 

styrde vilken musik som fanns på marknaden. Musikämnet skulle bidra till ämnes - och 

åldersövergripande arbete. Kontakten med musiklivet utanför skolan skulle fortsätta stödjas.
28

 

I Lgr 80 beskrevs inte timplanen i detalj hur musikämnet skulle disponeras. Lågstadiet skulle 

ha fyra stycken stadieveckotimmar samtidigt som mellanstadiet gavs fem stycken.
29

 

Året 1994 fick vi återigen en ny läroplan i Sverige vid namn Lpo 94. Denna läroplan inleddes 

med att förklara ämnets syfte och roll i utbildningen. Kursplanen för musikämnet påbörjades 

med att berätta att musiken var någonting som fanns djupt rotad i människan och att den fanns 

i många olika former och kulturer.
30

 ”Utbildning i musikämnet syftade till att ge varje elev 

lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, 

frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt.”
31

  

                                                           
26

  Skolverkets rapport nr 23, s. 20. 
27

 Stenbäck 1995, s. 9. 
28

 Stenbäck 1995, s. 9-10. 
29

 Skolverkets rapport nr 23, s. 21. 
30

 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3877/titleId/MU1010%20-%20Musik (2011-04-

19) 
31

 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3877/titleId/MU1010%20-%20Musik (2011-04-

19) 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3877/titleId/MU1010%20-%20Musik
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3877/titleId/MU1010%20-%20Musik
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Lpo 94 hade mål som eleverna skulle sträva mot, samt mål som eleverna skulle ha uppnått i 

slutet av femte och nionde skolåret. Inom musikämnet skulle skolan bland annat sträva efter 

att eleven utvecklade ett förtroende till sin sångförmåga. Att eleven genom att musicera 

tillsammans med andra med hjälp av sina kunskaper i musik utvecklade eget ansvar och en 

samarbetsförmåga.
32

 

I målen för slutet av årskurs 5 i Lpo 94 skulle eleverna kunna delta i unisonsång samt kunna 

spela enkla melodier, rytmer och ackord. Eleverna skulle också kunna samtala om sitt 

musicerande. De skulle enskilt och i grupp kunna skapa musik av enkel form och även förstå 

och använda sig av begreppen: melodi, puls, rytm och taktart. Slutligen skulle de kunna 

reflektera och förstå musikens roll i dagens samhälle och ur ett historiskt perspektiv.
33

 

 

3.1.3 2000 - talet 

Den 1 juli 2011 träder en ny läroplan in i den svenska skolan, nämligen Lgr 11. Kursplanen 

för musik inleds med att musik är något som vi finner i alla kulturer och att det är något som 

berör människor på olika sätt.
34

 ”Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd 

sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också 

en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitets-

utveckling.”
35

 Vidare fortsätter läroplanen med syftet för musikämnet. Syftet med 

undervisningen är att ge eleverna möjlighet till att utveckla en kunskap till att använda sin 

röst, musikinstrument och digitala verktyg. Eleverna ska också ha kunskap kring musikaliska 

begrepp. Genom undervisningen ska eleverna lära sig att utveckla en musikalisk lyhördhet för 

att senare kunna skapa, arbeta med och framföra musik. Eleverna ska också ges möjlighet att 

utveckla självförtroende till att våga sjunga och spela. I Lgr 11 är kursplanen indelad i årskurs 

1-3, 4-6 och 7-9 med olika centrala innehåll till varje stadie. De centrala innehållen är 

uppdelade i tre kategorier: musicerande och musikskapande, musiken som verktyg och 

musikens sammanhang och funktioner.
36

 

 

                                                           
32

 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3877/titleId/MU1010%20-%20Musik (2011-04-

19) 
33

 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3877/titleId/MU1010%20-%20Musik (2011-04-

19) 
34

 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Musik.pdf (2011.04.19) 
35

 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Musik.pdf (2011.04.19) 
36

 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Musik.pdf (2011.04.19) 
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3.2  Begreppet musikalisk 

”[...] de femtio år som vi hade skolplikt under 1800-talet, rådde till stora delar uppfattningen, 

att en del inte har någon musikalisk förmåga eller möjlighet att utveckla någon sådan.”
37

 

Börje Stålhammar skriver i sin avhandling att under den första delen av 1900-talet innebar 

begreppet musikalisk att man kunde sjunga. Stålhammar skriver att så kallade brummare fick 

epitetet omusikaliska. De som ansågs vara sångsvaga kunde befrias från 

musikundervisningen.
38

 Samtidigt har samtliga läroplaner under 1900-talet betonat att musik 

ska vara till för alla elever.
39

  

I början av 1900-talet började många psykologer undersöka olika synsätt på musikalitet. Vissa 

menade att omusikaliska människor kunde skiljas från musikaliska människor i och med att 

de inte kan känna igen toner och intervall. En inställning som ofta återkom bland psykologer 

och forskare var att musikalitet var något ärftligt.
40

  

Sture Brändström skriver i sin artikel Musikalitet och lärande i boken Lärandets konst, att det 

var under senare delen av 1800-talet som ordet musikalitet började etablera sig i olika 

vetenskapliga texter.
41

 Vidare var det enligt Gustafsson, Theodor Billroth en tysk läkare som 

1895 var först med att använda begreppet musikalisk i sin bok Wer ist Musikalisch. 

Gustafsson menar att Billroth ansåg att en människa som kan känna igen en melodi och återge 

den var musikalisk. Likaså om du kunde uppfatta rytmiska rörelser eller urskilja tonhöjden 

var du enligt Billroth musikalisk.
42

  

De som inte håller med Billroth eller psykologerna och forskarna under 1900-talet är ganska 

många. Brändström menar att det istället för arv är omgivningen som bestämmer om barnet 

blir musikalisk eller inte. Genom fostran och utbildning och att benämna barnet som 

musikaliskt ges barnet stora möjligheter till en positiv inställning till musik. Att benämna ett 

barn som omusikalisk är enligt Brändström nästintill ett övergrepp. Han tycker att det är 

tråkigt med den svarta musikpedagogiken som präglar Sveriges skolhistoria.
43

 

Mats Uddholm är en Pedagog som i sin bok Pedagogen och den musikaliska människan 

diskuterar begreppet musikalisk kontra omusikalisk. Hans åsikter är liksom Brändströms 
                                                           
37

 Stenbäck 1995, s. 94. 
38

 Stålhammar 1995, s. 38. 
39

 Stenbäck 1995, s. 94. 
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 Gustafsson 2000, s. 170. 
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 Eva Alerby & Jórunn Elídóttir, Lärandets konst- betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet. Sture 

Brändström, Musikalitet och lärande, Malmö: Studentlitteratur, 2006, s. 147. 
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 Gustafson  2000, s. 169. 
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 Alerby & Elídóttir 2006, s.144. 
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annorlunda gentemot de tidiga forskarna och psykologernas åsikter. Uddholm menar att ordet 

musikalitet ligger i personliga värderingar och människans enskilda erfarenheter.
44

 Han 

beskriver musik och musikalitet med följande ord ”Musik är ett ’flöde’ och musikalitet är att 

’flöda’. ”
45

   

Uddholm ifrågasätter begreppet musikalisk utifrån att det bara är vissa lyckligt lottade 

människor som fått denna talang i arv. Att det bara är vissa utvalda människor som har talang. 

Han fortsätter med att kritisera ord som talang, intelligent, begåvad och genial. Uddholm 

anser att dessa ord har missbrukats och för honom har de tappat sitt ursprungliga värde.  Han 

tror inte så mycket på att arvet spelar störst roll i vilka färdigheter en människa ges i livet. 

Uddholm menar istället att det är uppväxtmiljön och olika omständigheter i en människas liv 

som formar individens färdigheter. Han anser att alla människor är oerhört musikaliska men 

att musikaliteten hämmas av olika anledningar.
46

  

Musikpedagogen Lars Lindberg anser att begreppen musikalisk eller omusikalisk är mycket 

ointressanta eftersom alla har förmågan bara de har viljan att uttrycka sig med hjälp av musik. 

Han anser att grundskolans musikundervisning bör utgå från att det är processen som är det 

viktiga, inte det mätbara resultatet.
47

 

I Nationalencyklopedin definieras begreppet musikalitet som en term som inte är en allmän 

accepterad förklaring. Om en person anses inneha musikalitet kan denne uppfatta tonhöjder, 

tonföljder, ackord, rytmer och dylikt. Musikalitet handlar inte bara om en egen 

musikutövning.
48

 

 

3.2.1 Arv eller miljö? 

Enligt Stenbäck är det svårt att avgöra om musikalitet beror på arv eller miljö eftersom det 

inte finns någon uppenbar definition av begreppet. Forskarna förr var rätt klara i sin sak att det 

var arvet som bestämde om en människa var musikalisk eller inte. Idag ligger åsikterna mer åt 

att det är kulturella förhållanden som avgör. Musikalitet borde bero på både arv och miljö 

eftersom begreppet innefattar många olika förmågor. Vissa är mer beroende av arv, andra mer 
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av miljö. Denna åsikt motiveras av att musiken är olika utvecklad i kulturer och miljöer även 

fast vi människor är uppbyggda av samma konstruktion. Andra menar att vi ska titta åt de 

musikaliska familjerna genom tiderna exempelvis släkten Bach. Antagligen växte de upp i en 

mycket musikalisk miljö. Alltså miljö och arv är kombinationen till musikalitet.
49

 

 

3.3 Synen på musikämnet i skolan 

Jon-Roar BjØrkvold som är författare till boken Den musiska människan anser att när ett barn 

börjar skolan blir lärandet formaliserat efter de vuxnas värderingar och syn på kunskap. 

Barnen lär sig det som politikerna anser vara viktigast. Likaså det som samhället anser att de 

behöver kunna för att i framtiden fungera som vuxna människor i ett gemensamt samhälle. 

Han ifrågasätter om det är så att framtidens skola ska genomsyras av stadga, disciplin och 

kontroll?
50

 

Monica Lindgren skriver i sin doktorsavhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan 

att enligt SOU 1999:63 anses begreppet estetik vara en kunskapsform och de undviker gärna 

begreppen estetiska och praktiska ämnen.
51

 Lindgren skriver också att även myndigheten för 

skolutveckling placerar estetikbegreppet utanför ämnesområden då de skriver att ”I förskola 

och skola kan man idag inte tala om praktiskt-estetiska ämnen, utan enskilda läroprocesser 

bör vara en del i hela skolans kunskapsuppdrag.”
52

 I Lpo 94 anser Lindgren att bland annat 

drama, rytmik, musicerande och bild mer framställs som uttrycksformer och som olika synsätt 

av skolarbetet än som ämnen. 
53

 

I sin avhandling har Lindgren genomfört olika intervjuer med pedagoger, hon har genom en 

intervju upptäckt att musikämnet anses som något värdefullt för barn med problem och i 

behov av särskilt stöd. Lindgren skriver att musikämnet framställs som något av en paus där 

dessa barn mår bättre av att musicera än att exempelvis läsa en bok. Under intervjun kom det 

fram att eleverna med problem inom olika ämnesområden i skolan, även hade problem inom 

musikämnet. Eftersom eleverna mådde bra under musikundervisningen blev ämnet som ett 

andningshål och en kompensation för dessa elever
.54 

Lärarna på denna skola Lindgren studerat 

poängterade hur viktigt det är med balans i skolans vardag, musikämnet blev även en 
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andningspaus för de andra eleverna. Lärarna och skolledarna menade att uppdraget för 

skolans estetiska verksamhet är att fungera som en balansgång till de teoretiska ämnena.
55

 En 

annan av de som intervjuats av Lindgren menade att musiken skulle skapa en sångglädje. 

Musikämnet skulle bidra till tryggare individer och eleverna skulle våga ta sig an sången och 

de skulle naturligtvis ha roligt. 
56

 ”Diskursen får därmed en icke-musikalisk karaktär, hur det 

låter när barnen sjunger är egalt, bara de vågar och ’tar i’.”
57

 

Under hela årskurs 6 hade klassen Lindgren studerat arbetat med ett musikaliskt projekt, de 

skulle ha en vårkonsert. Musikläraren uttryckte att hon inte såg något problem i att vissa 

elever inte ville sjunga. Det var helt acceptabelt det eleverna arbetade med exempelvis 

kulisserna istället för att medverka och utveckla sig musikaliskt.
58

 Lindgren skriver att detta 

resonemang inte var så konstigt.  ”Om målet är att det ska vara roligt för barnen ska inget barn 

behöva sjunga om det inte vill, det vill säga om de inte tycker att det är roligt. Den lustfyllda 

aktiviteten i sig uttrycks som meningsskapande.”
59
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4 Observationsresultat 

Jag har tillbringat två dagar hos två olika klasser. Själva observationen förlades till 

musiklektionen. 

 

4.1 Första observationstillfället, klass 1 

Klassen består av 25 elever i årskurs 5. Musiklektionen ligger på en fredagseftermiddag. 

Lektionen pågår under 40 min.  

Klassen står utanför musiksalen och väntar på musikläraren. Slutligen dyker han upp och låser 

upp dörren. Eleverna rusar in i salen, det är hög ljudnivå och läraren börjar med att försöka få 

igång datorn. Läraren går runt i rummet och försöker febrilt få elektroniken att fungera. Efter 

ca 5 minuter börjar läraren att prata. Klassen ska ha prov, ett prov där de ska känna igen 

klassiska stycken av Bach, Mozart och Grieg. Läraren börjar med att förklara hur provet ska 

gå till och säger sedan. ”Jag vet att ni inte tränat så mycket, men huvudsaken är att ni kan 

någonting.”  

Under tiden som läraren pratar fortsätter eleverna att prata med väldig hög samtalston, de 

sitter och trummar med pennor på sina stolar. Läraren går runt och delar ut proven, eleverna 

sitter på golvet och använder stolen som bord när de skriver provet. 

Provtillfället börjar och låtarna spelas upp. Det pratas fortfarande i klassen, slås med pennor 

på stolarna, nynnas med i låtarna, och dirigeras med i låtarna. När provet är klart höjs 

ljudnivån ytterligare. 

Läraren fortsätter med att skriva en ackordgång på tavlan. Han skriver inte vilken låt det är 

och han talar heller inte om vilken låt det är. Under tiden går eleverna och hämtar varsin 

gitarr. Gitarrerna är ostämda och de sätter sig och bankar lite på gitarrerna. Läraren går sedan 

igenom hur ackorden ska tas för att sedan gå till varje elev och gå igenom ackorden enskilt. 

Det pratas fortfarande mellan vissa elever medan andra är mer tysta och försöker spela 

ackorden. 

När läraren varit hos varje elev går han igenom hur ackorden ska spelas, han nämner här 

begrepp som slag, takt, ackord och att det är fyra slag i varje takt. Eleverna har fortfarande 

inte fått reda på vilken låt det är de ska spela.  
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De börjar spela långsamt och gemensamt medan läraren pekar på tavlan samtidigt som han 

sjunger. Alla elever är nu tysta och koncentrerade. När låten är genomspelad visar läraren en 

text på overhead och sätter på en skiva som visar sig vara hockeylaget Färjestads segerlåt. Det 

verkar inte som att alla kan låten men de försöker hitta melodin och de tar sig igenom hela 

låten. Sedan spelar de på gitarr igen och läraren sjunger med. Det var alltså FBK-låten som de 

spelade på gitarr.  

Eleverna går och hänger tillbaka gitarrerna och börjar prata igen. Läraren sätter sig på en stol 

framför eleverna och rättar proven. Sedan läser han upp ett namn och den eleven får kolla på 

sitt prov och sedan gå. En elev som tittar på sitt prov säger ”Yes, två poäng.” Sedan droppar 

elev efter elev ut ur klassrummet.  

 

4.2 Andra observationstillfället, klass 2 

Klassen består av 17 elever i årskurs 5. Musiklektionen är förlagd till tisdagsförmiddagen och 

lektionen pågår i 40 minuter. På denna skola håller inte musikläraren i musiklektionerna före 

årskurs 6. Från årskurs 1 till och med årskurs 5 håller klassläraren i musiklektionerna. 

Under detta lektionstillfälle ska eleverna få pröva på tre stycken olika instrument. Gitarr, 

keyboard och trummor. De har tillgång till musiksalen, bildsalen och två stycken grupprum, 

alla rum på samma våning och i närheten av varandra. Eleverna står och väntar utanför 

musiksalen när läraren kommer och låser upp. Alla har i förväg fått veta vilket instrument de 

ska för prova på idag, så vissa går och hämtar en gitarr, andra sätter sig vid en keyboard och 

en går in i rummet där trumsetet står. Under tiden är det en ganska hög ljudnivå. Läraren delar 

upp eleverna så att inne i musiksalen sitter enbart de som spelar keyboard. Inne i bildsalen 

sitter ett gäng med gitarrer. I det ena grupprummet finns trumsetet och i det andra 

grupprummet sitter en flicka med gitarr, där finns även ett piano. Nu är alla elever utspridda, 

läraren är kvar med de som spelar keyboard. Nu är det ganska låg ljudnivå. Alla har varsin 

pärm med notliknande blad, de spelar inte ackordgångar utan de spelar melodier. Läraren går 

runt och frågar eleverna enskilt om det går bra. Eleverna med keyboard har hörlurar på sig så 

det sänker ljudnivån. Läraren suckar medan han går emellan de olika rummen. Hans ansikte 

är rynkat mellan ögonbrynen och han ler inte. 

Inne i rummet med gitarrerna sitter en grupp elever och läraren är inte där. Det är hög ljudnivå 

och otrevliga kommentarer emellan en grupp om fyra killar. ”N.N är ju den sämsta av oss, 
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spela lite solo nu då så vi får höra hur dålig du är.” Medan vissa enbart sitter och pratar finns 

det en person i detta rum som försöker koncentrera sig och spela ordentligt. Läraren kommer 

in och då klagar de som tidigare pratat på att det är hög ljudnivå. Läraren visar fler små rum 

som hör till bildsalen där de kan sitta om de vill. Två av de killarna som suttit och pratat sätter 

sig i ett av rummen som läraren visade. De fortsätter att prata och de spelar inte på sina 

gitarrer.  

En elev har hittat ytterligare ett litet rum med ett piano. Hon sätter sig och spelar på pianot 

istället för gitarren. Hon spelar låten ”My heart will go on” och det låter fint. Läraren går förbi 

detta rum hela tiden. 

Inne i rummet med alla keyboardar är det nu en ganska hög ljudnivå, här inne är det endast 

flickor. Läraren befinner sig inte i detta rum just nu. En av eleverna sätter på en låt på 

keyboarden och börjar dansa. De andra följer med i hennes exempel och börjar dansa. Tillslut 

utbrister en av eleverna att läraren kommer och alla springer till sina platser. Läraren går 

återigen runt och frågar hur det går. När läraren går ut ur rummet sätter samma elev som förut 

på låten på keyboarden igen och alla börjar dansa.  

När jag går tillbaka till rummet med gitarrerna har många samlats kring eleven som spelade 

piano. Nästan alla är uppe och går runt, vissa går och sätter sig när jag kommer. Det är 

fortfarande bara en elev som sitter ner och försöker spela ordentligt. Läraren kommer in och 

eleverna som strövar omkring går långsamt tillbaka till sina platser och säger ”Det är så 

svååårt”. Läraren frågar om de ska spela årstiderna och en elev svarar ”Men det är så svårt, 

jag vill inte.”  Läraren säger att det inte är långt kvar tills de ska sluta så de kan börja plocka 

ihop. Detta görs på direkten och eleverna stormar ut. 
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5 Observationsanalys 
Mina två observationer har skilt sig åt i många avseenden. Däremot har det varit lika varandra 

på andra vis. Under den första observationen med klass A befann sig alla elever i samma 

klassrum med läraren närvarande hela tiden. Under den andra observationen i klass B befann 

sig eleverna utspridda i olika rum med läraren som gick emellan de olika elevgrupperna. I 

klass A fick alla elever mer gjort än i klass B. Något jag lade märke till som en skillnad 

mellan de båda observationerna, var att eleverna i klass A, som spelade ackord verkade tycka 

att det var roligt och de kunde koncentrera sig mer än vad eleverna i klass B kunde. Eleverna i 

klass B spelade melodier på sina gitarrer och uttryckte att de tyckte att det var svårt och att de 

inte ville spela.  

I klass A hade eleverna prov under större delen av lektionen. Det pratades mycket innan 

provet, likaså efteråt. Det som jag reagerade på var att det även pratades under själva 

provtillfället. Det pratades alltså oavsett aktivitet med ett litet undantag då de spelade gitarr 

gemensamt detta även fast läraren befann sig i rummet. I Klass B pratades det också väldigt 

mycket. Det var mer oväsen när läraren inte var närvarande i rummet. Så fort läraren äntrade 

ett rum klagades det på den höga ljudnivån av eleverna själva som orsakat pratet.  

Jag såg tydliga skillnader på elevernas beteende i det vanliga klassrummet och i musiksalen. I 

klass A hade de en klasslärare som höll i de vanliga lektionerna och när hon hade klassen var 

de tysta och i full gång med sitt arbete. Min teori till varför eleverna i klass a var mer tysta på 

klasslärarens lektioner än på musiklektionerna med en annan lärare, var att klassläraren kände 

eleverna mer och eleverna hade mer respekt för henne än till en musiklärare som de enbart 

hade 40 minuter i veckan. I klass B var det samma lärare både i vanliga klassrummet och i 

musiksalen men detta spelade ingen roll för det pratades mer under musiklektionen än i det 

vanliga klassrummet där de arbetade med andra ämnen. Läraren i klass A verkade hela tiden 

mycket stressad, medan läraren i klass B mest såg uttråkad ut.  

När klass A skulle ha prov inledde läraren på ett sätt som fick mig att reagera som att detta 

prov inte var så viktigt. Likaså när en elev i klass B sa att det var för svårt att spela på gitarren 

och att han inte ville. Läraren svarade då att de strax skulle sluta så de kunde börja plocka 

ihop. Nu var inte denna lärare utbildad att undervisa i gitarr så han kanske inte kunde visa 

eleven hur han skulle göra. Det är svårt att lära ut något som man inte kan. Efter Monica 

Lindgrens intervjuer med lärare menade de personerna på att ”Har barnen bara `roligt` i 

samband med den estetiska verksamheten spelar det ingen roll om fröken inte kan musicera 
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själv eller om det är `fel` melodier som lärs ut. Allt som behövs är att vara en insiktsfull och 

pedagogiskt inriktad `vuxen`.” 
60

  

Jag lägger märke till att läraren i klass A inte talar om för eleverna vilken låt de ska spela.  Jag 

förstår inte hur eleverna kan motiveras till att spela en låt som de inte vet vilken det är. 

Läraren går igenom olika begrepp vilket Lpo 94 har som mål att eleverna ska kunna förstå 

och använda. Detta gör inte läraren i klass B.  

Eleven som fick tillbaka sitt prov och som utbrister ”yes, två poäng” har förbryllat mig och 

jag anser att detta kan tolkas på två sätt: 1. Det spelar ingen roll vilka poäng man får, det har 

redan läraren förklarat i början av lektionen. 2. Att säga så är ett sätt att skydda sig mot att han 

fick ett så dåligt resultat, han vill verka cool och det blir han om han uttrycker sig så som han 

gör. 

Både i Klass A och klass B spelade eleverna på ostämda gitarrer. Vilka förutsättningar ges 

egentligen till eleverna om de inte får spela på stämda gitarrer?  

Sammanfattningsvis kan jag säga att varken de observerade lärarna eller eleverna verkar ta 

musiklektionen på stort allvar. Eleverna pratar och båda lärarna uttrycker på olika sätt att 

musiklektionen inte är så viktig dels genom att poängtera att provet inte är viktigt och dels att 

en elev inte behöver spela för de ska ändå sluta snart.  

  

                                                           
60

 Lindgren 2006, s.122. 
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6 Intervjuer 

Jag har intervjuat fyra olika lärare, varav två arbetar som klasslärare Anna och Bengt. Två 

arbetar som musiklärare Anders och Sara.  

 

6.1 Klasslärare 

Klassläraren Anna undervisade i klassen som hade en utbildad musiklärare i musikämnet. 

Bengt var klassläraren som även hade hand om musikundervisningen med sin klass. 

 

6.1.1 Anna 

Anna tycker att musikalitet är att våga ta sig an sången och att våga prova spela gitarr. Hon 

tycker att syftet med musikundervisningen är att eleverna ska få möjlighet att stimulera båda 

hjärnhalvorna. Anna tror inte på att enbart arbeta med ämnen för sig, med detta poängterar 

hon att det inte enbart behöver handla om temaarbeten. Anna tycker att barnen under en dag 

ska ha fått arbeta med båda hjärnhalvorna. Hon tror att musiken är en viktig del för att nå ena 

hjärnhalvan för att den andra halvan ska fungera på ett bra sätt. Alltså att genom musiken och 

stimulerande av den högra hjärnhalvan blir det senare lättare att ta sig an matten och arbeta 

med den vänstra hjärnhalvan. Hon ser inte något enskilt syfte med själva 

musikundervisningen. Hon lyfter fram skolans musikklasser och säger att musiken har hög 

status på skolan som hon jobbar i och med musikklasserna. Anna kommer sedan fram till att 

musiken i de vanliga klasserna inte har en sådan hög status. Musik är det ämnet som har minst 

antal minuter i veckan. Anna förstår att det ges mer timmar till svenska och matematiken, men 

hon tycker ändå inte att skillnaden på timmar behöver vara så oerhört stor som den är.  40 

minuter musik i veckan, svenska cirka 300 minuter och matematik cirka 180 minuter. Anna 

tycker att hon märker en skillnad på sina elever när de spelat ett instrument eller att de lärt sig 

vilka musikverk Mozart komponerat. Hon tycker att eleverna är mycket mer stolta med en 

väldig betoning på stolta, när de kommer tillbaka från musiklektionen och berättar att de kan 

framföra en låt på ett instrument. Att bli fullfjädrade gitarrister i mellanstadiet är ingenting 

som ligger på skolans ansvar, men de ska helt klart få prova på att använda sin röst och spel 

på instrument. Musikundervisningen ska hjälpa till att fånga de elever som tycker det är roligt 

så att de kan fortsätta med sitt intresse på kulturskola. Anna håller på mycket med drama i 

klassrummet och jag citerar ” Jag utsätter inte mina elever här för att de ska sjunga.”  
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6.1.2 Bengt 

Bengt anser att musikalitet innebär väldigt mycket olika saker, det är definitivt inte enbart att 

kunna sjunga. Han tror att en del nog tror att det bara är att kunna sjunga, så som det var förr i 

tiden och att man då fick betyg enbart efter sångförmågan. Musikalitet är att kunna lite av 

varje, lite notläsning, olika musiker eller kompositörer, då både äldre och moderna och att 

kunna skapa egen enkel musik.  

Syftet med musikundervisningen anser Bengt är att få eleverna att arbeta praktiskt så att de 

lättare kan ta till sig de teoretiska ämnena. Att minska på de praktiska ämnena som det håller 

på att göras idag anser han är väldigt illa eftersom de teoretiska ämnena kommer att bli 

lidande av detta. Om inte eleverna får arbeta praktiskt i skolan orkar de inte med att arbeta 

med de teoretiska ämnena. Det är viktigt att en elev känner glädje i musiken och i alla 

praktiska ämnen. För om eleven känner glädje i de praktiska ämnena så har den nog lättare att 

ta till sig de andra ämnena. Bengt avslutar min fråga med att säga, ”om en elev känner glädje 

det är då den lär sig.” 

Musikämnet prioriteras inte på Bengts skola, detta märker han genom att de inte har några 

utbildade musiklärare annat än på högstadiet. Han måste nu undervisa i musik och det tycker 

han inte är så roligt. Det var också lättare att undervisa i musik förr. Han tycker att eleverna 

idag endast är intresserade av att lyssna på musik och du måste som lärare engagera dem på 

ett helt annat sätt än förr. När Bengt började som lärare hade de rytmtövningar och mycket 

instrumentspelning. Det lades stor vikt på att lära sig noter, både veta vad de heter samt att 

kunna läsa av dem för att kunna spela instrument. Eftersom Bengt inte har något intresse i 

musik, tror han att det är vad som gör att hans elever inte är intresserade av ämnet musik. Han 

tror absolut att musikundervisningen blir bättre om eleverna får ha en lärare som är engagerad 

i ämnet. Men detta kan han inte riktigt veta eftersom han arbetar på mellanstadiet i en skola 

där eleverna enbart har outbildade lärare i musik fram till högstadiet. Bengt hade gärna velat 

ha en musiklärare som skulle kunna täcka upp de årskurser som idag inte har någon riktig 

musiklärare. Men Bengt tror att det handlar om pengar som så mycket annat. 

Timplanen för musik är 40 minuter i veckan. På min fråga om han tycker att det ska vara mer 

eller mindre musik svarade Bengt att han tycker att alla praktiska ämnen över huvud taget ska 

ökas. Men om det ska ökas på med 40 minuter på varje praktiskt ämne så måste det minskas 

någon annanstans. Bengt undrar vilka ämnen det är som kan tas bort? Enligt politikerna är det 
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svenska och matematiken som är det viktiga. Vi har inte så mycket att säga till om i den 

frågan menar Bengt avslutande.  

 

6.2 Musiklärare  

Anders var den musiklärare som jag även gjorde en av mina observationer hos. Sara har jag 

endast intervjuat. 

 

6.2.1 Anders 

Det vanligaste momentet i musikundervisningen är spel på olika instrument. Instrumenten 

som vanligen används är gitarr och Piano. Om musikalitet säger Anders att det är när man har 

en bra inre känsla för musik. Han definierar inre känsla som att kunna uttrycka musik, att ge 

musiken en känsla. Anders tycker att undervisningen ska ge utrymme för bedömning inom 

såväl musikaliteten som faktakunskaperna. Syftet med musikundervisningen ska vara ett 

praktiskt ämne där eleverna får chans att uttrycka sig genom musiken. Skolan som Anders 

arbetar på är som han uttrycker det något av en musikprofil i och med att det finns 

musikklasser. Han tycker inte att musikämnet prioriteras för den vanliga skolan. Klasserna får 

40 minuter i veckan, han tycker att det är lagom med tid om det är en vanlig klass. 

 

6.2.2 Sara 

Det som eleverna mestadels arbetar med under musikundervisningen tycker Sara är sång och 

spel. Hon vill gärna blanda låtar som eleverna själva tycker om men även välja låter som hon 

tycker att de bör kunna. Låtar som Sara väljer ut är oftast svenska klassiker. Detta är något 

som Sara börjat tänka på nu att hon vill ge eleverna kännedom om den svenska sångskatten. 

När de spelar på instrument jobbar de mycket med de med lättaste låtarna så de får en 

grundläggande kännedom om instrumentet. Sara tycker att det är viktigt att eleverna känner 

till låten som de ska spela, annars blir det lätt tråkigt. Det får inte vara få svåra låtar, för då 

tappar eleverna intresset och spelandet ska ge eleverna ett självförtroende så de vill fortsätta 

att spela nästa lektion.  

Sara anser att musikalitet handlar om att kunna känna pulsen och takten i en låt. Kunna lyssna 

och höra och hitta rätt intonation när man sjunger eller spelar ett instrument. Hon tycker även 

att det som är viktigast att bedömas är kärnan i musiken och det är som Sara pratat om innan 

nämligen musikaliteten. Sara menar att musik handlar om musikalitet. Därför anser hon att det 

väger tyngre än faktakunskaper när hon bedömer. 
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Det finns många olika syften med musikundervisningen. Sara tycker att eleverna ska få 

möjlighet till olika uttrycksmedel och musik är ett. Den kreativa sidan hos människan är 

viktig och med hjälp av musiken kan man fånga den sidan hos eleverna.  

Sara tycker inte att ämnet prioriteras på hennes skola. Hon har ingen egen sal utan delar salen 

med slöjden. Skolan har lagt slöjd på enda delen av läsåret och musik på den andra halvan. 

Hon tycker att det känns som att skolan vill beta av de praktiska ämnena. Angående vissa 

svaga elever kan andra lärare fråga Sara ”finns det inte någon liten möjlighet att denna elev 

kan få godkänt i musik? Elevens självförtroende skulle öka så mycket.” Sara menar att hon 

har också mål hon måste följa men det anses inte vara så viktigt. Hon har stora grupper, ibland 

så stora som 28 elever och endast 10 gitarrer. Det går inte ihop menar hon. Sara känner att 

hennes ämne är ett lek och skojämne.  Hon märker även på eleverna att de inte prioriterar 

musikämnet. Sara tror att det är de övriga klasslärarnas inställning till musik som speglar av 

sig på eleverna. 

Årskurs fem hade under hösten 140 minuter musik i veckan eftersom de skulle läsa in en hel 

kurs på ett halvår. Slöjden är under ett halvår och musiken under det andra. Nu har de 80 

minuter i veckan. Sara tycker att 80 minuter med en mellanstadieklass är alldeles för lång 

stund. Hon vill gärna ha 80 minuter musik i veckan men hellre uppdelat på 40 minuter två 

gånger i veckan istället för ett långt pass, eleverna orkar inte koncentrera sig under så lång tid. 
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7 Intervjuanalys 
I mina fyra intervjuer anser alla personer olika om begreppet musikalitet. En menar att det är 

att våga sjunga och spela, en annan tycker att det är olika, både notläsning och kunna känna 

till olika kompositörer. Musiklärarna som jag intervjuade har inte heller samma åsikt om vad 

musikalitet är. Den förste anser att musikalitet är en inre känsla för musiken och att kunna ge 

musiken en känsla. Medan den andra anser att musikalitet är om man kan känna pulsen och 

takten i en låt samt kunna intonera rätt.  

Syftet med musikundervisningen är klasslärarna väldigt överens om. De anser att musiken är 

till för att eleverna lättare ska kunna ta till sig de teoretiska ämnena. De båda hjärnhalvorna 

behöver stimuleras lika mycket. Anna ser inget enskilt syfte med musikundervisningen utan 

den bidrar till en helhet. Likaså menar Bengt att de praktiska ämnena bidrar med en glädje 

som gör att eleverna lättare kan ta sig an de teoretiska ämnena. Musiklärarna menar båda två 

att eleverna får genom musiken chans att uttrycka sig på ett annat sätt än genom skrift och tal. 

Jag upplever att Sara vill mer med musikämnet än vad skolan ger henne utrymme till. Med 

Anders får jag känslan av att han har sina musikklasser som han undervisar i och det räcker.  

Sara berättade om hur hennes kollegor ibland frågar om en viss elev kan få ett godkänt i 

musik, för det skulle göra så mycket för elevens självförtroende.  

Inte på någon skola där de jag intervjuat arbetar, anser de att musikämnet prioriteras. Både 

klassläraren Anna och musikläraren Anders lyfter båda fram musikklasserna och att skolan 

genom dem prioriterar musikämnet. Samtidigt anser de att musikämnet inte prioriteras i de 

andra klasserna. Anders tycker att 40 minuter i veckan är lagom för en vanlig klass medan 

Sara som har 80 minuter i veckan tycker att det är bra men gärna uppdelat på två pass i 

veckan. Om åsikten angående musikämnet är att det ska bidra till en stimulans av den 

hjärnhalva som inte stimuleras under den övriga skoldagen, så är 40 minuter antagligen 

tillräckligt. Men om eleverna ska utveckla en musikalitet så tror jag att det är en aning snålt 

om tid. Speciellt för de elever som kanske behöver öva mycket inom ämnet. 

Jag undrar hur Sara hinner med allt arbete runt om lektionerna och att dessutom ha 28 elever 

och bara 10 gitarrer förstår jag inte hur hon får ihop? Hur ska Sara kunna bedriva en 

musikundervisning om hon inte har gitarrer till alla? Under min intervju med Sara uppfattar 

jag henne som väldigt uppgiven. Hon vill mycket med sin musikundervisning men får inget 

stöd av andra kollegor och inte mycket tillgång till material eller utrymme. Jag tolkar Sara 

som att hon menar att eleverna blir påverkade av andra lärare när det gäller inställningen till 
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musikundervisningen. Hon kämpar ensam mot lärarkollegor och eleverna om en bättre 

musikundervisning.  

Klassläraren Bengt tycker att det är tråkigt att undervisa i musik. Han var också den som hela 

tiden sa praktiska ämnen istället för musik. Han samlar ihop alla de praktiska ämnena till ett 

ämne och ett gemensamt syfte. Bengt säger själv att du som lärare måste motivera eleverna 

och jag tror inte att han kan det om han själv tycker att musik är tråkigt att undervisa i. 

Anna menar att syftet med musikämnet är att eleverna ska få prova på att använda sina röster 

samt att få prova på att spela instrument, inte att skolan ska utbilda fullfjädrade gitarrister.  
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8 Diskussion och slutsats 
Syftet med dessa observationer och intervjuer har varit att försöka se hur musikämnets status 

ser ut i en vardaglig skolsituation. Följande frågor inledde mitt arbete: 

 Hur har läroplanerna för musikämnet utvecklats i ett historiskt perspektiv? 

 Hur ser författare, aktiva lärare och musiklärare på musikämnets status? 

 Vad menas med begreppet musikalisk? 

 

Under 1700-talet var det ett privilegium att kunna sjunga. På 1800-talet uppfattar jag sångens 

roll en aning överdriven om jag refererar till C.P Hultsteds Sånglära för folkskolor.
61

 Det blev 

en slags utfrysning av de barn som inte ansågs kunna sjunga på ett tillfredande sätt. Å andra 

sida kan jag känna att det var en slags status inom sången när ämnet var så strikt och 

utsållande. 

 

8.1 Syftet med musikämnet 

Många av läroplanerna har poängterat att musik är till för alla, alla ska kunna musicera utifrån 

egen kunskapsnivå.
62

 Skolan ska även möta eleverna på den nivå där de befinner sig. 

Naturligtvis är det viktigt, men jag anser att skolan förbiser de elever som har hög 

kunskapsnivå inom musikämnet. Klassläraren Anna menade att skolan ska fånga de elever 

som tycker att musik är roligt så att de kan fortsätta sitt musicerande på en kulturskola. Om 

skolans uppdrag är som Annas syn på musikämnet, anser jag att alla elever får inte vara med 

utifrån just deras kunskapsnivå.  

1955 börjar det skrivas om personlig och social utveckling i läroplanerna. Denna syn 

präglades även i Lgr 62, 69 och 80. I Lgr 80 lades även glädje och gemenskap till.
63

 I Lpo 94 

ska musiken helt plötsligt utveckla ett eget ansvar och en samarbetsförmåga hos eleverna.
64

 

Jag frågar mig själv varför musikämnet ska bidra till det? Är inte det uppdraget hela skolans 

ansvar? Enligt mig bidrar dessa skrivna ord till att musikämnets syfte hänger löst. Jag 

upplever det som att ingen egentligen vet vad musiken är till för. Musiken bidrar till att 

eleverna får arbeta praktiskt, är det vad syftet med musiken har blivit? I Monika Lindgrens 

intervjuer menar de intervjuade personerna att musiken ska skapa sångglädje. Naturligtvis är 
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det viktigt att alla elever känner en glädje när de sjunger. Är inte glädje minst lika viktigt när 

de räknar matte, eller hoppar bock på gymnastiken?  

Under 1900-talet försvann sångerna med religiösa budskap och runtomkring 1960 blev kyrkan 

och skolan två helt åtskilda saker. Jag tycker att det känns som om syftet med musikämnet 

blev oklart i och med att det inte fanns ett religiöst syfte med sången längre.
65

  

Musikämnet, praktiskt eller estetiskt ämne, kärt barn har många namn. Jag anser att alla dessa 

olika namn för ämnet musik ger en bild av att ingen vet vad innebörden med musikämnet är. 

Lindgren skrev att både SOU och myndigheten för skolutvecklingen placerade begreppet 

estetik som en kunskapsform och att det förlades utanför ämnesområdet.
66

 Jag håller med 

Lindgren, musikämnet har inte enbart musik som namn alla säger olika men menar ändå 

samma. 

När jag frågade klassläraren Bengt om musikämnet började han oftast med orden de praktiska 

ämnena. När Bengt säger praktiska ämnen när han egentligen menar musik tycker jag tyder på 

att musikämnet är ingenting som har en viktig betydelse i sig. Jag får istället känslan av att det 

är alla praktiska ämnen tillsammans som utgör en viktig del i skolan.  

Musik är även en uttrycksform det menade både musiklärarna Sara och Anders samt Lpo 94.
67

  

Lärarna som Lindgren intervjuat ansåg att musiken finns i skolan som en balans i skolans 

vardag, detta menade både Bengt och Anna likaså. Jag anser att det är ledsamt att klasslärarna 

ser musikämnet som endast ett hjälpmedel till deras ämnen. Elever anses vara i behov av 

lustfyllda aktiviteter i skolan, det har tydligen blivit musikens roll att ge barnen det. Ska inte 

alla ämnen i skolan bidra till en lustfylld skolgång? 

Något jag fastnade för när jag intervjuade Sara, var hennes berättelse om lärare som kan fråga 

henne om hon kan ge en viss elev godkänt i musik för att stärka dennes självförtroende. Jag 

finner det här mycket skrämmande. Jag anser att detta säger en hel del om hur lärarna på 

Saras skola ser på ämnet musik. 
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Genom de skrivna läroplanerna anser inte jag att musiken utvecklats på något tydligt sätt. Det 

som präglat alla läroplaner är personlig och social utveckling samt på senare tid även glädje.
68

 

Jag kan inte svara på hur det sett ut i undervisningen genom åren.  

 

8.2 Övning ger färdighet 

Anna och Anders hyllade sin skola i och med att den innefattade musikklasser. Även om det 

finns musikklasser på en skola så betyder inte det att själva musikämnet i sig har hög status. 

Alla elever på en skola måste få möjlighet att utveckla, försöka eller öva upp sin musikaliska 

förmåga det föreskriver till och med läroplanerna. Jag tycker absolut inte att vi ska förbjuda 

de elever som har svårt att hålla en takt eller intonera rätt från att vara med på 

musiklektionerna. De eleverna behöver istället mer övning inom musiken. Vi förbjuder inte 

en elev som kämpar med exempelvis matematiken från att räkna talen i matteboken, eleven 

ifråga måste istället kämpa ännu mer för att förstå sig på matematikens språk. Vad jag menar 

är att det borde vara på samma sätt inom musiken, övar du så blir du bättre!  

I min observation lade jag märke till att eleverna fick spela på ostämda gitarrer. När barn idag 

övar på handskrift är det otroligt noga att de har vässade pennor, för att skriften ska bli så fin 

som möjligt. Är det inte då mer än rätt att eleverna på musiklektionerna ska få spela på 

stämda gitarrer så att det låter så fint som möjligt? 

Jag tror att lärare måste börja se musiken som ett eget ämne, inte enbart något som ingår i 

samlingsnamnet praktiska ämnen som klassläraren Bengt hela tiden kallade musikämnet för. 

Musiken ska inte vara en bidragande faktor så att eleverna lättare ska klara av teoretiska 

ämnena. Min åsikt är att musik ska vara ett ämne där eleverna ska lära sig att sjunga, hålla en 

rytm och lära sig att spela ett instrument. Jag tyckte mig se i min observation av Bengt att han 

var mycket uttråkad när han undervisade i musik. Detta var även något som han uttalade sig 

om i intervjun. Anders som var utbildad musiklärare uppfattade jag som väldigt stressad i sin 

undervisning. Jag vill mena att en lärare som är uppenbart stressad, eller en lärare som ser 

uttråkad ut, släcker motivationen hos barnen på många sätt. 

Alla elever kan inte få högsta betyg eller en mycket fin bedömning inom musikämnet. Precis 

som att alla elever inte har möjlighet att nå toppbetyg i exempelvis svenska eller gymnastik. 

Jag tror att alla elever präglas av sina arv och likaså miljön till hur de lyckas i olika ämnen. 

Har inte eleven anlag för ett visst ämne så är det kämpaglöden, viljan och hårt arbete som tar 
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vid. Så är det med alla ämnen i skolan, vissa har genom sina arv och anlag lättare för vissa 

saker, andra måste kämpa hårdare.  

I intervjun med Anna uttryckte hon att syftet med musikundervisningen är att ge eleverna en 

möjlighet att prova på att sjunga eller spela ett instrument, inte utbilda fullfjädrade gitarrister. 

Jag håller verkligen inte med henne, självklart ska eleverna inte bli fullfjädrade gitarrister men 

i gymnastiken ska vi inte heller utbilda unga idrottsmän och gymnaster. Ska vi bara bedöma 

att eleverna vågar ta sig an sången och vågar prova på ett instrument? Jag tror att det blir en 

aning besvärligt, jag anser att vi samtidigt i sådana fall ska bedöma liknande i alla andra 

ämnen. Eleverna ska våga vara med på idrottslektionerna, de ska våga öppna matteboken. Jag 

är övertygad om att ingen vill att skolan ska fungera på det sättet. 

 

8.3 Begreppet musikalisk 

1919 stod det i det första försöket till en läroplan att eleverna skulle utveckla ett musikaliskt 

gehör. 1955 var det elevernas musikaliska anlag som skulle utvecklas. I Lgr 80 skulle 

musikämnet utveckla elevernas musikaliska förmåga.
69

 Likaså i dagens verksamma läroplan 

Lpo 94 ska eleverna utveckla sin musikalitet.
70

 Slutligen enligt Lgr 11 ska eleverna utveckla 

en musikalisk lyhördhet.
71

 Det låter mycket fint, men problemet är att i min 

forskningsöversikt anser alla författare olika om begreppet musikalitet. I mina fyra intervjuer 

fick jag fyra helt olika svar angående vad begreppet musikalitet är. Vad är det eleverna ska 

utveckla när det står att de ska utveckla sitt musikaliska anlag, förmåga eller lyhördhet?  

Författare Billroth och musikläraren Sara anser båda att musikalitet är att känna rytm, kunna 

återge en melodi och intonera rätt, samt urskilja en tonhöjd. Nationalencyklopedin skriver att 

det inte finns någon accepterad definition av begreppet, vidare står det ändå skrivet i princip 

samma som Billroth och musikläraren Sara förklarat begreppet musikalisk.
72

 

Mina observationer skedde då Lgr 11 fortfarande inte trätt i kraft.  Det är för mig svårt att 

säga hur den nya läroplanen kommer att påverka musikämnet. 

Efter mina observationer och intervjuer skulle jag vilja antyda att de intervjuade klasslärarna 

enbart ser musikämnet som ett praktiskt ämne, som bidrar till att eleverna lättare kan ta till sig 
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de teoretiska ämnena. De intervjuade musiklärarna kämpar med ett stort elevantal där de i 

vissa fall inte har material till alla elever. Begreppet musikalisk som eleverna ska utveckla 

enligt alla våra läroplaner har ingen accepterad definition och för alla de jag intervjuat har 

begreppet olika innebörd. Jag vill poängtera att detta enbart är min egen analys. 

 

8.4 Metoddiskussion  

Jag är nöjd med mitt metodval av både observation och intervjuer. Det hade varit roligt och 

intressant att intervjua fler än fyra lärare. Nu vågar jag inte dra några slutsatser eftersom 

intervjuantalet är så ytterst litet. Mina analyser kan endast utgå från de intervjuades enskilda 

svar. Det hade även varit spännande att göra fler observationer för att få mer perspektiv på hur 

musikundervisningen ser ut runt om i Sverige. 

Det har varit mycket intressant att göra observationerna, att se hur elever beter sig olika 

utifrån vilket ämne de har. Mina intervjuer har bidragit med mycket intressanta samtal till min 

uppsats. Det har varit spännande att höra hur både klasslärare samt musiklärare tänker kring 

musikämnet, vad de anser syftet med musikundervisningen vara och vad begreppet 

musikalisk betyder för dem. 

Eftersom denna uppsats är i så pass liten omfattning kan jag inte svara på mina 

frågeställningar fullt ut. Jag kan med hjälp av min metod diskutera vad jag har sett under mina 

observationer och vad de lärarna jag intervjuat svarat. Jag kan alltså inte svara övergripande 

på mina frågor. 

 

8.4 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare inom mina frågeställningar, men göra 

undersökningen mer omfattande. Observera många olika skolor runt om i Sverige likaså 

intervjua många olika lärare. 

Det skulle också vara mycket intressant att utforska om och hur musikämnets status skulle 

kunna höjas. Hur förändrar Lgr 11 musikämnet? Blir det bättre, blir det sämre eller blir det 

ingen förändring överhuvudtaget? 
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                                  Bilaga 1. 

   
 

Bilagor 
Det här är mina tolkade och förenklade läroplaner. 

1919-års läroplan 

 ”Att väcka håg för sång samt sinne för tonkonsten 

 Bilda rösten och det musikaliska gehöret 

 Tillföra barnen ett förråd av sånger och psalmer att sjunga inom och utanför skolan.”
73

 

1955-års läroplan 

 ”Utveckla elevernas musikaliska anlag 

 Ge dem elementär musikalisk kunskap 

 Göra dem bekanta med god musik 

 Främja intresset för musik 

 Tillvarataga musikens personligt och socialt fostrande värden 

 Förmedla kontakten med musiklivet utanför skolan”
74

 

 

Lgr 62- års läroplan 

 ”Berika eleven liv 

 Skapa förutsättningar för en personlig musikupplevelse 

 Ge förtrogenhet för musikens elementa 

 Stärka musikintresset och fördjupa musikförståelsen 

 Befordra kontakten med musiklivet utanför skolan och stimulera till fortsatt 

musicerande efter avslutad skolgång.”
75

 

Målen för Lgr 80: 

 Ta tillvara elevernas förutsättningar och möta deras behov 

 Få eleverna att använda flera av musikens olika uttrycksmedel samt vårda röst och tal 

 Låta eleverna uppleva glädje och gemenskap 
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 Ge alla möjlighet att medverka aktivt 

 Bidra till elevernas personliga och sociala utveckling 

 Ge kunskap om musiken och dess funktion och villkor i olika miljöer, kulturer och 

tider 

 Träna eleverna att kritiskt granska och diskutera musikens roll samt de krafter som 

styr musikutbudet 

 Möjliggöra samarbete över årskurs-, stadie- och ämnesgränser 

 Främja kontakten med det övriga musiklivet i samhället 

 Stimulera till kontakt med musik även efter avslutat skolgång.
76

  

 

Lpo 94 

Målen för Lpo 94 i slutet av femte skolåret 

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

samtal kring musicerandet, 

 Individuellt och tillsammans med andra kunna skapa musik i elementära former, 

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

uttrycks- och gestaltningsformer, 

 Vara medveten om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande 

uttryck i dagens och gångna tiders samhällen.
77
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Intervjufrågor 

Klasslärare 

a/ Vad anser du är musikalitet? 

b/ Vad tycker du är musikundervisningens främsta uppgift? 

- Varför? 

c/ Hur tycker du att din skola ser på musikämnet? 

- Tycker du att det prioriteras? 

d/ Tycker du att skolan bör ha mer musik, mindre musik eller är det bra som det är? 

- Hur tänker du då? 

 

 

Musiklärare 

a/ Vad är det vanligaste momentet i musikundervisningen? 

- Varför er det just det som är vanligast? 

b/ Vad anser du är musikalitet? 

c/ Vilket tycker du är viktigast att bedöma inom musikundervisningen, Musikalitet eller 

faktakunskaper? 

- Varför? 

d/ Vad tycker du är musikundervisningens främsta uppgift? 

- Varför? 

e/ Hur tycker du att din skola ser på musikämnet? 

- Tycker du att det prioriteras? 

f/ Tycker du att skolan bör ha mer musik, mindre musik eller är det bra som det är? 

- Hur tänker du då? 

 


