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Sammanfattning 
 

Vad får en elev med sig för kunskaper i gitarr efter musikundervisningen på högstadiet?  

Med hjälp av en kvalitativ studie har tre musiklärare fått ge sin syn på vad de anser att en elev bör 

få med sig kunskapsmässigt på gitarr efter högstadiet. Dessa kunskaper har sedan testats i en 

enkätundersökning med 58 stycken elever från första årskursen på ett gymnasium med avsikten 

att jämföra lärarnas pedagogiska intentioner med de pedagogiska realiteterna. 

 

Studien visar en klar fördel för de elever som spelar något instrument på musikskola tillika de 

elever som har någon som musicerar i hemmet. Om kunskapen främst beror på yttre 

omständigheter kanske det finns motiv för att omforma musikämnet i klass så att alla kan ta till 

sig av undervisningen, inte bara favorisera de som redan kan… 

 
Men jag tror upplevelsen som sagt, den får inte försvinna i den här skogen utav ackord, för då 

har man missat hela målet så... 

 

 

 

Nyckelord: Gitarr, Högstadium, Musikundervisning, Utvärdering 
 

 

Abstract 
 

What amount of knowledge of guitar playing can be expected after completing upper compulsory 

school? A qualitative research involving three different music teachers provides their view of 

knowledge. Their expectations have been compared to a quantitative research involving 58 upper 

secondary students from the social sciences programme. The idea is to compare their pedagogic 

intentions to the pedagogic realities of music teachings. 

 

The study shows a clear advantage for students who has attended some form of external music 

tuition as well as for those students who have someone in their families who play an instrument  

If the knowledge primarily is due to extracurricular activities perhaps there is time for a 

reformation of the music subject so that all may enjoy the education, not merely those who 

already possesses a curtain amount of knowledge... 

 

 

The experience must not be allowed to submit to the vast forests of chords, by doing so one 

misses the purpose entirely… 

 

 

 

Keyword: Evaluation, Guitar, Music teaching, Upper compulsory school 
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1. Syfte/Frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka utbildningskvaliteten i den gitarrundervisning som bedrivs på 

högstadiets obligatoriska musikundervisning. Vad får en elev med sig för kunskaper i gitarr efter 

musikundervisningen på högstadiet? 

 

1. Vad är skillnaden mellan lärarens pedagogiska intentioner och de pedagogiska realiteterna? 

2. Hur ser musiklärarna på kritiken från skolverkets utredning NU03? 

3. Om eleverna hade fått utforma sin undervisning, hur hade den då sett ut? 

 

1.1 Avgränsning 
Jag har valt att fokusera på gitarren i musikundervisningen på högstadiet. Jag är mycket väl 

medveten om att det finns andra delar av musikämnet och att det är oerhört svårt att mäta den 

kunskap som förmedlas på en musiklektion. Gitarren är fortfarande ett viktigt instrument som har 

en central roll på många håll runt om i landet vad gäller musikundervisning i klass. Det är ett 

smidigt instrument som inte kostar alltför mycket att införskaffa i större ett antal. 

 

2. Bakgrund 
När jag var 14-15 år gammal, vilket inte var alltför länge sedan, utspelades följande scenario 

vecka efter vecka på musiktimmarna; hela klassen samlades i musiksalen och tilldelades varsin 

gitarr, därefter startade surrandet av overheadfläkten och vår musiklärare pekade på tavlan. ”D-

dur spelar ni med följande fingrar, men kom ihåg att ni inte slår an de två översta strängarna”. 

Det är ganska mycket begärt av en nybörjare. För det första är det en hel vetenskap att vifta vilt 

med höger hand över sex strängar men bara träffa fyra, och för det andra behöver du väldigt 

starka fingrar i vänsterhand för att överhuvudtaget få ljud i de strängar du ämnar trycka ned.  

 

Jag kommer mycket väl ihåg min frustration över ineffektiviteten i att bunta ihop de som inget 

kunde med dem som redan kunde. Jag hade inga problem att byta emellan ackorden, men det var 

en kunskap som jag redan bar med mig.  

 

Jag är inte längre elev utan musiklärare, och tanken är nu att jag skall lära ut samma D, G och A7 

som mina dåvarande lärare försökte lära mig för tio år sedan.  

 

Jag studerade musik i två år på en folkhögskola strax utanför Örebro. Där fick jag kontakt med en 

gitarrist som roade sig med att stämma om skolans gitarrer efter folkmusikstämningar. Jag hade 

aldrig hört talas om det eller ens övervägt möjligheten att stämma gitarrer på ett annat sätt än det 

jag hade lärt mig i skolan. Detta öppnade en helt ny värld för mig. Under fem års tid har jag 

därför utforskat olika sätt att spela gitarr och funnit en helt ny värld med både för och nackdelar. 

 

Tanken med mitt examensarbete var att jag skulle använda mig av dessa folkmusikstämningar i 

klassundervisningen på högstadiet. Genom att undervisa i den irländska stämningen DADGAD, 

skulle jag kunna undvika flertalet gitarrmässiga problem. Dels skulle greppen för de olika 

ackorden kräva ett färre antal fingrar på halsen, vilket skulle underlätta det finmotoriska 

fingerarbetet, men framförallt skulle man undkomma problemet med att ”inte slå på alla 
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strängar”. Det kräver en hel del övning innan man lyckas med konststycket att exkludera antalet 

strängar man slår an. I DADGAD är gitarren mer bunden till en tonart, och därför kan man utan 

problem slå an samtliga strängar merparten av tiden.  

 

Jag ville därför undersöka hur pass effektiv gitarrundervisningen på dagens högstadium 

egentligen var, och om man eventuellt kunde motivera att stämma om 100 000 Yamahagitarrer 

runt om i landet med hjälp av en kvalitetsutvärdering. 

 

Jag började undersöka skillnaderna i lärarnas pedagogiska intentioner och de pedagogiska 

realiteterna. Jag intervjuade tre musiklärare och frågade dem vad de ansåg vara troligt att 

eleverna skulle få med sig efter högstadiets musikundervisning. De var alla ense om ett antal 

ackord som eleverna skulle känna till. Därefter gjorde jag en enkät som jag delade i två delar, en 

del med personliga frågor och en del med kunskapsfrågor. När jag samlade in enkäterna och 

började gå igenom mitt råmaterial insåg jag att mitt arbete var tvunget att ändra inriktning. 

 

 

3.1 NU03 – Nationella Utvärderingen av grundskolan 2003 
Här följer en sammanfattning av det inledande kapitlet om läroplanernas historia 

Musikämnet i skolan har genomgått stora förändringar, från att vara präglad av en metodiserad 

skolmusiktradition har utvecklingen gått mot att vara mer präglad av samhällets musikliv och 

ungdomarnas musikaliska intressen. Sett till musiklärarnas formella kompetens går det att se 

vissa förändringar efter utvärderingen 92, då utvärderarna fann att den nya musiklärarprofilen 

med bredare repertoar och undervisningsmetodik hade slagit igenom på grundskolans 

högstadium. Musiklärarna på grundskolans högstadium kan numera sägas vara välutbildade med 

hög musikalisk kompetens. 

 

En tillbakablick på läroplansutvecklingen visar att Lgr 62, den första läroplanen för grundskolan, 

var mer fokuserad på estetisk fostran, där man talade om musikförståelse med tanke på den 

västerländska konstmusiken. Vid tiden för Lgr 62 börjar det dock uppstå en spricka mellan 

”skolmusiken” och ”fritidsmusiken”. 

1960-talets pop-explosion ledde till att musiken kom att bli ett av de främsta intressena för den 

unga generationen. Tusentals ungdomar bildade egna popgrupper och lärde sig på informella 

vägar att sjunga, spela gitarr, elbas och trummor. 

 

I och med Lgr 69 togs ett första steg mot att komma bort från den ”traditionella” 

musikundervisningen där man avsåg att skolmusiken skulle ge utrymme för ljudskapande, styrd 

improvisation och andra aktiviteter med hemvist i avantgardistisk konstmusik. De kulturradikala 

strömningarna under 1970-talet samt omorganisationen av musikutbildningen och 

musiklärarutbildningen i slutet av 1970-talet gav genklang i Lgr 80:s kursplan i musik.  

Musikämnet kom att inriktas mot individens behov av skapande, kreativitet och socialisation. 

 

Införandet av nya läroplanen, Lpo94, innebar att målstyrningen slog igenom fullt ut. För 

musikens del formulerades ett antal mål, fördelade på såväl praktiskt utövande musicerande och 

musikskapande som faktakunskaper och förståelseinriktade kunskaper i musik.
1
 

                                                 
1
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03). (2003). Skolverket Förändringar i ämnet och  

  Förändringar i styrdokumenten Sid 92-94 
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3.2. NU03 – Är musik ett orättvist ämne? 

Här följer en sammanfattning av skolverkets kritik mot musikämnet i skolan 
 

Att värdera fritidsmusicerande 

Forskare har kunnat konstatera att minst en elev per klass spelade i band på sin fritid och 66 

procent av eleverna hade minst ett musikinstrument hemma. Utvärderingen indikerar en förmån 

för de ungdomar som musicerar mycket på fritiden och en fördel för de som kommer från 

akademiska och kulturintresserade hem. Risken med att närma sig elevernas egna erfarenheter på 

det tydliga sätt som gjorts inom ämnet musik är att vissa specifika erfarenheter privilegieras. De 

som kan spela något instrument har det väl förspänt, medan andra former av musikintressen som 

att komponera egen musik i datorn utan noter eller göra låtmixar inte premieras lika mycket. 
2
 

 

Musik i hemmet 

Knappt hälften av eleverna, 45 % har svarat att någon i hemmet spelar något instrument (inkl 

sång). Det är vanligare att någon spelar hemma (50%) i familjer där föräldrarna har 

eftergymnasial utbildning jämfört med familjer där föräldrarna har lägre utbildningsnivå 

(gymnasieutbildning 37% och förgymnasial utbildning 35%). 

Ett tydligt samband finns mellan musikbetyget och om någon spelar hemma.  

Bland de elever som har betyget Mycket väl godkänd svarar 78 procent att någon spelar hemma. 

Motsvarande för väl godkänt är 44%, för godkänd 29% och för ännu ej godkända elever 27%.
3
 

 

Föräldrars inställning och hur de påverkar deras barns inställning och resultat 
I föräldraenkäten har cirka fem procent (68 stycken) av föräldrarna till elever som besvarat 

musikenkäten markerat att de tycker att musik är ett av de fem viktigaste ämnena. Dessa föräldrar 

skiljer sig på flera sätt från genomsnittet. Dels genom att de har en högre utbildningsnivå än 

genomsnittet men också genom att de visar ett jämförelsevis större intresse för att deras barns 

skola ska satsa på kultur 

 

Den viktigaste skillnaden är dock att barnen till dessa föräldrar lyckas betydligt bättre i 

musikämnet än genomsnittet. Ungefär hälften av dessa barn har högsta betyg Mycket väl 

godkänd. Dessa barn spelar musik på kulturskola och deltar i annan frivillig musikaktivitet i 

högre utsträckning än genomsnittet. Dessa elever anger också i högre grad än andra att de lärt sig 

allt eller det mesta vid sidan av musiklektionerna. Resultaten pekar på ett generellt samband 

mellan föräldrars utbildningsnivå och musikbetyget. .
4
 

 

 

 

För att nå Mycket väl godkänd krävs enligt lärarna - t ex: 

– Eleven måste visa skicklighet/musikalitet för att kunna uppnå Mycket väl godkänt 

                                                 
2
 Musik, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03). (2003). Skolverket Att värdera fritidsmusicerande sid 114 

3
 Musik, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03). (2003). Skolverket Elevers intresse för musik  sid 107 

4
 Musik, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03). (2003). Skolverket Föräldrars inställning och hur de påverkar   

  deras barns inställning och resultat sid 108 



 7 

– Duktig, engagerad, aktiv – Gärna egna instrument, mycket goda testresultat, gärna musikalisk 

eller väldigt intresserad trots omusikalitet. Obs rösten är icke alls av betydelse för betygen. 

– En elev som är duktig på att spela eller sjunga behöver inte vara på högsta nivå (i alla 

avseenden) för att kunna få det högsta betyget. Det kan räcka med en godkänd nivå på den 

mer teoretiska biten. Eleven kan ändå få betyget Mycket väl godkänd
5
 

 

Den höga kravnivån på musikalitet har också kritiserats av vissa lärare - t ex: 

–    Elever som når Mycket väl godkänd spelar mycket på fritiden och oftast tillsammans med 

andra, hemma eller i musikskolan. Vi har alldeles för lite tid i skolan för att eleverna skall kunna 

nå upp till de mål som nämns...
6
    

 

Alla elever i den här ämnesundersökningen har fått en fråga om var eleven tror att den lärt 

sig det mesta av vad den kan i ämnet. 
Musik och ämnet idrott och hälsa sticker här ut jämte de andra ämnena när strax över 30%  

av eleverna svarar att de lärt sig nästan allt eller det mesta av vad de kan vid sidan av skolarbetet 

och ytterligare drygt 35 procent svarar att de lärt sig lika mycket vid sidan av skolan som i 

skolan. Dessa ämnen kan i stor utsträckning sägas ”lära fiskar simma”, och delar därmed också ut 

formella meriter (betyg) på barns fritidsintresse. 
7
 

 

2. Metod 
Jag har använt mig av en kvalitativ studie i form av intervjuer, där tre stycken musiklärare fått ge 

sin syn på vad de anser vara rimligt att en elev bär med sig kunskapsmässigt i gitarr efter den 

obligatoriska musikundervisningen som sker på högstadiet? De tre lärarna, som i arbetet går 

under namnen A, B och C, har intervjuats individuellt och oberoende av varandra, de jobbar på 

olika skolor och har inget samarbete sinsemellan. Jag intervjuade lärare A och B på grund av 

deras goda rykte i som lärare i kommunen, lärare C har jag intervjuat i egenskap av obehörig 

lärare. 

 

Intervjuerna har jag sedan jämfört med en kvantitativ undersökning i form av en enkätstudie, där 

gymnasieelever i årskurs ett fått redovisa huruvida de besitter den kunskap som musiklärarna 

menat att de bör ha fått med sig samt redogöra för eventuella önskemål om vad de önskat att de 

hade fått lära sig.  

 

Min tanke var att stämma om alla gitarrer i grundskolan från den spanska EADGBE, till den 

irländska DADGAD. För att undersöka huruvida detta paradigmskifte skulle vara motiverat 

intervjuade jag tre olika musiklärare om deras mål med gitarren i klassrummet. Samtliga lärare 

var oberoende av varandra rörande överens om att efter högstadiets musikundervisning skulle 

eleverna i årskurs 9 känna igen fyra grundläggande ackord; D, G, A7 och E-moll samt namnge 

strängarna på bas och gitarr. Jag gjorde därefter en enkätundersökning där 58 gymnasieelever ur 

tre klasser på det samhällsvetenskapliga programmet testades. Jag frågade de musiklärarna om de 

kunde uppskatta i procent hur många av eleverna som de trodde skulle klara av ett diagnostiskt 

test med de fyra grundackord de tidigare nämnt. 

                                                 
5
 Musik, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03). (2003). Skolverket Betygssättning och kunskapsbedömning sid 110 

6
 Musik, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03). (2003). Skolverket Betygssättning och kunskapsbedömning sid 110 

7
 Musik, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03). (2003). Skolverket Att värdera fritidsmusicerande sid 114 
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2.1 Intervjuerna 
Jag har intervjuat två klasslärare från två olika högstadieskolor. Dessa två intervjuer ligger till 

grund för utformningen av de frågor som ställts i enkätundersökningen.  

Bägge intervjuer har skett i ett personligt möte och har spelats in på en kassettbandspelare.  

De transkriberade intervjuerna har sedan varit grunden för resultatet. 

 

Jag har dessutom kontaktat en obehörig musiklärare via telefon och frågat honom om hans syn på 

min undersökning. Hans delaktighet i undersökningen är dock minimal, jag har främst tagit vara 

på hans synsätt i den avslutande delen av diskussionen. 

 

2.2 Enkäten 
Jag har delat ut enkäten till samtliga gymnasister i årskurs 1 vid samhällsvetenskapliga linjen i 

Arvika. Eftersom skolverkets undersökning indikerar att elever som fick bra betyg i musik på 

högstadiet även fick bra betyg i resterande skolämnen tyckte jag att det skulle vara intressant att 

välja elever från en mer teoretisk utbildning för att se hur pass väl det stämde.  
 

2.2.1 Bortfall och svarsfrekvens 

Jag gick själv ut till tre gymnasieklasser med sammanlagt 70 enkäter. 11 elever var frånvarande 

vid mitt möte med eleverna. Jag lämnade ut 59 enkäter, men jag fick bara 58 tillbaka. Detta visar 

ett bortfall på 17%. Varför en person kastat eller valt att spara sin enkät som en souvenir har jag 

tyvärr inget svar på.  
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4. Resultat 
 

4.1 Resultat av Lärarintervjuerna 
 

- Vad är rimligt att tro att en elev får med sig efter den obligatoriska musikundervisningen 

på högstadiet? 
 

A: Du bör kunna en 5-6 ackord på gitarr, fatta hur man tar dur och moll på piano, du ska kunna 

sjunga så att man hör vad det är du sjunger 

 

B: Alltså jag tror att dom kommer ihåg, att dom har ungefär tre-fyra ackord med sig. Jag tror att 

dom kommer ihåg, alltså detta är ju min förhoppning vad jag har lärt ut, men jag tror ändå att 

dom kommer ihåg att spela, alltså lite ”rockgrepp”, lite kvintackord. Ehm... Och sen tror jag att 

dom kommer ihåg allmänt hur det är att spela tillsammans, alltså med, dom här mer 

allmänmusikaliska sakerna med dynamik och kanske visst uttryck så...  

 

- Vilka är de ackord som du tänker på? 

 

A: D, G, A7, E-moll, med lite tur C, kanske ett fusk C, vad vet jag? Ett A-moll, D-moll kanske, så 

att det nånstans finns med dom. Framför allt förståelsen för ackordstabulaturen. För har dom 

den med sig och inte är rädda för att ta i en gitarr, då kan dom ju göra vad som helst.  

 

B: Då har jag D, A7, G och Emoll. 

 

Lärare C håller med om att D, G, A7 och Emoll är de mest grundläggande ackorden han 

försöker lära sina högstadieelever. 

 

Pedagogiska intentioner kontra pedagogiska realiteter 

 

Jag förklarar för lärarna att jag ämnar utgå utifrån de ackord de precis nämnt och utforma en 

enkätundersökning där jag kommer att undersöka hur många elever som kommer ihåg de ackord 

de precis nämnt. 

 

A: Ja, alltså visa upp D, G, A7 och Emoll för dom så ska dom ju förhoppningsvis... Ska dom 

namnge dom olika ackordena? 

 

- Dom ska namnge de olika ackorden 

 

A: Ehh, då kommer du få nån slags, om man säger att du, om du skulle ta mina fyra nior som jag 

har i halvklasser så skulle nog jag kunna säga att namnge dom fyra ackordena så skulle jag 

hoppas på 100% men jag skulle väl tippa på att det hamnar någonstans runt 70-75% som kan 

namnge alla fyra ackorden. 
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- Och de fyra ackorden är? 
 

A: D, G, A7 och Emoll 

 

- Hur många tror du kommer ihåg D, G, A7 och Emoll av 58 elever? Du kan svara i 

personer eller procent. 

 

B: 58 personer... 

 

Jag svarar med att berätta att det är 30 tjejer och 28 killar som läser första året på 

samhällsvetenskapliga linjen i Arvika som svarat på enkäten. 

 

B: Frågar man dom bara rätt av så kan det vara så att de svarar ”nej, vi har aldrig spelat några 

ackord”, så att *skratt*, det är jättesvårt att svara på. Men jag skulle tänka mig alltså, dom som 

skulle kunna använda det, om man började titta på det igen, om vi säger så, så tror jag nog att 

det skulle vara ganska många, det tror jag. 

 

- Har du något du vågar du gissa på? 

 

B: 75%  

 

C: 4 personer *skratt* 

 

4.2 Resultat av enkätundersökningen 
 

Jag har delat in eleverna i tre grupper utifrån det antal ackord de klarat av att namnge; 0-2 rätt, 3-

4 rätt och 5-6 rätt. Jag har inte räknat med strängarnas namn i poängsumman, detta för att sätta 

ackorden i fokus och därefter jämföra grupperna vad gäller musicerande familjemedlemmar, 

instrumentbakgrund och kännedom av strängars namn. 

 

0-2 rätt 
I grupp 0-2 rätt hittar vi 31 av de 58 utfrågade eleverna, det är alltså mer än hälften, eller ca 54% 

som inte klarar av det som skulle vara det mest elementära av faktakunskaper på gitarr som en 

musiklärare kunde begära. Denna grupp består av tolv pojkar och nitton tjejer. I denna grupp har 

19 av 31 klarat av att namnge gitarrens strängar, 11 av 31 klarade dessutom basens strängar. 

 

 

Delgrupp 0 rätt 5 pojkar, 8 flickor 

I den här delgruppen säger åtta personer rakt av nej på frågan om de kan spela enklare låtar på 

gitarr, fyra personer är positivt tveksamma med svar som Nja, kanske delar av en låt iaf och Om 

jag har ett ”ackordpapper” framför mig. En person nyttjade rätten att inte besvara frågan 

överhuvudtaget. Fyra personer har klarat att namnge strängarna på gitarren, en av dessa fyra 

kunde dessutom namnge basens strängar. 
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Instrumentbakgrund 
Tre av flickorna har spelat instrument på musikskolan, piano och blockflöjt. Ingen av dem verkar 

ha haft någon hjälp av det eftersom ingen av dessa tillhör de fyra som kunde namnge strängarna 

på bas och gitarr. Fem personer har syskon eller förälder som spelar instrument, ingen av dem har 

några rätt. 

 

Delgrupp 1 rätt 3 pojkar, 4 flickor 

I denna delgrupp har sju personer lyckats namnge D-dur och en person G-dur. De är lite mer 

optimistiska vad gäller sin förmåga att spela gitarr än föregående delgrupp. Tre personer svarar 

jakande Japp! Men jag kunde lite innan, har kompisar som spelar och Ja, jag kan lite, en person 

svarar lite tveksamt Nja, Blinka lilla stjärna och resterande tre personer säger rakt av nej. Fem 

personer klarade av att namnge gitarrens strängar, två kunde basens strängar 

 

Instrumentbakgrund 
Det är bara en flicka som har spelat instrument på musikskolan och hon har spelat altfiol, hon har 

även syskon som spelar instrument, hon klarade att namnge gitarrens strängar, men inte basens. 

Sammanlagt är det tre personer som har syskon eller föräldrar som spelar instrument.  

 

Delgrupp 2 rätt 4 pojkar, 7 flickor 

I denna delgrupp har elva personer lyckats namnge D-dur, nio personer klarade G-dur och två 

klarade A7.  Vad gäller förmågan att spela enklare låtar på gitarr svarar tre personer jakande, fem 

personer är positivt tveksamma; Vissa enklare kan jag väl? Typ Blinka lilla stjärna, Ja kanske om 

jag får tänka lite innan och repetera, tre personer säger nej. Tio personer klarade av att namnge 

gitarrens strängar, åtta personer klarade basens strängar. 

 

Instrumentbakgrund  
Tre tjejer har spelat tvärflöjt, en pojke har spelat bas och elgitarr, men han klarade inte av att 

namnge basens strängar! En tjej har spelat fiol och bas, men hon lyckades inte heller namnge 

basens strängar! Fem elever har syskon eller förälder som spelar instrument, de fem eleverna 

lyckades namnge basens och gitarrens strängar. 

 

Summering 

Det är en mycket låg andel av dessa elever som har spelat något instrument på musikskolan, av 

31 personer är det bara åtta stycken som har spelat något instrument på musikskolan, många av 

dem har dock poängterat att denna aktivitet var något som de provade på i unga år och inget som 

de har hållit på med sedan lågstadiet. Tretton personer i denna grupp har någon i familjen som 

aktivt spelar något instrument.   

 

14 av 31 elever säger rakt av Nej på frågan om de känner att de kan spela enklare låtar på gitarr, 

sex personer svarar Ja, en person svarade blankt och resterande tio är positivt tveksamma i sina 

formuleringar med svar såsom; nja, kanske lite och typ blinka lilla stjärna 
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3-4 rätt 
I grupp 3-4 rätt hittar vi 19 av de 58 eleverna, en tredjedel, eller ca 32% som klarar testet eller 

ligger precis under godkändgränsen. Denna grupp består av tio pojkar och nio tjejer. 18 av 19 

klarar av att namnge gitarrens strängar och 13 av 19 kan dessutom namnge basens strängar. 

 

 

Delgrupp 3 Rätt 8 pojkar, 6 flickor 

I denna delgrupp har tretton personer klarat av att namnge D-dur, tretton personer klarade G-dur, 

nio klarade A7, sex personer E-moll och en person klarade D-moll. Trots en högre poängsumma 

är det förvånansvärt få som anser sig klara av att spela enklare låtar på gitarr. Bara två personer 

har svarat Ja på den frågan, sex personer är positivt tveksamma med svar som Ja om det är enkla 

ackord, Ja kanske lite då, iaf rockackord och Det beror på. Måste nog ha lite hjälp då.  

Fem personer säger rakt av nej och en person svarar blankt. 13 av 14 klarade av att namnge 

gitarrens strängar, nio personer klarade dessutom av att namnge basens strängar.  

 

Instrumentbakgrund 

I denna delgrupp ökar andelen som har spelat instrument på musikskola. Nio av fjorton elever har 

spelat något instrument. Tre pojkar har spelat piano, två pojkar har spelat gitarr varav en även 

spelat saxofon, två flickor har spelat tvärflöjt, en tjej har spelat cello och en tjej har spelat cello, 

piano och elbas. Åtta personer har syskon eller föräldrar som spelar. Bland dem som spelat 

instrument klarar samtliga av att namnge gitarrens strängar och alla förutom två klarar även att 

namnge basens strängar. 

 

Delgrupp 4 Rätt 2 pojkar, 3 flickor 

Fyra av fem har klarat av det som samtliga musiklärare lade som grund, nämligen D, G, A7 och 

Emoll, den femte har missat E-moll, men däremot klarat av att namnge A-moll. Det är bara en 

person som säger nej på frågan om de kan spela enklare låtar på gitarr, övriga personer svarar ja, 

en av de jakande eleverna preciserar sig med; Ja, med de grundackord vi lärt oss. Samtliga elever 

klarar av att namnge gitarrens strängar, alla förutom en klarar av att namnge basens strängar. 

 

Instrumentbakgrund 

Alla förutom en har spelat på musikskola. En pojke har spelat gitarr, en flicka har spelat saxofon, 

en flicka har spelat piano och en flicka har spelat tvärflöjt. Tre av dem har syskon eller förälder 

som spelar instrument.  

 

Sammanfattning 

I den här gruppen har sammanlagt 13 av 19 elever spelat något instrument på musikskola, 11 av 

19 har någon i familjen som aktivt spelar ett instrument.  

 

Det är bara 6 av 19 elever som svarar att de känner att de kan spela enklare låtar på gitarr, lika 

många personer svarar nej på frågan. Sex personer är positivt tveksamma med formuleringar som 

Ja kanske lite då, iaf rockackord och Det beror på. Måste nog ha lite hjälp då. En person valde 

att svara blankt.  
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5-6 Rätt 
I grupp 5-6 rätt hittar vi 8 av de 58 utfrågade eleverna, en åttondel, eller ca 13% som klarat av 

testet och dessutom klarat att namnge D-moll och A-moll. Denna grupp består av sju pojkar och 

en flicka. Samtliga kunde namnge gitarrens strängar och basens strängar. 

 

Delgrupp 5 Rätt - 1 pojke 

Det är bara en person som har fem rätt, denne pojke klarade allt förutom att namnge A7. Han 

svarar självsäkert på frågan om han kan spela enklare låtar på gitarr; Ja, svårare också.. Han är 

en av få som klarat sig helt utan musikskolans hjälp, men han har syskon i hemmet som spelar 

instrument. Han klarade dessutom av att namnge både basens och gitarrens strängar.  

 

Delgrupp 6 rätt, 6 pojkar, 1 Flicka 
Bland de elever som har klarat att namnge samtliga ackord svarar tre personer ja på frågan om de 

kan spela enklare låtar på gitarr, en av dessa tre förtydligar i sitt svar; Ja, men bara några få. En 

person svarar smoke on the water, och det får väl räknas som ett jakande, så eventuellt kan vi 

säga att fyra personer är positivt inställda. Två personer säger dock nej och den sista svarar Nej. 

Jag var alltid lika bra eller bättre. Samtliga i denna grupp kunde namnge basens och gitarrens 

strängar. 

 

Instrumentbakgrund 

Alla förutom två spelar instrument på musikskolan, de två som inte spelat instrument på 

musikskolan har dock syskon i hemmet som spelar instrument. Den enda flickan i 

undersökningen som har fått samtliga rätt på ackordtabulaturen kommer från en familj där både 

mamma, pappa och syskon spelar instrument, flickan själv spelar gitarr och fiol på musikskolan. 

 

Sammanfattning 

5 av 8 elever har spelat något instrument på musikskolan, en kille har spelat piano, bas, gitarr och 

trummor, en kille har spelat elbas, en kille har spelat gitarr och en kille har spelat trummor och 

gitarr. Den enda flickan som har klarat av att namnge samtliga ackord spelar gitarr och fiol på 

musikskolan och kommer från en familj där både mamma, pappa och syskon aktivt spelar något 

instrument. 7 av 8 elever har någon i hemmet som aktivt spelar något instrument, 3 av 8 har både 

föräldrar och syskon som aktivt musicerar.. 

 

Trots att dessa åtta elever klarat av testet med bravur så är det bara fem av dem som svarar ja på 

frågan om de känner att de kan spela enklare låtar på gitarr. Tre personer svarar nej, varav en av 

dem i sitt svar preciserar; Nej. Jag var alltid lika bra eller bättre. 

 

4.3 Elevundersökning i relation till lärarförväntan samt kommentar 

 
Elevresultat 

Av de 58 elever som deltagit i undersökningen är det bara 10 personer som kan namnge D, 

G, A7 och Emoll efter ackordtabultur. Det är ca 17% av eleverna. 

Vad gäller gitarrens och basens strängar är kunskapsnivån betydligt högre och stämmer bättre 

överens med lärare A och B:s intentioner 
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Lärarförväntan 

A: Gitarren kanske nog en 80% knäcker, med ramsan. Basen däremot, kan det nog va färre, som 

inte har fattat likheterna emellan, där kan det nog halka ner på en 70%, hoppas jag att det är fler 

men, rent realistiskt. 

 

Kommentar 

Gitarren strängar lyckas 45 personer av 58 namnge, ca 76%. Siffran är något lägre när det 

gäller att namnge basens strängar där 32 av 58, eller 54 % av eleverna klarar av uppgiften. 
Det bör tilläggas att många av eleverna skriver ramsan ”En Ball Groda Dansar Aldrig Ensam”, 

under bilden på gitarrens hals som finns med på enkäten. Av bilden framgår vilka strängar som är 

tjockast, och vilka som är smalare. Eftersom bilden visar en gitarrhals ovanifrån går tjockleken 

från höger till vänster, med den tjockaste längst till höger. Därför är korrekt svar: Ensam Aldrig 

Dansar Groda Ball En. Lärare A är skeptisk till ramsan och berättar att han försöker driva igenom 

en ny ramsa: 

 

A: ”En arg drake gråter bara ensam”.  Det är mer logiskt för ungarna att börja räkna uppifrån 

och ner och så slipper dom, där dom ska lära sig strängarna på basen så slipper dom så här 

”Hmm, ska jag, vilket håll ska jag räkna från? Ska jag skippa dom två första? Eller dom två sista 

i ramsan? Och så vidare, och så vidare. Annars är det räkna uppifrån och ner, räknar du på 

basen, ja, då tog det slut efter fyra ord. Hopp, då är det dom strängarna då. 

 

Detta stämmer väl överens med enkäten, eftersom många elever har svarat E B G D istället för E 

A D G. Det är ingen av eleverna som har skrivit ut ramsan i sin helhet, men det är inte alltför 

orimligt att tro att lärare A har en poäng då han menar att eleverna blir osäkra när de ska namnge 

bassträngarna eftersom de inte vet vilka två ord i ramsan de skall exkludera.   

 

Summering av elevundersökning: 

 

44 av 58 kan D  36 av 58 kan G 

75%   62% 

22 av 58 kan A7 18 av 58 kan Em 

37%   31% 

10 av 58 kan Dm 9 av 58 kan Am 

17%   15% 

 

4.4 Lärarnas syn på skolverkets kritik 
Jag summerar skolverkets kritik om att musikämnet i klass tenderar att lära fiskar simma 

och frågar vad lärarna tror om kritiken. Är det bara de som spelar på fritiden som kan få 

MVG? 
 

B: Jag tror att den är lite felaktig, för jag tänker på när jag sätter betyg, så visst är det så att det 

är många som får MVG som spelar, men det finns dom som får MVG som inte spelar på fritiden 

men som är väldigt duktiga på lektionerna. Dom kanske fixar att spela en låt, exempelvis med 

dom här ackorden ganska smidigt (pekar på pappret med D, G, A7, Emoll) och så kanske kan 

sjunga till och, och då bedömer jag att det är en musikalisk kvalité, att dom gör så pass många 

saker samtidigt. 
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- Om man inte har några förkunskaper i musik alls, kan man då med de 40 minuter i 

veckan gå hela vägen upp till MVG? 

 
A: Oj... Här borde jag egentligen av... Egentligen borde jag svara ja på den här frågan, men jag 

säger nog nej 

 

- Enligt skolverket finns det en risk att musikämnet blir ett betygssättande av fritids-

intressen och att dom som har musik som fritidsintresse premieras och därigenom får bra 

betyg. Och dom eleverna, i den undersökningen (NU03), kom ofta från föräldrar som 

har/hade, högskoleutbildning och var, hade ett mer ”akademiskt” hem, och dom som inte 

kom från ”akademiska” hem, dom spelade inte och dom hade inte med sig det innan.  

 

A: Det är en avvägning, och vi ska ju betygsätta vad eleverna faktiskt kan, det finns ju 

jättemånga paralleller att dra i, i en sån diskussion också. Om jag har en elev som är tvåspråkig, 

där pappan är engelsman och mamman är svenska, ska inte jag få betygsätta honom då bättre i 

engelska om han har engelska som andraspråk? Det är, men det är en diskussion som måste tas 

också, för det handlar om att ställa sig, det handlar om kunskapssyn ”Vad är det?”, är det 

elevens utveckling från det att kommer till det att den lämnar oss som vi skall betygsätta? Eller 

är det de färdigheter och kunskaper som elever besitter i vårterminen i årskurs nio, utifrån de 

mål vi har på skolan? 

 

B: Men jag kan ju förstå att det, att tankebanorna kan gå så, och samtidigt så tänker jag på 

idrottsämnet, det är ju precis samma sak. [...] För då tänker jag vidare engelska då, om jag nu 

går och pluggar engelska så är det ju faktiskt så att har jag ett intresse utöver skolan så kommer 

jag också att lyckas mycket bättre, är jag ute och reser mycket t. ex. så kommer jag att ha ett 

mycket bättre, ha ett bättre utgångsläge för att lära mig engelska, lyssna mycket på engelska, av 

olika slag, så det är en ganska svår nöt. 

 

Men det är som sagt en intressant diskussion så, och eleverna framför allt, för den diskussionen. 

Eleverna tycker att det känns orättvist att dom som spelar instrument då, har en bättre 

förutsättning och jag tror för dom så är det väldigt tydligt med musiken, den som är bra och den 

som är dålig. 

 

 

4.5 Elevundersökning – Resultat av elevernas önskemål 
 

Vad hade eleverna önskat att de hade fått lära sig på musikundervisningen i högstadiet? 

0 Rätt  
Högst upp på önskelistan bland de som inte klarat av att namnge några ackord kommer 

musikhistoria och piano med tre röster vardera. Därefter följer önskemål om sång och att lära sig 

förstå noter med två röster vardera. En person svarade Mer och lättare ackord på gitarr. 
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1 Rätt  

Här efterfrågas mer sång och trummor samt lite gitarr och piano. En tjej svarar Mer instrument 

och sång, mindre historia. En person efterlyser att lyssna på musik. 

 

2 rätt 

Högst upp på önskelistan kommer att sjunga mer samt att spela ”kända låtar”. En tjej skrev Sjung 

mer. Mindre spela låtar, utan repetera ackord och sånt. 

 

Summering 

Det är bland de svagaste eleverna som vi hittar tre önskemål om musikhistoria. I övrigt 

efterfrågas mer sång, dock uteslutande av tjejer. Vissa svar antyder att nivån på undervisningen 

har varit något högre än vad de hade önskat sig.   

 

 

3 rätt 
Hela fem personer skriver frasen ”spela mer”, Jag hade viljat spela mer och det skulle vara 

svårare grejer, sången ligger starkt till med tre röster, följt av gitarr med två röster och trummor 

med en. Här svänger dock opinionen för den teoretiska undervisningen; Sjunga mera och spela. 

Hoppa över musikhistorian. Kommer inte ihåg den ändå, Hur man spelar och inte om massa 

historiaflum. 

 

4 rätt 
Även i denna lilla grupp på fem elever ligger ensemblespelet i topp med två röster, sången finns 

med samt gitarr och piano. En person svarade Lära mig grunderna på instrumenten som vi fick 

 

Summering 

I den här gruppen kommer efterfrågan på mer aktivt spel och mindre teoretiska aktiviteter såsom 

musikhistoria. Sången är fortfarande ett element som efterfrågas, dock bara av flickor. 

 

5 rätt  

Det är bara en kille som har svarat rätt på fem av sex ackord, men han önskar att han hade fått 

lära sig; Mer avancerade låtar 

 

6 rätt  

I denna sista grupp, där samtliga klarat av den teoretiska biten på enkäten finns uteslutande 

ensemblespel och instrumentkännedom på önskelistan. Plocka bättre på Gitarr. Solo eller nå, Att 

spela bättre på gitarr, Mer om hur låtarna är uppbyggda, Spela mer ensemble.  

 

Summering 

I den här gruppen handlar alla önskemål om att spela, enskilt och i ensemble. Dessutom 

efterfrågas en högre nivå på undervisningen; Mer avancerade låtar, Mer om hur låtarna är 

uppbyggda. Ingen av eleverna i den här gruppen har efterfrågat sång eller musikhistoria.  
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5. Diskussion och analys 

 

5.1 Analys av lärarintervjuerna 

 

A: Alltså, nån slags ambition, om man skall tänka att de skall ha användning för det dom lär sig 

här vidare i livet, så är det förmodligen dom kunskaper på gitarr, som dom faktiskt kommer ihåg. 

 

Lärare A, B och C har angett ackorden D, G, A7 och E-moll som de mest elementära av 

kunskaper i gitarr för att klara betyget Godkänd i ämnet musik. Enkätens teoretiska del är ett 

direkt resultat av detta, så på vis menar jag att enkäten är ett resultat av deras vision, min del har 

bara varit att skriva ned denna vision på papper. Ändå ifrågasätter både lärare A och B enkätens 

validitet och pålitlighet när jag meddelar dem det låga resultatet, trots att det i mina ögon är deras 

skapelse och inte min.  

 

Lärare C tenderar att skratta bort en hel del av allvaret i frågorna, han genomsyras av en 

spontanitet som möjligen döljer ett missnöje. Möjligen är det så att undersökningens mer 

rutinerade lärare har en större yrkesheder och mer stolthet än vad den yngre och outbildade lärare 

C har, detta kan eventuellt förklara varför lärare A och B agerar som de gör när resultatet 

presenteras. Efter att ha bearbetat denna tråkiga nyhet blickar Lärare B mot framtiden.   

 

B: Det kanske är dags att ta ett helt nytt grepp om musikundervisningen, och, jag tänker på just 

en sån bit som att spela, det tycker jag, det skall finnas med, men jag har en obehaglig känsla av 

att många musiklärare lägger alldeles för stor vikt vid själva spelet, och det tycker jag är tråkigt, 

för ämnet heter musik och det är egentligen mycket mer ett upplevelseämne, än vad det är ett 

spelämne. 

 

Men jag tror upplevelsen som sagt, den får inte försvinna i den här skogen utav ackord, för då 

har man missat hela målet så... 

 

Både lärare A och B poängterar att en person som växer upp i ett hem med en engelskspråkig 

förälder kommer att ha betydligt lättare för lyckas uppnå ett högre betyg i engelska, likaså om 

man har ett brinnande intresse för något annat skolämne. Det är förvisso sant, men det finns en 

avgörande skillnad.  

 

Från och med det att vi börjar skolan så drillas vi i att skriva, räkna och läsa; verktyg som 

kommer att vara avgörande för hur vi kommer att klara oss ute i det verkliga livet. Tanken är 

dock att när eleverna påbörjar sina studier i högstadiet så skall alla elever ha samma 

förutsättningar för att få samtliga betyg i samtliga ämnen, så är dock inte fallet, men i teorin så 

har alla samma förutsättningar; vi har nämligen alla deltagit i en gemensam undervisning under 

sex års tid.  

Samtidigt finns det en annan skola som löper parallellt med den vanliga undervisningen, där man 

får lära sig räkna, skriva och läsa på ett helt annat sätt, nämligen musikskolan.  
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Fordonskunskap 

Låt oss för en stund leka med tanken att vi introducerar ett nytt ämne i grundskolan, med avsikt 

att förbereda eleverna inför gymnasiet utifall att de skulle vilja studera vid fordonsprogrammet.  

 

Tanken är inte helt tokig, de flesta av oss kommer någon gång i livet att äga en bil, så varför inte 

introducera landets 14-15 åringar till verkstadsgolvens färgglada värld. Vissa grundläggande 

moment skulle finnas med, såsom att byta olja och pumpa däck, men även en hel del avancerade 

ingrepp i olika motorer.  

 

De elever som på förhand redan äger en Epatraktor och sedan tidigare besitter ett brinnande 

intresse för bilar skulle utan svårigheter dansa sig igenom lektionerna och uppfylla MVG utan 

minsta lilla ansträngning. De personer som aldrig ens rört en motorhuv skulle antagligen uppleva 

en stark orättvisa i ämnet. Kanske skulle de önska att ämnet som sådant skulle vara mer likt de 

andra ämnena i skolan. De kanske eventuellt skulle önska att det fanns mer teori, såsom 

fordonshistoria eller andra sidor av ämnet än de rent praktiska. Poängen är följande: 

Vi kan inte begära att man i något ämne skall behöva genomföra en förutbildning för att man 

skall klara av att uppfylla högstadiets MVG-krav! 

 

 

5.2 Analys av enkätundersökningen 
 

Elevernas bakgrund 

Av de tio elever som faktiskt klarade att namnge D, G A7 och Emoll så är det bara tre personer 

som inte har gått på musikskolan. Jag måste tillåta mig själv att ställa den något tillspetsade 

frågan om detta innebär att efter 4,5 års studier vid universitet, med övningsmetodik, pedagogik, 

didaktik och alla andra vackra grekiska lånord som hör universitetsvärlden till, så lyckas en 

musiklärare i klass med konststycket att förmedla sin mest grundläggande kunskap på gitarr med 

sådan bravur att hela 9% av eleverna som inte gått musikskola klarar av ett stickprov ett år efter 

det att de har slutat högstadiet? 

 

Den enda tjejen som har alla rätt spelar gitarr och fiol på musikskolan, dessutom spelar hela 

hennes familj något instrument. Det innebär att av 30 tjejer, så är det bara en person som har 

klarat alla frågor, vilket med hennes bakgrund knappast kan bero på högstadiets 

musikundervisning. 

 

Ett av de mest talande inläggen i enkäten är pojken som på frågan ”Känner du att du kan spela 

enklare låtar på gitarr efter högstadiets musikundervisning?” svarar: Nej. Jag var alltid lika bra 

eller bättre. Samtliga personer i grupp tre har antingen spelat något instrument på musikskolan 

eller så har de familjemedlemmar som spelar. Min undersökning involverar inga betyg, men vi 

kan nog anta att dessa åtta personer fick ett något bättre betyg än Godkänd i ämnet musik, något 

som dessvärre inte beror på deras musiklärare. 
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Elevernas önskemål 

Visst är det spännande att av alla 58 elever så är önskemålet om musikhistoria något som bara 

finns i gruppen med de absolut svagaste eleverna. Kan man här utläsa en önskan om att visa 

andra egenskaper än de rent spelmässiga? Enligt skolverkets utredning upplever flertalet elever 

att de inte får chansen att visa vad de kan på musiklektionerna. 

 

Totalt upplever 24 procent av eleverna att det stämmer ganska eller mycket dåligt att de får visa 

vad de kan på lektionerna, eller med andra ord: ungefär en fjärdedel av eleverna upplever att de 

skulle kunna visa sig bättre i ämnet om de bara fick chansen.  

 

Det är uteslutande killar som önskat att de fått mer tid för att lära sig spela trummor, sammanlagt 

sex glada pojkar. Likväl är det uteslutande tjejer som efterfrågar mer sång i undervisningen.  

 

I den här gruppen handlar alla önskemål om att spela, enskilt och i ensemble. Dessutom 

efterfrågas en högre nivå på undervisningen; Mer avancerade låtar, Mer om hur låtarna är 

uppbyggda. Ingen av eleverna i den här gruppen har efterfrågat sång eller musikhistoria.  

 

Vad är rimligt att de kommer ihåg? 
Kom ihåg att enkätens uppgifter är de som krävs för att uppnå betyget Godkänd i ämnet musik, 

det är med andra ord inget avancerat som efterfrågas i enkäten. Två av ackorden låg inom ramen 

för vad man skulle kunna kalla för ”överkurs”, men de var mest till för att skilja ut de som 

verkligen kunde, resterande fyra ackord skulle enligt lärare A och B 70-75% av eleverna klara 

rakt av.   

 

 

Känsla före Teori 

Gitarr är ett praktiskt instrument, och därför skulle man kunna tro att en öppen fråga som ”känner 

du att du kan spela enklare låtar på gitarr” borde resultera i ett för ögonen mer positivt utslag än 

den teoretiska kunskapen som lyser med sin frånvaro, men det gör den inte. 16% av tjejerna säger 

att de kan spela enklare låtar på gitarr, det överrensstämmer mycket väl med de 17% som klarar 

av att namnge D, G, A7 och Emoll. Pojkarna är mer optimistiska och där är siffrorna 32% 

jakande. Bland tjejerna är det 40% som säger att de inte kan, killarna 39%, ytterligare 40% av 

tjejerna säger att de kan lite, bland killarna är det 32%. Det är 54% som har 0-2 rätt på 

ackordtabulaturen. Siffrorna är med andra ord inte alltför olika varandra.  

 

Detta handlade fortfarande bara om kunskaper inom ramen för Godkändnivån. Det är att 

jämställa med om 17% av Sveriges gymnasister skulle klara av att namnge samtliga länder i 

norden och kunna deras huvudstäder! 

 

Idrott och Hälsa 

När jag gick sista året på gymnasiet blev jag inkallad till min idrottslärare, tillika min 

klassföreståndare, på ett utvecklingssamtal. Jag har aldrig haft någon förkärlek för bollsporter, 

men jag har alltid varit bra på friidrott. Jag hade inte missat en enda gymnastiklektion, jag hade 

toppresultat i friidrott och vad gäller simning hade jag klarat alla MVG-krav. ”Du är klart 

godkänd, fortsätter du så här kan det t o m bli ett VG ”förklarade idrottsläraren.  
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Även om jag inte tyckte om bollsporterna så satsade jag fullt ut oavsett vad lektionen innehöll. 

Efter att ha lagt ner min själ i allt detta så fick jag alltså beskedet att jag låg på samma nivå som 

de klasskamrater som behagade komma varannan lektion och som inte kom i närheten av mina 

resultat i simning och friidrott. För ett högre betyg förklarade läraren att jag skulle behöva bli 

avsevärt mycket bättre i fotboll. 

 

En elev som närvarar på samtliga musiklektioner, som klarar alla skriftliga prov med råge och 

som besitter en oerhörd kunskap i musikhistoria eller komponerar egen musik utan noter med 

hjälp av en dator men som inte spelar gitarr fullt lika bra kommer antagligen inte heller att få 

högre betyg än de klasskamrater som saknar dessa teoretiska kvalitéer men som spelar litet bättre.  

 

A: Vi säger faktiskt rakt ut till eleverna att man kan plugga sig till ett VG i musik, man kan slita 

sig till ett VG i musik, men för att nå MVG så krävs det där lilla extra, framför allt både 

instrumentfärdighetsmässigt men också mognadsmässigt.  

 

5.3 Jämförelse med skolverkets utredning NU 03 
 I föräldraenkäten har cirka fem procent (68 stycken) av föräldrarna till elever som besvarat 

musikenkäten markerat att de tycker att musik är ett av de fem viktigaste ämnena. 

Den viktigaste skillnaden är dock att barnen till dessa föräldrar lyckas betydligt bättre i 

musikämnet än genomsnittet. Ungefär hälften av dessa barn har högsta betyg Mycket väl 

godkänd. Deras barn spelar musik på kulturskola och deltar i annan frivillig musikaktivitet i 

högre utsträckning än genomsnittet. 

Dessa elever anger också i högre grad än andra att de lärt sig allt eller det mesta vid sidan av 

musiklektionerna. Resultaten pekar på ett generellt samband mellan föräldrars utbildningsnivå 

och musikbetyget. 

 

Min undersökning har inte tagit med aspekter såsom betyg eller social bakgrund, jag har bara 

fokuserat på faktakunskap i relation till eget musicerande. I grupp ett, där 31 av 58 elever har 0-2 

rätt har nio personer spelat något instrument på musikskolan, det är cirka 29%. I grupp två, där 19 

av 58 elever har 3-4 rätt har 13 av 19 personer spelat något instrument på musikskolan, det är 

cirka 68%. I den sista gruppen, där 8 av 58 elever har 5-6 rätt är det 5 av 8 som har spelat något 

instrument på musikskolan, det är cirka 63%. Även om jag inte kan relatera till några betyg, så 

visar även min undersökning en förmån för de som spelat instrument på musikskolan. 

 

Musik i hemmet 

Knappt hälften av eleverna, 45 % har svarat att någon i hemmet spelar något instrument (ink. 

Sång). Det är vanligare att någon spelar hemma (50%) i familjer där föräldrarna har 

eftergymnasial utbildning jämfört med familjer där föräldrarna har lägre utbildningsnivå 

(gymnasieutbildning 37% och förgymnasial utbildning 35%). 

Ett tydligt samband finns mellan betyg och om någon spelar hemma.  

Bland de elever som har betyget Mycket väl godkänd svarar 78 procent att någon spelar hemma. 

Motsvarande för väl godkänt är 44%, för godkänd 29% och för ännu ej godkända elever 27%. 
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Mina testresultat visar på ett tydligt samband mellan faktakunskaper och musik i hemmet. I grupp 

ett, där 31 av 58 eleverna befinner sig med 0-2 rätt är det tretton elever som har någon i familjen 

som spelar ett instrument, med andra ord cirka 42%. I grupp två, där 19 av 58 elever befinner sig 

med 3-4 rätt är det tolv personer som har någon som spelar i hemmet, alltså 63%. I den sista 

gruppen, där 8 av 58 elever befinner sig med 5-6 rätt är det 7 av 8 som har någon som spelar i 

hemmet, det är cirka 88%. 

 

30% av eleverna svarar att de lärt sig nästan allt eller det mesta av vad de kan vid sidan av 

skolarbetet och ytterligare drygt 35 procent svarar att de lärt sig lika mycket vid sidan av skolan 

som i skolan. Dessa ämnen kan i stor utsträckning sägas ”lära fiskar simma”, och delar därmed 

också ut formella meriter (betyg) på barns fritidsintresse. 

 

6. Slutsats 

(från NU03) Utvärderingen indikerar en förmån för de ungdomar som musicerar mycket på 

fritiden och en fördel för de som kommer från akademiska och kulturintresserade hem. De som 

kan spela något instrument har det väl förspänt 

Eftersom min uppsats och skolverkets utredning pekar mot att betyget Mycket väl godkänd i 

musik främst tilldelas elever som redan kan musicera kanske det finns belägg för att göra om 

musikämnet som sådant. Det läggs alltför stor vikt vid gitarren i musikämnet, precis som idrott 

och hälsa lägger alltför stor vikt vid bollsporter. Ämnet heter inte Gitarr, det heter musik, precis 

som idrott och hälsa inte heter Bollsport. Det ryms helt enkelt mycket moment mer i de bägge 

skolämnena.   .  

 

Musiken måste vara ett upplevelseämne där eleverna får chansen att leka med sin kreativitet och 

utforska en annan sida av lärandet. Det gäller dock att ge alla samma förutsättningar. Tanken är 

väl ändå att ge eleverna en känsla av att de har lyckats åstadkomma något. Jag är mycket väl 

medveten om att alla inte har samma förutsättningar eller intresseområden, men det ser jag 

snarare som en fördel. Problematiken uppstår först när lärarna väljer att premiera vissa kunskaper 

och samtidigt negligera andra.  Det finns en tendens bland musiklärare att välja bort element 

såsom musikkunnande och musikskapande i undervisningen och istället satsa på musiklyssnande 

och musicerande. Skolverket poängterar detta och skriver: 

 

Det innebär en strategisk (?) prioritering av de pedagogiskt kanske minst krävande inslagen från 

Kursplan 94-kärnan (musiklyssnande) och från Kursplan 2000-kärnan (musicerande) 

tillsammans med de likaledes kanske minst krävande kunskapsformerna från respektive kursplan 

(Kursplan 94; fakta och Kursplan 2000; färdighet) 

 
Upplevelse framför prestation 

Dr. K. Anders Ericsson, en svensk forskare, nu bosatt och verksam vid Florida State University, 

har undersökt vad som krävs för att nå elitnivå inom områden såsom golf, schack och musik. Han 

menar att alla människor kan bli konsertmusiker eller elitidrottsmän förutsatt att de är villiga att 

spendera 10 år av förberedelse.  
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Dr Ericsson hävdar att man bör öva två timmar varje dag för att bygga upp en färdighet på ett 

instrument och för att dessutom få ihop en tillräckligt stor repertoar för att kunna försörja sig 

krävs ytterligare fyra till sex timmar, alltså sex till åtta timmar speltid per dag för att bli en 

yrkesmusiker. Detta är inte särskilt relevant för en högstadieelev som försöker lära sig spela 

gitarr. Poängen är dock att undervisning i grupp med en effektiv speltid av 20-30 minuter inte  

ger några resultat överhuvudtaget. 

 

Frågan är vad man vill uppnå. Om tanken är att ge eleverna en upplevelse av hur det är att spela 

ett instrument och musicera tillsammans så är det inga fel i det. Men om tanken är att 

undervisningen skall leda till en brukskännedom i gitarr som därefter ligger till grund för ett 

eventuellt MVG i ämnet musik, då blir det problem. 

 

A: Det hämmas ju och kommer ju alltid hämmas av det faktum att vi idag sitter i en institution 

där vi har 40min i veckan, och dom som inte är vana att umgås med musik, att spela musik, dom 

lyckas glömma varje vecka. Dom lär sig D-dur på nytt, varje gång... Varje gång det kommer. Så 

det är... 

 

Lärare B skiljer på begreppen extensivt spel och intensivt spel, där det extensiva är ett 

musicerande som är begränsat till klassrummet och det intensiva ett spel som eleven utför utanför 

skolans ramar. 

 

B: Alltså är det tänkt som att dom ska egentligen ha med sig kunskapen eller är det tänkt som ett 

redskap för att kunna känna, för att kunna nå musik, för det är två olika infallsvinklar också. Och 

där pratar jag ju mig alltid varm för den extensiva undervisningen, alltså, där egentligen målet 

är att man skall uppleva musik tillsammans, och då är ju frågan om hur man skall göra det, eller. 

Men sen kan det vara en bonus då, om dom får med sig några ackord och så. 

 

Förkunskaper 

Det är förstås ingen nackdel att vissa elever har förkunskaper inom olika ämnesområden, men 

frågan är om det är rättvisst att behandla alla lika. I en mer öppen skola skulle klasserna kunna 

utformas utefter kunskap, inte efter ålder. En flicka i årskurs fyra med en läsförmåga som ligger i 

gymnasienivå kommer knappast att utvecklas av mellanstadiets svenskundervisning, på samma 

sätt kommer en tjej som spelat gitarr på musikskolan under flera års tid inte uppleva någon 

utmaning i de moment som musikundervisningen på högstadiet för med sig.  

 

Problematiken ligger i att en brist på utmaning är lika förödande som ett överflöd av utmaning. 

Kanske ligger valet mellan att dela upp skolans klasser efter de förkunskaper eleverna besitter 

alternativt utforma en undervisning som inte kräver några förkunskaper. Det bästa vore måhända 

en symbios dem emellan. 

 
När min mor gick på högstadiet fick eleverna själva välja om de ville läsa allmän eller särskild 

engelska. De allmänna kurserna var något enklare än de särskilda. På så vis kunde en person som 

hade lätt för engelska välja att läsa en mer avancerad kurs. Jag vill inte förespråka elitism 

däremot tror jag på att ge eleverna själva möjligheterna att utforma sin utbildning efter egna 

behov och erfarenheter. 



 23 

 

7. Slutord och självkritik 
 

Vad hände då med den folkstämda gitarren? 

Det viktigaste är att utforma en undervisning som alla kan ta del av, inte bara de som redan spelar 

ett instrument. Om man stämmer om gitarrerna berövar man en hel del förkunskaper från dem 

som känner till den traditionella stämningen. Det blir enklare för dem som aldrig spelat gitarr 

samtidigt som det i den bästa av världar blir en ny och spännande upplevelse för dem som redan 

spelar gitarr. Målet är väl ändå att samtliga elever skall känna att de har lyckats? 

 

Släpp all finmotorik, lägg fokus på grovmotoriska rörelser och ge eleverna en chans att öva upp 

någon sorts lyhördhet inom gruppen. Jag tror att folkstämda gitarrer är en idé som är värd att 

utveckla. Allteftersom greppen på gitarrens hals förenklas påskyndas resan mot det aktiva spelet. 

Syftet med musik i klass är väl ändå att ge eleven en förståelse för vad det innebär att musicera 

tillsammans inte att utbilda framtida ensemblemusiker? 

 

Det tillkommer dessvärre ett dilemma; vad händer när eleverna kommer hem? I den bästa av 

världar har musikläraren lyckats fånga ett intresse för det aktiva musicerandet, men gitarrerna i de 

svenska hemmen är med största säkerhet (någorlunda) stämda i den traditionella spanska 

stämningen EADGBE.  Den omstämda gitarren kanske bidrar till en mer rättvis utgångspunkt för 

eleverna, men den försvårar möjligheten att öva i hemmet. Samtidigt kan man inte blunda för att 

det finns två olika sorters gitarrer i de svenska hemmen; instrumentet och möbeln. En någorlunda 

musikalisk familj har förmodligen inte några problem med att stämma om ett instrument, men i 

en familj som investerat i en vacker möbel spelar det nog ingen roll vilken stämning man 

undervisats i; det kommer ändå inte låta som det gjorde på lektionen. 

 

Hur mäter man kunskap? 

Det är viktigt att komma ihåg att min undersökning strikt begränsat sig till teoretiska fakta-

kunskaper inom ackordtabulatur. Lärare B påpekar detta och frågar huruvida det hade varit ett 

annat resultat ifall de 59 eleverna hade fått redovisa sina kunskaper genom att spela D, G, A7 och 

E-moll på en gitarr. Jag tror tyvärr inte att det hade spelat någon roll, men jag kan inte utesluta att 

resultatet hade varit annorlunda om undersökningen hade inkluderat aktivt spel.  Dessvärre 

medför en sådan undersökning en hel del komplikationer. Jag har svårt att tro att man skulle finna 

särskilt många frivilliga till ett sådant utelämnande praktiskt test. I en enkätundersökning 

bibehåller du nämligen din anonymitet. Dessutom gissar jag mig till att det är en likartad grupp 

eleverna som faktiskt skulle våga sig på en sådan undersökning. 

 

Musik är ett ämne som innehåller avsevärt mycket mer än ackordtabulaturer, men jag måste 

vidhålla att detta är en kunskap som musiklärarna har framhävt som en av delarna för ett betyg 

Godkänd i musik.  
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Tidigare forskning 

En stor svaghet i mitt arbete är att jag nästan uteslutande byggt min forskning på skolverkets 

undersökning. Till mitt försvar kan jag säga två saker, dels finns det inte särskilt mycket 

forskning inom detta område och dels omfattar Nationella Utvärderingen 2003 49 lärare och  

2408 elever från 12 olika skolor i landet, det är med andra ord en utförlig undersökning som 

fortfarande väger ganska tung inom skolans värld. 
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