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Förord 

Jag kan se en gammal och stor mörkbrun häst komma ut ur en mörk och tjock skog. Det 

är kväll och alldeles mörkt och kallt ute, knastrande vinter.  

Hästen har nog varit ute ganska länge, hursomhelst så kommer han emot mig, och 

precis när han stannar ger han ifrån sig ett stort härligt Ptrrrr… 

Ungefär en sådan känsla har jag inom mig nu, när det här är klart.  

 

Tack Lars för all handledning! Konstiga timmar på dygnet som långfredagsmornar… 

 

Tack Mamma, Pappa och Rebecka för stöttning!
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Sammanfattning  

Syftet med min studie är att undersöka om det samlade studieresultatet skiljer sig 

mellan musikklasser och vanliga klasser. Är betygen bättre i musikklasser? Och vad 

finns det i så fall för orsaker till detta? Jag valde att göra en enkätundersökning på två 

skolor i olika kommuner som har musikklasser, på samma skolor samlades även 

betygsdata in. Samtal med rektorerna och musiklärarna genomfördes för att få 

bakgrund till verksamheten. Antalet respondenter var nittio stycken. 

Undersökningen visade att betygen var markant bättre i musikklasser, och att man kan 

se stora skillnader i trivsel, föräldraengagemang och ambitionsnivå jämfört med vanliga 

klasser. Studien visar på flera faktorer: Den sociala bakgrunden har viss betydelse. 

Gruppeffekten av musicerandet samt trivseln i klassen påverkar betygen positivt. 

 

Nyckelord: Gruppeffekt, Musikklass, Social bakgrund, Studieresultat.  
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Summary 

The purpose of my study is to examine if the total study results differ between music 

classes and regular classes. Are there higher grades in music classes? If so, what are the 

causes for this? I chose to make an inquiry at two schools in different town districts, 

with music classes. At those schools I also collected data of pupils grades, and was 

informed by the principals and the music teachers about the activities. The number of 

respondents were ninety.   

The inquiry showed that the grades were markedly better in music classes, and that you 

can see great differences in well-being, parental engagement and ambition level, 

compared to regular classes. The study gives several factors. The social background has 

some significance. The group effect of the music playing and the well-being in class 

has good influence on the grades.  

 

Keywords: Group dynamics, Music classes, Social background, Study results. 
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Inledning 

Jag som är författare till denna uppsats heter Dan Olofsson, och jobbar nu mitt första år 

som musiklärare. Under detta år har jag parallellt slutfört mina studier på 

Musikhögskolan Ingesund.  

Den anställning jag fick redan innan examen var på Norrstrandsskolan i Karlstad, en 

skola med ca 750 elever i årskurserna 4-9. De har sedan ett antal år arbetat med 

profilklasser i musik, och utökar sedan några år till två paralleller i varje årskurs och 

därigenom fanns behov av ännu en musiklärare. 

Jag fick förmånen att omedelbart få mitt drömjobb, att få elever som är motiverade och 

älskar musik! Dessutom blev jag tilldelad att undervisa i instrument och ensemblespel, 

något som verkligen är min ”bag”. 

Jag har hört att de elever som går i musikklass får avsevärt bättre studieresultat, och 

detta ledde till att jag blev intresserad att undersöka om det överhuvudtaget stämmer. 

Om så i vilken omfattning? Vad beror det på i så fall?  
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En historisk bakgrund till musikklasser 

Musiken är något som genomsyrar samhället på ett oerhört starkt sätt, det går 

exempelvis knappast att tänka sig media utan musik. Musiken har också historiskt haft 

stor betydelse.  

”I det antika Grekland hade musik, jämte litteraturen och matematiken, en mäktig 

karaktärsdanande roll i skola och läroplan”  

(Myndigheten för skolutveckling 2007 sid 12) 

Kristendomsundervisningen och kyrkosång hade en stor betydelse i folkskolan ”som 

förmedlare av en gemensam samhällsideologi” (ibid. sid 13) 

 

Musikklasserna i Adolf Fredriks skola i Stockholm startades redan 1939, de är de 

första profilklasserna inom den svenska skolan. Hugo Hammarström, kantor i Klara 

Kyrka var den man som tog detta initiativ. Hammarström menade att elever som var 

musikaliska inte fick möjlighet att utveckla detta i den vanliga folkskolan. 

Målsättningen med hans verksamhet var att eleverna skulle få möjlighet att utveckla 

sitt musikaliska intresse. Hammarström själv undervisade och ledde verksamheten 

ända fram till 1957. 

Under 50-talet ändrades ämnet sång, till att heta musik. Hos Adolf Fredriks 

musikklasser behölls ändå inriktningen sång och körverksamhet, något som de allra 

flesta musikklassverksamheter har behållit som inriktning än idag. Det dröjde ända tills 

1960 innan något liknande initiativ vågade tas. Då startade Lennart Krantz 

musikklasser i Norrköping. 

Från 1960-talet och framåt rådde ett ifrågasättande av musikklassverksamheten, och 

det kulminerade i en utredning som genomfördes i Norrköping mellan 1978 och 1983. 

Där undersöktes det bl.a. från vilken socialklass barnen kom från. Det visade sig att en 

majoritet bland föräldrarna hade högstatusyrken.  

I Stockholm blev det strider efter ett förslag att flytta verksamheten till 

Västertorp/Hägersten. Barn utanför kommunen fick inte längre gå i klasserna eftersom 

intäkterna från de kringliggande kommunerna inte täckte utgifterna för Stockholms 

kommun. I debatten var föräldraföreningen starkt drivande, tillsammans med höga 

politiker, operachefen, musikradiochefen och flera andra höga kulturpersonligheter, 

varav många själva hade haft barn där. Hela historien slutade med att Adolf Fredriks 

musikklasser fick behålla sina lokaler och att det blev en riktig explosion av nya 
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musikklasser i kranskommunerna, barnen där skulle också få möjlighet att gå i 

musikklass. Mellan 1983 och 1985 startades musikklasser i Botkyrka, Nacka, Täby och 

Tyresö. (http://www.afgirlschoir.net/af-historia.html) 

 

Föräldraföreningar är något som jag sett att de flesta musikklasser anammat. Vid den 

skola där jag arbetar är dessutom föreningen väldigt aktiv, och drar in en del pengar av 

konsertverksamhet, dvd-inspelning mm. 

 

 

Musikklassverksamheten vid Norrstrandsskolan och Sannerudsskolan 

Musikklassverksamheten på Norrstrandsskolan började läsåret 94/95, en av få i de 

värmländska trakterna på den tiden. Med Lpo 94 blev det något lättare att fördela 

pengarna och timmarna mellan de olika ämnena. Rektorn som var med och startade 

upp arbetet berättade att på den tiden fick man en viss summa pengar till ett område, 

och där skulle det användas. Idag är det en klumpsumma som man får budgetera efter 

eget bevåg. 

Med Lpo 94 fick skolorna även möjlighet att flytta 15 % av undervisningstiden mellan 

ämnena, vilket gjorde en avsevärd skillnad i hur man kunde utforma undervisning för 

musikklasser.  

(Enligt samtal med rektor på Norrstrandsskolan 18/3 2008) 

 

På Sannerudsskolan fanns inte samma problem med att försöka hitta kryphål för att få 

verksamheten godkänd, däremot hade Kils kommun problem med att få ekonomin i 

balans. Som en positiv injektion startades läsåret 01/02 profilklasser i musik och bild 

vid kommunens högstadieskola, något som skedde utan att några ekonomiska medel 

behövde tillföras. Det var musikläraren och bildläraren som kom med visionen, och de 

har sedan starten byggt upp verksamheten på mycket samarbete mellan de båda 

klasserna. 

(Enligt samtal med rektor och musiklärare på Sannerudsskolan 6/3 2008) 

 

 

 

 

http://www.afgirlschoir.net/af-historia.html
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Tester 

Något som varit ifrågasatt är de tester som de flesta musikklassverksamheter genomför 

innan man får börja. Skolverket har inte gjort någon reglering, och inga bestämmelser 

finns egentligen när det gäller antagning i musikklass vid grundskola. Skolverket har 

dock tolkat regeringens och skollagskommitténs förarbete som att tester får 

genomföras. Testet får bara omfatta den sökta profilen, alltså inte något annat än just 

musik. (Skolverket, PM 2005-05-31) 

Detta kommer säkerligen att kontrolleras till hösten -08 på Norrstrandsskolan, då 

skolverket gör en tillsyn av verksamheten. 

 

 

Genus 

Enligt Maria Kjörk (2004) tyder de bra resultaten i musikklasserna på 

könsfördelningen. Hon menar att det generellt sett är en större andel flickor än pojkar i 

dessa klasser, och att det skulle medföra att betygssnittet är högre. 

 

Betygsklyftan mellan flickor och pojkar ökar enligt skolverkets undersökning  

NU-03 (Nationella utvärderingen av grundskolan 2003), som omfattar två hundra 

skolor och där ca tio tusen elever deltagit. En utveckling som har samma tendens i hela 

västvärlden, dock mer tydlig i Norden. Om man tar bort idrott och hälsa, får flickorna 

de högsta betygen i högre utsträckning än pojkarna, i samtliga grundskolans ämnen. 

Pojkarna är också de som har de största problemen med läsningen, oavsett etnicitet och 

bakgrund. 

(Myndigheten för skolutveckling 2007) 
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Körsång 

Körsång är något som varit centralt på de flesta skolor med musikklasser. En svensk 

undersökning visar att körsång kan ha en näst intill helande effekt. 

 

”- Det är bevisat att sång har en lugnande effekt genom ökning av kroppens eget 

lugnande hormon oxytoxin, säger Christina Grape, folkhälsoforskare som hållit i 

studien.”  

(http://www.sr.se/cgi-

bin/p1/program/artikel.asp?nyheter=1&programid=1012&Artikel=1635391) 

Grape menar att körsång snabbt ger bra gruppsammanhållning, och att det är en fysisk 

aktivitet som påverkar positivt på andning och avslappning. 

 

 

Musik och intelligens 

”Forskning visar att musiklyssnande och musicerande stimulerar hjärnan på ett högst 

positivt sätt och ökar inlärningseffekten!” 

(Christer Gudmundsson http://www.brainbooks.se/nav10717) 

”Raucher & Shaw har dessutom i ett annat forskningsprojekt visat att förskolebarn som 

fick extraundervisning där de lärde sig spela piano, lärde sig matematik mycket 

snabbare än barn som fick extra undervisning med datorer. Musiken tycks ha en 

speciell stimulans för högre hjärnfunktioner, vilket leder till ökad förmåga att läsa 

problem av logiskmatematisk eller spatialtemporal art.” 

(http://www.brainbooks.se/nav10717) 

 

Forskare vid Karolinska Institutet och Umeå universitet har nyligen kommit fram till, att det 

finns ett samband mellan intelligens och förmågan att trumma en enkel rytm med så jämn 

takt som möjligt.  

Forskarna menar att uppgiften inte har med musikalisk rytmkänsla att göra, utan att man bara 

mäter förmågan att vara exakt i tiden. De personer som gjorde bäst ifrån sig på 

intelligenstesterna, uppvisade också minst variation i den jämna rytm de trummade. 

(http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=135&a=54768&l=sv&newsdep=135&newsdep=135) 

 

Tyder då detta på att elever i musikklasser tillhör denna grupp som är mer intelligenta? 

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?nyheter=1&programid=1012&Artikel
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?nyheter=1&programid=1012&Artikel
http://www.brainbooks.se/nav10717
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=135&a=54768&l=sv&newsdep=135&newsdep=135
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Frågeställningar 

Är det så att det är elever med viss social bakgrund som går i musikklasser?  

Är det sammanhållningen i klassen på grund av det gemensamma musikintresset, som 

skapar den goda studiemiljön? 

Eller är det rentav så att det är musikutövandet i sig som har betydelse för resultaten? 

 

Sammanfattningsvis: 

I. Är det samlade studieresultatet bättre i musikklasser?  Är det så att de som går i 

musikklass i större grad har ett fullständigt betyg när de lämnar grundskolan?  

 

II. Om det är så, vad beror det på? 

a) Den sociala bakgrunden?  

b) Gruppeffekt i klassen?  

c) Musikutövandet?  

d) Eller kan det finnas andra orsaker? 

 

Metod 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt följande tillvägagångssätt: 

 

I. 

– Att jämföra studieresultaten i en musikklass årskurs nio med en vanlig klass i samma 

årskurs. 

 

II. 

– Att ta reda på om den gemensamma nämnaren musik påverkar trivseln i klassen. 

 

– Att ta reda på vilken bakgrund de elever har som går i musikklass. 

 

– Att ta reda på om eleverna i musikklass i högre grad kommer från musicerande 

familjer. 
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Metod  

Arbetet började med en kontakt med bibliotekarien på Ingesunds Musikhögskola, jag 

frågade efter lämplig litteratur och fick då några uppsatser i ämnet att ta del av. Sedan 

började jag med att sammanställa en enkät. Efter att korrigerat några gånger gjorde jag 

en försöksundersökning på ett par elever. Tillstånd för att göra enkätundersökningen 

behövdes, så kontakt togs med rektorerna på de två högstadieskolorna. Den första 

skolan var Norrstrandsskolan i Karlstads kommun och den andra Sannerudsskolan i 

Kils kommun. Tillstånd var det inget problem att få. 

 

På de båda skolorna valde jag slumpmässigt ut en vanlig klass i årskurs nio, samt den 

vid skolan existerande musiklassen. I dessa genomförde jag enkätundersökningarna. 

Det gick till så att jag fick början på en lektion till förfogande, jag gav dem en kort 

introduktion och eleverna hade upp till femton minuter på sig att svara. Jag fick in 

nittio enkätsvar, vilket var samtliga elever som var närvarande vid tillfällena.  

För att få bakgrund till verksamheten på de båda skolorna hade jag samtal med 

musiklärarna och de rektorer som var ansvariga då man startade upp musikklasserna. 

Vid de båda skolorna fick jag även tillgång till betygskatalogen för det senaste läsåret 

och fick därmed möjlighet att jämföra musikklassernas avgångsbetyg med de vanliga 

klassernas avgångsbetyg. Betygskatalogen var avkodad så att anonymiteten hos 

eleverna är skyddad. 
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Resultat med kommentarer 

I.  

Är betygen bättre? 

Betygsstatistik  

 

Musikklass                Kil                                                     Karlstad 

 

Vanlig klass 

 

 

 

 

Meritvärde är den poängsumma som man är berättigad att söka till gymnasiet med. De 

16 högsta betygen räknas med, och i dessa måste kärnämnena matte, svenska och 

engelska vara med. Godkänd ger 10 poäng, väl godkänd ger 15 poäng och mycket väl 

godkänd ger 20 poäng. Siffrorna i kolumnerna är snittet i en klass eller skola. 

Musikämnet ingår för alla elever i grundskolan, skillnaden är att musikklasserna har 

mer tid till ämnet. Meritvärde för könen separat i de vanliga klasserna fanns inte 

tillgänglig. 

 

Kommentar: 

Betygsstatistiken visar med stor tydlighet att studieresultaten hos dem som går i 

musikklass är avsevärt mycket högre än i vanliga klasser. Detta trots att de som går i 

musikklass har mindre tid till övriga ämnen, till fördel för musikämnet. I Kil ser vi en 

större skillnad mellan könen, men ser vi över båda klasserna ser vi att pojkarna i 

musikklass faktiskt har ett högre betyg. Att det skiljer sig mellan kommunerna blir 

ganska tydligt, då musikklassen i Kil har samma betyg som hela skolan i Karlstad. 

Trots att musikklassen i Kil var klart över snittet på sin skola. Skolverket har statistik 

på det förmodade meritvärdet. Där har de tagit hänsyn till faktorer som föräldrars 

utbildning och andel med utländsk bakgrund. Sannerudsskolans förmodade meritvärde 

är 208, totalt med musikklasserna var resultatet 205. Norrstrandsskolans förmodade 

meritvärde är 228, totalt med musikklasserna var resultatet 220. 

 Pojkar Flickor Sammanlagt 

Kil 

Pojkar Flickor Sammanlagt  

Karlstad 

Meritvärde 235,5 199,7 212,5 269,4 261,6 263,7 

 Kil Karlstad 

Meritvärde 201 212 
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II.  

Redovisning av enkätresultat med kommentarer 

 

Könsfördelning 
 

Tabell 1 

 

Enkätfråga:  

Jag är: 
 

Musikklass             Kil                 Karlstad 

 

 
Vanlig klass           Kil                 Karlstad 

 
 

Kommentar: 

Tabellen visar att det är en majoritet av flickor i de båda musikklasserna, 60 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt  

Karlstad 

Totalt 

Antal      10       16 26       11      16 27 53 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt  

Karlstad 

Totalt 

Antal      12       6 18       8      11 19 37 
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Boende 
 

Tabell 2 

 

Enkätfråga:  

Bor du i: 

 
Musikklasser                            Kil    Karlstad 

                                      Bortfall 1     

 

 

Vanlig klass                              Kil     Karlstad 

                         

 

Kommentar: 

Av tabell 2 kan jag utläsa att en mycket större andel valt att resa till skolan av de elever 

som går i musikklass. I den vanliga klassen på Norrstrandsskolan bor 18/19 i större ort, 

i musikklassen är det däremot 11/27, som kommer från mindre ort eller glesbygd. 

Skolan ligger i hjärtat av ett villaområde i centrala Karlstad, ändå väljer många att resa i 

vissa fall uppemot en timma för att komma till skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt  

Karlstad 

Totalt   

Större ort (över 

20 000 innevånare) 

0      0    0 9 7 16 31 % 

Mindre ort (mindre än 

20 000 innevånare) 

7 13 20 1 7 8 54 % 

Glesbygd (landsbygd) 2      3    5 1 2 3 15 % 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt  

Karlstad 

Totalt 

Större ort (över 

20 000 innevånare) 

1      0    1 8 10 18 51 % 

Mindre ort (mindre 

än 20 000 

innevånare) 

9 3 12 0 0 0 33 % 

Glesbygd 

(landsbygd) 

2      3    5 0 1 1 16 % 
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Tabell 3 

 

Enkätfråga: 

Hur bor du? 
 

Musikklasser               Kil                     Karlstad 

                        Bortfall 1 

 

 

Vanlig klass                 Kil                                          Karlstad 

 

 

Kommentar: 

Av tabell 3 kan jag utläsa att hela 86 % av de i musikklass bor i villa, men endast 57 % 

av de som går i vanlig klass. Endast 10 % bor i lägenhet av musikklasseleverna, men 

däremot 38 % av de som går i vanlig klass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt  

Karlstad 

Totalt 

Lägenhet 0 2 2 2 1 3 10 % 

Villa/Radhus 8 13 21 9 15 24  86 % 

Växelvis 

Villa/Radhus 

- Lägenhet 

1 1 2 0 0 0 4 % 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt  

Karlstad 

Totalt 

Lägenhet      4    0 4 4 6 10 38 % 

Villa/Radhus      7    6 13 3 5 8 57 % 

Växelvis 

Villa/Radhus 

- Lägenhet 

1 0 1 1 0 1 5 % 
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Trivsel 
 

Tabell 4 
 

Enkätfråga:  

Hur trivs du i din klass? 
                           

Musikklasser               Kil                    Karlstad 

 

 

 

Vanlig klass                Kil                     Karlstad 

                       Bortfall 1 

 

 

Kommentar: 

Av tabell 4 kan jag utläsa att endast 16 % av de i vanlig klass på Norrstrandsskolan 

svarat att de trivs mycket bra, medan hela 63 % i musikklassen svarat att de trivs 

mycket bra.  

Av samtliga som svarat att de inte trivs så bra är det intressant att se att 4/5 är flickor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pojkar Flickor Totalt Kil Pojkar Flickor Totalt  

Karlstad 

Totalt 

Mycket bra 9 7 16 8 9 17 (63 %) 62 % 

Bra 1 8 9 3 6 9 34 % 

Inte så bra 0 1 1 0 1 1 4 % 

 Pojkar Flickor Totalt Kil Pojkar Flickor Totalt  

Karlstad 

Totalt 

Mycket bra 9 3 12 2 1 3 (16 %) 42 % 

Bra 1 3 4 6 8 14 50 % 

Inte så bra 1 0 1 0 2 2 8 % 
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Instrumentutövande 
 

Tabell 5 
 

Enkätfråga: Spelar du något instrument? 

 
Musikklass                                         Kil                                 Karlstad 

                                               Bortfall 1 

 

 

 

Vanlig klass                                          Kil                                 Karlstad 

                                                

 

Kommentar: 

Av tabell 6 kan jag utläsa att 60 % av musikklasseleverna tar lektioner eller spelar ett 

instrument på fritiden, medan samma siffra i vanlig klass är 27 %. 

Det är också intressant att 35 % i vanlig klass uppger att de aldrig tagit lektioner, medan 

endast 13 % uppger detsamma i musikklass. 

 

 

 

 

 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Jag tar lektioner (på 

kulturskola, studieförbund 

etc.) 

6 8 14 7 4 11 48 % 

Jag spelar på fritiden, men 

tar inga lektioner 

1 3 4 1 1 2 12 % 

Jag har tagit lektioner 

tidigare 

1 3 4 2 8 10 27 % 

Nej det har jag aldrig gjort 1 2 3 1 3 4 13 % 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Jag tar lektioner (på 

kulturskola, studieförbund 

etc.) 

1 1 2 1 1 2 11 % 

Jag spelar på fritiden, men 

tar inga lektioner 

1 0 1 3 2 5 16 % 

Jag har tagit lektioner 

tidigare 

5 3 8 1 5 6 38 % 

Nej det har jag aldrig gjort 5 2 7 3 3 6 35 % 
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Syskons musikintresse 
 

Tabell 6 

 

Enkätfråga:  

Har du något syskon? 
 

Musikklass                             Kil                                           Karlstad 

 

 

 

 
Vanlig klass                            Kil                                          Karlstad 

 
 

 

 

Tabell 7 

 

Enkätfråga:  

Om ja… Spelar något av dem något instrument? 

 
Musikklass                    Kil              Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Spelar regelbundet på 

Kulturskola eller liknande 

5 8 13 7 4 11 48 % 

Har gjort 4 5 9 3 8 11 40 % 

Nej 1 1 2 1 3 4 12 % 

                                                                                                         Bortfall 1 

 

 
Vanlig klass                   Kil              Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Spelar regelbundet på 

Kulturskola eller liknande 

1 1 2 1 2 3 15 % 

Har gjort 5 1 6 0 2 2 24 % 

Nej 5 4 9 7 4 11 61 % 

 

Kommentar: 

Av tabell 7 kan vi börja ana lite av skillnaden i hur mycket musik som finns i familjen.  

Syskonen till 61 % av eleverna i vanlig klass har aldrig spelat instrument, medan 

samma siffra i musikklass är 12 %.  

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

10/10 14/16 11/11 16/16 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

11/12 6/6 8/8 8/11 
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Tabell 8 

 

Enkätfråga:  

Sjunger någon av dem? 

 
Musikklass                    Kil              Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Mycket (T.ex. kör) 5 8 13 7 4 11 48 % 

Ofta 4 5 9 3 8 11 40 % 

Nästan aldrig 1 1 2 1 3 4 12 % 

                                                                                                          Bortfall 1                                                                                                             

 

 
Vanlig klass                   Kil              Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Mycket (T.ex. kör) 1 0 1 0 0 0 3 % 

Ofta 2 1 3 3 2 5 24 % 

Nästan aldrig 8 5 13 5 6 11 73 % 

                                                                                                             

 

Kommentar: 

Av tabell 8 ser vi samma tendens. I musikklass är det 48 % som har syskon som sjunger 

mycket, medan i vanlig klass är det endast 3 %. Det är också anmärkningsvärt att se att 

av syskonen i vanlig klass är det 73 % som uppger att de nästan aldrig sjunger, att 

jämföra med 12 % i musikklass. 
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Föräldrars musikintresse 

 
Enkätfråga:  

Spelar någon av dina föräldrar något instrument? 

 

Tabell 9 
 

Mamma 
 

Musikklass                                         Kil                                  Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Musicerar ofta 1 4 5 2 2 4 17 % 

Musicerar någon gång 

emellanåt 

0 1 1 2 2 4 9 % 

När hon var yngre 3 8 11 5 10 15 49 % 

Har aldrig gjort 6 3 9 2 2 4 25 % 

 

 

 

Vanlig klass                                       Kil                                  Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Musicerar ofta 2 0 2 0 0 0 6 % 

Musicerar någon gång 

emellanåt 

1 0 1 1 1 2 8 % 

När hon var yngre 4 3 7 4 5 9 44 % 

Har aldrig gjort 5 3 8 3 4 7 42 % 

                                                                                                         Bortfall 1 

 

Kommentar: 

Av tabell 9 ser jag att det är 26 % av mammorna till musikklasselever som musicerar 

ofta eller någon gång ibland, samma siffra för vanlig klass är 14 %. Däremot är det 

ungefär lika många som spelat när de var mindre. 
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Tabell 10 

 

Pappa 

 
Musikklass                                         Kil                                  Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Musicerar ofta 2 4 6 1 5 6 23 % 

Musicerar någon gång 

emellanåt 

3 3 6 2 1 3 17 % 

När han var yngre 4 2 6 5 5 10 30 % 

Har aldrig gjort 1 7 8 3 5 8 30 % 

 

 

 

Vanlig klass                                       Kil                                  Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Musicerar ofta 2 0 2 0 1 1 8 % 

Musicerar någon gång 

emellanåt 

0 0 0 3 1 4 11 % 

När han var yngre 3 2 5 3 2 5 27 % 

Har aldrig gjort 7 4 11 2 7 9 54 % 

    

 

Kommentar:                                                                                                       

I tabell 10 kan jag utläsa att 40 % av papporna till musikklasselever musicerar ofta eller 

någon gång emellanåt, men i vanlig klass endast 19 %. Det är också hela 54 % av 

papporna till elever i vanlig klass som aldrig har spelat ett instrument, men 30 % i 

musikklass.  

 

Av tabell 9 och 10 kan jag se att det är ett större antal av papporna (40 %) än 

mammorna (26 %) till musikklasselever som musicerar ofta eller någon gång 

emellanåt. 
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Tabell 11 

 

Enkätfråga:  

Sjunger någon av dina föräldrar? 

 

Mamma 
 

Musikklass                      Kil                                       Karlstad 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vanlig klass                     Kil                                       Karlstad 

 

 

 

 

 
                                                                                          

                                                                                            Bortfall 1 

 

 

Kommentar: 

Ovanstående tabell visar att i vanlig klass är det endast 25 % som har mammor som 

sjunger ibland eller mycket, men av mammorna till musikklasselever är det 62 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor  Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Mycket (T.ex. 

kör) 

0 5 5 2 2 4 17 % 

Ibland 6 5 11 5 8 13 45 % 

Nästan aldrig 4 6 10 4 6 10 38 % 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor  Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Mycket (T.ex. 

kör) 

2 0 2 0 0 0 6 % 

Ibland 3 1 4 2 1 3 19 % 

Nästan aldrig 7 5 12 6 9 15 75 % 



 24 

Tabell 12 
                                                                                            

Pappa 

 

Musikklass                      Kil                                       Karlstad 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vanlig klass                     Kil                                       Karlstad 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommentar: 

Tabell 12 visar att det är hela 45 % av papporna i musikklass som sjunger ofta eller 

ibland, medan de endast är 8% i vanlig klass.  

 

Om man jämför tabell 11 och 12, ser man en tydlig skillnad i att kvinnor i en helt annan 

omfattning utövar sång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor  Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Mycket (T.ex. 

kör) 

1 3 4 1 3 4 15 % 

Ibland 5 4 9 4 3 7 30 % 

Nästan aldrig 4 9 13 6 10 16 55 % 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor  Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Mycket (T.ex. 

kör) 

1 0 1 0 0 0 3 % 

Ibland 0 0 0 0 2 2 5 % 

Nästan aldrig 11 6 17 8 9 17 92 % 
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Varför musikklass? 
 

Tabell 13 

 

Enkätfråga till musikklasser: 

Varför valde du att gå i musikklass? 
(Fyll i max två svarsalternativ) 

 

Musikklass                                      Kil            Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Mitt musikintresse styrde 

mitt val 

10 14 24 4 7 11 49 % 

Jag hade syskon som gått 

innan 

2 1 3 4 1 5 11 % 

En kompis skulle gå 0 0 0 0 4 4 6 % 

För att jag inte trivdes i 

min förra klass 

0 1 1 1 1 2 4 % 

För att mina föräldrar 

tyckte det 

0 1 1 7 8 15  

(36%) 

23 % 

Annat skäl, nämligen…… 0 0 0 2 3 5 7 % 

 

 

 

Svarsalternativet annat skäl gav följande motiveringar: 

Karlstad 

Pojkar: 1) Föräldrarna tyckte jag skulle testa. 2) Tyckte om att sjunga 

 

Flickor: 1) Verkade kul. 2) Mamma tipsade, verkade kul. 3) Kul 

 

Kommentar: 

På Sannerudsskolan var det i huvudsak musikintresset som styrde elevernas val, medan 

det är hela 36 % av eleverna på Norrstrandsskolan som uppger att föräldrarna hade en 

stor påverkan. Av de egenformulerade svaren är det också två som uppger att 

föräldrarna/mamma påverkade valet, de gör att totalt är det 40 % som påverkats av sina 

föräldrar .  
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Varför inte musikklass? 

 
Tabell 14 
 

Enkätfråga till de vanliga klasserna: 

Varför valde du att inte söka musikklass? 
 

Vanlig klass                                     Kil             Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Jag visste inte att det 

fanns 

1 0 1 1 1 2 8 % 

Jag har aldrig varit 

musikintresserad 

2 1 3 3 3 6 25 % 

Jag sökte men blev inte 

antagen 

0 

 

1 1 1 2 3 11 % 

Jag ville söka, men det 

blev aldrig av 

2 0 2 1 1 2 11 % 

Annat skäl, nämligen… 6 4 10 2 4 6 45 % 

                                             Bortfall 1 

 

Svarsalternativet annat skäl gav följande motiveringar: 

Kil 

Pojkar: 1) Orkade inte. 2) Sporten hade högre prioritet. 3) Gillar musik, men inte 

intresserad av musikklass. 4) Inte intresserad av musikklass. 5) Ville inte. 

 

Flickor: 1) 3st Jag kan inte sjunga. 2) Tråkigt 

 

Karlstad 

Pojkar: 1) Fullt, fick inte söka 

 

Flickor: 1) Inte intresserad på det sättet. 2) Spelar ej instrument. 3) Sjunger i kör, men 

ville gå i vanlig klass. 4) Ville inte. 

 

Kommentar: 

Av tabell 14 kan man se en svag tendens till att vissa aktivt väljer bort musikklass för 

att de inte är intresserade av musik i den form den bedrivs. Detta överensstämmer också 

bra med vad rektorn vid Sannerudsskolan uppgav vid vårt samtal, alla är inte 

intresserade av det koncept som musikklassverksamheten erbjuder.  
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Utbildning hos föräldrar 

 

Tabell 15 

 

Enkätfråga: 

Har dina föräldrar utbildat sig på Högskola/Universitet? 
 

Musikklass                Kil                                                Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar  Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Mamma 1 3 4 2 4 6 19 % 

Pappa 0 2 2 4 0 4 12 % 

Vet ej 7 6 13 2 1 3 31 % 

Båda 2 5 7 3 10 13 38 % 

             1st:  Nej! 

 

Vanlig klass              Kil                                                Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar  Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Mamma 2 3 5 0 1 1 16 % 

Pappa 0 0 0 0 0 0 0 % 

Vet ej 6 2 8 4 4 8 43 % 

Båda 4 1 5 4 6 10 41 % 

 

 

Kommentar: 

Tabell 15 visar att det är en jämn fördelning i om föräldrarna har högskole/universites-

utbildning eller ej. Däremot finns det en ganska stor osäkerhetsfaktor då flera inte vet 

om deras föräldrar har högskoleutbildning eller ej. 
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Betygsmål 

Tabell 16 

Enkätfråga: 

Vad har du för mål med avgångsbetyget? 

 
Musikklass                           Kil                                   Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Har inget mål 2 1 3 0 2 2 10 % 

Över 160 poäng 2 3 5 0 0 0 10 % 

Över 200 poäng 2 3 5 2 3 5 19 % 

Över 240 poäng 3 4 7 5 6 11 35 % 

Över 280 poäng 1 5 6 4 4 8 27 % 

               * 

* Så jag kommer in på musikgymnasium 

 

 

 

Vanlig klass                         Kil                                   Karlstad 

 Pojkar Flickor Totalt 

Kil 

Pojkar Flickor Totalt 

Karlstad 

Totalt 

Har inget mål 2 2 4 1 1 2 17 % 

Över 160 poäng 4 1 5 2 3 5 28 % 

Över 200 poäng 1 1 2 5 2 7 25 % 

Över 240 poäng 3 0 3 0 4 4 19 % 

Över 280 poäng 1 2 3 0 1 1 11 % 

                                 Bortfall 1 

 

Kommentar: 

Av tabell 16 kan jag utläsa att en så stor andel som 62 % av musikklasseleverna har 

som mål att få över 240 poäng, men av eleverna i vanlig klass är det endast 30 % som 

har lika höga mål.
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Diskussion 

Syftet med min undersökning har varit att jämföra skillnader mellan musikklasser och 

vanliga klasser. Detta har jag gjort genom att dels ta del av betygstatistik och dels 

genom att göra en enkätundersökning på två skolor i två kommuner. Dessutom 

genomfördes även intervjuer med de båda rektorerna.  

 

Mina frågeställningar har utgått ifrån följande teman:  

I. Är det samlade studieresultatet bättre i musikklasser?  Är det så att de som går i 

musikklass i större grad har ett fullständigt betyg när de lämnar grundskolan?  

 

II. Om det är så, vad beror det på? 

a) Den sociala bakgrunden?  

b) Gruppeffekt i klassen?  

c) Musikutövandet?  

d) Eller kan det finnas andra orsaker? 

 

 

Metoddiskussion 

Enkäten är besvarad av nuvarande årskurs 9, men betygsstatistiken är från året innan.  

Det var avgångsbetyget som var det intressanta att studera, och detta gick inte att 

kombinera med att få samma personer att göra enkätundersökningen. 

Genomsnittet i de vanliga klasserna på skolorna är för alla avgångsklasser exklusive 

musikklassen, dock är det inte helt optimalt att det inte går att avläsa ett genomsnittligt 

meritvärde för könen separat.  

Frågeställningen ”Är det så att de som går i musikklass i större grad har ett fullständigt 

betyg när de lämnar grundskolan”? Gick inte att besvara med den datainsamling jag 

fick ta del av.  

Enkätundersökningen fick ett förvånansvärt bra utslag och mycket intressant kom fram. 

Det som skulle ha gjorts annorlunda där var att tabell 15, skulle ha varit utformad med 

ett nej-alternativ. 
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Externt bortfall i enkäten: 

 

 

Totalt deltog 90 % av eleverna i de undersökta klasserna. Vilket får anses vara ett 

mycket bra underlag, då endast frånvarande elever inte svarade. 

Samtliga svaranden verkar ha tagit undersökningen på allvar vid utlämnandet av 

enkäten, då till synes inte en enda oseriös enkät kommit in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kil; 

Musikklass 

Kil; 

Vanlig klass 

Karlstad; 

Musikklass 

Karlstad; 

Vanlig klass 
Totalt 

26/26 18/22 27/30 19/22 90/100 
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Resultatsammanfattning 

 

I. Är betygen bättre i musikklass?  

Den studie som gjordes i två musikklasser, den ena i en mindre ort (Kil) och den andra i 

en mellanstor stad (Karlstad) visar ett tydligt resultat. Studieresultaten när eleverna går 

ut årskurs 9 är högre för dem som gått i musikklass, än för dem som gått i vanlig klass. 

På Norrstrandsskolan var det genomsnittliga meritvärdet i musikklasserna 263,7 poäng, 

samma siffra i de vanliga klasserna på samma skola var 212. Musikklasserna hade där 

19,6 % högre meritvärde. Vid Sannerudsskolan hade musikklassen ett genomsnittligt 

meritvärde på 212,5 poäng, där hade de vanliga klasserna ett meritvärde på 201. Det 

blir 5,4 % högre. 

Man får intrycket att eleven vid Norrstrandsskolan höjer sig från att ha ett betyg mellan 

godkänd och väl godkänd, till att få mellan väl godkänd och mycket väl godkänd när 

denne väljer musikklass. Men man får då ta hänsyn att man inte vet ingångsnivån. På 

Sannerudsskolan var skillnaden inte lika markant, men ändå ser man en skillnad till 

fördel för dem som går i musikklass. 

 

Min undersökning visar sig stämma med det som Maria Kjörk (2004) menar, att det i 

musikklasser är en större andel flickor än pojkar. Men att de högre betygen skulle vara 

ett resultat av detta stämmer inte i de båda undersökta klasserna, pojkarna hade där ett 

högre avgångsbetyg än flickorna. 

Frågan är om detta är en ren tillfällighet, eller är det så att de högpresterande pojkarna i 

högre grad söker sig till musikklass? 
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II.  Om det är så, vad beror det på? 

 

Den sociala bakgrunden 

Vilken inverkan har egentligen föräldrarna och den sociala bakgrunden? 

Jag kan konstatera att det är från familjer som ägnar mycket tid åt musik som eleverna i 

musikklass kommer. Både när det gäller syskon och föräldrar så finns det en markant 

skillnad i hur mycket musik som utövas, allt ifrån hur mycket syskonen spelar till om 

föräldrarna sjunger. Det tycks vara familjer som verkligen är genomsyrade av musik 

rakt igenom. 

Som jag skrev i bakgrunden så gjordes det en undersökning i Norrköpings musikklasser 

där det just kom fram att elevernas föräldrar hade högstatusyrken. Man kan anta att det 

även finns liknande tendenser bland dagens musikklasselever. 

Det går att se att eleverna i musikklass i större grad bor i villa, än de elever som går i 

vanlig klass. Jag frågade om deras föräldrar hade utbildat sig på Högskola/Universitet, 

men fick där så hög osäkerhetsfaktor att det inte gick att dra någon slutsats.  

 

Om man ser till vilka mål eleverna har så ser vi stora skillnader, 62 % av 

musikklasseleverna har som mål att få över 240 poäng, medan 30 % av de i vanliga 

klasser har så höga mål. Detta visar att eleverna har höga krav på sig själva, och frågan 

till detta blir då om det är från föräldrarna dessa krav kommer.  

40 % av eleverna på Norrstrandsskolan, uppgav i enkäten att deras föräldrar hade 

påverkan på deras val att söka musikklass. Man kan anta att föräldrarnas engagemang i 

barnens val också leder till högre engagemang i deras studier, både i musikämnet och 

även i de övriga ämnena. Föräldraföreningen till musikklassverksamheten är också ett 

tecken på att det finns en oerhörd kraft underifrån. 

 

Det verkar vara tydligt att den sociala bakgrunden har en avgörande betydelse för 

betygen, men om det beror på höga krav, god läxhjälp eller generna är svårt att avgöra. 

Det är väl inte alltför osannolikt att det är ett flertal samverkande faktorer som bidrar. 
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Gruppeffekt i klassen  

De allra flesta lärarna skulle nog hålla med om att eleverna är aktiva, ett engagemang 

på ett annat sätt. Det märker alla som undervisar både vanliga klasser och som har 

musikklasser. Något som har en stor betydelse för klimatet i klassen är trivseln. 

Enkätundersökningen visade med stor tydlighet att det både i Kil och i Karlstad finns 

en mycket högre trivsel jämfört med vanlig klass. Detta är självklart en förutsättning för 

att eleverna ska kunna prestera bra.  

 

I Karlstad går det tydligt att se att eleverna i musikklass i större grad reser till skolan, 

detta måste ses som att det är lockande att gå i musikklass. Frågan som man kan ställa 

sig är om det är föräldrarna som valt att deras barn ska resa till skolan, eller om det 

verkligen var eleverna själva som fattat detta beslut. Trots detta så skulle aldrig 

eleverna gå om de inte själva ville, och de skulle aldrig orka med de långa resorna.  

 

Engagemanget sträcker sig även utanför skolans väggar, då elevernas olika 

musikgrupper träffas och spelar. 

De går inte bara till skolan och är i en klass med en massa oliktänkande kamrater, de 

har något som förenar dem.  

 

 

Musikutövandet 

Körsången är det största delen i musikutövandet om man går i musikklass, körsången 

innebär att man tränas i att lyssna på varandra och ger en känsla av sammanhållning.  

Enligt Christina Grape, folkhälsoforskare, så ökar oxytoxinet i kroppen, som är ett 

lugnande hormon. En annan del av musikutövandet är disciplin. För att lära sig att 

musicera med instrument och sång krävs övning. Det är inte svårt att dra parallellen till 

det vanliga skolarbetet, för att ha uthålligheten att lära sig räkna skriva och läsa krävs 

disciplin. Träningen i disciplin har sedan länge eleverna fått med sig bl.a. från 

stretandet med att spela ett musikinstrument efter noter. ( Min enkät visade att 60% 

spelade ett instrument på fritiden).     
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Den forskning som Karolinska Institutet publicerat visar på ett samband mellan 

rytmkänsla och intelligens. När man är elev i musikklass, övar man dagligen på just 

detta med rytm. Forskarna är tydliga med att det inte behöver ha med musikalisk 

rytmkänsla att göra, utan förmågan att hålla en fast puls. Men just förmågan att hålla 

pulsen är central i att kunna musicera med andra, vilket eleverna ständigt får träning i. 

På ”brainbooks” hemsida skriver de om den senaste hjärnforskningen, som visar ett 

samband mellan musicerande och inlärning. Bl. a. kunde man visa att barn som tog 

pianolektioner, hade lättare för att lära sig matematik.  

 

Slutord 

Mitt arbete ger vissa indikationer på att det verkligen finns ett samband mellan musik-

utövande och skolprestation. Om det är så att musikutövandet i sig ger gratis skjuts åt 

studieresultaten, då borde kanske även vanliga skolor i högre grad använda musiken som 

en del i pedagogiken. Detta borde kanske vara ett ämne för mer forskning i framtiden, då 

min studie endast skrapat på ytan och visar en tendens om hur det kan se ut. 
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http://www.skolverket.se/
http://salsa.artisan.se/
http://www.skolverket.se/sb/d/306/a/1881
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?nyheter=1&programid=1012&Artikel
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?nyheter=1&programid=1012&Artikel
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Bilagor 

 

Brev till rektor Göran Nilsson vid Sannerudsskolan i Kil 

Hej! 

 

Det var jag som ringde under torsdagen angående mitt examensarbete. 

 

Jag jobbar mitt första år som musiklärare på Norrstrandsskolan i Karlstad nu, samtidigt 

som jag studerar min sista termin på Musikhögskolan Ingesund i Arvika. 

 

Jag är där student till Gunnel Holmgren som jobbar hos er. 

Jag skriver nu min examensuppsats, där jag behandlar detta: 

 

– Att jämföra studieresultatet med musikklasser kontra vanliga klasser i årskurs 9. 

Skiljer sig studieresultaten åt? Är det så att de som går i musikklass i större grad har 

ett fullständigt betyg när de lämnar grundskolan? Och vad beror det på? 

 

Gunnel är också med och handleder det arbete jag skriver. 

Eftersom det finns musikklasser i Kil, vill jag gärna ta med er i min undersökning 

genom att: 

 

– Göra en enkätundersökning på musikklassen i åk 9 och en vanlig åk 9 

– Ta del av någon form av betygskatalog och se om det skiljer något 

 

Torsdagen den 6: e mars preliminärbokade jag och Gunnel en tid med musikklassen åk 

9 kl 13,45 

9 B1 hade Bild kl 12,15, om det funkar med undervisande lärare, vore jag tacksam om 

jag fick låna 5-7 minuter till enkäten. 

 

 

Vore mycket tacksam om detta går att genomföra! 

Med vänlig hälsning 

/Dan Olofsson
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Enkät till åk 9 

 
1. Jag är:  

1.  Pojke 

2.  Flicka 

 

 

2. Bor du i:  
  1.  Större ort (över 20 000 innevånare) 

  2.  Mindre ort (mindre än 20 000 innevånare) 

       3.  Glesbygd (landsbygd) 

 

 

3. Hur bor du?  
      1.  Lägenhet 

      2.  Villa/radhus  

      3.  Bor växelvis villa/radhus - lägenhet 

     

 

4. Hur trivs du i din klass? 
      1.  Mycket bra  

      2.  Bra  

      3.  Inte så bra 

 

 

5. Spelar du något instrument 
      1.  Jag tar lektioner (på kulturskolan, studieförbund etc.) 

      2.  Jag spelar på fritiden, men tar inga lektioner 

      3.  Jag har tagit lektioner tidigare 

      4.  Nej det har jag aldrig gjort 

 

 

6. Spelar någon av dina föräldrar något instrument? 

a) Mamma  
      1.  Musicera ofta  

      2.  Musicerar någon gång emellanåt                              

      3.  När hon var mindre 

      4.  Har aldrig gjort  

 

b) Pappa 

      1.  Musicera ofta  

      2.  Musicerar någon gång emellanåt                              

      3.  När han var mindre 

      4.  Har aldrig gjort  

 

7. Sjunger någon av dina föräldrar? 

 a) Mamma  
      1.  Mycket (T.ex. kör)  

      2.  Ibland                              

      3.  Nästan aldrig 
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b) Pappa  

      1.  Mycket (T.ex. kör)  

      2.  Ibland                              

      3.  Nästan aldrig 

 

 

8. Har du något syskon? 

      1.  Ja 

      2.  Nej 

 

 

Om ja:  

a) Spelar någon av dem något instrument? 

      1.  Spelar regelbundet på Kulturskola eller liknande  

      2.  Har gjort 

      3.  Nej 

 

 

b) Sjunger någon av dem? 
      1.  Mycket (T.ex. kör)  

      2.  Ofta                              

      3.  Nästan aldrig 

 

 

9. Varför valde du att inte söka musikklass?  

      1.  Jag visste inte att det fanns  

      2.  Jag har aldrig varit musikintresserad 

      3.  Jag sökte, men blev inte antagen 

      4.  Jag ville söka, men det blev aldrig av 

      5.  Annat skäl, nämligen: ……………………………………………………………… 

 

 

10. Har dina föräldrar utbildat sig på Högskola/Universitet 

      1.  Mamma  

      2.  Pappa                              

      3.  Jag vet inte 

 

 

11. Vad har du för mål med avgångsbetyget? 
      1.  Har inget mål 

      2.  Över 160 poäng 

      3.  Över 200 poäng 

      4.  Över 240 poäng 

      5.  Över 280 poäng 

      

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor! 
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Enkät till musikklass åk 9 

 
2. Jag är:  

1.  Pojke 

2.  Flicka 

 

2. Bor du i:  
  1.  Större ort (över 20 000 innevånare) 

  2.  Mindre ort (mindre än 20 000 innevånare) 

       3.  Glesbygd (landsbygd) 

 

3. Hur bor du?  
      1.  Lägenhet 

      2.  Villa/radhus  

      3.  Bor växelvis villa/radhus - lägenhet 

 

4. När sökte du till musikklass? 

      1.  Till fjärde klass 

      2.  Till femte klass 

      3.  Till sjätte klass 

      4.  Till sjunde klass 

      5.  Till åttonde klass 

      6.  Till nionde klass 

 

5. Varför valde du att gå i musikklass?  

(Fyll i max två svarsalternativ) 

      1.  Mitt musikintresse styrde mitt val att söka musikklass  

      2.  Jag hade syskon som gått innan 

      3.  En kompis skulle gå 

      4.  För att jag inte trivdes i min förra klass 

      5.  För att mina föräldrar tyckte det   

      6.  Annat skäl, nämligen: ……………………………………………………………… 

     

6. Hur trivs du i din klass? 
      1.  Mycket bra  

      2.  Bra  

      3.  Inte så bra 

 

7. Spelar du något instrument 
      1.  Jag tar lektioner (på kulturskolan, studieförbund etc.) 

      2.  Jag spelar på fritiden, men tar inga lektioner 

      3.  Jag har tagit lektioner tidigare 

      4.  Nej det har jag aldrig gjort 

 

8. Spelar någon av dina föräldrar något instrument? 

a) Mamma  
      1.  Musicera ofta  

      2.  Musicerar någon gång emellanåt                              

      3.  När hon var mindre 

      4.  Har aldrig gjort  
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b) Pappa 

      1.  Musicera ofta  

      2.  Musicerar någon gång emellanåt                              

      3.  När han var mindre 

      4.  Har aldrig gjort  

 

9. Sjunger någon av dina föräldrar? 

 a) Mamma  
      1.  Mycket (T.ex. kör)  

      2.  Ibland                              

      3.  Nästan aldrig 

 

 b) Pappa  

      1.  Mycket (T.ex. kör)  

      2.  Ibland                              

      3.  Nästan aldrig 

 

10. Har du något syskon? 

      1.  Ja 

      2.  Nej 

 

Om ja:  

a) Spelar någon av dem något instrument? 

      1.  Spelar regelbundet på Kulturskola eller liknande  

      2.  Har gjort 

      3.  Nej 

 

b) Sjunger någon av dem? 
      1.  Mycket (T.ex. kör)  

      2.  Ofta                              

      3.  Nästan aldrig 

 

 

11. Har dina föräldrar utbildat sig på Högskola/Universitet 

      1.  Mamma  

      2.  Pappa                              

      3.  Vet ej 

 

12. Vad har du för mål med avgångsbetyget? 
      1.  Har inget mål 

      2.  Över 160 poäng 

      3.  Över 200 poäng 

      4.  Över 240 poäng 

      5.  Över 280 poäng 

      

 

Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor! 

 

 
 


