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Abstract 

Syftet med denna studie är att bidra med nya kunskaper gällande musikundervisningen i 

grundskolan, sett utifrån personer som arbetar med musik på heltid och som är 

verksamma inom musikbranschen. Studien syftar även utifrån resultatet kunna bidra till 

ny kunskap om vilken roll musikundervisningen i grundskolan kan ha haft för de 

svenska framgångarna inom musikexport. Studien är av kvalitativ form då resultatet 

utgörs av sex intervjuer med respondenter som är väl insatta i musikbranschen. 

Resultatet visar att respondenterna tillsammans med tidigare studier som gjorts inom 

ämnet, är överens om att låta elevernas egna intressen inom musik ligga till grund för 

hur undervisningen utformas och genomförs. Med detta menas att eleverna själva får ett 

större inflytande på den undervisning de tar del av. Resultatet visar även hur musiken 

som fanns under respondenternas uppväxt, idag påverkar respondenternas musikaliska 

sätt att uttrycka sig. Det är något som kan förklara den svenska musikexportens 

framgång. Vidare finns det samband mellan de framgångar den svenska musikexporten 

har och den musik som upplevs under barns uppväxt. 
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Inledning 

Under högstadietiden upplevde jag tillsammans med ett flertal i min klass att 

musikundervisningen var ett av de mindre givande ämnena i skolan, samtidigt som flera av 

oss inte fann någon riktig motivation för musiken via undervisningen. Trots min uppfattning 

och upplevelse av musikundervisningen arbetar jag idag mot en karriär inom musiken. Jag vill 

nu därför bidra och försöka förbättra musikundervisningen med detta examensarbete, samt ta 

reda på hur andra inom branschen upplevt musikundervisningen och hur bidragande den varit. 

Arbetet avses bidra med kunskap till musikundervisningen genom att intervjua etablerade 

personer inom musikbranschen, och undersöka hur dessa personer upplevde 

musikundervisningen och vad de tagit med sig ifrån musikundervisningen under deras tid på 

högstadiet.  

 

Musikundervisningen i grundskolan har genomgått och genomgår en förändring. Från den 

gamla synen på musiklärande och undervisning till en mer ny och samhällsinriktad 

musikundervisning. Med det nya och positiva så kommer även problem. Flera studier visar på 

positiva resultat samtidigt som de tar upp en viss problematik med de nya samhällsnära 

undervisningsprocesser som intågar i den äldre strukturerade, formella undervisningen.1 

 

Den svenska musikexporten omsatte 2010 hela 1,2 miljarder kronor och den siffran växer hela 

tiden.2 År 2015 har denna siffra växt 1,7 miljarder kronor där 45% är upphovsrättsliga 

intäkter.3 Dessa siffror visar hur det svenska musikundret utvecklats och gjort Sverige till ett 

framgångsrikt land inom den globala musikindustrin.  

 

                                                

1 Musik i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2013, Skolverket ; Fritze 

[distributör], Stockholm, 2015 

2 Musiksverige – Exportstrategi 2015/2016  

3 Portnof, Linda, Musikbranchen i siffror – Statistik för 2015  
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Mitt intresse för musikundervisningen i grundskolan grundar sig i att den genomgår en 

förändring, ett annat intresse är musikexportens utveckling och vad som ligger till grund för 

den. Denna utveckling har sedan blivit kallad för det svenska musikundret. Därefter har jag 

fastnat för att undersöka om det finns samband mellan den svenska musikexporten och hur 

barn och ungdomar lär sig att tycka om och skapa musik. Detta ger en möjlighet att pröva en 

passande hypotes som Lucy Green presenterar: 

That young musicians who acquire their skills and knowledge more through informal learning 

practices than through formal education may be more likely to continue playing music, alone or 

with others, for enjoyment in later life.4   

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att först och främst undersöka hur ett urval av personer som är aktiva 

inom musikbranschen har upplevt musikundervisningen i grundskolan åk 7-9. Detta för att 

undersökningens resultat ska kunna bidra till att utveckla kunskap om hur 

musikundervisningen i grundskolan kan förbättras, med utgångspunkt i utsagor från personer 

som är aktiva i musikbranschen. Undersökningens resultat förväntas också kunna bidra till ny 

kunskap om vilken roll musikundervisningen i grundskolan kan ha haft för de svenska 

framgångarna inom musikexport. Ett delsyfte är också att pröva den hypotes som nämns i 

inledningen, om att unga musiker som till största del lärt sig genom informella lärande 

processer har större chans att fortsätta arbeta med musik, prövas genom undersökningen. 

 

För att uppnå syftet har två frågor formulerats: 

-   På vilket sätt kan musikundervisningen i grundskolan (åk 7-9) bidra till en fortsatt 

karriär inom musikindustrin? 

-   Vad uppmuntrar elever till att tycka om ämnet musik samt dess undervisning? 

 

Genom att analysera utsagor från personer som redan är aktiva inom musikbranschen, och är 

en del av framgångarna inom svensk populärmusik, rörande i vilken grad de upplevde 

musikundervisningen i grundskolan som givande och viktig för deras position idag förväntas 

resultatet i denna studie kunna utgöra ett bidrag till den tidigare forskningen genom att ge ett 

                                                
4 Green, Lucy, How Popular Musicians Learn. A Way Ahead for Music Education. Aldershot: Ashgate, 

2001, s.66 
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musikbranschperspektiv på musikundervisningen i grundskolan. Ett sådant perspektiv bör 

kunna bidra till hur musikundervisningen kan förbättras i framtiden. 

Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast studera musikundervisningen i årskurs 7-9. Dessa årskurser 

fokuseras då ungdomar efter högstadiet får chansen att studera gymnasiala utbildningar, vilket 

i sin tur kan leda ut på arbetsmarknaden eller vidareutbildningar. Alltså blir gymnasievalet ett 

steg in på ett karriärsval. Detta bidrar med relevans till denna studie då ena frågeställningen 

innehar en faktor bestående av karriärsval.  
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Teori 

I detta avsnitt beskrivs begreppen formellt- och informellt lärande utifrån en studie gjord av 

Göran Folkestad. Detta för att ge förståelse kring synsätt på hur människor lär sig med en 

grund inom musikens värld. Denna teori ligger även till grund för de studier som presenteras i 

avsnittet kring tidigare forskning.  

 

Formellt- och informellt lärande 

Göran Folkestad beskriver en formell lärandesituation utifrån att den är tidigt förberedd och 

planerad där lärandet bestäms och styrs av en lärare. Personen som styr lärandesituationen 

behöver inte formellt vara en lärare, utan en person som tar ansvar och leder lärande 

aktiviteten.  

In the formal learning situation, the activity is sequenced beforehand. That is, it is arranged and 

put into order by a ‘teacher’, who also leads and carries out the activity. However, that person 

does not necessarily have to be a teacher in the formal sense, but a person who takes on the task 

of organising and leading the learning activity, as, for example, one of the musicians in a musical 

ensemble. Moreover, this position does not have to be static, although this is commonly the 

case.5  

Den informella lärande situationen uppstår utan någon speciell planering, aktiviteten 

och dess riktning styrs istället av utövarens sätt att exempelvis spela ett instrument 

eller producera. Situationen då lärandet uppstår kan beskrivas genom att utövaren eller 

utövarna omedvetet genomför situationen med en intention på lärande.  

The informal learning situation is not sequenced beforehand; the activity steers the way of 

working/playing/composing, and the process proceeds by the interaction of the participants in the 

activity. It is also described as ‘self-chosen and voluntary learning’. However, as learning can 

never be ‘voluntary’ in its true sense – it takes place whether or not it is intended or wanted, as 

                                                
5 Folkestad, Göran, 'Formal and informal learning situations or practices vs formal and informal ways of 

learning', British journal of music education (Print)., 2006 (23:2), s. 135-145, 2006, s.141 
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seen from the perspective presented in the opening of this article, what is in view may rather be 

described as self-chosen and voluntary activity.6  

 

Formellt- och informellt lärande har tidigare betraktats som en helhet bestående av två delar 

oberoende av varandra. Folkestad betraktar hellre formellt- och informellt lärande som 

oavbrutet sammanhängande.7 Denna uppfattning delas av Åsa Bergman som är kritisk till att 

betrakta elevers musikerfarenheter och skolans musikundervisning som två skilda världar, 

oberoende från varandra.8 Folkestad menar att skolan inte endast bör ha det formella 

tänkandet i musikundervisningen, utan att undervisningen istället kan utgå från formellt 

lärande men implementera informellt lärande för att komma närmare elevernas intressen och 

musikerfarenheter. Elevernas egna intressen och musikerfarenheter kan då implementeras i 

musikundervisningen. Detta är något som Green visar ge positiva följder genom att elever blir 

mer motiverade när populär och modern musik används inom exempelvis 

musikundervisningens spelmoment.9 Denna teori som Folkestad beskriver i sin studie ligger 

till grund för resonemang och utgångspunkter i resultat- och analys, samtidigt som det 

sammankopplar och stärker respondenternas svar med denna teori.  

                                                
6 Ibid. 

7 Folkestad, 2006 s.143-144  

8 Bergman, Åsa, Växa upp med musik: ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden, 

Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 

2009,Göteborg, 2009 

9 Green, Lucy, Music, informal learning and the school: a new classroom pedagogy, Ashgate, 

Aldershot, 2008 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som är relevant för forskningssyftet. Inledningsvis 

beskrivs tidigare studier inom skolområdet där teorier om formellt- respektive informellt 

lärande används eller utgör resultat. Därefter följer en sammanfattad bild av vilka faktorer 

som bidragit till framstegen inom den svenska musikexporten, fenomenet som ibland 

benämns som Det svenska musikundret. Den tidigare forskning som gjorts inom ämnet 

musikundervisning i grundskolan domineras av forskning kring det musikaliska lärandet och 

dess villkor, undervisningsstilar, lärandestrategier samt kursplansforskning. 

 

Möjligheter för musikalisk utbildning 

Ungdomar inom det svenska utbildningssystemet har idag ett enormt utbud av att lära sig 

spela och komponera musik, beskriver Åsa Bergman. För 50 år sedan fanns inte möjligheten 

till musikundervisning i kommunala kulturskolan eller andra musikaliska skolor. Skolans 

musikundervisning gick förr ut på att lära sig om musik och dess teori, inte att spela och 

producera musik som idag banar vägen för dagens och framtidens utbildningar.10 

Ämnesrapporten i musik från 2003 beskriver hur ungdomar idag lever i en internationell värld 

fullt av intryck och musikaliska erfarenheter.  

 

Utvecklingen för utbildning inom musik i Sverige sammanfattas av Maria Karlsson 

följandevis. Under 1900 talets början fanns redan då en strävan inom samhället att alla 

medborgare skulle ges möjlighet till en grundlig musikalisk skolning. Runt 1950-talet 

framkom även visioner om utbildningar inom musik som skulle kunna erbjudas till de som 

ville ägna sig åt musik som yrke. Sedan uppkom den kommunala musikskolan som en del av 

välfärdsbygget inom Sverige med en vision om att ekonomin inte skulle ligga till grund för 

musikalisk utbildning. Under 1980-talet fanns i varje kommun minst en kulturskola och 

trycket var högt på utbildningarna. Ungefär 370 000 elever utnyttjade kulturskolan vid slutet 

                                                
10 Bergman, 2009, s.11 
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av 1900-talet. Därifrån har intresset för musikundervisningen ökat.11 Vetenskapsrådets rapport 

beskriver utvecklingen inom musikundervisningen som ett samspel mellan den statligt styrda 

skolan, skolans praxis och lärarutbildningarna. Ett samspel som inte varit helt friktionsfritt. 

Dagens samspel som sker beskrivs som ungdomars livsvärld och skolans kultur.12 

 

Undervisningen i grundskolan 

Åsa Bergmans studie Att växa upp med musik visar att det informella lärandet som tidigare till 

stor del funnits utanför skolan, nu i allt större grad tillkommer innanför skolans gränser.13 

Detta visar också ämnesrapporten i musik från 2003, undervisningen har delvis bytt riktning 

efter millenniumskiftet. Från en undervisning präglad av formell musiktradition till en mer 

påverkad undervisning av samhällets musikliv och ungdomars syn och föreställningar kring 

musik.14 Bergman ser detta som en positiv utveckling, samtidigt som en viss problematik 

framkommer. Studien visar på att barn och ungdomar som innehar tidigare erfarenheter inom 

musik, lättare uppnår kursens mål och därmed ett bättre betyg.  

De ungdomar som spelade i ett eller flera band på fritiden visade sig ha avsevärt mycket lättare 

att utföra uppgifterna på egen hand, och de agerade under detta lektionsmoment med en större 

självsäkerhet, än dem som inte hade det.15  

Detta visar vad Bergman påstår vara problematiskt med det informella lärandet i den moderna 

musikundervisningen. En grupp individer har bättre förutsättningar att klara kunskapskraven 

än en annan grupp.16  

 

Även Börje Stålhammar beskriver hur den svenska musikundervisningen börjar implementera 

ungdomarnas egna musikintressen som de innehar utanför skolans väggar. Stålhammar ser 

                                                
11 Karlsson, Maria, Musikelever på gymnasiets estetiska program: en studie av elevernas bakgrund, studiegång 

och motivation, Musikhögsk. [distributör], Diss. Lund : Univ., 2002,Malmö, 2002 
12 Vetenskapsrådet (red. Ulf P. Lundgren) (2006) 

13 Bergman, 2009 

14 Sandberg, Ralf, Heiling, Gunnar & Modin, Christer, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): 

musik, Skolverket, Stockholm, 2005 
15 Bergman, 2009, s. 197 

16 Bergman, 2009 
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precis som Bergman en problematik med detta. Detta beskrivs genom att elever ser på 

musikundervisningen och dess innehåll och upplägg innanför skolmässiga ramar.17  

Rock och popmusiken existerar i deras medvetande även inom skolan, men är till sin 

innehållsmässiga form och metod anpassad och tillrättalagd för att passa in i skolans mönster.18 

Stålhammar menar även att möjligheterna till förändring inom skolan är begränsade genom ett 

perspektiv utifrån eleverna.19 Detta är även något som ämnesrapporten i musik 2013 tar upp 

som ett problem med fokus på lärarnas synsätt. Rapporten visar att lärare ser positivt på 

undervisning i mindre grupper, samt att införskaffa mer resurser till musikundervisningen i 

form av bl.a. instrument och ny teknik. Rapporten från 2013 sammanfattar och beskriver även 

utvecklingen hos implementeringen av det informella lärandet i den formella 

musikundervisningen. Rapporten tyder på att autenticiteten och musikens karaktär försvinner 

delvis då den underkastas skolans ramar angående undervisning och lärande. Vilket kan 

sammanfatta det Bergman och Stålhammar visar på.20  

 

Ämnesrapporten i musik från 2013 bygger samtidigt vidare på mycket från 2003-års rapport.21 

I rapporten från 2013 framkommer det bland annat att elever generellt har en positiv syn på 

ämnet musik, att de upplever ämnet som roligt och viktigt. Däremot tycker ytterst få elever att 

musikundervisningen bidrar med kunskap för att klara fortsatta studier och till en vidare 

karriär. Rapporten visar även på lärarnas medvetenhet om förändring i ämnet musik. I 

rapporten framgår det att lärarna är angelägna för kompetensutveckling inom områdena; 

Betygsättning inom ämnet musik, digital teknik, musikproduktion och inspelning. De 

områden som lärarna är minst angelägna om att kompetensutveckla sig inom är musikgenrer, 

musikhistoria samt notation. Detta resultat avspeglar vad elever får lära sig minst respektive 

                                                
17 Stålhammar, Börje, Musiken tar gestalt: professionella tonkonstnärers musikskapande, Gidlunds, 

Stockholm, 2009, s.104 

18 Ibid. 

19 Ibid. 

20 Musik i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2013, Skolverket ; Fritze 

[distributör], Stockholm, 2015 

21 Ämnesrapport i musik (2003) Sandberg, Ralf, Heiling, Gunnar & Modin, Christer, Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 (NU-03): musik, Skolverket, Stockholm, 2005 
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mest om.22 Vidare angående lärarnas roll för motivation inom musikämnet beskriver Karin 

Elfversson och Kristina Elfversson i en studie kring elevers motivation inom musik- och 

kulturskolan, vikten lärarna har för att skapa och bibehålla motivation samt skapa glädje hos 

eleverna inom musikämnet. Resultatet visar att både föräldrar och familjens påverkan under 

barns uppväxt ses som viktig men även att lärarna kan påverka motivationen. Några centrala 

faktorer för skapande av motivation hos eleverna beskrivs bland annat genom; lärarens val av 

musik och elevernas behov av bekräftelse.23 

 

Fortsatt i en studie av Tommy Strandberg diskuteras i ett avsnitt hur ”vissa kan” eller ”alla 

kan” skapa inom ämnet musik. Med en medvetenhet om hur musikundervisningen förändras 

och anpassas till en modernare värld, menar Strandberg att alla elever ska kunna få uppgifter 

de själva klarar av att utföra. Alla har inte samma förutsättningar för att exempelvis spela ett 

slags instrument, då kan de/den eleverna/eleven visa sitt skapande genom att skapa en 

komposition på en dator eller liknande digitalt verktyg som kan passa bättre.24    

 

I en annan studie från 1996 av Sloboda, Davisson, Howe och Moore har musikelevers 

formella- och informella övningar studerats. Resultatet visar att de framgångsrika eleverna 

ägnade tid åt både formella- och informella övningar med respektive inlärningsprocesser. 

Tiden som ägnades åt de formella övningarna vägde lite tyngre än tiden som ägnades åt de 

informella övningarna.25  

 

                                                
22 Musik i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2013, Skolverket ; Fritze 

[distributör], Stockholm, 2015 

23 Elfversson, Karin. & Elfversson, Kristina, Elevers motivation i musik- och kulturskolan, ur ett 

elevperspektiv. University of Gothenburg, 2008 

24 Strandberg, Tommy, Varde ljud: Om skapande i skolans musikundervisning efter 1945. Institutionen 

för estetiska ämnen, Umeå universitet & Fakultet för lärarutbildning, 2007 

25 Sloboda, J. A., Davidson, J. W., Howe, M. J. A. and Moore, D. G. The role of practice in the 

development of performing musicians. British Journal of Psychology, 87: 287–309, 1996 
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”Det svenska musikundret” 

År 2010 uppgick Sveriges upphovsrättsliga intäkter till 132 kr per invånare, vilket är mest i 

världen. Efter kommer Storbritannien med 75 kr per invånare, och USA med 39 kr per 

invånare.26  

 

Den svenska musikens framgång i utlandet beskrivs av Patrik Sandgren som komplex med ett 

flertal viktiga faktorer. Forskningen visar på att de barnramsor som barn nynnar och nynnade 

på har en betydelse i det svenska musikskapandet. Den svenska popmusiken beskrivs av 

Sandgren inneha en spontan ton, denna spontana ton har barn lätt att ta till sig och detta 

speglar då framgången hos den svenska musikens internationella framgång. Sandgren pekar 

också på att Sverige är ett mångkulturellt och rikt land vilket skapar möjligheter och tillgångar 

till många nya intressanta musikskapande miljöer. Barnens lärandeprocess beskrivs även 

genom att härma det dom ser och hör, vilket är en viktig och bidragande faktor.27  

 

Daniel Fagerudd och Linus Nordströms kvalitativa studie om den svenska musikframgången 

delar Sandgrens resultat samtidigt som ett flertal viktiga aspekter redovisas. Studien betonar 

bland annat att svenska låtskapare är öppna för utveckling och applicering av ny teknik, 

samtidigt som många har ett intresse och hög kompetens för/inom musik. Detta menar man 

möjliggjorts genom att Sverige erbjuder en stor mängd av musikskolor, studieförbund med 

mera, och även nu på senare tid utbildningar till låtskapande. Vidare beskriver Fagerudd och 

Nordström att 90-talets framgångar i form av Roxette och ABBA öppnat upp omvärlden för 

svensk musiktradition och banat vägen för 2000-talets framsteg.28  

                                                
26 Musiksverige – Exportstrategi 2015/2016 

27 Sandgren, Patrik. Varför är svensk popmusik så populär utomlands? Svenska Samfundet för 

Musikforskning 

28 Fagerudd, Daniel. & Nordström, Linus, Det nya svenska låtskaparundret. - Linnaeus School of 

Business and Economics, 2011 
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Metod 

I detta avsnitt redovisas hur jag resonerat kring metoden kvalitativa intervjuer, som använts 

för att insamla data. Vidare beskrivs hur intervjuerna genomförts, hur urvalet kom att 

bestämmas och hur resultatet bearbetats och tolkats.  

 

Kvalitativa intervjuer 

I denna kvalitativa undersökning har semistrukturerade intervjuer använts som metod, då jag 

ville komma åt ett djup och en nyans på svaren. Syftet och målet med intervjuerna var att 

respondenterna själva skulle finna det naturligt att berätta så mycket som möjligt utifrån dem 

själva utan att jag som genomfört intervjun, genom forskareffekten, påverkade dem.29 Det var 

dock viktigt att jag som genomförde intervjun fortfarande behöll min styrande roll så att 

frågorna och respondenternas svar hölls inom ramen för studien, då det är lätt hänt att 

respondenterna börjar styra intervjun.  

 

Intervjufrågorna har tagits fram utifrån syftet och frågeställningen för att ge ett så tematiskt 

och dynamiskt resultat som möjligt. Utifrån frågeställningarna har ett flertal intervjufrågor 

utformats för att hålla dem inom ramen för denna studies syfte. För att få fram spontana, 

informationsrika och beskrivande svar har frågorna under intervjutillfället ställts med en lätt 

talspråklig form.30  

 

Intervjuerna har gjorts i form av enskilda intervjuer, detta för att motverka grupptryck och ge 

tillgång och plats för respondenterna att utifrån sig själv diskutera och berätta kring ämnen 

som kan ses som mera privata.31 En faktor som plats för intervjuerna fick respondenterna 

själva välja, då jag som utfört studien litat på att respondenterna själva infann platsen de valde 
                                                
29 Hedin, Anna, En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju (Reviderad 2011), 1996 

30 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund, 1997 

31 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4. uppl. edn, Studentlitteratur, Lund, 2010  
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som bekväm. Att få respondenterna bekväma och trygga i situationen de befann sig i, är något 

som ses positivt och ökar chansen för utvidgad nyansering och djup i svaren.32   

 

En av intervjuerna genomfördes över telefon eftersom respondenten ej hade möjlighet för en 

fysisk intervju. Just denna respondent ansågs vara viktig för min forskning då kunskapen och 

erfarenheten personen besatt sågs som en stor tillgång. Detta medför en risk genom att 

trovärdigheten i den insamlade data sjunker för den enskilda intervjun. Efter att all empiri 

analyserats håller intervjun som genomfördes över telefon god kvalité enligt min analys. 

Medveten om eventuella förluster anser jag materialet som mycket givande och därefter har 

jag valt att behålla intervjun i min forskning.  

 

Då intervjuerna spelats in, med ljudinspelare, har de viktigare delarna av intervjuerna 

transkriberats till text ordagrant, med undantag för första intervjun som helt transkriberades 

ordagrant. Med denna erfarenhet fokuserades resterande intervjuers transkriberingar endast 

till de relevanta delarna då transkribering av all text upplevdes irrelevant och tidskrävande. 

Dessa irrelevanta stycken markerades därefter med tidsmarkering och handling, utifall dessa 

delar skulle visa sig ha påverkan i denna studie. Detta arbetssätt är fortfarande tidskrävande 

men jag ansåg att det vara värt mödan, då jag upplever att analysering och tolkning av 

materialet underlättas då det finns i textformat. För att sammanställa, tydliggöra och framhäva 

det intressanta i materialet har materialet färgkodats beroende på textdelens ämne och tema.33 

För att stärka den data som samlats in har respondenterna låtits läsa det transkriberade 

materialet som använts, detta för att de ska känna igen sig och öppna upp möjligheter för 

tillägg om de anser att något viktigt förbisetts.34    

 

Urval 

För denna studie har ett strategiskt urval gjorts då studien fokuserar på att visa en viss grupps 

syn och upplevelse av musikundervisningen.35 För att vara säker på att de personer jag 

intervjuade skulle kunna ge ett svar på de frågor studien krävde svar på, arbetade jag 
                                                
32 Häger, Björn, Intervjuteknik, 1. uppl. edn, Liber, Stockholm. 2001 
33 Trost, 2010, s.147-156 

34 Hedin, 2011 

35 Trost, 2010, s.137-140 
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strategiskt med att intervjua personer som fyllde ett flertal krav för studien. Respondenterna 

har gemensamt att de gått i kommunal grundskola med musikundervisning åk 7-9, också att 

respondenterna arbetar med musik och infinner sig i musikbranschen eller att de utbildas för 

att bli en del av den. Respondenterna har gemensamt att de är, vid genomförandet av denna 

studie, mellan 20-30 år gamla/unga. Detta för att respondenterna ska ha så nära till den 

tidigare skolgången som möjligt.36 För att få ett så brett och noggrant urval har alla 

respondenter inom de tidigare nämnda samhörigheterna varit aktiva inom olika delar i 

musikbranschen.37   

 

Frågor under intervjun 

Intervjuerna som genomförts byggdes upp med en semistrukturerad metod där jag använt mig 

av grundläggande frågor som utgångspunkt för olika samtalsämnen. Därefter har 

respondenternas svar styrt vilka följdfrågor som ställts. Utgångsfrågorna formulerades som 

följande;  

•   Beskriv din relation till musiken och vad som fick dig att fastna för musik. 

•   Berätta hur en musiklektion såg ut under högstadietiden. 

•   Berätta om hur musikundervisningen påverkat ditt arbete som du arbetar med idag. 

•   Beskriv lärarens betydelse i ämnet. 

•   Vad kännetecknar en bra lärare? 

•   Berätta vad du tänker kring musik respektive musikundervisning. 

 

Etiska överväganden 

Då denna studie bygger på intervjuer av utomstående individer så följer studien fyra 

forskningsetiska principer som vetenskapsrådet tagit fram; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 38 

 

                                                
36 Ibid.  

37 Hedin, 2011 

38 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 

Stockholm, 2002 
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Respondenterna har innan intervjutillfällena blivit tydligt informerade kring forskningens 

syfte. De har även själva fått bestämma över sin egen medverkan och deras beslut har 

behandlats med största respekt. För att minimera dataförlusten till största förmåga har 

intervjuerna utefter respondenternas godkännande spelats in. Uppgifter om de medverkande 

har även behandlats med största respekt och kommer därför hållas hemliga. Den data som 

samlats in kommer endast användas i syfte för denna studie.39  

 

De citat som använts i texten har respondenterna själva fått godkänna, så inget missuppfattats. 

Då vissa citat skrivits om till mer korrekt och förståeligt språk har respondenterna själva fått 

godkänna korrigeringen.  

 

Fortsatt för konfidentialitetsprincipen har respondenterna anonymiserats för att inga 

utomstående personer skall kunna känna igen respondenterna och dess svar. Därför har 

respondenternas namn kodats om till R1, R2, R3, osv.40 

 

Presentation av respondenterna 

Då vissa respondenter önskat vara anonyma har en kort beskrivning gjorts av dem för att ha 

en så låg igenkänningsfaktor som möjligt.  

 

R1: Växte upp där en förälder spelade olika instrument som hobby, men fick upp intresset för 

musik själv i senare ålder där karriären tog fart efter deltagande i talangprogrammet Idol. R1 

har en stor kompetens inom musikbranschen då personen idag arbetar som låtskrivare, 

textförfattare och artist, samtidigt är R1 signad av ett majorbolag. Genre: Pop och Folkvisa.  

 

R2: Uppvuxen med musiken som funnits inom familjen och har haft ett intresse för musik 

sedan tidig ålder. Personen studerar idag ljud-och musikproduktion på högskola och arbetar 

extra på ett eventföretag. Genre: Pop och Rock. 

 

R3: Växte upp med musik inom familjen, ett äldre syskon hade ett starkt musikintresse. Idag 

arbetar R3 som textförfattare, låtskrivare, producent och artist. Personen släpper och 
                                                
39 Ibid. 

40 Trost, 2010, s.127,128 
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distribuerar sin musik själv och är inte signad till ett skivbolag.   

Genre: Hip Hop. 

 

R4: hade någorlunda kontakt med musik under tidig ålder, men det var inte förrän under 

gymnasiet som musiken fick ordentlig uppmärksamhet. R4 har också deltagit i 

talangprogrammet Idol och arbetar idag som låtskrivare och textförfattare åt flertalet stora 

artister. Genre: Pop 

 

R5: Har växt upp med en familj som varit starkt engagerad inom musik, där båda föräldrarna 

spelat instrument och uppmuntrat R5 till att prova musik. Vid tidig ålder tog musiken start 

och sedan har det fortsatt till att R5 idag kombinerar studier inom ljud- och musikproduktion 

på högskola, samtidigt som R5 arbetar som textförfattare och låtskrivare. Genre: Pop och 

klassisk musik.   

 

R6: Kombinerar att spela i band och studier på högskolenivå inom ljud- och musikproduktion. 

Under mitten av tonåren fick R6 upp ögonen för musik och därefter deltog personen i 

kulturskolas musikundervisning och spelade i band.   

Genre: Rock, Pop och Rockabilly. 
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Resultat och analys 

Då denna studie är av uppbyggd av en kvalitativ metod kan inte resultatet generaliseras eller 

ge en fullständig bild på något sätt. Men det finns ändå ett värde i empirin och resultatet, 

eftersom intervjupersonerna utgör en viktig del i musikindustrin och bidrar till det svenska 

musikundret på något sätt givit ett överensstämmande svar. Vilket bidrar till ett intressant 

resultat värt att uppmärksamma. 

 

Musik i uppväxten 

Under alla sex respondenters uppväxt hittas en stor del likheter. Den likhet som visas tydligast 

är att musik förekom redan i uppväxten, där de själva omedvetet introducerades för olika 

typer av musik och musikaliska upplevelser. Fem av sex respondenter beskriver att 

föräldrarna alternativt syskonen varit en stor källa till hur dom utvecklat deras musikintresse 

och vilken typ av musik de arbetar med idag. Exempelvis beskriver R3 hur hen i tidig ålder 

såg upp till sin storebrors musik och musiksmak.  

Man lyssnade bara på det som brorsan diggade men det var också så att man stod vid datorn med 

DC++ bredvid brorsan och så spelade han upp låtar och så fick man välja vilka som han skulle 

bränna ned på skivan. – R3  

Detta som R3 beskriver visar också alla respondenter genom att de sett upp till föräldrar eller 

syskons musikintressen och utvecklat sitt egna utefter dessa. Också beskriver R4 hur pappa i 

bilen lyssnade på kassettband med bl.a. Oasis, vilket R4 senare snappade upp och det gjorde 

att hen senare ville starta rockband och spela precis som Oasis gjorde. Just detta mönster syns 

tydligt hos varje respondent, att det som tidigt upplevs, återkommer och intresserar 

respondenterna på någon nivå idag. Det intresset för musik finns med dem än idag. 

Exempelvis så började R1 sin resa inom musiken genom att spela gitarr, detta gör hen även 

idag genom att hen skriver låtar på gitarr, sen kanske inte den slutliga versionen fokuserar på 

gitarrspelandet, men det finns ändå kvar där.  
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Dessa resultat kan liknas med hur det informella lärandet skett till störst del i uppväxten, alltså 

hur respondenterna omedvetet lärt sig bl.a. textförfattande genom att lyssna medvetet och 

omedvetet på musik. Eller som R2 beskriver hur hen under tidig ålder fick ett keyboard som 

användes lite till och från vilket R2 beskrev som roligt och på en viss nivå givande. Det 

omedvetna och oplanerade musikupplevelserna som respondenterna beskriver visar sig ligga 

till grund för vad de håller på med idag och som de anser hitta glädje i, det var även där fem 

av respondenterna hittade intresset för musik.  

 

Val av musik  

Valet av musik var något som alla respondenter diskuterade länge och med precision under 

intervjutillfällena, där många synvinklar och diskussioner skapades. Alla sex respondenter 

instämde med att de upplevde deras musikundervisning i grundskolan som mindre givande, 

mycket på grund av de låtval som läraren gjorde. De menar att musikundervisningen till stor 

del byggdes kring ett fåtal klassiska instrument som eleven skulle visa att den kunde behärska 

på en grundläggande nivå för att få ett godkänt betyg i ämnet musik.  

…det enda jag kommer ihåg är den där jävla basgången med fyra ackord som han skrev upp på 

tavlan och visade liksom vart på halsen man skulle trycka och sätta fingret och sen så var det 

klart. Det gjorde vi under en termin. - R1 

Fem av sex respondenter upplevde att det var läraren som bestämde över undervisningens 

moment och uppgifter. R4 menar att eleverna inte hade möjlighet att själva få påverka valet 

av uppgifter och låtar som de skulle spela till. Dessa situationer som respondenterna beskriver 

kan översättas till en undervisning som styrts av formellt lärande. På grund av att läraren 

tidigt planerat lektionen och styrde över vilka övningar respektive mål som skulle genomföras 

och avklaras. Respondenternas beskrivning visar också en saknad av informellt lärande, där 

de själva fick vara med och påverka deras lärande situationer. 

 

Valet av vilka låtar som undervisningen skulle byggas kring såg fem av sex respondenter som 

en enkel lösning till att öka ungdomars intresse för musikundervisningen och se den som mer 

spännande och givande. R2 beskriver skillnaden mellan kulturskolans musikundervisning där 

eleven/eleverna själv fick välja vilka låtar som lärandet skulle fokusera kring jämfört med 

skolans musikundervisning där läraren enligt respondenterna själv bestämde vilka låtar som 

skulle ingå i undervisningen, vilket var enligt eleverna helt meningslösa och ointressanta låtar. 

Denna upplevelse delar även R6 som menar att undervisningen blir rolig så blir den 
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automatiskt givande och eleverna känner sig motiverade. Majoriteten av respondenterna 

menade just att implementera elevers egna musikstilar och favoritlåtar enkelt skulle kunna 

bidra med glädje och motivation.  

…inte bara massa gamla rocklåtar. Nu idag är ju musiken så himla bred och stor… Ta in lite 

EDM i klassrummen, de är ju hur populärt som helst bland ungdomar. Ta fram Logic Pro på 

lektionerna och lär dem hur man gör en kick och hur man gör en synthgång!? Det är viktigt att få 

med den sidan också. - R1 

R3 håller till visso med om detta men ser inte hela lösningen i att eleverna själva får påverka 

låtvalen. R3 menar att låta eleverna påverka vilka låtar de kommer beröra inom ämnet inte 

räcker för att de ska uppleva ämnet som roligt och motiverande till att vilja lära sig mera. Det 

krävs att varje individ i klassrummet blir sedd och hörd av läraren. Hen menar att varje 

individ är unik och har sina egna intressen och det är dessa intressen som lärandet bör 

inkludera för att eleverna ska känna motivation och glädje inom ämnet musik. R3 menar att 

eleven själv måste få vara med och bestämma över utformning och framställandet av 

uppgifterna, samtidigt som i låtvalen.  

 

R1 menar vidare att alla människor har olika musiksmak, vilket är något spännande och 

viktigt som skolan samt läraren måste respektera och ta tillvara på för att öka elevernas 

delaktighet och intresse för musik. R1 menar att dessa med en liknande musiksmak skulle 

exempelvis kunna arbeta ihop för en mera effektiv och givande undervisning. Detta byggs på 

av R6 som menar att uppgifter inom exempelvis musikteori kan av en grupp som ex. lyssnar 

mycket på EDM, lösas genom att rita i MIDI format i ett DAW med en mjukvara synthesizer, 

samtidigt som en annan grupp som ex. föredrar klassisk musik får framföra uppgiften på ett 

akustiskt piano. Båda grupperna löser uppgiften men de löser den utifrån sina egna villkor. 

Detta som R6 berättar visar på ett formellt lärande med informella drag, vilket Folkestad 

beskriver där det formella- respektive informella lärandet idag bäst fungerar ihop med 

varandra när de samspelar.41  

 

R3 tillsammans med de andra respondenterna påpekar att musik och den bransch musiken 

bygger är så oerhört bred samtidigt som den är djup. Respondenterna menar att det är något 

som musikundervisningen borde ta tillvara på för att visa eleverna att musik inte bara handlar 

om att exempelvis spela fyra ackord på en bas eller en gitarr.  
                                                
41 Folkestad, 2006  
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Presentera lite historik, presentera moderniseringen, inte bara spela, mycket av musik handlar 

även om branschen, hur fungerar den? vad finns mer?... För ungdomar handlar det mera om att 

presentera olika möjligheter för vad de kan syssla med, istället för att försöka leda dem in i att 

gilla något. - R3 

Just att presentera den bredd musikbranschen innehar anser alla respondenter kan leda till att 

flera elever får upp ögonen för musik. Då R6 menar att alla elever inte har intresset för att 

spela gitarr, utan vissa kanske har ett outforskat intresse inom mixerbord och 

inspelningsteknik som väntar på att bli upptäckt.  

 

Vad som kännetecknar en bra lärare 

Respondenterna är överens om vad en bra lärare ska känneteckna. R1, R3 och R4 beskriver 

hur en lärare ska kunna inspirera och få elever att våga uttrycka sig estetiskt, men även att 

inspirera till en djupare syn på musiken. Respondenterna är samtidigt överens om att en bra 

lärare har förmågan att inspirera och låta eleverna själva få en chans att göra ämnet musik till 

något roligt och givande. 

En musiklärare som ger mer plats till elevernas musikidéer och strävan kring kultur överlag, tror 

jag är mycket mer gynnsamt och kan resultera i mycket mer produktiva musikelever liksom. Så 

en lärare som lyssnar mera och försöker förverkliga ett uttryck och hjälpa till istället för att 

förverkliga kursplanens uttryck. - R3 

Just att eleverna själva ska få möjligheten att vara delaktiga i planering och lärandet genom att 

själva få välja ämne utifrån vad de själva anser vara roligt och givande, styrker och visar 

samtidigt teorin kring det formella lärandet tillsammans med det informella lärandet. Just 

vikten av det informella lärandet. Vilket är den del där eleven får stort inflytande och 

möjlighet till att påverka.  

 

Läraren beskrivs av alla respondenter som en stor faktor kring hur de upplevde och minns 

musikundervisningen. Alla sex respondenter ansåg att den musikundervisning de själva fick 

inte bidragit till något användbart för deras karriär inom musiken. R2 beskrev hur hen och 

kompisarna gick på lektionerna enbart för att få ett betyg i ämnet. Vidare beskriver fyra av sex 

respondenter hur deras egna höga musikaliska kunskap inte sågs och respekterades av läraren, 

utan dom fick i de flesta fall liknande uppgifter som elever med låga förkunskaper inom 

musik. R2 jämför detta med hur elever som hade goda kunskaper och var duktiga inom ämnet 
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matematik tilldelades svårare uppgifter utefter deras kunskap. Men inom musikämnet så fick 

alla samma uppgifter oavsett vilken kunskapsnivå eleverna låg på.  

Det är egentligen det som är det tråkigaste med musiklektioner i grundskolan över huvud taget, 

att alla ligger på så olika nivå inom musikalitet. Så det kan göra att många slutar spela tror jag, 

för att de inte får några utmaningar. -R2   

Alla respondenterna ser positivt på en lärare som har förmågan att blanda formellt lärande 

med informellt lärande. R3 och R6 menar att ett formellt lärande som utgångspunkt i skolan 

överlag behövs för att lektionerna fortfarande ska ha någon form av struktur. Men i det 

formella ska det finnas en stor del informellt lärande inblandat. Detta för att eleven själv ska 

känna att den uppmärksammas och får välja lite över hur uppgifterna ser ut och genomförs. 

Vilket leder till att eleverna får motivation och vilja till att uttrycka sig kreativt menar R1.  

 

Gruppens storlek och dess betydelse 

Alla respondenter hävdar att musikundervisning som sker i mindre grupper är betydligt mera 

givande än om den sker i stora grupper. Detta är även något som syns i ämnesrapporten i 

musik från 2013 där majoriteten av lärarna ser positivt till undervisning i mindre grupper.42 

Mer om det kommer redovisas i diskussionsavsnittet. Samtidigt kan en parallell visas mellan 

musikundervisning i mindre grupper och lyckat informellt lärande. Då det informella lärandet 

och implementeringen av elevernas egna musikupplevelser utanför skolan kräver att elevernas 

åsikter blir hörda och respekterade av läraren. Just att bli hörd och respekterad som elev 

beskriver R4 vikten av. R4 menar också att det ligger till grund för att individen ska våga ta 

plats och kunna uttrycka sig musikaliskt, vilket musik till stor del handlar om. Fyra av sex 

respondenter beskriver en stor problematik med stora grupper i den åldern eleverna befinner 

sig i. R4 beskriver åldern under högstadiet som ängslig och brutal och hur det var totalt kaos 

där suddgummin flög och folk skrek. Detta beskriver även R1 men som samtidigt ser en 

möjlighet på hur problemet kan bemötas.  

Att försöka sätta ungdomar på en plats och säga att de ska göra en sak är ju… Man blir liksom 

rebellisk direkt som ungdom. Jag vill inte göra det här, Jag vill inte sitta här. Då kanske man 

måste finna vägar ur klassrummet, man skulle exempelvis kunna gå på en konsert av något 

slag!? …Ta med dem på nära håll där det händer och sen så efter det studiebesöket/konserten så 

                                                
42 Musik i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2013, Skolverket ; Fritze 

[distributör], Stockholm, 2015 
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tar man med den tillbaka in i klassrummet för då har man något som man kan sätta tänderna i. - 

R1 

Just byta miljö i undervisningen emellanåt ser alla respondenter som nyttigt utifrån sin egna 

kunskap och upplevelse. Mer än hälften av respondenterna menar att utforska nya miljöer 

öppnar nya intressen hos människor.   
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Diskussion 

Syftet med detta avsnitt är att sammankoppla resultat och teori med tidigare forskning som 

beskrivs tidigare i rapporten, här diskuteras likheter och olikheter med tidigare studier. 

Dessutom besvaras och diskuteras forskningsfrågorna och syftet i detta avsnitt.   

Resultatet visar tydligt att majoriteten av respondenterna i denna studie utvecklat ett intresse 

för musiken under sina yngre år, där de till stor del upplevde lärandet som ett informellt 

lärandesätt. Den musik som förekom under uppväxten visar alla respondenterna på någon nivå 

fortfarande ha betydelse för deras nuvarande musikintressen. Detta resultat har likheter med 

Karin Elfversson och Kristina Elfversson’s studie, där de beskriver att speciellt föräldrarna 

under barnens uppväxt har en stor roll kring barnens senare intressen och dess motivation till 

att fortsätta med musik.43 En annan likhet med detta visar en intressant studie gjord inom 

socialt arbete där alkoholvanor hos ungdomar i högstadiet undersöktes. Resultatet visar att 

vanorna varierade från skola till skola, men det som i slutändan visade sig ha störst betydelse 

var föräldrarnas alkoholvanor som visade sig avspegla deras barns alkoholvanor. Även om 

studien visar att kompisars alkoholvanor också har stor betydelse är det alltså så att föräldrar 

med alkoholproblem oftare har barn med dåliga alkoholvanor, och föräldrar med bra 

alkoholvanor oftare har barn med bra alkoholvanor.44 Det intressanta som framkommer av 

detta är hur stor betydelse föräldrar och äldre syskon kan ha gällande vad barn tar med sig 

från uppväxten och utvecklar ett intresse för. Detta resultat av vilken roll uppväxten haft i 

utvecklandet av ett musikintresse talar även för Lucy Greens Hypotes om att unga musiker 

som till största del lärt sig genom informella lärande processer har större chans att fortsätta 

arbeta med musik.45 Detta talar dock emot den studie som Sloboda, Davisson, Howe och 

Moore gjort, där deras resultat visar på att musiker som upplevt formellt lärande till störst del 

                                                
43 Elfversson & Elfversson, 2008 

44 Carlson, Per, Ungdomars berusningsdrickande – social stratifiering och kollektiva dryckeskulturer. European 

Journal Of Social Work, 2016 
45 Green, 2001, s.66 
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har varit mer framgångsrika.46 Varför denna studie skiljer sig från resterande kan bero på att 

tankesättet kring formellt- och informellt lärande förändrats sedan 1996 då studien 

publicerades. Denna utveckling kring det informella lärandet är något som syns när 

ämnesrapporterna i musik från 200347 respektive 201348 jämförs.  

Resultatet tillsammans med den tidigare forskningen visar att musikundervisningen i skolan 

ska fokusera på att bemöta dessa elever som redan utvecklat intresse för musik med att 

vidareutveckla och bibehålla det intresse som ungdomar redan utvecklat. Även bemöta 

eleverna med inlärningsprocesser som de tidigare är bekanta med vilket studier av både 

Stålhammar49, Bergman50 och Ämnesrapporten i musik från 201351 visar på. Samtidigt tycks 

det inte vara för sent att utveckla intresse inom musik, då precis som ämnesrapporten ifrån 

2003 visar att musik förekommer i alla människors vardag, men på olika nivå.52 Det betyder 

att skolan och dess lärandeprocesser, tar hänsyn till elevers egna intressen inom musik, samt 

vad de anser som roligt och spännande. Ett exempel som resultatet visar på är att eleverna 

själva får delta i planering och genomförande vilket genererar ett större intresse och 

medvetenhet. Detta kan leda till att lärandeprocessen skapar motivation till att vilja lära sig 

och att eleverna utvecklar ett intresse. Resultatet tillsammans med Tommy Strandbergs 

studie53 visar även att uppgifter utifrån elevers intressen i musikundervisningen enkelt kan 

uppfylla kursplanens mål och förhållningar för att eleverna ska få ett godkänt.  

Den problematik som Åsa Bergman54 påpekar med att vissa elever har lättare att klara av 

undervisningen på grund av deras tidigare erfarenheter inom musik delas inte helt av 
                                                
46 Sloboda, Davisson, Howe, Moore, 1996 

47 Sandberg, Ralf, Heiling, Gunnar & Modin, Christer, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): 

musik, Skolverket, Stockholm, 2005 
48 Musik i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2013, Skolverket ; Fritze 

[distributör], Stockholm, 2015 

49 Stålhammar, 2004, s.104 

50 Bergman, 2009 

51 Musik i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2013, Skolverket ; Fritze 

[distributör], Stockholm, 2015 

52 Sandberg, Ralf, Heiling, Gunnar & Modin, Christer, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

(NU-03): musik, Skolverket, Stockholm, 2005 

53 Strandberg, 2007 

54 Bergman, 2009 
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resultatet. Det visar precis som Strandberg55 påpekar; att alla individer har olika 

förutsättningar och att dessa förutsättningar kan lösas genom att individer med olika intressen 

får olika uppgifter formade efter dem själva och deras förkunskaper inom musik, vilket stödjs 

av respondenternas svar. Resultatet som kan styrkas av Strandberg studie, handlar om att 

elever utifrån sig själva ska med stöd från läraren hitta sitt intresse inom musik, istället för att 

läraren utifrån sitt egna intresse och sin kunskap ska vägleda eleven till att hitta glädje och 

intresse för musik.56  

Man ska sätta upp målen långt innan och förbereda sig som lärare, och sedan forma dessa mål 

med ungdomarna. Man ska fråga dem “vad vill ni göra?” istället för att läraren själv bestämmer 

att eleverna ska lära sig en fyra-ackords basgång och säga; ”gör det här så är ni klara.” Istället 

fråga; “Vad är ni intresserade av?” Man skulle exempelvis kunna göra en houselåt tillsammans, 

där eleverna med läraren skriver och producerar den själva… Då måste man exempelvis ha 

kunskap om låtskrivande och det är inte alla som har, men då får man uppleva det… Det behöver 

inte vara någon typ av sång eller så, det kan bara vara en låt liksom… En tafflig låt, det spelar 

ingen roll… Om alla nu kommer över ens om det. Men man ska komma ihåg att det finns olika 

viljor i klassen. - R1 

Men detta kräver samtidigt att lärarna har kunskap och valmöjligheter inom det breda 

musikämnet. Ämnesrapporten i musik från 2013 visar en positiv utveckling i och med att de 

flesta lärarna ser positivt på att vidareutveckla sig inom moderna områden som exempelvis 

digital teknik och inspelningsteknik.57  

Gruppens storlek i undervisningen visar ämnesrapporten i musik från 2013 att lärarna ser 

positivt på.58 Detta utvecklas av respondenterna som visar att mindre grupper bidrar till ett 

lugnare arbetsklimat, där läraren enkelt har möjlighet att anpassa undervisningen till elevers 

egna intressen och musikupplevelser. Vilket leder till att eleverna lättare skapar ett intresse för 

musik och får motivation. Även den bråkiga åldern som flera respondenter beskriver som ett 

problem kan till en viss nivå motverkas genom undervisning i mindre grupper, menar samma 

respondenter. De menar att grupper i mindre storlek bidrar till att läraren enklare kan se varje 

elevs behov och dessa elever får en större möjlighet att våga uttrycka sig estetiskt.  

                                                
55 Strandberg, 2007 

56 Ibid. 

57 Musik i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2013, Skolverket ; Fritze 

[distributör], Stockholm, 2015 

58 Ibid. 
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Som den tidigare forskningen visar kring det svenska musikundret handlar det till största del 

om svensk musikexport och dess upphovsrättsliga intäkter. Dessa intäkter görs ifrån 

låtskrivare, producenter och textförfattare bland annat.59 Om en parallell då dras till 

musikundervisningen som mest uppmuntrade till att spela instrument, och inte fokuserade på 

exempelvis låtskrivande, textförfattande och producerande så kan ett samband inte direkt 

visas. Värt att nämna pekar tidigare forskning på att den svenska musikens ton är unik då den 

byggts upp av visor och upplevelser som berört oss redan vid tidig ålder och har där fastnat 

hos svenskar. Dock är det svårt att säga om musikundervisningen berört detta men något som 

skiljer Sverige från andra länder är att musikundervisning är obligatoriskt från åk 1-9,60 

samtidigt som Sverige tidigt skapade utbildningsmöjligheter inom musik. Just 

utbildningsmöjligheterna Sverige besitter visar den studie som Daniel Fagerudd och Linus 

Nordström gjort. Flertalet respondenter beskriver deras undervisning inom kulturskolan som 

en givande utvecklingsperiod i deras uppväxt. Mycket på grund av att de själva som elever 

fick möjligheten att bestämma över lektionernas innehåll i form av exempelvis låtval. Denna 

undervisningstyp visar respondenterna i resultatet som mycket motiverande. Trots detta talar 

resultatet emot att musikundervisningen i grundskolan åk 7-9 bidragit till den svenska 

musikexportens framgångar då alla respondenterna beskrev musikundervisningen som mindre 

givande och de ansåg att undervisningen inte bidragit till något nyttigt för deras karriär inom 

musikbranschen.  

Avslutningsvis vill jag knyta ihop denna studie med att besvara titeln utifrån vad som 

framkommit i denna studie. ”Det svenska musikundret, trots musikundervisning i åk 7-9.”.  

                                                
59 Musiksverige – Exportstrategi 2015/2016 

60 Musik i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2013, Skolverket ; Fritze 

[distributör], Stockholm, 2015, s.44 
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