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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare inom grundskolans tidigare år använder sig 

av musik i undervisningen. Jag vill även undersöka på vilka olika sätt de använder sig av 

musiken och till vilka syften. Undersökningen bygger på nio kvalitativa intervjuer med både 

klasslärare och musiklärare. Lärarna är verksamma på sju skolor på två olika orter.  

 

Jag har funnit att resultatet från den empiriska undersökningen till stor del stämmer överens 

med den litteratur som finns inom ämnet. Resultatet visar att musiken används på olika sätt av 

lärarna i undersökningen. Den används både integrerat med andra ämnen och för att bidra till 

sammanhållning och trygghet i en grupp. Många av lärarna anser även att musiklyssning kan 

skapa olika stämningar och ett lugn som påverkar eleverna i positiv bemärkelse. Enligt 

undersökningen leder musiken till glädje, lugn och koncentration hos eleverna. Dock menar 

några lärare att det finns nackdelar med musik i undervisningen eftersom det inte passar alla 

elever. 

 

Lärare upplever vissa svårigheter i användandet av musik då de har alltför stora elevgrupper 

och en ljudnivå som är skadlig för hörseln. Framför allt klasslärarna upplever sin egen 

bristande kompetens inom musikämnet som en svårighet. Dock visar undersökningen att 

samtliga lärare upplever att de positiva möjligheterna med arbetet överväger svårigheterna.  
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1. Inledning 
Detta arbete tar sin utgångspunkt i det intresse för musik som har funnits hos mig sedan jag 

var barn. Jag har i många år spelat piano och fått tillfälle att musicera med sång och spel i 

olika sammanhang genom åren. Några av dessa har varit tillsammans med barn, både på 

skolor och i andra verksamheter. Att få arbeta med barn och musik tycker jag är givande och 

roligt på många sätt. Det var också här som mitt intresse för läraryrket väcktes.   

 

Jag läste mina två första år av utbildningen på Lärarhögskolan i Stockholm. Under den tiden 

fick jag möjlighet att läsa 40 poäng i musik. Kursen handlade delvis om musikämnet men 

fokus låg ändå på hur musiken kan användas integrerat med andra ämnen. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning möttes jag dock av en viss skeptisk inställning till mitt val av 

musik som ämne. En del tyckte i och för sig det lät spännande men de använde sig inte själva 

av musik i någon större utsträckning. Några var mer intresserade av vilka andra ämnen jag 

hade läst eller vilka jag hade tänkt läsa i framtiden. Jag saknade förebilder, lärare som 

verkligen arbetade på det sätt jag önskade göra.  

 

Jederlund (2002), liksom Jernström och Lindberg (1995), menar att barn i skolan får många 

möjligheter att uttrycka sig verbalt medan deras ofta naturliga uttryck i musik, rörelse och bild 

inte prioriteras. Skolan har en uppdelad struktur och en tidsbrist som kan göra det svårt att låta 

undervisningen vara kreativ. Enligt min erfarenhet från olika skolor finns det en sanning i 

detta påstående. Författarna talar om flera kreativa uttryck men jag har valt att i det här arbetet 

koncentrera mig enbart på musiken. Jag såg möjligheten att undersöka hur musiken används 

ute i skolans verklighet. Detta både för min egen skull och för att öka den allmänna 

medvetenheten om musiken i skolan. Jag tror att många lärare skulle använda sig mer av 

musik i undervisningen om de hade kunskap om vilka möjligheter som finns däri.  

 

2. Syfte 
Mitt syfte är att genom den här uppsatsen tillägna mig kunskap om vilken roll musiken har i 

skolan. Inom skolans år 1-3 förekommer musik både som musikämne och integrerat med 

andra ämnen. Mitt mål är att få inblick i lärares olika sätt att arbeta med musik inom dessa 

skolår samt att undersöka hur de ser på musikämnets samverkan med övriga skolämnen. Jag 

vill även undersöka vilka motiv som ligger bakom detta arbetssätt.  
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Det är min förhoppning att arbetet kan inspirera både blivande och nu verksamma lärare till 

att arbeta på ett nytt sätt, samt att kunna se musiken som ett av många redskap i skolans 

undervisning.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

• Hur kan musiken användas i undervisningen? 

• Vilka former av samarbete mellan klasslärare och musiklärare förekommer i 

skolan?   

• Vilka möjligheter och svårigheter upplever klasslärare och musiklärare i sitt 

arbete med musik i skolan? 
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3. Litteraturgenomgång 

 

3.1 Definition av musikbegreppet 
Musiken har existerat så länge det har funnits människor på jorden och det finns många 

åsikter om, och förklaringar av, vad musik egentligen är. Ett gemensamt drag finns ändå som 

förklarar musik som en ordlös kommunikation, ett av människans språk. Musiken är något 

utöver det verbala språket (Jederlund, 2002; Sundin, 1995; Jernström & Linberg 1995). Det 

icke-verbala språket, t.ex. kroppsspråk och bild- och musikspråk, behöver dock inte ersätta 

det verbala utan kan istället komplettera det. Musikspråket kan uttrycka så mycket med ljud, 

tonfall, rörelser och tempo som verkar som ett komplement till det verbala språket (Jederlund, 

2002). 

 

För att definiera musikbegreppet brukar vi i västvärlden dela in musiken i tre beståndsdelar 

som all musik är uppbyggd och består av. Dessa tre är enligt Jederlund (2002) rörelse, ljud 

och puls. Han hävdar dock att musik är så mycket mer än dessa tre beståndsdelar och lägger 

därför till att den även är ett personligt uttryck och intryck. Dessutom menar han att musik 

också innefattar rytmiska ljud, toner, känslor och språk. Ofta ses dock musiken i stället som 

en produkt där den värderas som bra eller dåligt, rent eller falskt. När även skolan har den 

synen på musik förlorar många elever chansen att använda sig av musiken och så borde det 

inte vara. Om skolan värderar barns musikaliska uttryck som bra eller dåligt finns risken att 

de blir hämmande i sin kommunikation och helt tappar lusten att uttrycka sig musikaliskt.  

 

Bjørkvold (1991) menar att i andra kulturer än vår västerländska, t.ex. den Afrikanska, finns 

en större helhetssyn på musikbegreppet. Rörelse och sång är ett och det Afrikanska 

musikbegreppet ”ngoma” innefattar även betydelser som fest, att dansa och trumma. Detta 

tankesätt menar författaren ligger närmare barnets eftersom även de upplever musik i olika 

uttrycksformer där både sång och rörelser är ett.  

3.2 Musikämnets historik 
 

3.2.1 Musiken från det antika Grekland till Upplysningstid 

Musiken som undervisningsämne har en relativt lång historia. I antikens Grekland hade man 

en syn på att musiken, själen och kosmos hörde ihop. Pythagoras (ca 570 f Kr) var den som 
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upptäckte att matematiken var viktig för människans förståelse av verkligheten. Han såg även 

sambandet mellan matematik och musik och ansåg att musiken kunde hjälpa människan att 

förstå världen och kosmos. Denna insikt gjorde att musiken fick en självklar del i 

undervisning och fostran av barn och ungdomar. Musiken hade också två funktioner, dels var 

den en hjälp för att tillägna sig kunskap och dels hade den funktionen av ett 

upplevelsefenomen (Varkøy, 1996).  

 

Efter Pythagoras följer Platon och Aristoteles som båda ger musiken en framträdande roll i 

undervisning och fostran. Dock fokuserar Platon mer på musikens fostrande aspekt medan 

Aristoteles syn på musiken är både som en källa till glädje och lust, karaktärsdanande samt 

som en andlig aktivitet (ibid). 

 

Allt eftersom musiken utvecklades kom den att bli några få förunnade. Musikaliska yttringar 

förekom oftast i den kristna kyrkan och musiken blev något som skulle utformas på ett visst 

sätt, efter vissa regler (Uddholm, 1993). Psalmerna sågs under medeltiden som ett 

pedagogiskt hjälpmedel där texterna var de viktiga i spridningen av evangeliet och det var i 

kyrkan som musiken utövades praktiskt. Det teoretiska musikstuderandet däremot, hade en 

plats som akademiskt ämne bland de sju fria konsterna; musik, grammatik, dialektik, retorik, 

aritmetik, geometri och astronomi. Dessa studier ansågs vägledande mot filosofin som var en 

betydelsefull kunskap under den här tiden (Varkøy, 1996). 

 

Med renässansen och upplysningstiden (ca 1450-1700) kom synen på att det var en fin 

uppfostran att låta barnen få kunskap i både spel, dans och måleri. Detta gällde framför allt de 

rika i samhället som hade möjlighet att låta professionella lärare undervisa deras barn 

(Sundin, 1995). Med upplysningstiden kom också Rousseau och hans banbrytande tankar 

inom musikpedagogiken. Han satte barnet i centrum och poängterade vikten av upplevelser 

och elevaktivitet med mer praktiskt musicerande för barnen (Varkøy, 1996).  

 

3.2.2 Musikämnets utveckling i Sverige under 1800-1900-tal  

Även om synen på musik och barn förändrades var det långt ifrån en självklarhet att alla barn 

skulle undervisas i musik. Det kom att dröja in på 1800-talet innan de tankarna började 

omsättas i praktiken. Då talade man om de skapande krafterna hos varje individ, men inom 

den traditionella musikpedagogiken såg det dock annorlunda ut. De yngsta barnen fick inte ta 
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del av musikundervisningen i skolan och dessutom var musikämnet ofta det minst omtyckta 

(Sundin, 1995).  

 

Musikämnet har ändå en lång historia i vårt land eftersom det skrevs in i skolordningen redan 

år 1571. Då var dock ämnet begränsat till enbart kyrkosång (Elsner, 2000). Kyrkosången stod 

på schemat ända fram till 1878 och som sång fram till 1955. Ända in på 1900-talet påverkades 

musikämnet till stor del av att skolan var starkt kopplad till kyrkan. Musikämnet var religiöst 

legitimerat och skulle förmedla vissa betydelsefulla värden. I folkskolan (ca 1840-1950) var 

musikämnets främsta uppgift att förmedla de kristna värdena och förstärka den kristna tron 

(Varkøy, 1996). 

 

I och med grundskolans införande och läroplanen Lgr 62 fick musikämnet en annan 

inriktning. Nu ansågs ämnet som viktigt för individens utveckling och det handlade om 

personliga musikupplevelser, praktiskt musicerande och om att elevernas fantasi och 

skaparlust skulle tas tillvara. Läroplanen betonade också musikundervisningens betydelse för 

t.ex. förståelse i andra ämnen. Även nästa läroplan, Lgr 69, förespråkade ett mer 

individualiserat och elevaktivt arbetssätt även inom musikämnet. Sångrepertoaren utökades 

till att inte bara omfatta Svenska folkvisor utan även musik från olika delar av världen. Denna 

läroplan gällde i drygt tio år då Lgr 80 tog över. Med den läroplanen kom en större fokusering 

på arbetsformer och arbetssätt och för musikämnets del innebar det att inte bara elevernas 

musikaliska förmåga skulle utvecklas utan även deras personliga och sociala utveckling skulle 

stimuleras. Utöver detta betonades också ett kritiskt tänkande i förhållande till musik (ibid). 

  

Den nu gällande läroplanen, Lpo 94, fokuserar mycket på kunskapsbegreppet och att skolan 

måste ge utrymme för olika kunskapsformer.  

 
Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 22). 

 

Varkøy (1996) menar att musikämnet utifrån dessa kunskapsformer har ett klarare mål än i 

tidigare läroplaner och att de målen utgår från begreppen musicerande, musiklyssnande, 

musikkunnande och musikskapande. Det betonas också att individen ska kunna reflektera 

över sin personliga förtrogenhet i musikverksamheten. Enligt författaren har musikämnet 
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genom Lpo 94 gått från att ha varit enbart ett fritidsintresse och ett stöd för andra ämnen, till 

att nu ha fått ett eget värde.  

 

3.3 Barns musikaliska utveckling 
Musiken finns naturligt i ett barns liv ändå från födseln. Genom nya forskningsmetoder kan 

man visa på att musiken har betydelse för barnet redan innan det föds. Fostret upplever och 

känner hela tiden av rörelser, ljud och rytmiska vibrationer (Jederlund, 2002). Bjørkvold 

(1991) menar att de här delarna, som handlar om att känna rörelser, ljud och rytmer, finns i 

människans sinnesorgan, även innan vi föds. Vidare menar Jederlund (2002) att det hela tiden 

krävs upplevelser för att en utveckling ska ske och dessa upplevelser hos fostret är viktiga för 

bl.a. hjärnans tillväxt.   

 

Enligt Sundin (1995) har ett nyfött barn ett upplevelsesystem som består av olika musikaliska 

termer som kroppskontakt, puls, vibrationer, tonhöjdsskillnader mm. Barn dras till, och blir 

lugnade av, ljud som påminner om hjärtats rytm. Ljud som håller en jämn puls kan vara 

sövande och t.o.m. få små barn att sluta gråta. Forskning visar dock att detta avtar efter ett 

halvår och övergår till en större uppmärksamhet inför olika ljud vilket resulterar i att barnet 

visar glädje när det hör det. Det är här som barnet börjar kunna skilja på vad som är musik 

och vad som är andra ljud. Allt eftersom barnet växer utvecklar det också ett stort 

rörelsemönster till musik.  

 

Föräldrar sätter ofta rytmiska och spontana toner till de rörelser man gör med barnet. Detta är 

grunden i babysång som gör att barnet börjar känna igen toner och följa med i sånglekar. 

Sången, dock inte den ”vuxna” sången utan barnets spontana, kommer före barnets 

talutveckling (Jederlund, 2002). Sundin (1995) menar dock att man inte ska skilja på tal och 

sång eftersom de för barnet hela tiden går in i varandra. Förskolebarn använder sången i olika 

aktiviteter, de sjunger om det de gör och de sätter toner på det de säger eller ropar. Enligt 

Jederlund (2002) blir barnets spontana sång ett uttryck för en känsla eller något som förstärker 

exempelvis en lek.  

 

Bjørkvold (1991) delar in barns spontansång i tre olika former. Den tidigaste formen av 

spontansång kallas flytande/amorf sång. Den är inte på något vis lik det vi traditionellt kallar 

för sång utan den utvecklas ur det tidiga jollret och röstlekarna. De andra formerna kallar 
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författaren för formelsång och färdigsång. Den sistnämnda är den som mest liknar den 

traditionella sången rent musikalsikt och barnen använder sig då av sånger som redan finns 

och som de kan. De kan också börja sjunga med i de vuxnas färdiga sånger tidigare än vad 

man ofta tror. Formelsången däremot beskriver författaren som ett sätt att kommunicera. Det 

är framför allt i två- treårsåldern, i situationer där barn börjar leka med andra barn, som denna 

kommunikativa formelsång visar sig. Enligt Jederlund (2002) uppfattas inte den här 

formelsången som sång av barnen själva. I stället fungerar den som koder eller signaler i 

barnens lekar.  

 

Allt eftersom barnet blir äldre utvecklas färdigsångerna och barnet improviserar ibland, både 

med toner och text, för att bilda något eget (Bjørkvold, 1991). De här sångerna kan också ha 

ett socialt syfte då de ger barnet en känsla av sammanhållning med t.ex. föräldrarna. I sången 

får barnet även möjlighet att leka med orden och rytmerna vilket hjälper dem i att utveckla 

språket och förståelsen av en text (Jederlund, 2002).  

 

Barn i olika åldrar har alla en förmåga att uttrycka sig med hjälp av estetiska former som t.ex. 

musik. De är kreativa och skapande och behöver få uttryck för detta även i skolan. Därför är 

det viktigt att även barn i skolåldern får tillfälle att uttrycka sig på dessa sätt och inte blir 

hämmade av skolans strukturerade form (Bjørkvold, 1991).   

 

3.4 Musik i skolan 
Inom förskolan, och även till viss del inom grundskolans tidigare år, får barnen ofta möjlighet 

att möta olika uttrycksformer som bild, musik och dans (Hjort, 2001). Sundin (1995) menar 

också att alla förskoleaktiviteter i stort sett har samma status och därför förekommer oftare 

och mer naturligt i den verksamheten. Annat är det inom grundskolan där han menar att 

musiken ofta är skild från den övriga undervisningen och endast förekommer någon enstaka 

gång i veckan. Dessutom sköts det av ”experterna ” i ämnet – musiklärarna. Enligt Bjørkvold 

(1991) innebär övergången från förskolan till skolan att helhetsbilden i lärandet delvis går 

förlorad. Kopplingen mellan det kroppsliga och själsliga samt mellan fantasi och förnuft bryts 

till viss del vid inträdet till skolans värld.  

 

Sundin (1995) menar vidare att musiken ytterst sällan blir ett komplement till övriga ämnen. 

Detta trots att det är nödvändigt för att eleverna ska få uppleva helheten i lärandet. 
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Traditionellt sett har musiken spelat en viktigare roll inom förskolan än i grundskolan, även 

på lärarutbildningarna. Det finns visserligen möjligheter för musikintresserade lärarstudenter 

att låta musik ingå som en del i sin utbildning med då får de prioritera bort något annat ämne i 

stället.  

 

I en undersökning som Grahn Stenbäck (1995) gjort kring skolans musikundervisning visade 

det sig att integrering med andra ämnen inte förekommer i så stor utsträckning. I de fall de gör 

det är det klasslärare som, oftare än musiklärare, brukar integrera musiken och andra ämnen 

med varandra. Att låta ämnena svenska och musik samverka är då det vanligaste i de tidigare 

åren, medan samverkan i engelska och musik är vanligare i de senare.  

 

Jag kan i litteraturen urskilja två olika syften med att integrera musiken i skolans övriga 

undervisning. Dels handlar det om ett socialt syfte där musikens roll i skapandet av trygghet 

och samhörighet ses som betydelsefullt. Dels handlar det också om ett kunskapsmässigt syfte 

där man integrerar musiken med andra ämnesområden för att på så sätt uppnå större kunskap 

och förståelse. Detta understryker Varkøy (1996) då han menar att musiken ofta kommer in i 

skolan både som ett medel för lärande och som socialisation. Även Jernström och Lindberg 

(1995) förklarar att musiken kan ha olika syften. Den kan fungera som ett redskap i barnets 

sociala fostran genom att uppfattningen om det egna jaget stärks. Likaså kan musiken skapa 

en trygghets- och självkänsla hos barnet. Vidare menar författarna att musiken utöver detta 

sociala också kan fungera som motivation i olika skolämnen. Genom musikintegrering stöds 

och stimuleras inlärning i exempelvis ämnen som matematik och svenska.  

    

3.4.1 Social integration 

Musik är så mycket mer än bara en konstform. I barns liv har den olika funktioner som kan 

handla om att uttrycka sig socialt och känslomässigt. Musiken kan i pedagogiska 

verksamheter bidra till förtroende, en trygghet i gruppen samt träning i samarbetsförmåga 

(Sundin, 1995; Wiklund, 2001). Elsner (2000) har i en undersökning bland musiklärare 

kommit fram till att de flesta ansåg att musiken har en förmåga att påverka människors 

känsloliv. De menar att musiken därför kan bidra till en större närhet mellan människor. De 

flesta lärarna i undersökningen var även av uppfattningen att musiken är utvecklande på 

många sätt, inte bara musikaliskt utan även för en persons utveckling och mognad i allmänhet. 

Att musikämnet ger träning i samarbetsförmåga poängteras också eftersom 
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musikundervisning i klass är en kollektiv verksamhet som kräver både koncentration och 

ordning för att kunna bedrivas.  

 

Enligt Boström och Wallenberg (2001) kan musiken användas på många sätt inom skolan, 

utanför själva musikundervisningen. De hävdar att musiken kan bidra till såväl avspänning 

som till liv och rörelse. Detta kan bl.a. ske genom musiklyssnande, där man antingen lyssnar 

aktivt eller använder musiken som bakgrundsmusik. Musiken kan även fungera som 

motivation och inspiration i skolarbetet samt hjälpa elever att slappna av och känna sig 

lugnare. Författarna menar också att musiken även är bra för sammanhållningen, den har en 

förmåga att föra samman en grupp människor.   

 

Musiken kan alltså komma in i skolans undervisning på olika sätt. Dels integrerat med andra 

ämnen, i form av t.ex. temaarbeten, men även som rena musikaktiviteter i form av sång, dans 

och rytm. Dessa aktiviteter kan ha som syfte att ge eleverna ett avbrott i det egna arbetet, när 

de behöver det, eller som en samlande aktivitet på dagen som kan ge en känsla av 

samhörighet med gruppen (Jernström & Lindberg, 1995). 

  

3.4.2 Ämnes- och kunskapsintegration 

Att integrera musiken med andra ämnen handlar i grund och botten om en viss syn på 

kunskap och hur eleverna bäst tillägnar sig den. Kunskapens innebörd måste hela tiden 

ifrågasättas eftersom det inte är självklart vad den står för, kunskap är inte ett fast begrepp. I 

vårt svenska skolsystem är det av tradition de språkliga och matematiska kunskaperna som 

värderas högst, vilket innebär att många elever lämnar skolan med en besvikelse över att deras 

kompetenser inom andra kunskapsområden inte har något större värde (Hjort, 2001). 

Uddholm (1993) menar att ett facktänkande är vanligt både i skolan och i samhället. Detta 

tänkande leder till att pedagoger utför mätbara test som lätt placerar in elever i fack som t.ex. 

opraktisk eller obegåvad etc. Vidare menar han att vi inte borde begränsa människor på det 

sättet utan istället ha en helhetssyn på människan som innebär att vi borde få använda alla 

våra olika förmågor vid inhämtande av kunskap. Wiklund (2001) anser att vi lever i ett 

samhälle under ständig förändring. Därför borde även skolan förändra sina 

undervisningsformer till förmån för olika kunskapsområden. På så sätt kan också kunskaperna 

sättas i ett sammanhang. 
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Jernström och Lindberg (1995) är också av uppfattningen att det är viktigt att ha en helhetssyn 

på barnet och lärandet. De menar att det till och med är ett måste med en helhetssyn för att 

barnet ska bli motiverat till att söka kunskap och känna glädje i lärandet. I läroplanen finns 

också denna tanke, att skolan ska rymma olika kunskapsformer som ska leda till lärande och 

helhet. Estetiska uttrycksformer som t.ex. musicerande ska finnas med i skolans verksamhet 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Enligt Jederlund (2002) ser det dock annorlunda ut i 

praktiken. Där prioriteras ofta de teoretiska ämnena p.g.a. att de anses öka kunskapsnivån hos 

barnen i kärnämnena. Han ifrågasätter detta och menar att det inte finns några bevis som 

stöder detta. En ensidig fokusering på de teoretiska ämnena leder, enligt Jernström och 

Lindberg (1995), till att bara den ena hjärnhalvan stimuleras. Forskning har visat att det är 

viktigt med stimulans av båda hjärnhalvorna för att förutsättningarna för lärande ska bli de 

bästa.  

 

Även Dahlbom (i Jernström & Lindberg, 1995) är för ett helhetstänkande i skolan och 

tillägger att undervisningen i de teoretiska ämnena skulle kunna bli mindre abstrakta med 

hjälp av de praktisk-estetiska, som t.ex. bild, musik och drama. Jernström och Lindberg 

(1995) menar att detta delvis kan ske genom att arbeta tematiskt i skolan. Då kan musiken 

fungera som ett av många redskap för att eleverna ska utveckla en större kunskap och 

förståelse i lärandet. Enligt Boström och Wallenberg (2001) kan musikinslag i undervisningen 

leda till att eleverna lättare tar in ny kunskap. Koncentration, kreativitet och uppmärksamhet 

är ytterligare förmågor som gynnas av att musiken används i undervisningen.   

 

 

Det finns vissa ämnen som lärare anser vara lämpligast att integrera musiken med. Det är 

främst de nära besläktade ämnena bild, dans och drama samt svenska och historia. Motivet är 

att ämnena, framför allt de estetiska, kan hjälpa till att förstärka varandra. När det gäller de 

andra ämnena, som svenska och historia, kan musiken vara ett redskap för att levandegöra 

kunskapen och öka förståelsen för den. Dock finns det ytterligare möjligheter till integration 

med t.ex. matematik. Detta eftersom den matematiska strukturen på många sätt är väldigt lik 

den musikteoretiska med dess takter, rytmer och olika notvärden (Elsner, 2000). Forskning 

har på senare år gjorts, i framför allt USA och Schweiz, kring sambandet mellan utökad 

musikundervisning och barns lärande i matematik. Resultaten visar bl.a. att barn som fått 

extra musik- och bildundervisning förbättrade sin matematiska förståelse. Likaså leder 
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rytmikundervisning för barn i de tidiga skolåren till en ökad spatial förmåga och förståelse 

(Jederlund, 2002).   

 

Barn har en förmåga att ta till sig musik även när de är väldigt små och både sång, puls och 

rytm gynnar deras språkutveckling (Wiklund, 2001). Jederlund (2002) hävdar att barns olika 

språkuttryck, t.ex. lek, sång, bild, påverkar varandra i positiv mening. Som exempel på detta 

menar han att barn genom sång och musik kan vidareutveckla sitt talspråk. Jernström och 

Lindberg (1995) instämmer i detta då även de anser att språkutvecklingen och 

begreppsbildningen kan underlättas genom att barn får sjunga olika språk- och sångrytmer. 

Lingvisten Nathalie Waterson (i Jederlund, 2002) har gjort en studie kring barnramsors 

betydelse för språkutvecklingen. Hon menar att det finns vetenskapliga bevis för att både rim 

och ramsor, talade liksom sjungna, verkligen påverkar språkutvecklingen positivt.  

 

3.4.3 Svårigheter med att använda musik i undervisningen 

Musik är ett ämne som de flesta lärare överlåter till dem som är utbildade inom ämnet. Detta 

leder, enligt Sundin (1995), till att många barn, särskilt de yngre, inte får så mycket musik i 

skolan som de borde eftersom musikämnet inte alltid omfattar alla skolans klasser. Han menar 

att detta till viss del kunde motverkas om lärare fick mer musik som en del av sin 

lärarutbildning. Fortbildning för redan verksamma lärare menar han också vore ett alternativ. 

Lärare känner ofta en stor osäkerhet inför att använda sig av musik vilket, enligt författaren, 

kan upplevas som en svårighet. Eftersom de inte anser sig vara kompetenta hoppas de att 

någon annan ska ta hand om musiken.  

 

Grahn Stenbäck (1995) har i sin undersökning bland lärare funnit att de känner vissa hinder 

och begränsningar i att använda musik i undervisningen. Undersökningen visar att det är just 

deras utbildning de ser som ett av hindren. Framför allt är det klasslärarna som tycker att de 

inte har fått tillräcklig musikutbildning därifrån. Möjligheten till fortbildning är också väldigt 

liten vilket inte gynnar situationen. Musiklärarna nämner i första hand stora klasser samt brist 

på material och resurser som de största hindren. 

 

Enligt Jernström och Lindberg (1995) måste lärare försöka bryta den här osäkerheten, både 

osäkerheten på sig själv och osäkerheten i att inte veta hur lektionen kommer att bli, att tillåta 

att det blir lite kaos. Författarna menar att det är viktigt för lärare att våga, så att barnen får 

tillgång till den upplevelse som musiken kan tillföra. Uddholm (1993) har en övertygelse om 
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att alla lärare kan använda sig av musik, bara de fokuserar på det de kan, i stället för det de 

inte kan. Hur lärare kan använda musiken är helt beroende på vilka förutsättningar de har. 

Han poängterar att syftet, inte utformningen, av en aktivitet är det väsentliga.  

 

3.4.4 Kritisk syn på musiken som ”hjälpämne” 

Forskarna Hägglund och Lindström (2004) har ifrågasatt integrationen mellan estetiska och 

övriga ämnen i skolundervisningen. Med estetiska ämnen menas här bild, drama, dans/rörelse 

och musik. Författarna skiljer tydligt på vad de benämner som estetiska ämnen och ”riktiga” 

ämnen. Vidare menar de att det finns en allmän uppfattning om att de estetiska ämnena kan 

vara till hjälp för eleverna att uppnå bättre resultat i de teoretiska, att man genom detta 

försöker ge de estetiska ämnena en mätbar funktion. Likaså menar de att det finns 

uppfattningar om att eleverna blir mer motiverade och uppnår bättre resultat i skolans 

teoretiska ämnen om det där förekommer inslag av estetiska uttrycksmedel. Dessa 

uppfattningar menar Hägglund och Lindström är felaktiga och ett resultat av den låga status 

de estetiska ämnena ofta har. Genom att tillskriva dem ett visst mätbart värde försöker man 

inom skolan att höja statusen på dem. Författarna hävdar att det inte finns något som helst 

samband mellan estetisk undervisning och prestationer i andra ämnen.  

 

Dock menar inte författarna att de estetiska ämnena är utan betydelse, tvärtom. De poängterar 

att de har ett viktigt egenvärde och inte bör vara ”hjälpgummor” till andra ämnen. 

Undervisning i andra ämnen kan visst berikas genom integration med de estetiska, vilka gör 

att elever lättare kan tillägna sig kunskap. Det gäller dock att de estetiska ämnena kommer till 

sin rätt i den övriga undervisningen (ibid). Jederlund (2002) håller med om detta, att 

musikämnet inte bör motiveras som ett ämne att stötta andra ämnen med. Dock hänvisar han 

till skolor som arbetat mycket med estetiska uttrycksformer som musik och bild där eleverna 

har ökat sina kunskaper på flera områden. Likaså finns det, enligt Jederlund, en tydlig 

koppling mellan musik och språkutveckling, men för den skull får vi inte ta ifrån musiken 

dess egenvärde.  

 

Bjørkvold (1991) är också av uppfattningen att musiken har ett viktigt egenvärde. Dock 

poängterar han att musiken inte behöver begränsas till att bara fungera som ett rent 

musikämne. Att låta musiken samspela med övriga ämnen anser han inte på något sätt tar 

ifrån musikens dess egenvärde. Författaren anser även att musikämnet måste granskas med 

kritiska ögon eftersom ämnet enligt honom kan utövas i både positiv och negativ riktning. Allt 
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för ofta menar han att musikämnet kan bli en pina i stället för en frigörelse. Musikämnets 

innehåll måste alltså ses över innan man kan tala om dess egenvärde. 

 

Enligt Hägglund och Lindström (2004) finns dock en möjlighet att forskningen på området 

kring integrationens betydelse inte är tillräcklig. Kanske kan ytterligare forskning leda fram 

till ett samband mellan utökad undervisning i estetiska ämnen och förbättrade 

skolprestationer. De som undervisar i teoretiska ämnen, där resultat är tydliga och mätbara, 

har ofta haft en fördel jämte de pedagoger som arbetar med helheter och skapande. Det kan 

vara svårt för lärare i den sistnämnda kategorin att motivera sitt ämne till skillnad från de 

lärare som kan formulera tydliga, mätbara resultat.   
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4. Metod 
Jag har i min undersökning valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod. Den 

fokuserar på en förståelse av människors uppfattning om verkligheten. Tolkning snarare än 

mätning, är det viktiga i kvalitativ forskning (Bryman, 2002).  

 

4.1 Urval 
Vid urvalet av informanter har jag valt att använda ett icke-sannolikhetsurval. Inom ramen för 

detta finns flera urvalstekniker som t.ex. bekvämlighetsurval, snöbollsurval eller 

ändamålsenligt urval (Bryman, 2002; Hartman, 1998). Jag har i den här undersökningen 

använt mig av en kombination mellan ändamålsenligt urval och urval baserat på personlig 

kännedom. Detta innebär att jag väljer ut informanter som någon, i mitt fall rektorer, har 

rekommenderat (Merriam, 1994). Vid ett sådant urval blir forskningsresultaten inte 

representativa (Hartman, 1998). Jag är dock inte ute efter att göra en undersökning som 

representerar alla lärare. I stället vill jag ta reda på hur musiken används i skolans 

undervisning och då väljer jag också ut informanter som kan bidra med den informationen. 

 

För att hitta informanter började jag med att på Internet läsa de lokala arbetsplaner som 

skolorna i min kommun arbetat fram. På så sätt fick jag reda på vilka skolor som medvetet 

arbetar med musik i undervisningen. Jag sökte även skolor på en annan ort för att få mer 

spridning på min undersökning. Jag ville intervjua lärare från så många olika skolor som 

möjligt. Först valde jag att höra av mig till rektorerna på några av dessa skolor för att 

informera dem om vad jag ville med mitt arbete. De kunde sedan hänvisa mig vidare till lärare 

som var passande för intervjun. Detta ansåg jag vara det bästa tillvägagångssättet då 

rektorerna känner lärarna på skolan bättre än jag.  

 

De sju skolor som är representerade i undersökningen är olika på flera sätt. En är en friskola 

och de övriga är kommunala. Ett par av skolorna är profilerade mot ett lärande i de praktisk-

estetiska ämnena, där musiken används i stor utsträckning. Ytterligare några skolor har i sina 

arbetsplaner som mål att arbeta med musik i olika former, bl.a. i samverkan med andra 

ämnen. Några av skolorna har dock ingen profilering alls mot musik, men lärarna jag 

intervjuar på de skolorna använder sig ändå till viss del av musik i sin undervisning.   
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4.2 Datainsamling 
I kvalitativ forskning är intervju en vanlig metod för att fånga människors tankar och 

erfarenheter. Även jag har i min undersökning valt att använda mig av intervju som metod. 

Detta anser jag vara det bästa sättet att få mina frågeställningar kring musikens roll i skolan 

besvarade. Genom intervjuer kan jag få en mer ingående och heltäckande bild av olika 

personers uppfattningar kring ett ämne än vad jag skulle fått genom exempelvis en enkät 

(Bryman, 2002). En intervju innebär, enligt Starrin och Renck (1996), en språklig händelse 

och ett möte mellan människor. De vill dock inte likställa intervjun med ett samtal eftersom 

intervjun har till syfte att bidra med särskild information. Även Trost (1997) anser att man ska 

skilja på samtal och intervju. Den senare har ett speciellt syfte och en planering av innehåll 

som ofta saknas i ett vanligt samtal. Genom kvalitativa intervjuer menar författaren att man 

kan få en förståelse för informantens tankar och erfarenheter. Likaså kan man urskilja mönster 

i informanters sätt att resonera och agera. 

 

Mina intervjuer är av semi-strukturerad karaktär. Enligt Bryman (2002) innebär detta att man 

använder sig av en intervjuguide (se bilaga) med viktiga teman eller stödfrågor att utgå ifrån. 

Han menar vidare att en intervjuguide är fri på det sättet att frågorna inte måste komma i en 

bestämd ordning. Informanten har själv möjlighet att tolka och svara på frågorna på sitt sätt. 

Jag anser att det i semi-strukturerade intervjuer finns en bra balans mellan struktur och 

flexibilitet som jag tror passar mig i mitt sätt att intervjua.  

 

Jag har i största möjliga mån försökt formulera öppna frågor i intervjuerna då jag på det sättet 

kan få ut så mycket information som möjligt från informanterna. Detta anser jag i sin tur kan 

gynna min undersökning (Bryman, 2002). Enligt Starrin och Renck (1996) kan dock 

kvalitativa intervjuer vara komplicerade eftersom informanterna till viss del bidrar till 

utformningen av intervjun. Genom att ställa öppna frågor ger man informanterna stor frihet i 

hur de svarar. Författarna poängterar vikten av att inte låta de öppna frågorna leda bort från 

det som är fokus för intervjun. Detta har jag haft i åtanke vid formuleringen av mina 

intervjufrågor. Jag har även haft mina frågeställningar som utgångspunkt för intervjufrågorna 

för att de ska beröra det som är centralt för undersökningen.  

 

Jag har intervjuat nio lärare, varav sex är klasslärare och tre är musiklärare. Eftersom de båda 

lärarkategorierna arbetar på olika sätt valde jag därmed att formulera olika frågor till dem. 
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Dock tangerar intervjufrågorna varandra så därför valde jag att även ha några gemensamma 

frågor för både klass- och musiklärarna. 

 

4.3 Genomförande och tillförlitlighet 
Efter att rektorerna givit sitt godkännande till intervjuerna och hänvisat mig till lärarna tog jag 

kontakt med varje lärare per telefon. Genom det telefonsamtalet kunde jag tillfråga dem 

personligen om de var villiga att ställa upp på intervjun samt informera dem om min 

undersökning och vad de som informanter har för rättigheter. Det tog längre tid än jag hade 

räknat med, att få tag i informanter. Både rektorer och lärare är upptagna personer som var 

svåra att få tag i per telefon. Jag valde ändå att tala med dem via telefon i stället för i brev, 

eftersom jag på det sättet kunde få ett direkt svar på om de ville ställa upp på intervjun eller 

inte.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive skola. Detta innebar att jag fick resa till en 

annan ort under några dagar. Jag ansåg det dock som självklart och nödvändigt att göra den 

resan för att informanterna där skulle ha en möjlighet att kunna ställa upp på intervjun. 

Praktiska skäl avgjorde var i skolan intervjuerna ägde rum. Eftersom lärarna känner till sin 

skola bättre än jag så ordnade de en lugn plats där vi ostört kunde genomföra intervjun. Trost 

(1997) menar att detta är av stor vikt både för mig som intervjuare och för informanten. Det är 

en trygghet för båda att veta att ingen behöver höra vad som sägs under intervjun.  

 

Intervjuerna tog mellan ca 20-35 minuter i anspråk. Samtliga intervjuer var mer eller mindre 

fritt utformade eftersom frågorna inte alltid kom i den ordning de stod i intervjuguiden. Jag 

valde att spela in alla intervjuer för att verkligen kunna koncentrera mig på det informanterna 

hade att säga. Kvale (1997) menar att man genom inspelning har en chans att få med allt som 

sägs samt nyanser och betoningar i språket. Ofta kan informanter tycka det är obehagligt och 

besvärande att bli inspelade, särskilt då de ser bandspelaren framför sig (Trost, 1997). Jag 

använde mig dock av en diskret bandspelare som, enligt min uppfattning, inte verkade 

störande eller stal uppmärksamheten från intervjun.  

 

Det är viktigt att kunna säkra tillförlitligheten i all forskning. Begrepp som reliabilitet och 

validitet används ofta i forskningssammanhang. Det förstnämnda handlar om att metoden man 

använt i sin undersökning ska vara tillförlitlig och att resultatet ska vara trovärdigt. 
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Validiteten är ett mått på giltigheten i undersökningen, i vilken utsträckning man verkligen 

undersöker det man säger sig ha undersökt (Kullberg, 1996; Trost, 1997).  

 

Enligt Kullberg (1996) är det i kvalitativa studier viktigt att det inte bara är resultaten som är 

tillförlitliga utan även hela studien. Författaren menar vidare att det finns vissa svårigheter 

med att genomföra en trovärdig kvalitativ undersökning i och med att den inte mäter 

någonting. Man måste tänka på att genomföra sina intervjuer så noggrant som möjligt för att 

resultaten ska bli trovärdiga. Att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem är ett sätt 

för mig att säkra min undersöknings tillförlitlighet. Transkriberingen är också viktig för att i 

den kommande bearbetningen kunna analysera och tolka intervjuerna på bästa sätt (Bryman, 

2002). Jag har även i största möjliga mån försökt att utgå ifrån frågeställningarna när jag 

utformade intervjuguiden. Detta gjorde att intervjuerna till stor del höll sig inom ramarna för 

ämnet. Jag har även valt ut informanter som jag vet kan tillföra något till min undersökning 

och som är insatta i ämnet. Det anser jag också ökar tillförlitligheten i min undersökning.  

 

4.4 Forskningsetiska aspekter   
Enligt Bryman (2002) finns det några etiska principer som man vid forskning bör tänka på. 

Dessa består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Enligt informationskravet är det viktigt att låta respondenterna få veta syftet 

med undersökningen samt att informera dem om att de när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att respondenten själv får bestämma över sitt deltagande 

i undersökningen. Konfidentialitetskravet handlar om att inga obehöriga ska komma åt 

uppgifter som rör undersökningen, t.ex. personnamn. Slutligen innebär nyttjandekravet att det 

insamlade materialet endast får användas för den aktuella forskningens syfte. 

 

Dessa fyra principer har jag försökt ta hänsyn till i min undersökning. Redan när jag talade 

med lärarna första gången per telefon informerade jag dem om undersökningens syfte och jag 

gav dem möjlighet att kontakta mig när som helst om de skulle vilja avbryta sin medverkan. 

Jag klargjorde även att endast jag skulle ta del av skolans namn, deras personuppgifter samt 

intervjumaterialet. Jag ansåg det även som viktigt att informera rektorerna om min 

undersökning och intervjuerna, även om detta inte direkt uttrycks som någon forskningsetiskt 

aspekt.  
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4.5 Bearbetning 
Jag valde att transkribera varje intervju så snart som möjligt efter att den hade genomförts. 

Enligt Bryman (2002) är det en fördel att börja med det tidigt för att på så sätt ta hand om 

materialet efter hand. Genom att jag arbetade på detta sätt kunde jag även påbörja 

analysarbetet i ett tidigt skede.  

 

Jag var noga med att transkribera intervjuerna ordagrant för att inte gå miste om någon viktig 

information. Efter att ha gjort så med varje intervju läste jag igenom den en gång. Andra 

gången skrev jag ner ord och begrepp i marginalen som jag ansåg var intressanta och 

relevanta för arbetet (Bryman, 2002; Hartman, 1998). Detta sätt, att koda materialet efter det 

att man har samlat in allt, kallar Hartman (1998) för analytisk induktion. Han menar också att 

de ord och begrepp man antecknar i första hand ska styras av de frågeställningar som arbetet 

utgår ifrån. Därför försökte jag under bearbetningen av det insamlade intervjumaterialet att 

hela tiden ha mina frågeställningar i åtanke. I materialet kunde jag urskilja återkommande 

mönster i informanternas tankar, åsikter och erfarenheter som berörde mina frågeställningar 

och jag valde att redovisa resultaten utifrån dessa. 
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5. Resultatredovisning 
 

5.1 Musik i skolans undervisning 
Det framgår, enligt min undersökning, att lärare inom grundskolans tidigare år använder 

musiken i många olika skolsituationer. Alla lärare arbetar på olika sätt, bl.a. beroende på hur 

skolorna och klasserna ser ut. Jag har dock funnit många likheter i deras sätt att använda 

musik i undervisningen, vilka jag här kommer att redovisa. 

 

5.1.1 Musiken i temaarbete 

Samtliga informanter använder sig av temaarbete som ett arbetssätt i undervisningen. Dock 

finns vissa skillnader i hur detta arbete ser ut och hur ofta de lägger tid på tematiskt arbete. På 

två av skolorna är temaarbete ett vanligt och naturligt inslag i undervisningen. Där arbetar 

hela skolan efter ett gemensamt tema som sträcker sig över ett helt läsår. På dessa skolor är 

även musiklärare, liksom andra praktisk-estetiska lärare, med i detta arbete på något sätt. En 

av lärarna summerar hur hon arbetar med temaarbete i skolan.  
 

Jag är ju väldigt mycket för helhetssyn i arbetet så jag jobbar ganska tematiskt och…då vill man 

ju få in alla ämnen i det som man gör, försöka koppla ihop det på nåt vettigt sätt som blir 

begripligt för barnen också. Och därför så…ja, jag är ganska olåst av läromedel t.ex. Det blir ju 

så då, man hittar det på annat sätt. Och därför i stället påläst på målen. Man måste ju va det, på 

kursplaner och sånt så man vet vad man ska göra i stället, att dom får vara ett levande dokument.  

 

Ytterligare en informant, vars skola också arbetar efter ett stort gemensamt tema, berättar att 

de ägnar mycket tid åt de praktisk-estetiska ämnena. Detta för att eleverna ska få använda alla 

sina sinnen vid lärandet.  

 

Hur lärarna integrerar musiken i temaarbeten kan yttra sig på flera olika sätt. Dock är det 

sånger, med anknytning till temat, som är vanligast förekommande. Enligt en lärare har de 

flesta sånger ett budskap som är viktigt att använda sig av.  
 

I temaarbete sjunger vi alltid sånger. /…/ Sånger om fåglar när vi pratade om fåglar förra 

veckan…sånger om svampar när vi pratade om svampar, sånger om blommor, Majas alfabet, 

kryddor…man hittar sånger om allt, det gör man.  
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Nu i ettan jobbar vi med frukt, har vi gjort under hela hösten. Olika frukter, en i veckan då. Och 

då har vi sjungit massor av sånger om ”Dan Banan”, ja det har varit allt möjligt då. Så det 

försöker man göra hela tiden, koppla in sångerna till det man jobbar med.   

 

En lärare nämner att musiken ofta får hjälpa till att skapa olika stämningar i ett temaarbete. 

Det kan vara i inledningen av temat när det är storsamling och någon ska berätta något. Hon 

berättar även om hur olika ljud användes i ett tema för att skapa en upplevelse hos eleverna. 

De skulle få en känsla av att de befann sig i t.ex. en djungel eller under vattenytan.  

 

För en annan lärare, som har dansen som sitt stora intresse, blev det helt naturligt att dansa 

menuetter med barnen under temat 1700-talet. De lyssnade även på musik från den tiden och 

visade sedan upp allt detta för resten av skolan. Musiken kan alltså ta sig många olika uttryck 

i skolans temaarbeten.    

 

5.1.2 Musikens sociala funktion   

Många informanter använder musiken i olika sociala situationer under skoldagen. Två 

informanter talar särskilt om musikens sammanhållande kraft. I musikaliska aktiviteter gör 

man ofta saker tillsammans. Likaså talar en av lärarna mycket om samarbets- och 

kontaktsånger, bl.a. sånger om hur man ska vara mot varandra. Trygghetssånger anser hon 

också vara särskilt viktigt i början av en termin. Hon menar att alla inte vågar göra rörelser till 

sånger i början och att man successivt får träna dem i att känna sig trygga i detta.  

 

Ibland behöver de flesta barn ett avbrott i det pågående arbetet för att kunna hålla 

koncentrationen uppe. Det är de flesta lärarna överens om och de använder sig av olika 

musikaliska uttryck i detta avbrott. De märker på eleverna när de börjar bli trötta och 

okoncentrerade och vet då att det är dags att bryta för något annat. 
 

…för min grupp är ju det avslappning, att ta den här ”breaken” varje dag då vi sjunger lite. Dom 

tycker det är jätteskönt för det blir ett avbrott, framför allt för dom som har svårt med 

koncentrationen och så.  

 

Ofta förekommer rörelsemoment i samband med sångerna så att barnen inte bara behöver sitta 

stilla. ”Följa John” brukar en lärare använda sig av, då man går på led och gör rörelser till 

musik. Undersökningen visar att det främst är lärare som undervisar i de tidigaste skolåren 

som spontant bryter av med en sång eller liknande när de märker att eleverna är i behov av 
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det. En lärare tycker att hennes elever, som nu går i år 3, har blivit bättre på att koncentrera 

sig en längre stund och de behöver inte dessa avbrott på samma sätt som förut. 

  

Nästan alla informanter ägnar även en viss tid åt avslappning i klassen. Lugn, ofta klassisk, 

musik finns då i bakgrunden.  
 

…i avkopplingssyfte använder vi musiken jättemycket. Lite klassisk musik och så där. Radio har 

vi på ibland också om dom vill det.  

 

Avslappning har vi också, det är ju också med musik. Då kan vi ha lite massage innan, sen är det 

avslappning. Då ber jag dom kanske lyssna på något i musiken, fånga upp nånting, det kan va ett 

instrument eller…vad tror ni han tänkte på, han som gjorde den här musiken? Man kan få helt 

fantastiska svar som man inte alls är förberedd på.  

 

Även en musiklärare använder sig av avslappning på musiklektionerna. Hon menar att det 

finns en risk för att musiklektioner blir pratiga och stökiga och då kan avslappning vara till 

hjälp för att förhindra det. 
 

Så jag tycker det är jätteviktigt också att dom får lära sig att… /…/ …att dom får en upplevelse 

och en förståelse för att tystnad är skönt, alltså att det är skönt när det är tyst. Det lyckas på den 

här avspänningsövningen. Och att dom också kan förstå att den där tystnaden är 

koncentrationsbringande.  

 

En lärare nämner flera sätt som den klassiska musiken kan användas på. Om barn bara ska 

lyssna kan det lätt bli långtråkigt och därför poängterar hon att de även måste få vara aktiva i 

lyssnandet. Detta kan uppnås genom att de t.ex. får dirigera till musiken eller att de får lyssna 

efter vissa återkommande mönster i den. På så sätt blir de uppmärksammade på det de lyssnar 

på.  

 

De flesta informanterna använder även klassisk eller annan lugn musik på morgonen när 

eleverna kommer till skolan. När musiken är på vet de vad som gäller. Enligt en lärare blir 

musiken en signal för eleverna att de ska sätta sig ner och läsa i sin bok. En annan lärare 

använder även olika sorters musik för olika syften, både lugn och snabb musik.  
 

…om man ska ut på rast kan det va bra att ha så här käck musik så dom blir glada. Så när dom 

kommer in från rasten kan man ha så här lugn musik så kan dom varva ner på vägen in och så. 
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/…/ Och på morgonen när jag kommer hit brukar jag sätta igång musiken lite lågt så där och så 

brukar dörren va öppen och så brukar barnen komma in och så sätter dom sig. Så man kan säga 

att jag använder musik i lugnande syfte…eller uppiggande om vi ska göra något ute på rasten.   

 

På en av skolorna har man drop-in på morgonen och under den halvtimmen finns alltid låg 

musik på i bakgrunden. Detta har en avkopplande verkan medan eleverna läser tyst i sina 

böcker. På morgonen eller eftermiddagen förekommer även regelbundna musikstunder. Det 

kan handla om att sjunga en sång innan dagens skolarbete påbörjas. En lärare brukade sjunga 

en morgonvisa med barnen på flera olika språk. De hade även flaggor från de länder vars 

språk var representerade i sången.  

 

Ett par lärare i undersökningen nämner att vissa barn är oroliga till sättet och behöver träna 

sig i uppmärksamhet. En lärare använder dans och musik i samverkan för att träna barnen i 

detta. Samtidigt får de röra på sig, lyssna till olika sorters musik och till engelska ord.  
 

…vi har t.ex. jazzmusik på och så säger jag åt dom, styr jag dom, och då har vi lite engelska 

samtidigt. Dance!, kanske jag ropar och alla barnen dansar till musiken hur dom vill. Freeze! 

Och då fryser dom i nån position. Sen kanske jag säger slow motion! Då ska alla barnen röra sig 

som om det vore tuggummi. /…/ Och det här är ju också uppmärksamhetsövningar och lite 

improvisation också i och med att dom får dansa och gå och så till musiken.  

 

Ett par lärare använder sig t.ex. av klappar för att fånga barnens uppmärksamhet. Man klappar 

en rytm och barnen ska härma den. Efter en stund har man alla med sig. En trumma kan 

fungera på liknande sätt för att få med sig, och samla ihop, gruppen.  

 

5.1.3 Musiken i integration med olika ämnen 

Min undersökning har visat att musiken används i skolans olika ämnen utanför den 

schemalagda musiken. Vilka ämnen de helst integrerar musiken med varierar från lärare till 

lärare. Detta kan bero på de olika intressen och ämnesområden som lärarna har. Dock finns en 

gemensam uppfattning om att språk och musik ligger nära varandra. Därför blir det naturligt 

att musiken kommer in i ämnet svenska på olika sätt. Så här berättar en informant som just nu 

håller på mycket med läs- och skrivinlärning. 
 

…nu i ettan är det ju mycket bokstäver och bokstavsarbete också och det blir automatiskt att vi 

sjunger. Vi har små sånger till varje bokstav som vi sjunger. /…/ Jag tycker dom kan få mycket 

språkligt genom musiken också och man leker ju med språket när man sjunger. Det finns många 
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roliga rim och ramsor som också är tonsatta så man kan sjunga, så jag tycker man får mycket till 

svenskan, svenska språket också.     
 

Flera informanter anser att svenska och musik är lätt att integrera med varandra. Liksom 

föregående lärare menar de att man med fördel kan sjunga alfabetssånger. En lärare menar att 

det underlättar för barnen att lära sig språk genom melodier. Ett annat förslag är att ändra alla 

vokaler i en sång och sjunga samma vokal rakt igenom. På så sätt får de upp ögonen för 

vokalernas betydelse. En lärare har även låtit sina elever, som bara går i år 1, vara kreativa 

och göra egna sånger. 

 

Engelskan är också ett ämne där musiken ofta får vara ett redskap i språkinlärningen. En 

lärare berättar om att hon har lite engelska med sina elever redan i år 1. Då sjunger de ofta 

olika sånger och ramsor på engelska. En lärare menar att man genom att sjunga engelska 

sånger tränar på ett engelskt uttal. I sånger faller det sig ofta naturligt hur ord ska uttalas. En 

annan lärare har låtit elever i år 2 och 3 skriva egna rapplåtar på engelska. Hon märker på dem 

att de tycker det är kul med rappmusik och särskilt att rappa på engelska. 
 

Det är ju annars ett jättehärligt sätt att skriva musik för det är ju svårt att komma på en melodi, 

för en del är det omöjligt, dom kommer aldrig att göra det. Men i och med att man har det här 

med rappen, att man pratsjunger, och det här jämna och kanske nån bakgrundsmusik… 

 

Förutom språkämnena svenska och engelska menar några av informanterna att de gärna 

integrerar musiken i de No- och So-inriktade ämnena. Om man läser om någon plats på jorden 

menar en lärare att man både kan lyssna på musik från den platsen samt sjunga sånger 

därifrån. Naturen är också ett område som både hon och en annan lärare brukar använda 

musiken i.  
 

…det är klart, det är alltid lätt med växter- och djursånger. Det finns ju så mycket om blommor 

och djur. /…/ Sen har vi nånting som heter ”veckans art” här. Vi plockar in en art djur eller 

växter varje vecka och det är…då får man försöka hitta nån musik som passar till då, om det är 

klassisk musik eller om det är en sång eller om det är Majas alfabet, det finns ju mycket…     
 

Trots alla förslag på hur musiken kan användas i svenska, engelska, No och So så är ändå 

matematiken det ämne som, enligt lärarna, ligger närmast musiken. En lärare menar t.o.m. att 

de hör ihop på något sätt. Ändå visar min undersökning att de tycker det är svårt att integrera 
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musiken och matematik. De talar om att man kan sjunga siffervisor och räkneramsor men en 

del medger att de inte använder sig så mycket av det. 
 

Ja, matten kanske är det som är lite lurigt då, det kan jag väl säga. Men det finns ändå mycket till 

matten, framför allt till barn i de låga åldrarna. Det finns sånger om klockan, det finns sånger om 

siffrorna och så vidare, så det går och hitta men det är nog det svåraste ämnet.  

 

Någon lärare använder sig dock av siffervisor vid matematikinlärningen. Hon ser fördelarna 

med att man kan anpassa dem efter svårighetsgrad. För barnen i år 1 använder hon gärna 

sånger från förskolan, vilket fungerar väldigt bra. En enkel sång som handlar om enkla siffror 

går med fördel att göra svårare om man så vill. En annan lärare pekar på att det också finns 

mer än bara sånger att använda i matematikinlärningen.  
 

…det finns ju jättemycket mattesånger som är roliga som man kan sjunga. Och även räkna takt 

och så där är ju matte, dansa vals är matte och…alltså det finns ju jättemycket att göra som 

stimulerar allting, vad gäller musiken.   

  

5.1.4 Musikintegreringens för- och nackdelar  

 

Fördelar 

Eftersom samtliga informanter i undersökningen använder sig av musik i undervisningen ser 

de självklart många fördelar med detta arbetssätt. Många fick ändå fundera en stund på vad 

eleverna egentligen får ut av att musiken används i undervisningen. Någon nämnde att hon 

läst så mycket bra om musikintegrering, men att själv finna svar på frågan var inte helt enkelt. 

En lärare menar att hon får med sig gruppen på ett bra sätt när hon plockar fram gitarren och 

sjunger med dem. Här beskriver en annan lärare varför hon använder musik och rörelse i 

undervisningen. 
 

…jag får mer koncentrerade barn. För det är ju bevisat att om man bryter av lektionen och gör 

något annat…som har med rörelse och avslappning, för det håller jag också på med – 

avslappning och massage – så tycker jag att dom blir mer koncentrerade. Dom ber om det här. 

Det blir glada barn. Musik och dans, det är kopplat till glädje.   

 

Liknande uppfattning om musikens påverkan finns också hos flera informanter.  
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…jag upplever att de blir lugnare och kan koncentrera sig bättre när vi fått rycka loss lite så, 

sjunga med rörelser eller nåt sånt.    
  

Jag tror att dom får ut…en glädje, att röra sig till musik och dansa och göra saker tillsammans, 

det blir ju liksom en sammanhållning och det gör att dom känner glädje.  

  

Undersökningen visar även på fördelar i samverkan med musik och andra skolämnen. En 

lärare poängterar att alla lär på olika sätt och där kan musiken vara till hjälp för många. Att gå 

och nynna på sångtexter om något man t.ex. läst i en bok tror hon är bra för många barn. Ett 

par lärare menar att många sångtexter har ett bra faktainnehåll som de märker att eleverna blir 

hjälpta av. De glömmer inte en sångtext lika lätt som de glömmer det de läst i någon bok. 

Ytterligare en lärare märker att barnen lär sig alfabetet mycket bättre genom att de får sjunga 

det i en alfabetssång. Det talar hon även med barnen om, hur sånger kan vara till hjälp vid 

lärande av olika slag. Ett par musiklärare menar att musiken kan ge barn en större 

helhetsförståelse för det de lär sig på olika sätt. En lärare beskriver musikens funktion så här. 
 

…jag menar och mycket forskning menar att musik har mycket positiva effekter. Socialt och 

även inlärningsmässigt. Så det finns viktiga skäl att ha musiken som eget ämne. Sen tycker jag 

det är jättebra när man integrerar musiken i andra ämnen därför att musik är inte en isolerad 

funktion i samhället, musik finns överallt och ska användas överallt också, så därför är det bra.  

 

Nackdelar 

Även om alla informanter i undersökningen ser många fördelar med ett musikintegrerat 

arbetssätt har de även ett kritiskt förhållningssätt till det. När det gäller avbrott i lektioner för 

att t.ex. sjunga en sång eller röra på sig anser majoriteten av lärarna att det gynnar de flesta 

elever. Dock finns det undantag.  
 

För vissa barn kan det vara av ondo. Vissa barn ska inte bli avbrutna…även om jag tycker då att 

nu ser det ut som vi kan ta en liten paus…så kanske inte alla känner det utan skulle hellre ha 

velat sitta kvar. Och så kan dom komma ur sin koncentration då om man bryter. Så det är inte 

enbart positivt för alla barn att göra så… /…/ Det är klart att det hjälper dom i viss mån, men det 

kan förstöra på andra sätt. Det tar tid igen att komma ner i det man var i.  

 

Liknande situation berättar en annan lärare om. Att ha t.ex. klassisk musik på i bakgrunden 

under skolarbetet passar inte alla elever. 
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…vissa barn behöver ha tyst…och vissa barn behöver liksom få röra på sig och springa omkring 

och, vi har bara det här klassrummet så det är en balansgång. Ibland har vi fått gjort så att, ibland 

har jag haft musik på för dom…ibland har det varit helt knäpptyst. /…/ Det gäller att tänka, vem 

vill ha tyst och vem vill ha musik? 

 

Min undersökning visar att det är i dessa sociala situationer det finns vissa nackdelar med 

musik. Bakgrundsmusik, musiklyssning och avbrott i undervisningen är något som, enligt en 

del lärare, inte passar alla elever.  

  

Undersökningen visar att ett par musiklärare känner en viss rädsla för att musiken blir ett 

lägre stående ämne om det bara ska integreras med andra ämnen. De menar att det finns en 

risk att musikämnet på så sätt förlorar sin status. De poängterar därför vikten av att musiken 

får vara kvar som ett eget ämne i skolan.  

 

5.2 Samarbete mellan klasslärare och musiklärare 
Hur samarbetet mellan klasslärare och musiklärare ser ut på skolorna skiljer sig väldigt 

mycket åt. På två av skolorna finns ingen musiklärare och därför inget samarbete. Dock har 

lärarna på de skolorna ett stort intresse för musik och anser att de klarar av att ha 

musikundervisning med eleverna ändå. På en tredje skola finns en musiklärare men 

klassläraren har också viss musikutbildning så de två delar lite på musikläraransvaret. Det 

finns ett visst samarbete dem emellan i och med att de ger och tar idéer från varandra samt 

hjälps åt vid större sångsamlingar. 

 

På de övriga skolorna finns en eller två musiklärare, men hur samarbetet där fungerar ser 

olika ut. En lärare talar om att samarbete förekommer i skolans olika teman. På den skolan har 

de ett stort, gemensamt tema och ett par veckor om året är även musikläraren med i det 

arbetet. Han eller hon går då runt i klasserna och hjälper till med det i temat som har med 

musik att göra. Hon nämner också att det ibland förekommer spontana samverkansformer när 

de tycker det passar. En annan lärare berättar om en pjäs som de ska sätta upp i hennes klass. I 

det arbetet samarbetar hon med en musiklärare. Musikläraren har bl.a. hjälpt till med att ta 

fram sånger till pjäsen som hon övar in med barnen. 
 

Den hjälpen kan man få, eller det samarbetet vill dom ju att man ska utveckla om det är så att 

man har idéer själv. Och jag tycker det är viktigt att man för tillbaka det som dom gör i musiken 

tillbaka hit. /…/ …det är ju en önskan som finns från alla våra praktisk-estetiska lärare 
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egentligen, att man ska utgå mera från dom ämnena. För det är ju egentligen inget som hindrar 

när man inte har en så stoffstyrd läroplan längre, eller kursplan.    

 

På en annan skola berättar en informant att det är mycket upp till en själv om man vill 

samarbeta med musikläraren eller inte. Det är inte alla som väljer att göra det. Själv är hon 

positiv till ett samarbete och tar ofta kontakt med musikläraren på skolan. 
 

Men jag brukar alltid tala om för musikläraren vad vi jobbar med och då tar hon gärna upp det 

och sjunger sånger kombinerat till frukt t.ex., eller sjunger vi luciasånger nu så sjunger hon det 

med barnen. Rymdsånger när vi jobbar med rymden och så vidare. /…/ Men hon är inte negativ 

till det utan hon tar gärna an sig det också. 

 

Även musiklärarna berättar att klasslärare brukar komma till dem och tala om i fall klassen 

arbetar med något särskilt under en period. Där kan de på olika sätt hjälpa till med att få in 

musiken i undervisningen. 
 

Sen kan det va smådetaljer som att nån kommer och berättar för mig att ”nu läser vi om Afrika i 

tre veckor”, och då kanske jag letar upp en dans från Afrika t.ex. och så gör vi den ett par 

gånger, när jag vet att dom ändå pratar om Afrika då.  

 

Hur de ser på detta samarbete varierar dock. Läraren jag nyss citerade tycker bara det är 

positivt. Hon är av uppfattningen att musiken kan tillföra ytterligare en förståelse och en 

känsla för ämnet som kompletterar det rent faktamässiga. Likaså tycker hon det ger en helhet i 

lärandet. En annan lärare ser med mer kritiska ögon på den sortens samarbete. Hon är inte helt 

emot det men har inte heller helt tagit till sig det arbetssättet.  
 

…ofta blir det så att när det är tema så ska, då är det svenskan kanske som bestämmer temat eller 

historia och så ska man få en liten sång från musiken. Det är lite klämkäckt, lite gulligt. Ska det 

bli nånting tycker jag kanske egentligen att man skulle kunna vända på kakan i så fall. Hur kan 

man lägga in musiken i dom andra? Då skulle det hända nånting annat. /…/ Man tar inte 

musiken på allvar när man resonerar så, utan då får man vända på det. Det är musiken som 

genomsyrar alla ämnena.  
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5.3 Lärarnas arbetssituation 
De flesta informanterna i undersökningen har erfarenhet av både svårigheter och möjligheter i 

sitt arbete med musik i skolan. Detta gäller såväl klasslärare som musiklärare och därför 

kommer jag att redovisa resultat från båda lärarkategorierna. 

 

5.3.1 Svårigheter 

Ett par lärare menar att det alltid finns elever som ska sätta sig på tvären. De påverkar ofta 

gruppen med sin attityd till att det inte är roligt att sjunga. En av lärarna säger också att man 

kan ha ett barn som inte mår bra i klassen, som förstör och vägrar att sjunga. Det kan enligt 

henne vara en svårighet. En annan informant medger att det inte är helt enkelt att spela 

instrument med en hel klass. Det blir ofta kaos i klassen men hon poängterar att det är sådant 

man får räkna med. I stället för att se det som ett stort problem tycker jag undersökningen 

visar att lärarna ser det som en naturlig del av arbetet. 
 

Det kan bli rörigt, det kan spåra ur lite och så där va, men…lite det där får man räkna med. /…/ 

Och jag förväntar mig inte att det är tyst i klassrummet när jag delar ut 26 instrument, jag gör 

inte det.     
 

Sådana situationer är också vanliga i musiklärarnas vardag. De anser inte att en musiklektion 

ska vara helt tyst, men en lärare nämner att det också har satt sina spår på hörseln. Ibland får 

vissa aktiviteter ge vika för hörselns skull och det tycker särskilt en lärare känns svårt. För 

stora grupper menar också många lärare är en svårighet med arbetet. En lärare tycker det kan 

vara svårt att nå fram till en stor klass på närmare trettio stycken i ämnet musik.  
 

Här är det ett socialt samspel, man vill att dom ska va aktiva. Just därför att dom är så många 

olika individer så känner man ibland att man får va polis åt ett håll, sen ska man smila och vara 

glad åt ett annat håll. Och få hela den här ”geggan” och höra ihop och dra åt samma håll, det 

tycker jag kan vara jobbigt många gånger.   

 

En lärare vill jobba mycket med rörelse och rytmik på lektionerna men ser svårigheter i det 

när gruppen är för stor. Hon märker, särskilt på de yngre barnen, att de har svårt att 

koncentrera sig och sortera intryck när så många rör sig samtidigt i samma rum, det blir för 

kaosartat för dem. 
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En informant talar också om en frustration över att man vill så mycket. Det är mycket i 

kursplanen som ska uppnås men det är inte alltid det finns material till att genomföra sina 

idéer. Har man då också stora grupper kan det bli ett ytterligare problem. 

 

Många klasslärare i undersökningen talar om sin egen musikaliska förmåga som en svårighet. 

De flesta har läst väldigt lite musik under sin lärarutbildning och någon har inte läst musik 

alls. De ser det inte som ett omöjligt problem eftersom de ändå arbetar med musik i sina 

klasser men många uttrycker ändå en önskan om att de kunde mer. Några skulle vilja kunna 

spela ett instrument, några andra skulle vilja vidareutbilda sig inom musik. Ytterligare några 

uttrycker en besvikelse över att möjligheterna till det är för små.  
 

Jag har anmält mig på en musikkurs. Men det är också ekonomin liksom, vad kostar det och…? 

Där är verkligheten. 

 

Jag kan känna att, inte att jag känner mig handikappad, men att jag verkligen gärna hade velat 

kunna spela ett instrument som är lättillgängligt. Jag känner mig inte säker vad gäller att sjunga 

men det har säkert att göra med att jag har höga krav på mig själv också.     
 

Detta hindrar dem dock inte från att använda musiken i undervisningen. De hittar lösningar på 

problemen. Flera av lärarna använder sig av bandspelare som ett redskap i musiken. De 

berättar att det finns många bra cd-skivor med bakgrundsmusik att sjunga till och en av 

lärarna säger att hon känner sig säkrare då. Hon anser att, även om det finns musiklärare på 

skolan, är det ändå viktigt att man plockar in musiken i den dagliga undervisningen eftersom 

det är så viktigt för barnen. En annan lärare beskriver det så här. 
 

Ibland kan det ju bli lite förmätet, man är ju inte alls nåt duktig så. Men jag inser ändå att det är 

viktigt och bra för barnen.   
 

5.3.2 Möjligheter 

Trots de problem som ibland kan uppstå i undervisningssituationer upplever lärarna sitt arbete 

som mycket positivt. Några upplever en glädje när de märker att de får barnen med sig i 

musiken. Genom att plocka fram gitarren och sjunga med barnen upplever en lärare att hon 

får med sig gruppen på ett bra sätt. Någon brukar se på barnen hur de lyser upp när de sjunger 

en sång.  
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Undersökningen visar att samtliga musiklärare får en positiv återkoppling från eleverna som 

betyder mycket för dem. Att jobba med ett ämne som många tycker om är enligt 

informanterna positivt. En lärare menar att det ger så mycket till henne själv men att hon även 

kan se att musikämnet ger mycket till eleverna. Hon berättar om det positiva i när elever 

upptäcker att de vill fortsätta med musik på något sätt, att ett intresse hos dem har väckts. 

Ytterligare ett par lärare beskriver det de upplever som positivt med yrket. 
 

Spontaniteten, att man ser att det händer saker, en kreativitet, en lust. Och dom gånger man 

känner att man får skratt och glädje och man gör saker som känns som taket lyfter. Då känner 

man att ”Nu vet jag varför jag håller på med det här”. 

 

…det här är verkligen ett jobb där man är i nuet. Man är i nuet hela tiden. Man kan inte sitta och 

fundera över sina eventuella ”hang ups” eller bekymmer eller oroa sig för framtiden. Man måste 

bara va precis här och nu.   
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6. Diskussion 
Jag har valt att dela in detta kapitel i två olika delar där jag kommer att diskutera både mitt val 

av undersökningsmetod samt mitt undersökningsresultat.  

 

6.1 Metoddiskussion 
För att kunna få mina frågeställningar besvarade valde jag att använda mig av en kvalitativ 

metod. Genom intervjuer fick jag en bra inblick i mina informanters sätt att arbeta med musik 

i undervisningen. Likaså fick jag en förståelse för varför och i vilka situationer de använder 

detta arbetssätt. Jag anser att detta var den bästa metoden att använda mig av i min 

undersökning eftersom jag fick ta del av mycket intressant information. 

 

Mina urvalsmetoder, en kombination av ändamålsenligt urval samt urval baserat på personlig 

kännedom, tog en hel del tid i anspråk. Detta eftersom jag först fick leta efter skolor som på 

något sätt jobbar med musik i undervisningen. Därefter ringde jag till rektorer som i sin tur 

hänvisade mig vidare till lärare. Jag försökte också att vända mig till så många skolor som 

möjligt på två olika orter vilket också tog tid. Nu i efterhand är jag dock glad att jag gjorde 

mig det besväret. Det resulterade i att informanterna hade intresse av att använda musik i 

undervisningen och de tillförde mycket till undersökningen. Jag kände inte någon av 

informanterna sedan innan och det ser jag som positivt. På så sätt fick jag möta flera nya 

personer, skolor och verksamheter vilket var intressant för mig personligen.   

 

Jag anser att mitt urvalsförfarande även bidrar till metodens trovärdighet. Genom att samtliga 

informanter använder sig av musik och är insatta i hur musiken används i skolan anser jag att 

deras svar ger en ärlig bild av verkligheten. Dock är inte undersökningen representativ för alla 

lärare utan visar bara hur några av dem arbetar med musik i undervisningen. Resultatet tycker 

jag ändå tyder på att informanterna har bidragit med mycket kunskap kring ämnet och det var 

också det som var syftet med arbetet. 

 

6.2 Resultatdiskussion   
Resultatet från undersökningen har bidragit med många exempel på hur musiken kan 

användas i skolans undervisning. Jag kommer att diskutera resultaten utifrån mina 

frågeställningar. 
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6.2.1 Hur musiken används i undervisningen 

Jag har upptäckt att alla lärare jag intervjuade var engagerade i frågan om hur musiken 

används i undervisningen. Detta oavsett om de arbetar på en skola som är särskilt profilerad 

mot de estetiska ämnena eller inte. Enligt Jernström och Lindberg (1995) tar sig musiken 

olika uttryck och former i undervisningen. Dessa kan vara genom sång och dans, i 

temaarbeten och i samspel med andra skolämnen. Boström och Wallenberg (2001) menar att 

musiklyssning också förekommer ofta i samband med avslappningsövningar. Här kan jag se 

ett tydligt samband med resultaten i min undersökning som visar på att lärare använder musik 

i just dessa former som författarna talar om. I temaarbeten, som bygger på att olika ämnen 

integreras med varandra, visar resultaten att musiken spelar en självklar roll. Musiken kan 

både förstärka olika ämneskunskaper men också skapa stämningar kring något speciellt. Att 

musik används för att skapa lugn och harmoni i gruppen framgår också av undersökningen. 

Musik i samband med avslappningsövningar verkar som ett vanligt inslag i skolan. Det tror 

jag delvis kan bero på att de flesta lärare anser sig kunna hantera en sådan situation. Det krävs 

inte något eget instrumentspel eller musicerande utan bara bakgrundsmusik på en 

bandspelare.  

 

Många av lärarna anser att de märker på barnen om de blir hjälpta av musiken eller inte. 

Framför allt märker de att barnen tycker det är roligt att sjunga. Sånger är den musikaliska 

aktivitet som oftast verkar förekomma inom skolan. Jernström och Lindberg (1995) menar att 

sången är bra på många sätt, bl.a. för hälsan eftersom de flesta tycker det är roligt att sjunga 

ihop med andra, sången bidrar till glädje. Detta tror jag är en av anledningarna till varför 

sånger är så flitigt använda i skolans undervisning. Sånger innehåller också texter som gör att 

de kan användas till flera olika syften, t.ex. för att lära sig alfabetet eller fakta av något slag. 

Flera lärare nämner i undersökningen att språket stimuleras i sånger och jag tycker det är 

ganska uppenbart att de flesta lärare använder musiken ihop med just språket och ämnet 

svenska. Det kan också bero på att samtliga informanter undervisar inom skolans år 1-3 

där man arbetar särskilt mycket med språkliga aktiviteter i t.ex. läs- och skrivinlärningen. 

 

Jag tycker att undersökningen tydigt visar hur lärarnas egna intressen styr på vilket sätt de 

använder sig av musiken. Detta märks bl.a. i vilka situationer de helst integrerar musiken i. De 

som behärskar ett instrument spelar gärna, och sjunger, tillsammans med barnen. En lärare i 

undersökningen har varit dansare och har fortfarande dansen som sitt stora intresse. Detta 
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kommer till uttryck i hennes undervisning på flera sätt genom att hon har mer dans- och 

rytmövningar, snarare än sjunger sånger, med barnen. Uddholm (1993) menar att alla lärare 

har olika förutsättningar och använder därför musiken på olika sätt utifrån dessa.   

 

Trots att lärarna använder musiken i så stor utsträckning i undervisningen, har de flesta inte 

ett självklart svar på varför de använder den. Hägglund och Lindström (2004) hävdar att det 

inte finns några vetenskapliga bevis för att musiken påverkar resultat i andra skolämnen i 

positiv riktning. Författarna menar att det inte finns tillräckligt mycket forskning på området. 

Många av informanterna upplever en svårighet i just detta, att inte kunna finna bevis för 

musikens positiva effekter. De har bara sin egen känsla, erfarenhet och uppfattning att gå 

efter. Just därför uttrycker många av lärarna en stark förhoppning, inte en vetskap, om att 

deras arbetssätt ska gynna barnens förståelse och inlärning. Dock menar Hägglund och 

Lindström (2004) att det finns en möjlighet att mer forskning på området skulle kunna leda till 

att man såg ett samband mellan musik och lärande i andra ämnen.  

 

Undersökningsresultaten visar dock att musik inte bara används i andra ämnen utan även för 

att t.ex. skapa ett lugnt klimat och skapa sammanhållning i en grupp. I sådana situationer 

menar Boström och Wallenberg (2001) att det finns belägg för att musiken kan bidra med en 

lugnande effekt på oroliga barn samt verka sammanhållande för en grupp. Eftersom många 

lärare använder sig av dessa musikaliska arbetssätt, och ser många fördelar med dem, anser 

jag att det också borde finnas någon sanning i att musiken kan bidra med positiva effekter. 

 

6.2.2 Samarbete och lärarnas arbetssituation 

Enligt undersökningsresultaten samarbetar klasslärare och musiklärare i viss utsträckning. Det 

verkar vara högst individuellt och beroende på eget intresse om samarbete förekommer. Några 

strävar efter ett samarbete eftersom det kan vara ett stöd rent kunskapsmässigt i andra ämnen. 

Ytterligare någon anser att det är känslan av att göra något tillsammans med kollegorna som 

är drivkraften i samarbetet. Vid de tillfällen de arbetar tillsammans handlar det oftast om 

temaarbete eller större projekt då flera lärare är samlade. Ett par lärare uppskattar samarbete 

då det annars kan kännas ensamt att hela tiden planera och arbeta själv med något. Detta 

ensamma arbete menar de kan vara en svårighet med yrket.  

 

Enligt Sundin (1995) och Grahn Stenbäck (1995) kan den osäkerhet som många lärare känner 

inför musik kännas som en svårighet. Många lärare anser sig inte vara kompetenta eller ha 
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tillräckligt med musikutbildning och detta gör att de blir osäkra och hämmade i 

musiksituationer. Detta stämmer väl överens med resultatet i min undersökning där en del 

klasslärare önskar att de hade läst mer musik eller kunde spela något instrument. Jag har även 

träffat många lärare under min utbildningstid som gärna skulle vilja, men inte vågar, använda 

sig av musik i undervisningen. Det berodde ofta på att de inte ansåg sig ha någon sångröst 

eller inte kunde spela något instrument. Musiken som arbetssätt blir då främmande för dem. 

Jag hoppas att de i stället kan se möjligheter i musiken i stället för bara svårigheter. 

Informanterna i min undersökning låter sig dock inte hindras av detta men vissa av dem 

upplever det som mer eller mindre svårt. Inget i undersökningen pekar dock på att barnen 

lider av att lärarna känner så. Svårigheten verkar i stället ligga hos lärarna, i de krav de har på 

sig själva eller de krav de känner från omgivningen.  

 

Undersökningen visar också på en viss svårighet i synen på musikens integration i andra 

ämnen. Medan samtliga klasslärare hade en övervägande positiv syn på detta uttryckte ett par 

av musiklärarna en viss tveksamhet. Även om de inte var helt emot integrering så poängterade 

de, liksom Hägglund och Lindström (2004) samt Jederlund (2002), att musikämnet måste få 

ha kvar sitt eget värde och sin viktiga betydelse. Författarna menar att det finns en risk för att 

musiken bara blir något som stöttar andra ämnen. I stället har musiken så mycket positivt att 

ge i sig självt som man inte, enligt författarna, får glömma bort i diskussionen om 

musikintegrering. Denna åsikt anser jag överensstämmer med musiklärarnas som värnar om 

att musikämnet ska få ha kvar sin plats som ett betydelsefullt ämne i skolans undervisning. 

Att lärarna värnar så om musikämnet tror jag delvis beror på att musikämnets existens många 

gånger är hotat. Ett par musiklärare talar om att musikundervisningen är utsatt för 

nedskärningar på grund av ekonomiska problem. Uddholm (1993) skriver att detta var ett 

dilemma redan under 1990-talet då musikundervisningen inte fick mycket resurser och lärarna 

kämpade för att bevisa ämnets betydelse. Jag tycker det är oroväckande att det fortfarande 

verkar vara på det sättet. Informanterna ser att musiken ger så mycket till eleverna och jag 

tycker mig se en viss rädsla hos dem att alla elever inte ska få chansen till en bra 

musikundervisning.  

 

Ingen av musiklärarna arbetar heltid, antingen för att ämnet varit drabbat av nedskärningar 

eller av personliga skäl. En lärare har problem med hörseln och väljer därför att inte arbeta 

heltid. De stora elevgrupperna nämner hon som en svårighet i yrket. Stora grupper leder till 

mycket ljud vilket i sin tur kan ge hörselskador. Grahn Stenbäck (1995) har i sin 
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undersökning också mött lärare som anser att stora grupper är en svårighet. Det är dock 

positivt att samtliga lärare i min undersökning ser många möjligheter med arbetet. De låter 

inte svårigheterna ta överhanden utan de ser det positiva i tillvaron. 

 

6.3 Avslutande reflektion 
Jag har kommit fram till att min undersökning till stor del bekräftar det som jag i litteraturen 

funnit kring musikens användning i undervisningen. Musiken förekommer i skolans olika 

situationer till olika syften och lärare använder sig av musiken på sitt eget sätt.  

 

Genom den här undersökningen har jag tillägnat mig mycket kunskap om vilka möjligheter 

det finns att använda musiken i undervisningen. Eftersom jag själv är musikintresserad och 

har en vilja att arbeta mycket med musik i skolan har denna undersökning varit betydelsefull 

för mig i flera avseenden. Den har bidragit med kunskap om hur lärare arbetar med musik i 

skolan. Samtidigt har den bidragit med stor inspiration inför mitt kommande yrkesutövande. 

Min önskan är att den även kan inspirera andra lärare till att arbeta mer med musik i 

undervisningen. 

 

Jag upplever att det finns ett behov av större fokus på musikens möjligheter i skolan. Många 

lärare kämpar mot nedskärningar och dåliga resurser samt mot en föreställning om att 

musiken är ett mindre viktigt ämne. Just därför beundrar jag de lärare jag fick möjlighet att 

intervjua för deras engagemang och brinnande intresse för musiken i skolan.      

  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom forskning kring musikintegrering i skolan inte har bedrivits i så stor utsträckning ser 

jag flera möjligheter till att forska vidare inom detta område.  

 

Min undersökning omfattar bara några få lärares sätt att arbeta med musik i skolan. Det skulle 

därför vara intressant att göra en kvantitativ undersökning som kan ge ett mer representativt 

resultat på hur vanligt, eller ovanligt, det är att lärare använder musik i undervisningen. Om 

det är ovanligt kan man fråga sig vad som i så fall hindrar dem från att arbeta med musik. 
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Jag har bara utgått från lärares perspektiv i denna undersökning. Att i stället undersöka hur 

barn ser på musik i undervisningen vore en intressant utgångspunkt. Musiken används i 

undervisningen mycket för barnens skull och då borde de också få komma till tals.  

 

Många lärare i min undersökning saknade bevis på musikens effekter. Därför anser jag att det 

behövs mer forskning kring detta så att man eventuellt kan finna tydliga vetenskapliga bevis 

på hur musiken påverkar lärandet i positiv eller negativ riktning.   
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 

Frågor till klasslärare 

• Berätta om vilka arbetssätt du brukar använda dig av i din undervisning? 

- Tex. eget arbete, temaarbete, estetiska arbetsformer? 

• Hur gör du för att få in musiken i ditt arbete med barnen? 

• När används musikaliska aktiviteter? 

- Regelbundet eller spontant? 

- Ge exempel. 

• Vad tror du att barnen får ut av att musiken används i undervisningen? 

 

 

Frågor till musiklärare 

• Vad tycker du är viktigast att barnen får med sig från musikundervisningen? 

- Hur lägger du upp din undervisning för att det ska bli så? 

• Vilka problem tycker du finns med att undervisa i musik? 

• Vad är det som gör det roligt att, trots problemen, fortsätta undervisa i ämnet? 

 

 

Gemensamma frågor till båda lärarkategorierna 

• Hur ser du på samarbete mellan musiklärare/klasslärare? 

• Händer det att du brukar samarbeta med musiklärare/klasslärare? 

- Hur ser det samarbetet i så fall ut? 

- Vad har ni för tanke med det samarbetet? 

- (Om inte – varför?) 

 

• Vilka nackdelar tycker du det finns med att integrera olika ämnen med varandra? 

• Vilka fördelar finns det? 

• Vilket/vilka ämnen kan musiken integreras med? Varför? Hur? 

 


