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Sammanfattning 
Vi ville med detta arbete fördjupa oss i vad begreppet musiskt innebär för oss som 

blivande lärare i grundskolan. Vi har studerat aktuell litteratur i ämnet samt gjort ett 

antal intervjuer med personer som är verksamma i grundskolan. 

 

I begreppet musiskt ryms all skapande verksamhet såsom musik, dans, bild, drama och 

rörelse. Människan ses som en helhet i en helhet och bör därför inte leva i en uppdelad 

tillvaro. I skolan innebär detta att allt lärande ska ingå i ett meningsfullt sammanhang 

och att det ska vara lustfyllt. Det musiska ska genomsyra hela verksamheten och 

därmed förstärka lärandet. Det musiska har positiva effekter på elevernas 

koncentrationsförmåga, motivation och motoriska utveckling. Även den sociala 

aspekten fokuseras vilket vi tycker är viktigt. 

 

Det krävs ett stort engagemang och intresse för att arbeta musiskt. Det musiska är ett 

förhållningssätt till livet, ett sätt att vara. 
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Bakgrund 
Vi är två lärarstuderande med inriktning Ma/NO 1-7 med musiktillval. När vi växte 

upp fick vi båda möjligheten att känna glädjen i att musicera. Vi såg också vad 

musiken kan ge människan. 

 

Under vår utbildningstid har vi på många sätt blivit införstådda med betydelsen av de 

skapande ämnena. I tillvalskursen förstärktes vår bild av det musiska sättet att arbeta 

och vår nyfikenhet väcktes, kan man arbeta på detta sätt i en helt vanlig skola?  

 

Ämnesintegrering är också något som varit ett kontinuerligt inslag i vår utbildning. I 

grundskolan förekommer det dock ofta i samband med speciella temaveckor eller 

under en begränsad tid. Vi kände att det istället borde vara naturligt att integrera olika 

ämnen med varandra, det ska vara något som genomsyrar det dagliga skolarbetet. 

 

På vår utbildning har vi också kommit i kontakt med Gardners teori om de sju 

intelligenserna och förstått att vi alla har olika sätt att lära. Detta tror vi är mycket 

viktigt och vi vill gärna skaffa oss mer kunskap kring alternativa sätt att arbeta i 

skolan.  

 

Då vi hade bestämt oss för att arbeta mer med detta ämne fick vi möjlighet att göra vår 

slutpraktik på en friskola med estetisk profil. Där fick vi en mycket positiv bild och 

god inblick i vad det innebär att vara en musisk lärare. 



 4

Syfte och problemformuleringar 
Med detta arbete vill vi skaffa oss kunskap och insikt om vad det innebär att vara 

musisk i grundskolan. Vi behöver, inför vårt kommande yrkesliv, förbereda oss på 

vilka faktorer som påverkar detta. Vi vill också ta reda på om det musiska påverkar 

eleverna och i så fall hur. 

 

För att tillägna oss denna kunskap har vi valt att arbeta utifrån följande 

problemformuleringar: 

• Vad innebär begreppet musiskt? 

• Vad innebär det att verka musiskt i grundskolan? 

• Vad får det för effekter? 

 

Metod 
För att få teoretisk förankring i våra studier har vi studerat aktuell litteratur i ämnet. 

Eftersom vi även vill få en bild av hur det är att arbeta musiskt i grundskolan i dag har 

vi gjort ett antal intervjuer med personer som gör detta. 
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Litteraturgenomgång 

Vad innebär begreppet musiskt? 

”Zeus hade låtit skapa världen, och gudarna betraktade i stum beundran det som 

bjöds deras blickar. Månne det ännu saknades något, var Zeus fråga. Och 

gudarna svarade att en sak fattades. Tillvaron saknade röst, en förlösande 

stämma som i ord och toner kunde lovprisa all denna härlighet. För att en sådan 

stämma skulle kunna ljuda, behövdes en ny typ av gudomliga väsen. Och därmed 

skapades Muserna, som barn till Zeus och Mnemosyne, minnets gudinna.”  

(sid 10) 1  

 

Begreppet musisk är en term som har sitt ursprung i antikens Grekland och som nu har 

fått förnyad aktualitet. Med hjälp av de musiska grundelementen; ljud, rörelse och 

rytm utvecklas människan i en positiv riktning.2 

Grekerna och musiken 

Begreppet musisk kommer av det grekiska ordet mousiké och innefattar förutom vårt 

begrepp musik (tonkonst), också språket, diktningen och dansen. Allt detta behandlas 

som en odelbar helhet. Det musiska var ett mycket centralt fenomen i antikens 

Grekland och var en viktig faktor i formandet av människan, bland annat i pedagogisk 

verksamhet. Grekerna ansåg att det musiska var ett sätt att närma sig förståelsen av 

verkligheten. Utforskningen av det musiska fick karaktär av att vara en kunskapsväg 

och ett medel att nå insikt om och förstå de stora sammanhangen i tillvaron.3 

 

Ur den musiska bildningen växte de sju fria vetenskaperna fram. Dessa är grammatik, 

dialektik, retorik, aritmetik, geometri, astronomi och musik.4 

                                                                 
1 Ove Kristian Sundberg 1980 i Bjørkvold, J-R. Den musiska människan. Barnet, sången och lekfullheten genom 
livets faser.(Stockholm, 1991) 
2 Pedagogisk Uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar (Lärarförbundet, 1996) 
3 Varkøy Ø. Varför musik? En musikpedagogisk idéhistoria   (Stockholm, 1996) 
4 Pedagogisk Uppslagsbok  1996 
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Enligt Platon är musisk aktivitet en nödvändighet för förnuftigt tänkande. Det som är 

grundläggande för ett musiskt tänkande är en ekologisk helhetssyn på människan. Det 

går inte att dela upp människans natur i olika sinnen. Människan är en del av 

universum.5 

 

Uddholm anser att musiken är en oupplöslig del av konst och vetenskap, spontanitet 

och traditioner, roller och behov, språk och insikter. Människan är en del av 

universum, en del av livet på jorden och var och en av oss är en människa bland andra 

människor. De nio musorna representerade konsten och vetenskapen. Konsten betyder 

förmågan att uppleva och uttrycka, vetenskapen vad vi upplever och uttrycker. Båda 

begreppen är olika sätt att beskriva en helhet, nämligen flödet eller musiken.6 

Den musiska människan 

Alla människor har, enligt Bjørkvold, de tre musiska grundelementen ljud, rörelse och 

rytm i sig långt före födseln, så redan som foster är vi musiska människor. 

Ljudvibrationer når inte bara fostrets öra, utan fortplantar sig genom fostervattnet och 

träffar hela kroppen. Ljudet utgör därför en total, kroppslig erfarenhet för fostret. Även 

fysiska rörelser påverkar fostret och dess utveckling. Forskning har påvisat att 

kroppsrörelserna, såväl hos fostret som hos mamman formar barnets hjärna.  

 

Författaren menar vidare att en musisk människa är en skapande och kreativ person 

som har förmåga att uppleva och leva sitt liv i en helhet, i en ekologisk balans. För att 

förbli musisk genom livets olika faser måste vi fortsätta leva i detta helhetstänkande. 

Om vi däremot delar in våra liv i olika ämnen och kategorier minskar det våra 

möjligheter till ett musiskt liv. Människan bör använda sig av alla sina sinnen och all 

sin energi. Först då nyttjar hon sin kapacitet till fullo.  

 

                                                                 
5 Bjørkvold 1991 
6 Uddholm,M. Pedagogen och den musikaliska människan. En bok om musik i vardagsarbetet.(Mölndal, 1993) 
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Ett barn lever naturligt i den musiska helheten om hon bara får möjlighet till det. I 

barns alla sysselsättningar ingår spontansång som en viktig beståndsdel. 

Spontansången klingar när barnet leker, ljuder när barnet målar och den hörs när 

barnet sjunger. Vuxna frågar sig ofta om barnet sjunger om det hon ritar eller om hon 

ritar det hon sjunger, men då tappar den vuxne sitt musiska helhetstänkande. Sången 

förstärker bilden samtidigt som bilden förstärker sången. Barnet, sången och 

teckningen är en musisk helhet. 

 

”Barnet formulerar sina intryck och uttryck flerdimensionellt, där omedelbara och 

synkrona gensvar mellan tanke, kropp och känsla ger livsprocessen djup och varaktig 

personlighetsförankring. /…/ Kroppsuttrycket blir den fysiska förlängningen och det 

sinnliga uttrycket för tanken. Tanken blir kroppens psykiska uttryck. /…/ Barnen 

upplever allt i ett grepp, utan uppsplittring, där sinnena förkroppsligas och kroppen 

sinnliggöres.” (sid 133)7  

 

Barn som ännu är skriftlösa i ett skriftdominerat samhälle har kvar sitt behov av att 

kommunicera musiskt för att förstå och skapa sig insikter till skillnad från vuxna som 

ofta övergått till att uttrycka sig enbart verbalt.8 

 

I vår västerländska värld finns inget ord som täcker den musiska helheten. I Afrika 

delar man inte på begreppen musik, dans och rytm utan benämner det ngoma, en 

odelbar helhet. Om ngoma ställs mot vårt västerländska musikbegrepp där musik 

innebär något vackert, rent och estetiskt upphöjt kan det ses som en jämförelse mellan 

det primitiva och det fulländade. Med den västerländska synen blir barndomen en lång 

vandring och längtan efter det vuxna ämnesuppdelade livet. Med musiskt tänkande får 

barndomen ett egenvärde. En musisk person har dörrarna öppna till barndomen och 

lever i alla åldrar samtidigt. 

 

                                                                 
7 Bjørkvold 1991 
8 Uddén, B. Musisk pedagogik med kunskapande barn. Vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i 
barndomens studiedialog. (Stockholm, 2001) 
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Det musiska omfattar alltså inte bara sång och rytm. Det handlar om att få tillgång till 

hela sitt jag och att göra sin stämma hörd, exempelvis genom att måla, agera eller 

dansa.9 

De sju intelligenserna 

Mänskligheten har, enligt Howard Gardner, sju intelligenser som är olika mycket 

utvecklade hos var och en av oss. Det sätt vi bäst lär oss på är beroende av vilken/vilka 

intelligenser som är mest utvecklade. De sju intelligenserna är: 

• Lingvistisk (språklig) intelligens, då du tänker och lär i ord 

• Logisk-matematisk intelligens, då du tänker och lär resonerande 

• Spatial (visuell) intelligens, då du tänker och lär i bilder 

• Kroppslig-kinestetisk intelligens, då du tänker och lär genom 

sinnesförnimmelser och rörelser 

• Musikalisk intelligens, då du tänker och lär genom rytm och melodi 

• Interpersonell intelligens, då du tänker och lär genom att utbyta idéer med andra 

• Intrapersonell intelligens, då du tänker och lär djupt inom dig 

En musikaliskt intelligent person har förmåga att uppfatta, urskilja olikheter, omforma 

och uttrycka olika sorters musik. I denna intelligens ingår en känsla för rytm, tonhöjd, 

melodi och klangfärg hos ett musikstycke. 

 

Musikalitet påminner på flera sätt om språksinnet och dess funktioner. Liksom vi kan 

urskilja olika nivåer i språket har människan på musikens område en känslighet för 

enskilda toner och fraser och likaså för mer omfattande struktur och mer 

organisatoriska regler. 

 

Den musikaliska intelligensen kan kopplas samman med flera andra intelligenser. Till 

exempel finns tydliga matematiska inslag i musik. Man måste ha en matematisk 

baskapacitet för att kunna uppskatta hur musikens rytmiska mönster är uppbyggda.  

                                                                 
9 Bjørkvold 1991 
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Man har funnit paralleller mellan musikalitet och spatial begåvning, som är nära 

förknippad med hur vi upplever världen genom våra synintryck.10 Den som är 

kinestetiskt begåvad har en kroppslig öppenhet mot världen som gör att hon lär sig sin 

grammatik, sin lek och sina gymnastiska övningar. I lärosituationer aktiveras hela den 

fenomenala kroppen. I fysisk aktivitet är det inte bara kroppen som aktiveras, utan hela 

människan. Detta gäller också vid andra slags aktiviteter.11 Det finns ett intimt 

samband mellan musik, kroppsspråk och teckenspråk. Små barn gör en naturlig 

koppling mellan musik och rörelse och har svårt att stå still och sjunga. Musikalitet bör 

dock betraktas som en självständig, fristående intelligens.12  

 

Hodges talar om att rytm är en grundläggande livsprocess; musik är ett medel för att 

tillägna sig språket; genom musik lär människan känna sina känslor; musik bidrar till 

social organisation genom att den förenar och är ett verktyg för minnet.13 

                                                                 
10 Gardner, H. De sju intelligenserna (Jönköping, 1994) 
11 Duesund, L. Kropp, kunskap och självuppfattning   (Stockholm, 1996) 
12 Gardner 1994 
13 Hodges 1989 i Uddén 2001 
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Att arbeta musiskt i grundskolan 

Pedagogerna har ordet 
Många av progressivismens tankar kan återfinnas i det musiska. Progressivismen kan 

delas upp i sex olika kännetecken. Kortfattat kan de förklaras så här:   

1. Utbildning skall vara aktiv och bygga på elevernas behov och intressen. Eleven 

är av naturen nyfiken och vetgirig, skolan måste ta fasta på detta och ge eleven 

en helhet. 

2. Lärande genom problemlösning ersätter den traditionella 

ämneskunskapsundervisningen. 

3. Att leva är att lära och inlärning måste bygga på tidigare erfarenheter. 

4. Läraren är elevernas handledare 

5. Skolan skall uppmuntra samarbete, inte tävlan. 

6. Skolan ska präglas av demokrati.14 

 

Piaget menar att upplevelser fångar eleverna och blir till erfarenheter.15 Uddholm 

poängterar att människan bara kan erövra erfarenheter genom att själv uppleva. Det 

går inte att överta någon annans erfarenheter.  

 

”En beskrivning av hur gott ett äpple smakar kan inte jämföras med den upplevelse du 

får när du själv sätter tänderna i det.” (sid 49) 16 

 

Ur erfarenhet föds tanke, kreativitet och lärande. Då människan upplever någonting tar 

hon in information och bygger egna strukturer som gör att hon kan använda den för att 

bättre förstå omvärlden.17 

 

                                                                 
14 Kneller i Stensmo, C Pedagogisk filosofi  (Lund, 1994) 
15 Lendahls, B./Runesson, U. (red) Vägar till elevers lärande. (Lund, 1995) 
16 Uddholm 1993 
17 Hannaford,C Lär med hela kroppen (Jönköping, 1997) 
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Roussau anser att i en stimulerande miljö med många inlärningstillfällen är det svårt 

att få barn att inte lära sig. Barn utvecklas och lär sig nya saker hela tiden.18 

 

Vygotskij talar om att varje människa har kreativitet och fantasi som en mänsklig 

grundförmåga. Människan kan kombinera nya intryck och upplevelser med dem som 

hon tidigare lagrat i minnet. Denna kreativitet gör att människan alltid är inriktad mot 

framtiden, och skapar sin framtid samtidigt som nutiden förändras.  Han menar också 

att barnets lek är en kreativ bearbetning av upplevda intryck, som det kombinerar och 

skapar en ny verklighet av.19 

Den musiska människan börjar skolan 
”Helhet utgör en inbyggd premiss för varje element av sinnesuppfattning. Ingen 

känsla kan exempelvis frambringas i sin fullt autentiska form med mindre än att också 

tanke, kroppsrörelse, ljuduttryck, puls, andning, och kroppens biokemi interaktivt 

samspelar, analogt, spontant och simultant. /…/ Helhet och delar är ett.” (sid 38) 

 

Bjørkvold anser att barnets ekologiska uppfattningsförmåga och förståelse av sig själv 

och omvärlden fungerar som ett tätt nätverk där delar och helhet ständigt samspelar 

och förutsätter varandra. I den spontana leken syns detta fullt utvecklat. Leken bidrar 

till att sammanföra barnets inre och yttre föreställningsvärld till harmonisk 

överensstämmelse. Balansen mellan egot och världen blir en del av barnasinnets 

ekologi. 

 

När barnen börjar skolan krockar ofta den musiska barnkulturen med skolkulturen, 

ngoma blir ersatt av ämnesspecialisering och barnet ska plötsligt lära sig nya saker 

utan att koppla in hela kroppen i lärandet. I skolan omvandlas helheten till fragment. 

Intellektuella, hårt strukturerade övningar i uppdelade block hindrar spontanitet och 

kreativitet. Vi rationaliserar bort det estetiska och lekfulla och kommer ur fas med 

rytmen i livet och blir därför musiskt underutvecklade.  

 

                                                                 
18 Hasselqvist, S. Barn leker för att berika sitt  jag. Östgöta Correspondenten. (970307 s.A12)  
19 Vygotskij, L Fantasi och kreativitet i barndomen (Göteborg, 1995) 
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Bjørkvold kallar denna kollision mellan barnkultur och skolkultur för barndomsbrottet. 

Det naturliga i barns sätt att vara byts mot skolans regler och normer. I figur 1 ges 

några exempel på brytningar: 

  

Barnkultur Skolkultur 
Helhet (ngoma) Ämnesspecialisering 
Lek Studier 
Muntlig Boklig 
Vara i Läsa om 
Utpröva egna gränser Respektera andras gränser 
Jag kan redan Du kan inte än 
Musisk Logisk 
Kvalitativ Kvantitativ 
Spontanitet Planmässighet 
Carpe diem! (Fånga dagen) Vänta tills du blir stor 
Mod Osäkerhet 
Kreativitet Reproduktion 
Improviserat Förberett 
Det oväntade Det förväntade 
Jag rör mig – och lär Sitt stilla! 
Gränssprängande Gränssättande 

  

 Figur 1 

 Delar av barndomsbrottet enligt Bjørkvold. (sid 129-130) 

 

Brytningen mellan kulturerna kan dämpas genom att ta tillvara impulserna från 

barnens egen värld. Ordet skola kommer från det grekiska skhole som i sin tur 

kommer från verbet skholazein som betyder ”vara fri”. Skolan är till för eleverna och 

därför måste den vara en plats där de kan känna trygghet och vara sig själva. Varje 

elev är en unik människa och bör därför behandlas och respekteras som en sådan. Alla 

tänker olika och är olika, därför måste eleverna få tillfälle att utvecklas efter sina 

personliga förutsättningar. 
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Genom musik, dans, humor och genom skapande lek med form och färg kan skolan bli 

mer musisk. En av lärarens viktigaste uppgifter blir därför att få eleverna att bibehålla 

och utveckla sin naturligt inneboende spontanitet och kreativitet. Skolan måste ta 

tillvara elevens impulser från dess egen kultur för att utveckla en mer musisk skola. 

Utgångspunkten bör vara: 

”Lär av barnen – och barnen lär sig av dig!” (sid 135)  

Det är de vuxna som sätter upp begränsningar för elevernas förmågor.20  

 

Uddholm menar att det är människofientligt att dela upp skolan i ämnesfack. Även om 

helhetssynen finns på många ställen så utnyttjas den inte helt eftersom man inte fått 

möjlighet att tillägna sig musiken som metod. Musiken blir ett självändamål som i 

första hand går ut på att göra rätt. Om man däremot sätter musikaliteten i relation till 

den hela människan blir den en viktig och givande del av den pedagogiska 

verksamheten. Utformningen är inte det viktigaste, däremot riktningen eller syftet: att 

åstadkomma flödande möten, där spontanitet och traditioner möts.21 

Reggio Emilia 
Reggio Emilia är från början en förskolepedagogik som har utvecklats i Italien. En 

central tanke i pedagogiken är att kunskap föds i människors möten. De ser miljön som 

en pedagog. Den ska stimulera och inspirera barnen samt utmana dem i deras tankar 

och fantasier och uppmuntra dem till kunskapens alla möjligheter. Ett exempel är den 

stora lekhallen (piazzan) mitt i huset där det finns stora möjligheter till möten, både 

barn emellan och mellan barn och vuxna.  

En annan tanke bakom pedagogiken är att man ska se till hela människan. Människan 

är ett sammanhang och finns i ett sammanhang. Pedagogerna bakom Reggio Emilia 

menar att vår kropp inte är summan av enskilda delar utan en helhet med samband.  

 

                                                                 
20 Bjørkvold 1991 
21 Uddholm 1993 
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Istället för att undervisa vill de utmana barnen att lära sig själva. Det är sökandet efter 

kunskap som är intressant. Detta gör att barnen själva får huvudrollen i sitt eget liv. 

Barnen ses som handlande, tänkande och förmögna individer. De har en inneboende 

kraft och vilja att växa. Men barn klarar inte att bygga upp sin värld på egen hand. De 

behöver vuxna som ser dem och lyssnar på dem, som också är villiga att utmana dem 

och hjälpa dem att överskrida tidigare gränser. 

 

Den gamla traditionella skolan får oss att tro att lärande är något tungt, trist och 

tråkigt. I verkligheten är lärandet ibland kanske mödosamt, men även lustfyllt. Ett av 

valspråken i Reggio Emilia är ”Ingenting utan glädje” 22  

 

Bifrost 
Bifrostskolan ligger i Herning, Danmark. Den grundades 1987 av en grupp föräldrar 

och lärare och kännetecknas av sitt tematiska arbetssätt som spänner över alla 

åldersgrupper och ämnen. De hämtar sina teman ur konsten, musiken och 

skönlitteraturen. 

 

Bifrostskolan vill förmedla livsglädje och hopp om framtiden. Eleverna ska lära sig att 

de kan påverka och förändra sin livssituation. Lärarna på Bifrostskolan anser att 

människan är gränslös och att hon hela tiden kan lära sig något nytt. Eleverna har en 

inneboende lust att lära och vara aktiva. Kunskapandet är en aktiv process och 

människan har en naturlig nyfikenhet att utforska och försöka förstå omvärlden. 

Kunskap är aldrig färdig utan en fortgående process. På Bifrostskolan är inga svar 

givna. Det är arbetsprocessen och elevens personliga upplevelse som är det viktiga. 

Också vikten av ett helhetstänkande poängteras. Eleverna ska se hela arbetsprocessen i 

skolarbetet och delta i alla dess delar.23 

 

                                                                 
22 Wallin, K. Reggio Emilia och de hundra språken. (Stockholm, 1996) 
23 Abildtrup Johansen, B./Rathe, A-L./Rathe, J. Möjligheternas barn i möjligheternas skola –en pedagogisk 
profil från idé till verklighet.(Stockholm, 1997) 
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Bifrostskolan har fyra grundpelare: 

1. Vad är det för kunskap som är nödvändig idag och i framtiden? 

2. Upplevelsen 

3. Dialogen 

4. Det goda arbetet 

De inleder varje arbetsområde med en gemensam upplevelsefas, den kan bestå av 

filmvisning, teater eller musik. Nästa fas är dialogen där det samtalas om vad eleverna 

vill lära sig. Lärarna planerar sedan arbetet utifrån detta. 24  

 

Nu tar det goda arbetet vid. Det utgår från varje elevs behov, föreställningar och 

önskningar. Det goda arbetet måste föregås av en dialog där man samtalar om 

gemensamma upplevelser utifrån varje elevs tidigare erfarenheter. Både lärare och 

elever har chans att föra fram sina synpunkter och det finns inget som är rätt eller fel. 

Dialogen leder fram till det goda arbetets fyra processer: 

• Beslut. Man bestämmer att man vill veta något, bli bra på något eller kunna 

någonting bättre än förut. Man ska fundera på varför man vill göra det och om 

det är nyttigt. 

• Planering. Hur vill man lära sig det och på vilket sätt vill man bli bättre? Man 

ska välja vilka redskap man vill använda och om man vill arbeta ensam eller i 

grupp. 

• Utförande. Man sätter igång. Man använder redskap, metoder, verktyg, 

materiel, det man vet och kan. 

• Utvärdering. Man ser på vad man har fått ut av arbetet. Är det det man tänkte 

och ville? Man funderar på om man är nöjd eller om man vill göra om något av 

det eller kanske börja om från början.  

 

                                                                 
24 http://www.buf.kristianstad.se/centralskolan/bifrost/bifrost.htm 011107 
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Först beslutar eleven vad den vill och motiverar varför. Efter det planeras arbetet och 

utförandet kan sätta igång. Arbetet avslutas med en utvärdering där inte bara 

produkten värderas utan hela arbetsförloppet och elevens egen arbetsinsats. Genom att 

delta i alla fyra processerna skapas en inre motivation hos eleverna. De lär sig att det 

kan vara nyttigt att gör misstag och att de kan lära sig något av dem. Einstein tänkte en 

gång: 

”Det är inte dumhet att göra fel, men det är dumhet att upprepa samma fel gång på 

gång.”  (sid 100)25 

Den musiska läraren 
Grahn Stenbäck beskriver skillnaden mellan den musiska och den kunskapsinriktade 

läraren. Det som kännetecknar den musiska läraren är att hon/han arbetar för att 

undervisningen ska präglas av att vara för alla, att den är utvecklande och att 

upplevelsesidan fokuseras. Läraren använder mer rörelse, dans och musikskapande  

som arbetsmetoder samt integrerar musiken i andra ämnen. Det som kännetecknar den 

kunskapsinriktde läraren är att hon/han strävar mot att eleverna ska lära sig något om 

musik och använder sällan dans och rörelse eller musikskapande.26  

 

Uddén anser att läraren blir genom sitt engagemang, sin inlevelse- och 

uttrycksförmåga rytmiskt och tonmässigt en nyckelperson i den pedagogiska 

verksamheten. Det viktigaste redskapet för pedagogen är i alla sammanhang rösten, 

både verbalt och vokalt. Taktkänslan, den rytmiska gestaltningen och det medvetna 

lyssnandet är också viktigt. För detta krävs ingen musikalisk utbildning utan en 

uppövning av att använda sitt naturliga lyssnande, sin sångröst och sin kropp på ett 

kontrollerat sätt för att kunna röra sig i takt och ton med andra. Om det musiska ska bli 

ett medel i barns kunskapande krävs att alla pedagoger som arbetar med barn är 

musiskt medvetna och uttrycksmässigt kunniga.27 

                                                                 
25 Abildtrup Johansen/Rathe/Rathe 1997 
26 Grahn Stenbäck, M. Sång eller musik? En studie av musikundervisning i årskurserna 2 och 5 utifrån den 
nationella utvärderingen 1989. (Linköping, 1995) 
27 Uddén 2001 
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Effekter av att arbeta musiskt 
I LPO 94/98 konstateras att för elevernas aktiva lärande är lek och skapande 

verksamheter mycket viktiga. Intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska 

kunskaper är viktiga för eleverna och de ska få möjligheter att utöva dem alla. De ska 

också få uppleva olika uttryck för kunskaper. Genom de estetiska ämnena; drama, 

musik, dans, ord och bild ska dessutom eleverna få möjlighet att uppleva känslor och 

stämningar och eleverna ska lära sig eget skapande. 

Ett av uppnåendemålen i LPO 94/98 är: 

”kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans.” (sid 12) 28 

 

Sundin talar om att tänkande, bedömning och handling är beroende av estetiska 

aktiviteter. Estetiska erfarenheter är grundläggande för att skaffa kunskap, bearbeta 

känslor och kommunicera. Det finns ett samspel mellan estetiska och andra aktiviteter 

i våra liv.29 

 

Den musiska dimensionen hjälper oss att bli sammansatta människor och att uttrycka 

hela vår kompetens. Bjørkvold säger att vi växer genom rytm, färg och rörelse som 

berör alla sinnen. Med musiskt tänkande får barndomen ett egenvärde och blir en 

förebild för de vuxna som tappat anknytningen till sitt helhetstänkande. Ett musiskt 

arbetssätt har positiva effekter på elevernas koncentrationsförmåga, socialisation, 

motivation och motoriska utveckling. I barnens värld är allting en helhet; kunskaper, 

känslor, handlingar och sociala relationer hänger samman. Därför är det onaturligt att 

splittra upp undervisningen i olika ämnen. Genom att arbeta utifrån ett 

helhetstänkande, ett musiskt arbetssätt, utvecklas hela barnet.30 

 

                                                                 
28 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm, 1998) 
29 Sundin,B. Musiken i människan. (Stockholm, 1988) 
30 Bjørkvold 1991 
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Antal Lundstöm poängterar att om barn får möjlighet att ägna sig mycket åt estetiska 

ämnen får de större självkänsla och självkontroll och dessutom blir grupperna mer 

harmoniska och de kan samarbeta bättre. Att grupper fungerar bättre om de får ha 

mycket musik beror på att musik i sig själv är självrättande, det vill säga alla i gruppen 

märker om musiken inte stämmer och alla måste engagera sig för att det ska låta bra. 

Musikens regler måste följas och grupperna strävar naturligt efter att det ska låta så bra 

som möjligt. På så sätt får de som stör ordningen klassen emot sig och disciplin och 

normer tränas naturligt. Då barnen musicerar får de en variation i sitt inlärande och 

denna effekt underlättar även för barnet då det ska tillägna sig andra kunskaper och 

färdigheter. Vid musicerandet upplever de flesta människor glädje och de fylls med 

positiva känslor. Dessa känslor tar barnen med sig då de sedan ska lära sig andra saker 

och med en positiv och glad inställning kan kroppen och intellektet lättare tillägna sig 

nya kunskaper.31 

 

Enligt Sundin har musik även en terapeutisk sida, där vi kan tillåta oss att regrediera på 

ett tillfälligt och kontrollerat sätt. Musiken underlättar för känslor och impulser att 

släppas fram och vi känner oss renade efteråt. 

 

Undervisning i musik, rörelse och drama ökar elevernas självförtroende och förståelse 

för andra. Speciellt dramaundervisning fungerar personlighetsutvecklande. Vågar man 

visa upp sig på lektionerna, vågar man också göra det vid andra tillfällen. 

 

Icke-verbala uttryckssätt såsom bild, dans och musik är speciella språk som hjälper oss 

att formulera våra känslor, vår fantasi och därmed ge tillgång till ett rikare liv.32 

 

Musiskt arbete kan, enligt Uddén, bidra till att skapa den form av trygghet som barn 

behöver för sitt lärande: rutiner och upprepning som förstärker den ömsesidiga tilliten i 

det pedagogiska förhållandet.33 

                                                                 
31 Antal Lundström, I. Musikens gåva. Hur musik påverkar barns utveckling genom att stimulera inneboende 
resurser och ge ökad social kompetens (Uppsala, 1996) 
32 Sundin 1988 
33 Uddén 2001 



 19 

Uppläggning och genomförande 
Vi har gjort intervjuer med fem personer som arbetar på en friskola med estetisk profil. 

Skolan har ca 170 elever och det arbetar mellan 15-20 pedagoger där. Skolan ligger i 

ett villaområde i utkanten av en större stad i södra Sverige. Förutom klassrummen 

finns idrottshall, slöjdsalar, grupprum, datasal samt musik/dramasal. Våra 

intervjupersoner arbetar med olika åldersgrupper och har varierande utbildningar i 

botten.  

 

Person A är lärare i musik och svenska. Hon har en bred utbildning bestående av 

fritidspedagogutbildning, musikutbildning både på folkhögskola och musikhögskola 

samt kurser i svenska och musikpsykologi. 

Person B är mellanstadielärare och har jobbat i 23 år. Hon har dessutom läst drama och 

konstvetenskap samt musikmetodik. 

Person C är grundskollärare 1-7 med musik som tillval. Hon har arbetat i 7 år. 

Person D blev färdig fritidspedagog 1989 och har arbetat med alla åldrar. Nu arbetar 

hon i förskoleklass. 

Person E arbetar på fritidshem samt som textillärare. Hon är utbildad barnskötare och 

har läst slöjd på folkhögskola. 

 

Intervjuerna utfördes under oktober månad 2001. Intervjupersonerna hade själva 

bestämt tid och plats för intervjutillfället. Det fanns ingen tidsbegränsning utan varje 

intervju tog olika lång tid. Innan intervjun fick personerna chans att tänka igenom 

första frågan för att fokusera på ämnet. För att kunna fånga upp allt som sades gjorde 

en av oss själva intervjun medan den andre förde anteckningar. Efter varje 

intervjutillfälle läste vi igenom anteckningarna och kompletterade med ytterligare 

tankar och känslor som kommit upp under intervjutillfället. 
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Frågorna vi ställde var: 

1. Hur definierar du begreppet musiskt? 

2. Hur förhåller du dig till det i din yrkesroll? 

3. Vad ser du för positiva kontra negativa effekter? 

4. Finns det möjligheter att arbeta på detta sätt? Om inte, vad förhindrar dig? 

5. Är det något du vill tillägga? 

Vid vissa tillfällen fick vi förtydliga frågorna genom att ge exempel. 

 

I resultatet har vi först återgett varje intervju för sig för att få en bild av personen 

bakom svaren. Vi har försökt att återge svaren så fylligt som möjligt i hela meningar. 

För att kunna se likheter och skillnader mellan personerna har vi sedan redovisat varje 

fråga för sig, då vi har dragit ut kortfattade stödord ur respektive svar. 
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Resultat 

Intervju med person A  
2/10 2001 

Fråga 1 

Hur definierar du begreppet musiskt? 

Det ska vara en totalupplevelse, något som är lustfyllt och lustbetonat. Hela människan 

är aktiverad och använder många sinnen. Hela jag ska vara med. 

Fråga 2 

Hur förhåller du dig till det i din yrkesroll? 

För det första ska musik vara roligt och undervisningen ska vara varierad. Man kan 

inte förvänta sig att alla tycker att det är roligt att sjunga men under en period ska alla 

tycka att någon lektion har varit rolig. Alla är begåvade på olika sätt och det ska ges 

utrymme för alla olika begåvningar. Arbeta för att det ska vara lustfyllt. Miljön och 

hur man ser på saker är väldigt viktigt. 

Fråga 3 

Vad ser du för positiva kontra negativa effekter? 

Positiva: Ungar kommer och frågar och vill musicera på fritiden. De vågar fråga och 

önska. I svenskan får eleverna tänka och fundera i nya banor. Får se sig själva på 

många olika sätt. Eftersom undervisningen utgår från individen stärks självkänslan. 

Eleven känner att den har gjort något bra. Den kreativa delen fungerar otroligt bra. 

Negativa: Kan upplevas rörigt men friheten måste få finnas. Utåt sett kan det då se 

rörigt ut. 

Fråga 4 

Finns det möjligheter att arbeta på detta sätt? Om inte, vad förhindrar dig? 

Någorlunda. I vissa grupper är det för många barn för att hinna se varje barns talang, 

framförallt på musiken. Det var nio musor så det är många bitar som ska passas in och 

alla har olika begåvningar. En stor fördel är att ha en egen musiksal. I det vanliga 

klassrummet finns ofta tysta regler där klasslärarens ande svävar över rummet. Ett eget 

rum ger större utrymme för flexibilitet, materiel finns till hands om man vill kasta om i 

planeringen. De här barnen är vana vid kreativt tänkande, det underlättar. 
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Fråga 5 

Är det något du vill tillägga? 

Man kan faktiskt individualisera på andra sätt i alla ämnen, inte bara i de estetiska. 

Skapa en mer lustfylld undervisning utan att det blir för betungande för läraren. Få 

med så många uttryck som möjligt under en lektion. Barnen måste få känna 

delaktighet i skolarbetet. 

Intervju med person B 
3/10 2001 

Fråga 1 

Hur definierar du begreppet musiskt? 

Ser det som ett förhållningssätt till livet. Att se och uppleva tillvaron med alla sinnen. 

Använda humor och glädje för att komma åt allvaret. Det handlar om hela kroppen, 

båda hjärnhalvorna, hjärta och själ, skapande, kreativitet. Mellan dessa komponenter 

finns inga tydliga gränser, de går in i varandra. 

Fråga 2 

Hur förhåller du dig till det i din yrkesroll? 

Kopplar inte på någon yrkesroll utan ser det musiska som ett sätt att värdera livet. Vill 

förmedla detta förhållningssätt till barnen. Det handlar om kommunikation mellan 

människor och sinnlighet. Att öppna dörrar till barnen, få dem att se tillvarons djup. 

När man har öppnat dörrarna krävs det också att man ger dem redskap för att kunna 

uttrycka sig, tekniker för att skapa. Att både styr a och tillåta. 

Fråga 3 

Vad ser du för positiva kontra negativa effekter? 

Positiva: Att jobba med hela människan. Hjälpa barnen att hitta det de brinner för. Få 

barnen att förstå samspelet mellan människor genom dramaövningar där de får testa 

olika roller och situationer. 

Negativa: Inga 
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Fråga 4 

Finns det möjligheter att arbeta på detta sätt? Om inte, vad förhindrar dig? 

Har alltid arbetat musiskt eftersom det finns ett starkt eget intresse. Dock mer renodlat 

nu genom temaarbete och skolans profilering. Det är inspirerande att alla i kollegiet 

har intresset och lusten för detta, det ingår ju också i anställningsintervjuerna till 

skolan. Ett litet minus är lokalerna, en bildsal står överst på önskelistan. 

Fråga 5 

Är det något du vill tillägga? 

B gör här en jämförelse med musikklasserna där hon arbetat förut. Där förekommer ju 

mycket sång men arbetssättet är inte musiskt. Det musiska är ett förhållningssätt till 

livet som ska genomsyra hela verksamheten. 

Intervju med person C  
3/10 2001 

Fråga 1 

Hur definierar du begreppet musiskt? 

Ser det lilla barnet framför sig som tar in intryck från olika håll. Man börjar inte lära 

sig i skolan, även tiden innan är viktig för barnets lärande. Tänker även på de praktiska 

eller estetiska ämnena. 

Fråga 2 

Hur förhåller du dig till det i din yrkesroll? 

Då små barn inte kan skriva så mycket är det naturligt att jobba med hela kroppen. 

Använder det estetiska ämnena för att förstärka andra ämnen. För att få uppleva med 

alla sinnen används t ex bakning i matematikundervisningen. Jobbar också med 

skrivdans där eleven får föra över musikens karaktär till ett stort papper. Detta tränar 

eleven i att våga uttrycka sig och använda hela papperet. Använder mycket drama för 

att bearbeta relationer och konflikter som uppstår i klassen. 
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Fråga 3 

Vad ser du för positiva kontra negativa effekter? 

Positiva: Barnen mår bra av att lära på olika sätt. De lär sig bättre. 

Negativa: Det kan vara svårt för barn som behöver mycket struktur, men det går även 

att genomföra musiska aktiviteter med struktur. 

Fråga 4 

Finns det möjligheter att arbeta på detta sätt? Om inte, vad förhindrar dig? 

På denna skola finns ett mycket öppet klimat. Man uppmuntrar varandra att släppa 

loss. Det betyder också mycket att föräldrarna har förtroende för det man arbetar med. 

Om det fanns fler vuxna skulle man kunna göra mindre barngrupper vilket skulle 

underlätta ibland. 

Fråga 5 

Är det något du vill tillägga? 

Person C väljer att inte svara på denna fråga. 

Intervju med person D  
4/10 2001 

Fråga 1 

Hur definierar du begreppet musiskt? 

Att lära på många sätt genom många olika kanaler. 

Fråga 2 

Hur förhåller du dig till det i din yrkesroll? 

Det faller sig naturligt när man jobbar i förskoleklass, det ingår i förskolemetodiken. 

Då barnen inte kan läsa sig till information måste man ge dem den på andra sätt via 

alla sinnen. Försöker ta vara på allt i alla ämnen för att skapa en helhet. Är det höst så 

är det höst i alla ämnen. 

Fråga 3 

Vad ser du för positiva kontra negativa effekter? 

Positiva: Vi har alla olika sätt att lära. Undervisningen bygger på att alla får visa vad 

just den personen är bra på vilket stärker självförtroendet. Ett musiskt arbetssätt ger 

många olika sätt att mäta kunskap. 

Negativa: Ser inga negativa effekter. 
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Fråga 4 

Finns det möjligheter att arbeta på detta sätt? Om inte, vad förhindrar dig? 

Möjligheten finns. Kanske inte fullt ut på grund av stor barngrupp. Tematiskt 

arbetssätt underlättar. Alla i personalen får chans att göra just det de är bra på. Det 

finns inga hinder för att lära på olika sätt. Det tar dock mycket tid för läraren eftersom 

det inte finns något färdigt material.  

Fråga 5 

Är det något du vill tillägga? 

Skolan nu är bättre på detta än för några år sedan. Ändå kan det vara lite tungt i 

skolvärlden. Utbildningarna ligger ofta före verkligheten. Vill man så kan man. 

Kollegornas stöd betyder mycket. 

Intervju med person E 
5/10 2001 

Fråga 1 

Hur definierar du begreppet musiskt? 

Lära med hela människan, alla delar av ens person är med i kunskapandet. Händernas 

kunskap är lika mycket värd som huvudets. 

Fråga 2 

Hur förhåller du dig till det i din yrkesroll? 

Uppmuntrar barnen som bara den både på fritids och på slöjden. Jobbar ofta först och 

diskuterar och samtalar sedan. Eleverna kan då hänga upp kunskapen på skapandet.  

Fråga 3 

Vad ser du för positiva kontra negativa e ffekter? 

Positiva: Alla får chansen att lära sig oavsett hur duktig man är. ”Svaga” elever får ett 

sätt att uttrycka sig på. Om de inte fick chansen skulle de känna sig begränsade i sin 

uttryck.  

Negativa: Arbetsformen i sig, inte det musiska, kan vara för fri ibland för vissa elever. 

En del behöver mer styrning. 
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Fråga 4 

Finns det möjligheter att arbeta på detta sätt? Om inte, vad förhindrar dig? 

Har alla möjligheter i världen. Kollegorna uppmuntrar varandra. Det finns en positiv 

anda i personalen som påverkar eleverna. Glädje smittar. 

Fråga 5 

Är det något du vill tillägga? 

Ibland får man vara bra på det man är bra på, inte alltid göra nya saker. Har läraren 

inställningen att något är roligt så tycker eleverna det också. 
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Sammanställning 
Fråga 1 

Hur definierar du begreppet musiskt? 

A:  Totalupplevelse. Lustfyllt. Aktivera hela människan. Använda många sinnen. 

B: Förhållningssätt till livet. Uppleva tillvaron med alla sinnen. Använda humor och 

glädje för att komma åt allvaret. Hela kroppen är med. 

C: Det lilla barnet som tar in intryck ifrån omvärlden. Det är inte i skolan man börjar 

lära sig.  

D:Att lära på många sätt genom många kanaler 

E: Lära med hela människan. Händernas kunskap. 

 

Fråga 2 

Hur förhåller du dig till det i din yrkesroll? 

A: Musik ska vara roligt. Alla ska tycka att någon lektion har varit rolig. Alla är 

begåvade på olika sätt. 

B: Vill förmedla sitt förhållningssätt till barnen. Sinnlighet. Ge redskap för att skapa, 

både styra och tillåta. 

C: Naturligt att jobba med hela kroppen. Vill få alla att våga uttrycka sig och uppleva 

med alla sinnen. 

D: Ge information via alla sinnen. Skapa en helhet. 

E: Uppmuntra barnen. Jobbar först och diskuterar sedan, då hänger man upp 

kunskapen på skapandet. 
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Fråga 3 

Vad ser du för positiva kontra negativa effekter? 

Positiva: 

A:  Barnen vill lära sig mer. Eleverna ges utrymme att tänka i nya banor. 

Individualisering stärker självkänslan. 

B: Jobba med hela människan. Hjälper barn att hitta det de brinner för.  

C: Barnen mår bra och de lär sig bättre. 

D: Vi har olika sätt att lära oss. Mäta kunskap på olika sätt. 

E: Alla får chansen. Svaga elever får ett sätt att uttrycka sig på.  

 

Negativa: 

A:  Kan upplevas rörigt och kan spåra ur. 

B: Inga. 

C: Kan vara svårt för barn som behöver mycket struktur.  

D: Inga 

E: Arbetsformen kan vara för fri ibland för vissa elever. 

 

Fråga 4 

Finns det möjligheter att arbeta på detta sätt? Om inte, vad förhindrar dig? 

A:  Någorlunda. Stora barngrupper kan dock göra det svårt att hitta varje barns talang. 

Lokalen underlättar, ger utrymme för flexibilitet. 

B: Ja. Det är lättare när många i kollegiet brinner för det. Ett litet problem är lokalerna, 

skulle till exempel vilja ha en bildsal. 

C: Öppet klimat, alla uppmuntrar varandra. Det underlättar att föräldrarna har 

förtroende för skolans arbete. Det vore ännu bättre om det fanns fler vuxna så att man 

kan göra mindre barngrupper. 

D: Möjlighet finns men inte riktigt fullt ut på grund av stor barngrupp. Tematiskt 

arbetssätt underlättar. Det finns inga hinder för att lära på olika sätt. Det tar mycket tid 

för läraren att göra eget material och dylikt. 

E: Har alla möjligheter i världen. Kollegorna uppmuntrar varandra. 
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Fråga 5 

Är det något du vill tillägga? 

A:  Sträva efter att få med så många uttryck som möjligt under en lektion. Barnen 

måste känna delaktighet. Skapa en mer lustfylld undervisning. 

B: Många tror att bara för att man sjunger så arbetar man musiskt. Man måste ha det 

rätta förhållningssättet som genomsyrar all verksamhet. 

C: Har valt att inte svara på frågan. 

D: Vill man så kan man. Det kan vara lite tungt i skolvärlden men det är bättre nu än 

vad det var förr. 

E: Har läraren inställningen att något är roligt så tycker eleverna det också. Man måste 

få vara bra på det man är bra på. 
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Diskussion 

Inledning 
Under arbetet med detta examensarbete har vi kommit till insikt om att det lätt tenderar 

till att riktas mot musikdelen i det musiska. Detta kan bero på vårt musikintresse men 

också på att den mesta litteraturen vinklar det musiska i den riktningen. Vi vill därför 

påpeka att begreppet musiskt innebär att uttrycka sig genom flera konstformer. 

Utfallet av resultatdelen kanske kan ses som överdrivet positivt. Detta kan vara en 

följd av intervjupersonernas inställning och intresse för det musiska. Vi valde dessa 

personer för att de är väl införstådda med begreppet musiskt. Vi undvek på så sätt att 

det skulle uppkomma missförstånd och därmed resultera i ett missvisande utfall sett 

utifrån vårt syfte med arbetet.     

Tankar om vad begreppet musiskt innebär 
Redan i antikens Grekland var betydelsen av det musiska oerhört väsentlig. Efter att ha 

skrivit detta examensarbete önskar vi att det musiska fortfarande skulle ha denna 

betydelsefulla roll för kunskapandet och för förståelsen av alla sammanhang som finns 

omkring oss. Tyvärr är det inte så i dagens uppdelade tillvaro. Vi har förstått att vi 

måste se människan som en helhet i en helhet för att vi ska kunna nyttja hela vår 

kapacitet. Lever vi i denna helhet lär vi oss att se samband och konsekvenser av våra 

handlingar. Platon ansåg att musisk aktivitet är en nödvändighet för att kunna tänka 

förnuftigt, vilket vi håller med om.  

 

Redan innan vi sätter vår fot på jorden har vi kommit i kontakt med det musiska och 

färgats av det, till exempel har vår hjärna formats med hjälp av kroppsrörelser. Detta 

säger väl nog om betydelsen av det musiska för oss människor.  

 

Då vi vuxna inte lever i en musisk helhet tycker Bjørkvold att vi ska lära oss av 

barnens sätt att vara. De lever naturligt i en helhet där de tar in intryck genom alla 

sinnen och uttrycker dem genom sitt sätt att vara. Intervjuperson C ser framför sig det 

lilla barnet som tar in intryck från olika håll. 
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Om vi bejakar det musiska inom oss kan vi ha dörren öppen till barndomen och får då 

leva i denna naturliga helhet där det är tillåtet att uttrycka känslor och tankar. Detta är 

något som vi vuxna måste tänka på då vi säkerligen skulle må bättre av det. 

 

Gardners sju intelligenser fick oss att fundera på vilka intelligenser en musisk person 

har väl utvecklade. Då vi tror att alla människor innehar alla intelligenser mer eller 

mindre utvecklade, kanske det är bättre att kalla dem kompetenser. Den musikaliska 

kompetensen har självklart en stor roll men också den spatiala, den kinestetiska och 

den intrapersonella är viktiga kompetenser hos den musiska människan. I begreppet 

musiskt ingår bild, form och rörelse i flera dimensioner samt att förstå hur man lär sig. 

Genom att arbeta för att utveckla dessa kompetenser ännu mer kan vi alla bli mer 

musiska. Detta kan man göra genom att till exempel försöka se bilder när man lyssnar 

på musik eller att röra sig som djuret man ser i en målning.  

Tankar om att arbeta musiskt i grundskolan 
Vi har genom att skriva detta examensarbete kommit fram till att: att arbeta musiskt 

egentligen inte är något arbetssätt, i den bemärkelsen att det går att kopiera metoden 

och arbetsgången rakt av, utan att det är ett förhållningssätt till livet. Detta 

förhållningssätt mynnar däremot ut i ett sätt att vara och arbeta. Ett exempel på ett 

arbetssätt/en metod som har sin grund i det musiska förhållningssättet är 

Bifrostpedagogiken. Precis som intervjuperson B säger så kopplar man inte på någon 

yrkesroll när man ska vara musisk, det är ett sätt att vara. 

 

Hodges menar att rytm är en grundläggande livsprocess. Musik är ett medel för att lära 

sig språket, lära känna sina känslor och bidrar dessutom till ett socialt samspel. Om 

detta stämmer frågar vi oss varför musiken inte får en större plats och används mer i 

undervisningen. Det är viktigt att tänka på att inte alla problem försvinner bara för att 

man använder mycket musik men vi tror ändå att musik i integrerad form är en mycket 

bra kanal för lärandet.  



 32 

I det musiska finns tankar från progressivismen. Genom att ta till sig dessa har man 

kommit en bra bit på väg mot att arbeta musiskt. I vår kommande yrkeskarriär kommer 

vi att utgå från dessa punkter i vårt pedagogiska förhållningssätt. Som lärare måste vi 

då ta reda på och bygga på elevernas behov och intressen. Vi vill sedan skapa en miljö 

som uppmuntrar till att ta reda på svaren till de funderingar eleverna har. Lärarens roll 

blir att handleda eleverna i deras kunskapssökande. 

 

Upplevelsen är en central tanke i det musiska. Piaget säger att om vi arbetar 

upplevelseinriktat skaffar sig barnen erfarenheter. Ur dessa erfarenheter föds tankar, 

kreativitet och inlärning. Även Uddholm håller med om detta. Han menar dessutom att 

det inte går att överta någon annans erfarenheter, ingenting är bättre än att själv 

uppleva. Upplevelsen är också en av Bifrostskolans fyra grundpelare. Även i de 

intervjuer vi gjort poängteras upplevelsen på flera ställen. Person A talar om en 

lustfylld totalupplevelse. Både person B och C tycker att vi måste få uppleva med alla 

våra sinnen. Vi anser oss ha goda belägg för att säga att upplevelseinriktat arbete är 

positivt både för elever och för lärare. Vi kan själva se vilket som verkar roligast, 

upplevelsen av att vinna en miljon eller att se någon annan vinna den. 

 

Roussau anser att i en stimulerande miljö är det omöjligt att inte lära sig. Detta 

tangerar även intervjuperson A i fråga 2 där hon talar om miljöns betydelse för 

lärande. Vad är då en stimulerande miljö kan man fråga sig? Vi tycker att en 

stimulerande miljö är en tillåtande miljö. Den är givetvis också musisk, i den 

betydelsen att alla sinnen ska ges utrymme och att hela människan aktiveras. I Reggio 

Emilia pedagogiken ser man miljön som en pedagog. Den ska stimulera och inspirera 

barnen samt utmana dem i tankar och fantasier. Pedagogerna som arbetar med Reggio 

Emilia tycker också att kunskap föds i människors möten, vilket vi håller med om. I 

skolan måste vi därför arbeta för att skapa möjligheter för eleverna att möta olika 

sorters människor och också för att möta varandra i olika situationer. Person B anser 

att det är musiskt att kunna kommunicera. Vi tycker att det är viktigt att eleverna lär 

sig att vara sociala. Det behövs för att dagens samhälle ska fungera. Vi upplever att 

skolan idag inte fokuserar så mycket på det sociala då allting utgår från individen. 
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Bjørkvold menar att när barn börjar skolan förstörs deras naturliga sätt att vara av 

skolans alla regler och krav. Vi håller med till viss del, mycket av skolans verksamhet 

fokuserar på den teoretiska kunskapen och att mäta den. Man utnyttjar inte elevens 

musiska förmåga i skolarbetet. Vi tycker dock att han målar bilden lite väl svart. Det 

finns många bra skolor som arbetar med skapande verksamhet som ett pedagogiskt 

medel. Den skola som våra intervjupersoner arbetar på är ett lysande exempel på en 

sådan. En sådan skola skulle vi själva vilja arbeta för och sträva mot i vårt kommande 

yrkesliv. 

 

Skolan kan bli mer musisk genom att använda musik, dans, humor och skapande lek 

med form och färg. Man måste ta tillvara på impulser från elevens egen värld och utgå 

från dessa i de pedagogiska övningarna. Då blir undervisningen lustfylld och varierad, 

ingen dag blir den andra lik. Detta är till glädje både för elever och för lärare. Vi finner 

även detta i våra intervjuer. Flera av personerna trycker just på glädje, humor, 

variation och lust. Med detta menar vi inte att allvaret och det djupa lärandet fattas, 

utan vi vill snarare använda det musiska för att komma åt det kunskapande som i 

många fall är tungt och jobbigt för eleverna. Det musiska ska genomsyra 

verksamheten och förstärka lärandet.  

 

Alla lärare kan vara musiska om man bejakar och vågar leva ut det musiska inom sig. 

Det krävs dock ett stort mått av intresse och engagemang. En musisk lärare arbetar för 

att undervisningen ska vara för alla och att upplevelsesidan fokuseras. Det handlar om 

att ta vara på elevens kunskap och på miljön runt omkring för att skapa meningsfulla 

sammanhang. Det finns egentligen inga hinder för att arbeta musiskt. Våra 

intervjupersoner säger sig ha alla möjligheter i världen. Person D säger att om man vill 

så kan man och att det inte finns några hinder för att lära på olika sätt. C och E anser 

att kollegornas stöd och uppmuntran betyder oerhört mycket. Person B tycker att det är 

inspirerande att alla i kollegiet brinner för detta. Person E menar också att glädjen 

bland personalen smittar av sig på eleverna.  
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Flera av de personer vi intervjuade skulle önska att barngrupperna var något mindre så 

att man hann se varje individs talanger lite bättre. Detta hindrar dem dock inte från att 

arbeta musiskt. Vi tror att detta är en viktig aspekt då man ofta hittar på diverse 

argument att skylla på när det egentligen bara är engagemanget som saknas.  

 

Vi tycker att det är viktigt att poängtera att det enda som krävs är en stark vilja och ett 

brinnande engagemang. Person C tycker att det betyder mycket att ha föräldrarnas 

förtroende för det man gör. Det håller vi med om och tror därför att det är viktigt att 

förklara tankarna bakom sitt arbete. Det är inte bara för att ”ha lite kul”, utan det är 

faktiskt ytterligare en kanal för inlärning. Glädjen får man på köpet. 

 

Tankar om effekter av att arbeta musiskt i grundskolan 
Att utgå från det musiska i undervisningen har enligt Bjørkvold positiva effekter på 

elevernas koncentrationsförmåga, motivation och motoriska utveckling. Också den 

sociala delen av människan tränas. Han tycker att det hjälper oss att bli sammansatta 

människor och hjälper oss att utrycka hela vår kompetens. Även Sundin, Antal 

Lundström och Uddén håller med om att musiskt arbete har positiva effekter på olika 

sätt.  

 

Våra intervjupersoner ser också mest positiva effekter. De tycker att det får eleverna 

att tänka i nya banor och att det stärker deras självkänsla. De ser att barnen mår bra 

och att de lär sig bättre. Som lärare får man flera chanser att mäta deras kunskap på 

olika sätt. Även svaga elever som inte kan uttrycka sig i skrift får ett alternativt 

uttryckssätt. Detta tycker vi låter som mycket goda effekter av ett sätt att arbeta bland 

många andra. 

 

Vi har inte så mycket egen erfarenhet av detta då vi inte har arbetat musiskt själ va i vår 

egen skolgång. Vi kom i kontakt med det under vår slutpraktik men sex veckor är ändå 

ganska kort tid i sammanhanget. Vi får därför förlita oss på våra intervjupersoner och 

författarna. Det känns dock skönt att det finns stöd för att arbeta musiskt i LPO –

94/98.  
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En tanke vi fick när vi läste litteraturen var om detta sätt att arbeta på passar alla barn. 

Speciellt tänkte vi då på barn med behov av särskilt stöd och de med starkt behov av 

struktur. Ingen läst litteratur belyser detta. I intervjuerna kom det fram att arbetsformen 

kan vara för fri för dem med stort behov av struktur. Person C betonar dock att det går 

att genomföra musiska aktiviteter med struktur. Person B menar att det går ut på att 

både styra och tillåta. Person A säger att arbetssättet kan se rörigt ut utåt sett men vi 

tror att om det finns tydliga ramar så är det utvecklande med ett slags kreativt kaos 

inom dem. För barn med olika funktionshinder finns det inget som talar för att de inte 

skulle kunna tillägna sig arbetssättet. Person E menar att elever med särskilda behov 

tvärtom gynnas av det då de får en chans att uttrycka sig på sitt eget sätt. Om man 

jämför dessa negativa effekter med de positiva, märker vi att de positiva väger över. 

Avslutning 
Vi tycker att vi genom att skriva detta examensarbete fått en god inblick i vad 

begreppet musiskt innebär. Vi har kommit fram till att det inte ska kallas arbetssätt 

utan förhållningssätt, ett sätt att vara. Detta förhållningssätt mynnar ut i ett visst sätt att 

arbeta och undervisa. Bland annat ingår mycket skapande och lustfyllda aktiviteter. 

Det musiska ska genomsyra all pedagogisk verksamhet. Bara för att man sjunger och 

spelar lite trummor betyder det inte att man arbetar musiskt. Vi anser oss ha en god 

grund att stå på för att kunna arbeta musiskt då vi genom både litteratur och intervjuer 

förstått att ett musiskt förhållningssätt ger övervägande goda effekter.   
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