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Sammanfattning 
Uppsatsen är en undersökning av hur musikundervisningen bedrivs i årskurs 1-5. Den berör också lärares syn på musikämnets 
betydelse för eleverna och hur lärarens person påverkar undervisningen. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där 
observationer med låg struktur och semistrukturerade intervjuer har används. Undersökningen är gjord på fyra olika skolor. I 
studien är det 13 lärare som både intervjuats och observerats. Alla deltagare har lärarexamen, men ingen är musiklärare. En del av 
lärarna har behörighet i musik.  
 
Litteraturgenomgången innehåller en historisk översikt om musiken i skola, lärarutbildning och läroplaner. Vidare ingår också 
litteratur om läraryrket, musikforskning, musiklärarrollen och musikundervisningen. 
 
Resultatet visar att musikundervisningen ser väldigt olika ut beroende på vem som undervisar i ämnet. Om läraren har behörighet 
i musikämnet eller ej är av mindre vikt. Det som har störst betydelse för deltagarna i undersökningen är den enskilde lärarens eget 
intresse och kompetens i musikämnet. Lärares personliga upplevelser under den egna skolgången påverkar också inställningen till 
ämnet. Det gäller både positiva och negativa händelser. Ett gott självförtroende i musiksammanhang underlättar också lärarens 
förmåga att genomföra musiklektioner. Bland lärarna i studien råder det delade meningar om det ska vara musiklärare eller klass-
lärare som ska undervisa i musik. Musikintresserade lärare med stort musikaliskt självförtroende tycker att musiken ska ingå i 
den ordinarie klasslärarens undervisning. De hävdar bland annat att klasslärare har en relation till eleverna som inte en musiklä-
rare med många klasser har möjlighet att bygga upp. Det innebär fördelar att känna klassen väl för att kunna anpassa lektionerna 
till elevernas bästa, påtalar musikintresserade lärare. Medan lärare som anser sig okunniga eller har dåligt självförtroende i musik 
förordar utbildade musiklärare för att nå upp till kursplanens mål. Timplan och kursplan i musik följs inte i någon större utsträck-
ning av lärarna i undersökningen. Samtliga lärare i studien anser att kursplanen i musik är alldeles för svår.  
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Inledning 
Musik i skolan är numera ett ämne där undervisningssituationen ser väldigt olika ut beroende 
på vem som är musiklärare. Skolans musikundervisning i årskurs 1-5 bedrivs av lärare med 
varierande utbildning i ämnet. För att få en heltidstjänst behöver en musiklärare många gånger 
undervisa på 2-3 skolor med ansvar för uppemot 300 elever eller så blir det en tjänst på en 
skola som inte ens är halvtid. På en del skolor har musikundervisningen överförts till klasslä-
rarna, vilket var det vanliga om vi går 25-30 år tillbaka i tiden. Många gånger är det omöjligt 
att få behöriga musiklärare att söka men det är också en besparing att låta klasslärarna sköta 
musikundervisningen inom ramen för ordinarie arbetstid.  
 
Få av grundskollärarna har musik i sin examen. Innan grundskollärarreformen, ingick alltid 
musik i lågstadielärarutbildningen. Det var också obligatoriskt att spela piano under utbild-
ningen. Från och med 1968 fick mellanstadielärare välja mellan musik eller gymnastik under 
utbildningen. Går vi ännu längre tillbaka förekom alltid inträdesprov i musik för att komma in 
på småskole- och folkskoleseminariet. Ämnet musik ingick då också i den ordinarie undervis-
ningen för en klasslärare i årskurs 1-6 (Ek, 1989). Pianon och tramporglar finns därför kvar på 
en del äldre skolor, men många står oanvända eller kastas. Sångsamlingar, luciafirande, 
skolavslutningar och liknande där det behövs pianoackompanjemang är svårare att genomföra 
eftersom få lärare behärskar pianospel. Barn behöver stöd av ett instrument för att sjunga i 
lämpliga tonarter och kunna följa melodin (Fagius, 2007). 
 
I Svensk skoltidning (1963) uttrycker småskollärare Birgit Bodén sin oro över den nya läro-
planen Lgr 62. Hon anser att musikämnet innehåller fler komplicerade moment än 1955 års 
utbildningsplan (U55) som tidigare gällde för lågstadiet. Bodén ställer sig frågan om klasslä-
rare på lågstadiet har den utbildning i musik som fordras för att eleverna ska klara av alla de-
lar som läroplanen omfattar. Hennes åsikt är att de flesta lärare saknar kompetens för att klara 
av musikundervisningen, enligt Lgr 62. I andra ämnen i Lgr 62, exempelvis matematik, har 
svårare moment flyttats upp i högre årskurser. Men när det gäller musikämnet har det blivit 
tvärt om, enligt Bodén. Musikämnet omfattar bara en timme per vecka och hon hävdar att det 
omöjligtvis går att hinna med att lära eleverna allt som ska läras in. Hon påpekar också att 
eleverna behöver öva sång och instrumentspel för att nå bra resultat vilket är omöjligt med 
cirka 35 effektiva lektionstimmar under en termin i musikämnet. Till sist i artikeln konstaterar 
Bodén att lärarutbildningen måste förbättras i musikämnet och lärare som redan arbetar i sko-
lan behöver fortbildning för att förverkliga läroplanens mål (Svensk skoltidning, 1963). När 
jag letade material om Lgr 62 hittade jag artikeln som innehåller åsikter som fortfarande dis-
kuteras bland kolleger när en ny läroplan ska införas.  
 
Musikkritiker Gunilla Brodrejs skriver i debattartikeln ”Sången i strykklass” (Expressen, 
2007) att musikundervisningen har ändrat karaktär i den svenska skolan. Från att innehålla 
mycket sång där eleverna själva sjöng, innehåller musiklektionerna idag inte så mycket eget 
sjungande, utan mer av att lyssna på CD, DVD och liknande, där andra spelar och sjunger. 
Eleverna får i bästa fall prova på att spela olika instrument. Men att lära en hel klass att spela 
gitarr samtidigt anser hon ta tid från att lära klassen grundläggande sångteknik. Brodrej ut-
trycker sin oro över att svenska skolbarn inte lär sig sjunga. Hon menar till och med att ele-
verna kan gå igenom hela skoltiden utan att ta en enda ton. Lärarna har nuförtiden en mycket 
sämre utbildning i musik än tidigare är också en åsikt som nämns. Den här artikeln gjorde 
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stort intryck på mig. Med en bakgrund som förskollärare och lågstadielärare med stort musik-
intresse läste jag artikeln på nytt och bestämde mig för att ta reda på hur det verkligen förhål-
ler sig på några skolor, när det gäller musikundervisningen i dagens skola.  

Syfte och frågeställningar 
På skolor där jag arbetat har musikämnet ofta varit ett ämne där lärarna har haft olika åsikter 
om hur undervisningen ska gå till och vad lektionerna ska innehålla. Det har också framkom-
mit att lärarutbildningen sett väldigt olika ut beroende på när man tog examen. Det innebär att 
idag verksamma lärare har en mycket varierande musikutbildning. Lärarens eget intresse och 
kunskap verkar styra innehållet mer än kursplanen. Men hur är det egentligen med det? Hur 
har lärarutbildningarna sett ut genom åren och hur ser situationen ut i dagens skola när det 
gäller musik?  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur musikundervisningen bedrivs på några skolor i års-
kurs 1-5 samt att studera lärarens inställning till musikämnet och syn på undervisningsupp-
draget i musik. Av intresse är också om lärarens utbildning och syn på musik påverkar under-
visningen. Ur syftet reser sig följande frågeställningar: 
 

 Hur ser musikundervisningen ut i årskurs 1-5 på de utvalda skolorna? 
 Vad anser lärarna om musikämnets betydelse för eleverna? 
 Hur påverkar lärarens personliga erfarenheter musikundervisningen? 
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Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången omfattar en sammanfattning av relevant litteratur för studiens syfte. 
Den inleds med en historisk översikt om musik, skola, lärarutbildning och läroplaner. Sist i 
litteraturdelen behandlas aktuell forskning och debatt om lärare och musikaliskt lärande. 

Musikhistoria 
Primitiv musik. Enligt Dunér och Hellquist (1968) har människan alltid varit omgiven av mu-
sik i olika former. Alla kulturer har använt musiken i både sorg och glädje, vid religiösa riter, 
i arbete och vid avkoppling, för att bara nämna några tillfällen. I den primitiva musikut-
övningen har själva ljudet skapats av den mänskliga rösten eller med den egna kroppen. En 
person kan åstadkomma ljud genom att till exempel stampa på marken, klappa händer och 
knäppa med fingrar (Dunér & Hellquist, 1968). Det finns en del lämningar som visar hur den 
tidiga musiken utfördes. Grottmålningar och arkeologiska fynd i form av stenar, snäckor, 
benknotor, tänder, hårda frön och trä visar vad som användes att spela på. Trummor med 
skinn och enkla stränginstrument tillhör också de tidiga speldonen. Till de enkla musikfor-
merna hör också blåsinstrument gjorda av djurhorn och vassrör. Från bronsåldern finns det väl 
bevarade lurar som har hittats i Norden. De går fortfarande att spela på och finns bland annat 
att beskåda på Historiska museet i Stockholm (Aulin, 1977; Lord & Snelson, 2008). 
 
Mousiké. Begreppet musik kommer från det grekiska ordet mousiké och betyder musernas 
konst. Benämningen omfattar långt mer än vad vi menar med musik. I antikens Grekland in-
nebar mousiké språk, diktkonst, musik och dans. Konstformerna ska betraktas som en helhet. 
Platon och Aristoteles har beskrivit vikten av att använda musik aktivt i undervisning, veten-
skap och terapi. Pythagoras nämner människans behov av balans med musikaliska termer (Je-
derlund, 2011). År 168 f.Kr. intar romarna det grekiska fastlandet. Romarriket breder sedan ut 
sig runt Medelhavet och ända upp till England. Romarna tar med sig influenser från grekisk, 
romersk och germansk kultur under sin framfart. Även inslag från orienten förekommer. Mu-
siken i Europa påverkas och får inslag från många olika kulturer. Romarriket faller år 476 
e.Kr. och en självständig västerländsk kultur uppstår (Aulin, 1977; Lord & Snelson, 2008).  
 
Kyrkan. Varkøy (1996) skriver att den kristna kyrkan växer sig allt starkare under medeltiden. 
För att sprida det kristna budskapet och avgränsa det från hedendomen har kyrkan en restrik-
tiv och asketisk inställning till musiken. Psalmsång blir ett sätt att förkunna evangeliet. Musi-
ken som en lovsång till Gud och främjande av gemenskapen var tankar som också fanns i den 
tidiga kristna kyrkan, enligt Varkøy (1996). Den gregorianska sången är en samling enstäm-
miga kyrkosånger som finns nedtecknade från medeltiden och kan ge dagens människor en 
föreställning om hur musiken lät i kyrkorna på 1000-talet. Från 1200-talet finns de äldsta 
kända flerstämmiga verken som är en utveckling av den gregorianska sången (Bojner Horwitz 
& Bojner, 2005). 
 
Renässansen. Intresset för musicerande och musikskapande ökar i hela Europa under renäs-
sansen (1400-1500-talet). De första operorna skrivs och spelas upp för publik, ofta med det 
antika dramat som förlaga (Bojner Horwitz & Bojner, 2005). Särskilda konsertsalar där yr-
kesmusiker uppträder för en större publik har inte funnits i mer än ungefär 500 år, skriver Le-
vitin (2007). Under en större del av mänsklighetens historia har musiken och dansen varit en 
naturlig del av livet, på samma vis som att andas och gå. Alla i samhället deltog tillsammans, 
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oavsett ålder. I många av världens språk är det ingen skillnad mellan orden sjunga och dansa, 
ett verb som innefattar båda orden finns istället. Separata roller där några personer uppträder 
och de andra lyssnar förekom inte i någon större omfattning, om vi går några hundra år till-
baka (Levitin, 2007). 
  
Notskrift. Sundin (2001) och Lilliestam (2006) skriver att på medeltiden förväntades alla delta 
i musikaliska sammanhang, som då var viktiga ur social och ceremoniell synvinkel. Motsätt-
ningarna mellan kyrkans musik och den folkliga mer improviserade musiken växer sig star-
kare. När sedan notskriften uppfinns blir tonsättarna en särskild yrkesgrupp som under 1700- 
och 1800-talet utvecklar den ansedda och fina konstmusiken. Improviserad musik anses inte 
längre lika fin. Notskriften börjar också användas av tonsättare som vänder sig till en bredare 
publik och här växte så småningom populärmusiken fram. Denna tredelning av musik finns 
kvar än idag, med folkmusik som har sina rötter i det gamla bondesamhället, den improvise-
rade musiken som är ursprunget till populärmusiken och konstmusiken som växer fram ur 
kyrkans och de furstliga hovens musik (Sundin, 2001; Lilliestam, 2006). Den musikstil som 
har sina rötter i den lättare musiken från1800-talets senare del kallas populärmusik. Den får en 
stor publik som efterfrågar noter och sånghäften. Dansmusik, skillingtryck och visor börjar 
tryckas i stora upplagor och är föregångare till vår tids musikindustri (Sundin, 2001). Järn-
vägsnätet byggs ut i Sverige under senare delen av 1800-talet, vilket betyder att noter och 
sångtexter lätt kan spridas över landet. Utbyggnaden av biblioteken gör att en större grupp av 
människor får tillgång till nytt musikmaterial (Gustafsson, 2000).  
 
Instrument och musikskola. Sångundervisningen i skolan skyndar också på utvecklingen 
(Gustafsson, 2000). I början av 1900-talet publiceras särskilda sångböcker för barn som an-
vänds både i hemmen och i skolorna. Även folkrörelserna och andra föreningar ger ut egna 
sångböcker. I de flesta hem finns psalmboken som familjen tillsammans kan sjunga ur. Fa-
brikstillverkade blåsinstrument importeras och ett antal svenska pianofabriker startas i slutet 
av 1800-talet. Det medför att fler människor, men även skolor, får ekonomisk möjlighet att 
köpa instrument. Intresset att lära sig spela ökar och många privata musikskolor öppnas i bör-
jan av 1900-talet. Det ökande antalet musikskolor i hela landet gör att det börjar bli efterfrå-
gan på pedagoger som kan lära ett större antal personer att spela. Under 1930- talet har en del 
städer och större orter anställda musikledare för frivillig musikverksamhet. De banar väg för 
den kommunala musikskolan som börjar byggas ut efter andra världskriget (Gustafsson, 
2000).   
 
Jazz. Sundin (2001) skriver att under 1900-talet får den afrikansk-amerikanska musiktradit-
ionen allt större utrymme på bekostnad av den europeiska musiktraditionen. Det är en bland-
ning av afrikansk, indiansk, nord- och sydamerikansk musik. Musikstilen uppstod under tiden 
för slaveriet i USA och är en folkgrupps egen musik, ”arbetssånger” och inte en popularise-
ring av överklassens europeiska toner. Jazz är den nordamerikanska variant som numera spe-
las över hela världen och har bidragit till att improvisationsmusiken har utvecklats (Sundin, 
2001). Även den så kallade ungdomsmusiken, där bland annat rock och pop ingår, har sitt 
ursprung i denna tradition men har också influenser av både europeisk och andra kulturers 
musik (a.a.). 
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Ljudmiljön. Idag är musiken en del av vår miljö och förmedlas genom olika medier och musi-
kanläggningar. Vi omges av musik i alla möjliga miljöer. Det finns musik i hissar, restau-
ranger, varuhus etc. Musiken blir ofta en ljudtapet som inte går att välja bort. Schellenberg 
(2005) använder det engelska ordet ubiquitous för att beskriva fenomenet, vilket betyder att 
musiken är allestädes närvarande. Istället lär vi oss att inte lyssna. Schellenberg (2005) näm-
ner också begreppen purposefully och incidentally om musiklyssnande. Det första uttrycket, 
purposefully, betyder att ett målmedvetet val gjorts till exempel att lyssna på en CD-skiva 
med jazz. Med incidentally menas att musiken spelas på arbetsplatser, i restauranger, affärer 
och andra offentliga lokaler som bakgrundsmusik. Nuförtiden blir det allt vanligare med det 
andra begreppet (incidentally), anser Schellenberg (2005). Den så kallade hissmusiken upp-
stod på 1930-talet i USA där företaget The Muzak Corporation hade som affärsidé att sälja 
instrumentalversioner av kända musikstycken till varuhus och arbetsplatser. Människorna 
skulle känna sig avslappnade när musiken spelades och därmed öka köplusten hos kunderna 
och effektiviteten bland arbetarna. Musiken hördes tydligast i hissarna, därav namnet hissmu-
sik eller muzak efter företaget som kom med idén (Malmqvist, 2006). I början av 1900-talet 
var människorna tvungna att göra ett aktivt val för att lyssna på musik. Antingen fick de spela 
själva eller lyssna till andra musikanter. Direktkontakten musiker-lyssnare är nu för tiden inte 
lika vanlig som förr (Sundin, 2001). Musikern har ersatts av högtalare och hörlurar som häm-
tar tonerna från radio, CD- eller mp3-spelare, datorer, DVD och TV. Det har medfört att mu-
sik från hela världen finns tillgänglig på ett enkelt vis (Lilliestam, 2006). Idag är det relativt få 
människor som tar lektioner på något instrument under en längre tidsperiod. Schellenberg 
(2005) menar därför att det sannolikt finns en skillnad i kvantitet och kvalitet mellan de som 
spelar ett instrument och de som endast lyssnar på musik (a.a.). Tekniken har gjort att vi kan 
höra musik i alla möjliga situationer. Detta innebär också att vi är utlämnade till att höra mu-
sik som vi inte alls vill lyssna till på platser där det inte går att stänga av ljudet. Barn idag le-
ver i en helt annan ljudmiljö än tidigare generationer. Förr var musiken ett avbrott i vardagen, 
numera är tystnad något ovanligt istället (Sundin, 2001). 
 
Massmedia. Går vi några generationer tillbaka i tiden var det hem och skola som stod för den 
största påverkan när det gällde barns musikutbud. Numera har massmedia övertagit den rol-
len. Det finns gott om särskilda radio- och TV-kanaler med musik som vänder sig till barn. 
Mängder av sångböcker och CD-skivor finns till dessa åldersgrupper (Pramling Samuelsson 
& Asplund Carlsson, m.fl., 2008). Barn idag som är i 7-årsåldern, har troligtvis hört mer mu-
sik än tidigare generationer hörde under hela sitt liv. Förr var sångrösten och instrumenten 
man spelade den vanligaste musikformen. Det var något som förekom vid särskilda händelser, 
vanligen vid fest eller andra speciella högtider. Musiken var ett viktigt hjälpmedel att föra 
traditionerna vidare (Sundin, 2001). Även Brändström (2006) menar att dagens barn är vana 
musiklyssnare och musikmiljön runt barnet har stor betydelse för framtida relationer till mu-
sik, både i positiv och i negativ bemärkelse (a.a.). De flesta barn och ungdomar lyssnar på 
musik på fritiden. Radio- och TV- program är ofta väldigt inriktade på en speciell åldersgrupp 
och musikinriktning (Imsen, 2006). Ett fåtal yrkesmusiker spelar och uppträder och resten av 
befolkningen betalar pengar för att se och lyssna. Så ser musikutbudet ut i dagens samhälle, 
enligt Levitin (2007).  
 
Skolans roll. När det gäller musikutbudet och vilken musik som förs vidare till nästa generat-
ion har skolans roll minskat, till förmån för den internationella musikindustrin, anser Sundin 
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(2001) Han skriver också att musiklärarna har stor möjlighet att bredda elevernas inställning 
till musik. De måste både överföra gamla traditioner och vara lyhörda för elevernas musik. 
Dagens skola ska knyta an till elevens värld, samtidigt som läraren väcker deras nyfikenhet 
för en annan musiktradition än deras egen, något som också Uddholm (1993) framhåller. När 
radion blev mer allmän kom den också till klassrummen. Sveriges Radio började sina utsänd-
ningar 1925. Mellan åren 1934-1969 sändes skolradions sångstunder. Det gav lärare och ele-
ver en möjlighet att få sjunga tillsammans med barnkörer och ackompanjemang som förmed-
lades genom radion direkt till klassrummen (Fagius, 2007).  
 
Musikutbudet. Massmedia domineras av musik som vänder sig till ungdomar (Sundin, 2001). 
I många kulturer deltar innevånarna genom sång, dans och instrumentspel på ett helt annat sätt 
än i västvärlden där det egna musicerandet har blivit ovanligare (Schellenberg, 2005). Med 
dagens stora musikutbud, skriver Sundin (2001), att det är viktigare än någonsin att sjunga 
med barnen, så de får hjälp att ta del av annan musik än den som erbjuds av radio, TV eller 
liknande. Han anser vidare att det är en viktig uppgift för dagens pedagoger att lära barnen ett 
aktivt lyssnande. Idag formas barnens musikupplevelser till stor del av massmedia där idoler 
och TV-stjärnor har stor betydelse (Sundin, 2001). Tekniska uppfinningar, digitalisering, In-
ternet och nerladdning av musik får allt större betydelse i samhället, vilket innebär nya sätt att 
använda musik. På 2000-talet blev det möjligt att via Internet följa konserter i direktsändning 
från andra sidan jordklotet (Lilliestam, 2006). Musikindustrin omsätter stora pengar och skap-
ar många arbetstillfällen (Levitin, 2007).  

Den obligatoriska skolan 
Folkskolan. Folkskolestadgan från 1842 fastslår att en obligatorisk skola ska inrättas där den 
svenska staten är ytterst ansvarig. Folkskolans kurser omfattar läsning, skrivning, räkning, 
kristendomskunskap och biblisk historia, geografi, historia, naturkunskap, gymnastik och 
sång. Skolans ledning ska bestå av en skolstyrelse med kyrkoherden som ordförande (Ri-
chardson, 2010). Mellan åren 1842 och 1878 heter musikämnet kyrkosång, därefter enbart 
sång. Från och med 1955 års undervisningsplan U55, är benämningen musik. Under 1800-
talet hade skolan fortfarande starka band till kyrkan, som före folkskolereformen organiserade 
läs- och skrivundervisning. Psalmsång var en betydande del av undervisningen. Under ledning 
av kyrkans kantor övade skolbarnen psalmer som sedan sjöngs under gudstjänsterna. Skolan 
hade fått en föregångare till dagens musiklärare (Gustafsson & Lindeborg, 1996; Pedagogisk 
uppslagsbok 1996). Fram till 1954 var det ett krav att vara medlem i svenska kyrkan för att bli 
antagen till lärarutbildningen (Sjöberg, 2006). Vid folkskollärarseminarierna kunde blivande 
lärare också avlägga kantorsexamen. Det innebar att läraren kunde få en tjänst som skolkan-
tor. Lärararbetet i skolan kombinerades med en tjänst som kyrkomusiker (Gustafsson, 2000). 
Från den första juli 1990 har inga nya tjänster som skolkantorer tillsatts. De med så kallad 
fullmaktstjänst (kan ej bli uppsagda) arbetade ända in på 2000-talet (Svensk författningssam-
ling 1990:109).  
 
Parallellskolesystemet. Den svenska skolorganisationen fortsätter att utvecklas. Två olika 
skolsystem växer fram under 1870-talet, ett statligt läroverk och en kommunal folkskola som 
från början inte har någon kontakt eller samarbete. Eleverna fick studentexamen efter god-
kända slutprov vid läroverket. Ända fram till grundskolans införande 1962 varar parallellsko-
lesystemet. De sista studenterna i det gamla skolsystemet examinerades 1968 (Richardson, 
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2010). Läroverken har sitt ursprung i reformationens prästutbildning och var en skola fram-
förallt för överklassen och en nödvändig grund för vidare studier. Folkskolan, som har sina 
rötter i de gamla husförhören, ska lära allmogens barn att läsa och skriva och ger inte tillträde 
till högre studier. Båda skolformerna har musik, eller sång som det heter från början, på 
schemat men lektionerna såg olika ut. På läroverket ansågs musiken vara en viktig del av den 
klassiska skolningen. Utbildningen hade kvar mycket av den kristna liturgin med rötter i 
prästseminarierna. Läroverkslärarna i musik var ofta utbildade vid Musikhögskola och fick 
vid examen titeln musikdirektör. Folkskolans musikundervisning härstammar från de gamla 
husförhören som förhörde befolkningen på Luthers katekes och psalmsång. Mot slutet av 
1800-talet började också icke kyrklig musik förekomma i folkskolan. Det var ofta foster-
ländska sånger och karaktärsvisor. I folkskolan var det klassläraren eller skolkantorn som un-
dervisade klassen i sång (Gustafsson & Lindeborg, 1996). 
  
Grundskolan. Efter andra världskriget ökar samhällets resurser för att bygga ut den obligato-
riska skolan. Flera skolutredningar tillsätts för att få till stånd en enhetlig skola som regleras 
av staten. Utredningarna talar om enhetsprincipen. Skolkommissionens betänkande från 1946, 
påtalar att fostran av demokratiska människor ska vara ett av skolans viktigaste utbildningspo-
litiska mål. Kommissionen föreslår en 9-årig obligatorisk skola som är lika för alla elever. 
Riksdagen beslutar om en försöksverksamhet med en enhetsskola som pågår mellan 1950 – 
1962. Officiellt heter skolformen försöksskolan och övergår 1962 till grundskolan (Pedago-
gisk uppslagsbok, 1996; Egidius, 2001; Hartman, 2005). Musik finns med i den första läro-
planen för grundskolan där musiken räknas som ett övningsämne. Det innebär att ämnet avser 
att utveckla elevens färdigheter, till skillnad från ett läroämne, som mer ska fokusera på kun-
skap, enligt Gustafsson och Lindeborg (1996). Musiken ska också användas som stöd för an-
nan undervisningen och bidrar då till att levandegöra historiska och kulturella epoker. Med 
denna illustrativa innebörd bidrar musikämnet till att vidga elevernas insikt om kulturella 
traditioner (Gustafsson & Lindeborg, 1996). I senare läroplaner är musiken, tillsammans med 
bild, slöjd, hem- och konsumentkunskap och idrott, ett praktiskt estetiskt ämne. 

Lärarutbildningen 
Folkskollärare började utbildas på 1830-talet vid särskilda seminarier. Från 1860-talet utbil-
dades småskollärare vid enskilda seminarier. År 1878 fastställdes utbildningstiden till minst 7 
månader. Landstingen hade också seminarier för småskollärare fram till 1930-talet. Småsko-
leseminarierna förstatligades 1931 (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). Småskole- och folksko-
leseminarierna ersattes så småningom av lärarhögskolor, där Stockholm är först 1956. De 
gamla seminarierna avvecklas eller övergår successivt till att bli lärarhögskolor (a.a.). Från 
1968 sker all lärarutbildning vid lärarhögskola och från 1977 blir lärarutbildningen ”akade-
misk”, dvs. tillhör universitetet. Här utbildas lågstadie- och mellanstadielärare fram till 1988 
då grundskollärarutbildningen tillkommer. Vilket innebär att en examen till ”tidigarelärare” 
för åk. 1-7 och en examen till ”senarelärare” för åk. 4-9, införs. 1-7- lärarstuderande kan välja 
mellan två olika inriktningar svenska/samhällsorientering eller matematik/naturorientering. 
Uppdelningen mellan låg- och mellanstadielärare försvinner. Som fördjupningsalternativ kan 
studenterna bland annat välja musik. Utbildningen existerar fram till 2001 då en ny lärarut-
bildningsreform förverkligas (Rudvall, 2001).  
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Lärare i ett praktiskt-estetiskt ämne såsom musik eller teckning hade många gånger svårt att 
få full tjänst på en skola. Därför beslöt lärarutbildningskommittén (LUK) att 1968 på försök 
inrätta en två-ämnesutbildning med ett teoretiskt ämne i kombination med musik, teckning, 
idrott eller slöjd. När lärarreformen genomfördes 1988 blev det möjligt att utbilda sig till 
tvåämneslärare i t.ex. musik och engelska på några av lärarhögskolorna (Rudvall, 2001). 
 
Efter en utredning som tillsätts av riksdagen ändras lärarutbildningen 2001. Ett gemensamt 
program för alla skolformer tillkommer, men med olika inriktningar. Alla lärarkategorier ska 
efter examen vara behöriga till forskarstudier. Lärarutbildningen består av tre utbildningsom-
råden. Först ett allmänt utbildningsområde om 90 högskolepoäng som är obligatoriskt för alla 
lärarstuderande. Sedan en inriktning om 60-120 högskolepoäng beroende på om utbildningen 
avser grundskolans tidigare eller senare år. Gymnasielärarutbildningen omfattas också av re-
formen och innefattar två fördjupningskurser med olika inriktningar om minst 90 högskolepo-
äng vardera. Utbildningen innehåller också en specialisering på minst 30 högskolepoäng som 
ska ge bredd och fördjupning i något ämne (Tornberg, 2012 ; Linné, 2010). 
 
År 2011 görs ännu en omfattande förändring. Lärarutbildningen ändras för andra gången un-
der 2000-talet. Förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare är de fyra lärarexamina 
som finns från och med 2011. 
 
Följande tre inriktningar finns för grundlärarprogrammet: 
Grundlärare med inriktning mot fritidshem (180 högskolepoäng). 
Grundlärare med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (240 högskolepo-
äng). 
Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 (240 högskolepoäng). 
(Regeringskansliet, 2010). 
 
Musik i lärarutbildningen. På 1800-talet ingick det att flickor från bättre bemedlade familjer 
skulle kunna spela piano och sjunga. Kunskapen kom till nytta i den framväxande barnträd-
gårdsrörelsen. Många musikkunniga kvinnor fick arbete som barnträdgårdslärarinnor. Det har 
haft betydelse för lärarutbildningen i estetiska ämnen när det gäller de yngre barnen. Framför-
allt i förskollärarutbildningen men också för lärare i småskolan som senare blev lågstadiet. 
Barnträdgården är en föregångare till förskolan och växte fram i Tyskland på 1800-talet 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, m.fl., 2008). Sång och musik ingick på 1800- 
talet både i små- och folkskollärarutbildningen. När lärarhögskolorna senare övertog utbild-
ningen ingick musik i klasslärarutbildningen för lågstadielärare. I och med grundskollärarre-
formens införande 1988 försvann musik som obligatorisk kurs under utbildningen (Rudvall, 
2001). På utbildningen till mellanstadielärare var musik obligatoriskt fram till 1968. Därefter 
valde de studerande musik eller gymnastik i sin examen fram till grundskollärarutbildningen 
införs (Ek, 1989). Grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem ger förutom fritidspeda-
gogisk utbildning även behörighet i ämnen som bild, idrott eller musik. I grundlärarutbild-
ningen för årskurs 4-6 ges studenterna möjlighet att välja ytterligare ett ämne till exempel 
bild, musik, idrott och hälsa, hemkunskap, slöjd, so, no eller teknik (Regeringskansliet, 2010). 
 
Kungl. Musikaliska akademien. Gustav III grundade Kungl. Musikaliska akademin år 1771. 
Akademin har till uppgift att främja svenskt musikliv och bland annat stärka operans och den 
klassiska musikens ställning. Utbildning av kyrkomusiker, musiker och militärmusiker skedde 
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i Stockholm vid ett särskilt musikläroverk (även kallad undervisningsverk) under överinse-
ende av akademin. Från 1867 kallas det Kungl. Musikkonservatoriet med Kungl. Musikaliska 
akademin som huvudman. Musikundervisningen i svenska skolan och andra delar av sam-
hällets musikliv har till viss del präglats av akademins syn på musiken (Gustafsson, 2000). 
Musikutbildningen skulle under 1800-talet tillgodose den borgliga publiken, med profession-
ella musiker, som kunde framträda i salonger och på konsertestrader. En överspridningseffekt 
till andra socialgrupper gjorde att det som spelades i de fina salongerna blev populärt även i 
vidare kretsar. Från och med 1822 utbildade akademin också musiklärare som framförallt 
arbetade på läroverken. 1941 ändras beteckningen till Kungl. Musikhögskolan som 1971 för-
statligas genom högskolereformen (Gustafsson, 2000). Ämneslärarutbildning i musik såväl 
som instrumentallärarutbildning finns fortfarande kvar på Musikhögskolan i Stockholm. Nu-
mera finns det även musiklärarutbildning i bl.a. Göteborg, Ingesund, Malmö, Piteå och Öre-
bro (Lundgren, 1996). 

Läroplaner  
Lgr 62. Grundskolans första läroplan är Lgr 62. Tanken med läroplanen var att alla elever, 
oavsett bakgrund och bostadsort, skulle få tillgång till en likvärdig utbildning (Gustafsson & 
Lindeborg, 1996). Läroplanen är väldigt detaljerad om innehållet i undervisningen. Enligt 
Hartman (2007) finns här mycket kvar från den gamla realskolans syn på de olika ämnena. 
Däremot ska arbetssättet präglas av ”Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och 
Samarbete” (MAKIS) som är de olika delarna inom aktivitetspedagogiken (Hartman, 2007).  
 
Huvudmomenten i musik för lågstadiet är sång, spel, lyssnande och skapande. För mellansta-
diet är huvudmomenten sång, spel och lyssnande. Till varje moment finns noggranna anvis-
ningar och kommentarer (Lgr 62). Tyngdpunkten i musik är att eleverna ska få en musikalisk 
fostran i framförallt den västerländska konstmusiken. Mellan skolmusiken och fritidsmusiken 
finns inget samarbete. Skolans musikundervisning ska innehålla sång, stämsång, notläsning 
och musikhistoria (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Musik ska också fungera som ett 
stöd för undervisningen i andra ämnen. Men samtidigt anser Gustafsson och Lindeborg (1996) 
att man kan läsa mellan raderna att musik är ett praktiskt hantverk och inte ett kunskapsämne. 
 

”Musikundervisningen skall berika elevens liv i och utanför skolan samt skapa förutsätt-
ningar för en personlig musikupplevelse dels genom aktivt musicerande, dels genom aktivt 
lyssnande till musik. Undervisningen skall ge eleverna praktisk erfarenhet av såväl vokal 
som instrumental musik samt förtrogenhet med musikens elementa. Undervisningen skall 
stärka musikintresset och fördjupa musikförståelsen.” (Lgr 62, s. 295). 

 

I citatet kan man utläsa att elevens personliga upplevelse av musikämnet betonas. Undervis-
ningen ska uppmuntra eleven, både i skolan och på fritiden, att spela instrument, sjunga och 
lyssna på musik.  
 
Lgr 69. I läroplanen betonas att skolan ska ha en verksamhet som sätter eleven i centrum. Den 
demokratiska fostran ska utformas så att eleverna får förståelse för tolerans och likaberätti-
gande mellan människor. Skolan ska också främja samverkan och samarbete. Ett elevaktivt 
arbetssätt ska tillämpas men individuella behov ska tillgodoses (Lgr 69). 
 
Läroplanen i musik framhåller att undervisningen ska berika elevernas liv både i och utanför 
skolan. Den personliga upplevelsen av musiken ska uppmuntras och tas tillvara. Sång och 
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musik från hela världen ska ingå i det material som används på lektionerna (Gustafsson & 
Lindeborg, 1996). Elevinflytande när det gäller repertoar och ljudskapande framhålls som 
viktigt. Lusten att sjunga ska hållas levande under hela skoltiden. Samverkan med andra äm-
nen genom sång och spel ska utnyttjas (Lgr 69; Myndigheten för skolutveckling, 2007). Hu-
vudmomenten för lågstadiet är sång, röstvård, musicerande på melodi- och rytminstrument. 
Improvisation och enkla notvärden. Ljudskapande och rörelse till musik. Sånglekar och lyss-
narövningar. Mellanstadiet innehåller samma moment men omfattningen och svårighetsgra-
den ökar (Lgr 69). Precis som den tidigare läroplanen finns utförliga anvisningar om hur 
undervisningen ska bedrivas och vad lektionerna ska innehålla. Där står att läsa: 
 

”Det är skolans uppgift att med anknytning till barnens spontana musikglädje vid- 
makthålla och vidareutveckla deras musikaliska verksamhetslust.” (Lgr 69, s. 146). 
 

Citatet antyder att elevernas egna erfarenheter är en viktig del av undervisningen i musik. 
Med hjälp av deras medverkan tar skolan tillvara och breddar musikintresset bland eleverna. 
 
Lgr 80. ”En skola för alla” var ett begrepp som lanserades när skolledare och lärare fortbilda-
des om den nya läroplanen. Enligt Lgr 80 ska undervisningen vara individualiserad, verklig-
hetsanknuten, laborativ och undersökande. Elevinflytandet är en viktig del i skolarbetet.  
Lärarna rekommenderas att arbeta i lärarlag där flera klasser ingår. Tydliga anvisningar om 
arbetssätt ingår i läroplanen. Eleverna ska utveckla sina färdigheter i sin egen takt framhålls 
och färdigheter såsom tala, läsa, skriva och räkna utgör basen i skolarbetet. Demokratins 
grundläggande värderingar ska, liksom tidigare läroplaner, beaktas (Lgr 80; Isling, 1992).  
 
I anvisningarna om musikundervisningen sätts fokus på arbetsformer och arbetssätt (Gustafs-
son & Lindeborg, 1996). Enligt läroplanen ska innehållet i musikämnet ge förståelse och kun-
skap för olika musikinriktningar och kulturtraditioner. Vid tema- och projektstudier föreslås 
att musiken integreras med övriga ämnen (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Huvud-
momenten i musikämnet är att musicera tillsammans, att skapa musik och musiken i sam-
hället. Rubrikerna omfattar alla stadierna i grundskolan men låg-, mellan- och högstadiet har 
var för sig preciserat vad eleverna skall göra (Hugart, 1996; Lgr 80). 
 

”Undervisningen ska ta till vara elevernas förutsättningar och möta deras behov. Eleverna 
ska uppleva glädje och gemenskap på musiklektionerna. Alla ska ges möjlighet att aktivt 
medverka och på så sätt bidrar det till elevernas personliga och sociala utveckling.”  
(Lgr 80, s.108). 

 

Man kan av citatet ana att undervisningen i musik ska anpassas så att elevernas egna förut-
sättningar och erfarenhet tas tillvara. Musikämnet ska också ge möjlighet till samarbete och 
gemenskap och därigenom utveckla den sociala kompetensen bland eleverna. Musiklektion-
erna ska också uppmuntra eleverna att sjunga och spela på fritiden. 
 

Lpo 94. För första gången är en läroplan mål- och resultatstyrd. Begreppen mål att sträva efter 
och mål att uppnå finns med i läroplanen och kallas strävansmål och uppnåendemål (Myn-
digheten för skolutveckling, 2000; Hugart, 1996). Lpo 94 lägger tonvikt på skolans kunskaps-
förmedlande uppgift. Tidigare läroplaner har kritiserats för att lägga större vikt vid elevernas 
sociala utveckling än ämneskunskaper och Lpo 94 är till viss del en reaktion på det, anser 
Gustafsson och Lindeborg (1996). Färdigheter, fakta, förståelse och förtrogenhet lanseras 
som de fyra f:en. Den nya läroplanen är gemensam för hela den obligatoriska skolan med 
samma mål, värdegrund och ansvarsfördelning. Läroplanen ska inte detaljstyra utan ange 
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färdriktningen. Det är rektor och lärare tillsammans med hemmen som ska se till att målen 
uppnås. Regeringen fastställer kursplaner där varje ämnes syfte, struktur, karaktär och mål 
anges (Lpo 94).  
 
En revidering av kursplanen kom 2000 där musikens personlighetsutvecklande kraft lyfts 
fram. Det gemensamma musikutövandet utgör grunden för musikupplevelse och lärande i 
ämnet (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Eleverna ska med hjälp av musiken utveckla 
både personligheten och det sociala samspelet. De ska också få ett glädjefyllt förhållande till 
musik. Musicerande, musiklyssnande, musikkunnande och musikskapande är de fyra centrala 
begreppen för musik i Lpo 94. Målen för skolår 5 innebär bland annat att eleverna ska kunna 
delta i unison sång och enkel flerstämmig sång, men också kunna spela något instrument på 
enkel nivå. Eleverna ska ha förmåga att kombinera musik och rörelse. Även danslekar ingår i 
den grundrepertoar som eleverna ska tillägna sig. Begrepp som rytm, melodi och ackord ska 
kunna omsättas i enkla musikaliska övningar, eget skapande och improvisation. Lpo 94 skri-
ver om vikten av skolan som överförare av ett kulturarv. Musikämnet är en betydelsefull del 
av uppdraget. Enligt Lpo 94 ska musikundervisningen vara en kulturbärare där nutida musik 
möter äldre. Musik från olika länder ska bredda elevens förståelse för andra kulturer samtidigt 
som det egna kulturarvet förs vidare till nästa generation. Lpo 94 nämner nödvändigheten att 
förstå den musik som nu växer fram i takt med medieteknikens, informationssamhällets och 
kulturlivets utveckling (se bilaga 2). 
 

”Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt. Musik på-
verkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för 
lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedelbara intryck samt för gestaltning 
och förmedling av idéer och tankar.” (Skolverket, 2000 s. 42). 

 
”Musik är också ett gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans samt un-
derlättar integration och samverkan i skola och samhälle.” (Skolverket, 2000 s. 42).  

 

Enligt citaten underlättar musiken förståelsen för andra människor i skolan och övriga sam-
hället. Musik kan användas i undervisningen tillsammans med övriga ämnen för att utöka 
kunskapen men också verka för samarbete och gemenskap mellan eleverna på skolan.  
 
Lgr 11. Från och med höstterminen 2011 gäller ny läroplan. I Lgr 11 ingår, till skillnad från 
Lpo 94, kursplanerna i själva läroplanen. Mål att uppnå och mål att sträva mot har tagits bort. 
Det finns endast en typ av mål i Lgr 11. För varje ämne och stadium finns innehållet angivet. 
Skolans värdegrund och kunskapssyn är desamma som i Lpo 94. Alla människors lika värde 
betonas och skolan ska bidra till att motverka diskriminering och kränkande behandling av 
enskilda personer eller grupper. Respekten för alla människor ska prägla arbetssättet på skolan 
som också ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Det är skolans ansvar att ele-
verna tillgodogör sig de kunskaper som läroplanen föreskriver. 
 
Som mål har Lgr 11 att alla elever ska känna till och kunna ta del av det kulturutbud som 
finns i samhället. Här nämns språk, bild, musik, drama och dans som viktiga uttrycksformer 
som eleverna ska arbeta med i skolan. Precis som i Lpo 94 finns det centrala innehållet i mu-
sikundervisningen angivet. Begrepp som musicerande och musikskapande, musikens verktyg 
och musikens sammanhang och funktioner omfattar grundskolans alla stadier. Läroplanen 
påtalar att eleverna ska utveckla den musikaliska kreativiteten och få tilltro till sin egen för-
måga att sjunga och spela. Musiklektionerna ska bredda elevernas erfarenheter från olika mu-
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sikkulturer och ge en musikhistorisk förståelse. Musiken är en viktig del i människors sociala 
gemenskap och identitetsutveckling enligt läroplanen (Lgr 11). 
 

”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform 
och kommunikationsmedel. Genom undervisning ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och 
symboler i olika musikaliska former och sammanhang.” (Lgr 11, s. 100). 

 

I citat framgår det att elevernas eget musicerande är av stor vikt. Här nämns att både sång och 
instrumentspel ska ingå i undervisningen. Olika musikstilar, musiklyssning samt noter och 
andra symboler är också en del i musikämnet. Eleverna ska få möjlighet att tillägna sig digi-
tala verktyg i musikskapandet. 

Teorier om lärande 
Vygotskij. På senare tid har Vygotskijs sociokulturella teori fått stor uppmärksamhet både i 
USA och i övriga världen. Vygotskij betonar kulturens betydelse och den sociala samverkan 
som viktiga delar för människans utveckling. Även i Sverige har Vygotskij påverkat skol-
forskning och läroplaner. Lpo 94 och Lgr 11, med en målstyrd läroplan, har tydliga inslag av 
Vygotskijs teorier (Gredler, 2005; Strandberg, 2006). I den sociokulturella teorin är kommu-
nikation och språkanvändning mellan barnet och omgivningen centrala begrepp (Säljö, 2000). 
All utveckling hos barnet har sin grund i samspel med andra människor. Det gäller alla för-
mågor, både intellektuellt och känslomässigt kunnande utgår från samspelet med omgivning-
en (Strandberg, 2006). I Vygotskijs teori spelar instruktioner och imitationer en huvudroll i 
barnets utveckling. Barnet tar efter sina föräldrars och andra vuxnas beteende. Vygotskij var 
långt före sin tid och betonade vikten av imitation, innan begreppet modellinlärning introdu-
cerades i amerikansk psykologi (Gredler, 2005). 
 
Piaget. På många håll i världen har klassrum och läroplaner influerats av Piagets tankar och 
idéer om kognitiv utveckling (Säljö, 2000). Idéer som att barn ska tillåtas vara aktiva, upp-
täcka saker på egen hand, arbeta laborativt, styras av egen nyfikenhet, är välkända begrepp i 
den svenska skolan, som bygger på Piagets forskning. Enligt Säljö (2000) är Piagets infly-
tande på den svenska skolan mycket stort. Det står för både läroplaner och vanligt skolarbete. 
Att utgå från barnens egna upplevelser är honnörsord i den svenska skolan. Piagets skola be-
skrivs som konkret och självstyrd där barnet på egen hand utforskar världen. Elevernas egna 
undersökningar och ansträngningar ska uppmuntras istället för föreläsningar av läraren. Bar-
nen ska själv styra sin egen utveckling (Säljö, 2000). Enligt Sundin (2001) är Piagets tanke-
gångar mycket tydliga i hur barn lär sig musik. När ett barn ges tillfälle att experimentera med 
olika instrument eller sånger väcks en nyfikenhet till att lära sig mer (a.a.). Piaget rekommen-
derar skolan att använda metoder som aktiverar eleverna vid inlärning. Det är också önskvärt 
att använda arbetssätt som uppmuntrar spontana och egna efterforskningar hos eleverna 
(Gredler, 2005). Inlärning sker under social inverkan. I helklassdiskussioner förväntas elever 
försvara och förklara sina svar, men också lyssna till andra elevers förklaringar. Det är också 
viktigt att läraren villkorslöst accepterar elevernas inkorrekta svar (Gredler, 2005). Kamrat-
samverkan är enligt Egidius (2001) en viktig del i Piagets teori. Lärarens roll är att organisera 
och presentera meningsfulla lektioner. Stor variation av material och möjligheter att experi-
mentera ger eleverna utvecklingsmöjligheter (a.a.). 
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Bandura. Enligt Gredler (2005) började Banduras socialkognitiva teori med att han analyse-
rade tidigare synsätt på inlärning genom imitering av beteenden. Hans teori identifierade en 
rad faktorer, i såväl sociala som kognitiva avseenden, som påverkar inlärningen. Teorin be-
skriver lärande i en naturlig miljö, där individerna lär av varandra när de går omkring i det 
dagliga livet. Genom att observera beteenden från andra och de sociala konsekvenserna av de 
observerade beteendena sker inlärningen. Familj, kamrater och andra, exempelvis lärare, är 
också av stor betydelse för allt lärande (Gredler, 2005). I sin forskning visar Bandura på att 
barn som får se vuxna bete sig på ett speciellt sätt har en benägenhet att själva göra likadant i 
en snarlik situation utan att ha fått någon förstärkning. Det gäller både negativa och positiva 
beteenden (Hwang & Nilsson, 2003). Self-efficacy och self-regulated learning är begrepp som 
är centrala i Banduras teori. Med self-efficacy menas självtillit, dvs. tilltron till den egna för-
mågan att lyckas. Den inkluderar också lärarens tilltro. Self-regulated learning hänvisar till 
elevens ansträngning att mobilisera känslomässiga, kognitiva och miljömässiga resurser under 
inlärningen, men också förmågan till självobservation, bedömning och reaktion på sina egna 
framsteg (Gredler, 2005).   
 
Gredler (2005) beskriver modellinlärning som är ett annat viktigt begrepp i Banduras teori. 
Den primära funktionen är att överföra information till observatören. Den sätter igång lik-
nande beteenden hos andra, stärker eller försvagar beteendet men den utgör också modell för 
hur nya mönster av beteenden kan utföras (a.a.). Hwang och Nilsson (2003) beskriver att 
Banduras teori delvis kan förklara vad som händer i en klass beroende på hur läraren agerar. 
En balanserad och avspänd lärare får i regel en lugn klass medan i en klass med en lynnig och 
oorganiserad lärare smittar det av sig på eleverna och det blir ofta oroligt (Hwang & Nilsson, 
2003). Modellinlärning är särskilt viktig i socialisationsprocessen både för barn och vuxna. 
Det gäller bland annat språk, sedvänjor och familjetraditioner men också i fråga om utbild-
ning, politisk praxis och mycket annat. Det finns två typer av modellinlärning. Den ena är 
levande modellinlärning, den andra är symbolisk. Levande modeller är familjemedlemmar, 
vänner, lärare, arbetskamrater och andra som individen har direktkontakt med. Den symbo-
liska modellinlärningen sker genom massmedia (Gredler, 2005).   

Forskning om lärare 
Läraryrket. Colnerud och Granström (2002) skriver att läraren har ett arbete med ett stort all-
mänintresse. Som uppdragsgivare kan man se både samhället och eleverna. Till skillnad från 
många andra inrättningar, där personer söker hjälp eller information på eget initiativ, exem-
pelvis sjukvården, advokater och studiecirklar, är eleverna inte i skolan av fri vilja. Skolan är 
en obligatorisk inrättning för alla barn i Sverige. Föräldrar kan polisanmälas om barnen ej 
deltar i undervisningen. Colnerud och Granström (2002) poängterar dock att det ska ses som 
en rättighet för alla elever att gå i 9-årig grundskola och de flesta barn går till skolan utan att 
protestera. Lärare i årskurs F-9 skolor arbetar således med en verksamhet där eleverna är 
skyldiga att delta. Visserligen finns det, sedan friskolereformen 1992, alternativ till den kom-
munala skolan, men alla barn måste delta i någon form av skolundervisning (a.a.). En lärares 
uppgift är att använda aktuell läroplan och föra vidare de normer som råder i samhället. Ibland 
kan det bli ett svårt mellanläge för läraren att både vara staten och barnen till lags. Föräldrarna 
som har huvudansvaret för barnen har också åsikter om hur arbetet ska utföras (Imsen, 1999). 
Gannerud och Rönnerman (2007) visar i sin forskning att samverkan med elevernas föräldrar 
utgör ett omfattande och viktigt arbete. Det är dels gemensamma möten med alla föräldrar i 
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klassen men också individuella utvecklingssamtal en gång per termin. Lärarna ska informera 
föräldrarna vad som händer i skolan både när det gäller hela klassen och den enskilde eleven. 
Det innebär betydande för- och efterarbete. Många lärare i undersökningen upplever föräldra-
kontakten som en av de svåraste uppgifterna när det gäller lärararbetet (Gannerud och Rön-
nerman, 2007).  
 
Magnusson (1998) anser att förarbetet inför mötet med eleverna är en betydande del av lärar-
rollen. Lektionerna är inte något som utformas av en slump eller på måfå. Läraren bör här 
tänka på att välja rätt stoff och metoder som passar både klassen och enskilda elever, något 
som kräver både noggrann planering och eftertanke. Det är viktigt att både värna om den en-
skilda eleven och hela gruppen vilket ibland kan vara svårt att förena och kan ibland bli ett 
dilemma vilket problem som ska prioriteras. Läraren har ett samhällsuppdrag där läroplaner 
ska följas samtidigt som relationer med eleverna i klassen ska utvecklas (Colnerud & Gran-
ström, 2002). Magnusson (1998) skriver att innehållet på lektionerna ska anpassas så att ele-
verna blir intresserade och kan ta del av lärostoffet. Läraren måste också ha en förmåga att få 
eleverna att utföra de uppgifter som bestämts och känna av stämningen i klassrummet så in-
lärningsklimatet blir gynnsamt. En lärare behöver hela tiden vara uppmärksam på vad som 
sker i klassrummet under lektionen, men också känna till vad som händer på hela skolan just 
för tillfället och under en längre period, såsom hela läsåret (Magnusson, 1998). En förmåga att 
förstå elevernas vardag anser Imsen (2006) vara en av de allra viktigaste kompetenserna som 
en lärare måste ha, för att kunna skapa en meningsfull undervisning.  
 
Magnusson (1998) påpekar också att lärarens personliga egenskaper till exempel målmedve-
tenhet och drivkraft, påverkar vad som sker i klassrummet. Alla barn i klassen har rätt till ut-
bildning. Som lärare kan man inte avsäga sig ansvaret för någon elev eller bestämma vilka 
barn som ska tillhöra klassen. Läraren kan föreslå specialundervisning, men rektor och elev-
vårdspersonal bestämmer om åtgärder (Colnerud & Granström, 2002). Centralt bestämda lä-
roplaner och nationella prov ska säkerställa att svenska elever får en likvärdig utbildning. Ut-
formning av lektioner och arbetssätt är lärarens eget ansvar. Colnerud och Granström (2002) 
anser att läromedelsförfattarna har blivit ”läroplansuttydare” som påverkar både arbetssätt 
och innehåll på lektioner i den svenska skolan. I arbetslaget samråder lärare med varandra när 
det gäller planering och pedagogiska frågor men i klassrumssituationen är det vanligast att 
läraren är ensam med eleverna (a.a.). Wedin (2007) skriver i sin avhandling om två olika lä-
rarkaraktärer. Den sociala som omger sig med ett nätverk av arbetskamrater och som rådgör 
och tar hjälp av varandra i pedagogiska frågor. Här finns alltid en pågående diskussion om 
skolfrågor. Den ensamme läraren vill inte ha ett samarbete utan arbetar och planerar på egen 
hand. Alla skolor har arbetslag men den ”ensamme läraren” finns fortfarande kvar i verksam-
heten, enligt Wedin (2007).  
 
Undervisning är en självklar del av lärararbetet men arbetet innebär också att läraren ska vara 
öppen för snabba förändringar beroende på vad som händer i klassrummet. Samarbetsförmåga 
och lyhördhet för att följa upp situationer som uppstår i klassen, har stor betydelse i läraryrket 
(Imsen, 2006). Hultman (2001) skriver att lärare sällan känner sig riktigt klar med arbetet. Det 
inträffar ofta något som man inte har tänkt sig och planeringen behöver ändras under på-
gående lektion. En erfaren lärare kan ofta utnyttja sitt yrkeskunnande till att bemästra situat-
ionen och snabbt improvisera fram en lösning på problemet (a.a.). Wedin (2007) kallar det i 
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sin undersökning att lärare måste utveckla en förmåga att ha ”kunskap-i-handling-i-stunden” 
för att klara av lärarrollen. Även Magnusson (1998) påpekar att lärare ofta får ta del av situat-
ioner som inte är planerade och som kräver snabba beslut och reaktioner för att åter ta kontroll 
över lektionen.  
 
Relationer. Wedin (2007) anser att pedagogen måste känna sin klass väl för att veta vad som 
fungerar bra. När läraren har en god relation till gruppen och den enskilde eleven anpassas 
arbetsmetoder och lektioner för att passa in, vilket underlättar arbetet i klassrummet (a.a.). 
Elevkontakten är det centrala i lärararbetet, enligt Hultman (2001). Eleverna finns i åtanke 
både under själva skoldagen och vid planering, förberedelser, rättning av böcker och annat 
lärararbete. Han visar i sin forskning att klasslärare ofta får en nära relation till eleverna och 
känner tillfredställelse när de får positiv feedback från klassen. Lärare och elever tillbringar 
många gånger flera läsår tillsammans och blir på det viset inflätade i varandras liv (a.a.). Lin-
dqvist och Nordänger (2010) skriver också om möten mellan lärare och elever där lektionen 
flyter och alla elever lyssnar intresserat. Dessa magiska ögonblick ger undervisningen mening 
och tillfredställelse och ger kraft till att arbeta vidare som lärare (Lindqvist & Nordänger, 
2010). Lärararbetet präglas av att samspelet med omgivningen alltid finns med under arbets-
dagen (Magnusson, 1998). En lärare träffar inte bara elever utan måste också samarbeta med 
många andra, till exempel kolleger, skolledning och föräldrar. Det ställer höga krav på direkta 
och rätt utförda tillvägagångssätt (a.a.). Wedin (2007) visar med sin studie att lärare lägger 
mycket tid på att få en bra gemenskap med sina elever. Hon anser att läraryrket karaktäriseras 
av ett ständigt arbete med relationer. Relationsarbetet pågår varje dag och måste alltid hållas 
aktuellt. Läraren behöver lära känna eleverna även på ett personligt plan för att få en bra sam-
verkan i klassrummet. Hon påpekar att lärare inte alltid klarar av den delen av sitt arbete. Alla 
elever vill inte ha en relation med sin lärare. Det är dock den vuxnes ansvar att få till stånd ett 
samarbete (Wedin, 2007).  
 
Frelin (2010) anser också att bra relationer mellan lärare och elever i klassen är betydelsefullt 
för att eleverna ska uppnå goda resultat. Relationerna mellan eleverna påverkar undervisning-
en och är stämningen bra gynnar det inlärningen. Relationsarbetet pågår ständigt, visar Frelin 
(2010) i sin avhandling. Förtroende i relationen till eleven, medmänsklighet och omtanke om 
eleverna är väsentliga delar i lärararbetet som också påverkar klassrumsklimatet, enligt Frelin 
(2010). Positiva gemensamma upplevelser har stor betydelse för att få bra relationer mellan 
elever, och det är något som lärarna använde sig av i stor utsträckning för att uppnå god anda i 
klassen, vilket i sin tur också förbättrade skolresultaten. Lärarna utnyttjade också redan befint-
liga positiva relationer i klassen för att öka gemenskapen i klassrummet. I Frelins intervjuer 
framkom att det är viktigt att eleverna möter människor som är olika dem själva och att lära-
ren visar en positiv attityd till olikheterna. I undersökningen nämns också att gemensamma 
roliga aktiviteter, som läraren arrangerar tillsammans med klassen, har betydelse för att ett bra 
undervisningsklimat ska råda bland eleverna. Frelin (2010) menar att läraren måste alltid 
medvetet arbeta för att uppehålla goda relationer i klassen. 
 
Metaforer för verksamheten i klassrummet. Enligt Lindquist och Nordänger (2010) använder 
lärare ibland metaforer när det är svårt att med ord uttrycka själva kärnan i lärararbetet. Med 
hjälp av metaforer kan lärare få hjälp att beskriva hur de uppfattar sitt arbete, när det inte finns 
ett mer precist ”lärarspråk” som är användbart. Det kan också vara ett sätt att förmedla sina 
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erfarenheter till andra lärare när det råder brist på speciella termer som berör undervisningen 
(a.a.). Kullberg (2004) nämner att metaforen är ett redskap för forskaren att uttrycka skeenden 
så att läsaren förstår vad som menas i studien. Det är särskilt användbart i pedagogisk forsk-
ning och inom etnografin (a.a.). Även Koro Ljungberg (2001) skriver att metaforer är ett 
hjälpmedel att utforska och förklara kvalitativ forskning. Kullberg (2004) anser att metaforer 
också är användbart i många olika undervisningssituationer för att få elever att förstå kompli-
cerade sammanhang. Lindqvist och Nordänger (2010) ger exempel på metaforer som fram-
kommit i intervjuer. Lärare beskriver klassrummet som en oas, en fotbollsplan eller ett växt-
hus. Klassen skildras som ett lag, ett samhälle eller plantor och läraren uppfattar sig själv som 
lagledare eller trädgårdsmästare. Lindqvist och Nordänger (2010) menar att med hjälp av 
dessa metaforer kan även en person som inte varit med i klassrummet förstå hur stämningen 
kan vara i klassrummet. De påtalar också på vilket sätt två olika lärare redogör för hur skolda-
gen börjar. Den ena läraren gör en liknelse med en lagledare som ska starta dagens fotbolls-
träning och den andra jämför dagens första lektion med en trädgårdsmästare som ska sköta 
om sina plantor i växthuset. Med metaforerna beskriver lärarna ett pedagogiskt idealtillstånd, 
som med få ändringar, följer den enskilde läraren genom yrkeslivet. Lindqvist och Nordänger 
(2010) påpekar också att lärare ofta har väldigt olika ideal när det gäller hur undervisningen 
ska gå till. Ibland kan olikheterna göra att vissa lärare har svårt att samarbeta med varandra. 
Vikten av att tro på sig själv och våga stå för sina egna ideal är åsikter som ändå förenar lä-
rare. 
  
Kompetensutveckling. I lärarrollen ingår också att höja sin kompetens, både som enskild lä-
rare och tillsammans med arbetslag eller hela skolan. Istället för fortbildning och vidareut-
bildning blir det allt vanligare, under 1990- talet, att använda ordet kompetensutveckling i 
arbetslivet. Det gäller också i läraryrket (Egidius, 2001). Kompetensutveckling har en mer 
omfattande betydelse och innebär både fördjupning och bredd i olika ämnen. Begreppet inne-
fattar också metoder, forskning och utvecklingsarbete (a.a.). Lärarlyftet I inför regeringen 
2007 som en fortbildning för redan verksamma lärare. Mellan åren 2012-2015 pågår Lärarlyf-
tet II där lärare har möjlighet att öka sin ämnesbehörighet. I tidskriften Uttryck (Henriksson, 
2012) kan man läsa om lärarlyftet i estetiska ämnen. Hösten 2012 fanns kurser i slöjd, bild 
och musik. Skolverket har ställt in flera av kurserna i musik eftersom flertalet som sökt kom-
petensutveckling i musik redan var behöriga i ämnet. Inom ramen för lärarlyftet är det endast 
lärare som ej är behöriga i ämnet som får gå kursen (Henriksson, 2012). Fontin (1996) menar 
att det finns ett stort behov av kompetensutbildning i musik för att eleverna ska få en likvärdig 
kunskap i musikämnet. 

Forskning om musik 
Musikupplevelse. Musiken har effekt på våra sinnen. Starka musikupplevelser som sätter sig i 
minnet kan många vittna om. Det gäller både när man lyssnar på musik och när man själv 
spelar ett instrument. Enligt Jederlund (2011) anser de flesta människor att musikupplevelser 
är glädjefulla och har en gynnsam effekt på den personliga utvecklingen. Möten över klass-, 
kultur och nationalitetsgränser blir lättare med hjälp av musik. I vår kultur, och framförallt i 
skolan, tas inte musiken på allvar utan är istället en utfyllnad mellan ”viktigare” ämnen såsom 
matematik och språk. Barnet måste känna att den musikaliska aktiviteten är meningsfull för 
att vilja delta. En bra samverkan mellan barnet och omgivningen underlättar musikupplevel-
sen (Jederlund, 2011). En dålig självbild i musikaliska sammanhang påverkar musikupplevel-
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sen negativt. Betoningen på färdigheter i sång och instrumentspel ska hållas tillbaka. Skolan 
ska istället lyfta fram den musikaliska upplevelsen, enligt Brändström (2006). Han påpekar 
också att det är lyssnaren som avgör värdet på musiken och inte vad som anses fint i kul-
turkretsar (a.a.). Med det menar inte Brändström (2006) att skolan enbart ska ägna sig åt den 
musik som eleverna lyssnar på utan se till att väcka intresse för olika sorters musik. Han tyck-
er också att läraren inte behöver vara orolig att spela musik som eleverna inte tycker om. Det 
är istället en källa till diskussion om musik. Det är viktigt att komma ihåg att varje individ har 
tolkningsföreträde ifråga om hur musiken uppfattas (Brändström, 2006). 
 
Musikalitet. Brändström (2006) anser att musikalitet är ett värdeladdat ord. På vilket sätt be-
greppet används under uppväxtiden har stor betydelse även senare i livet. Ett barn som av 
föräldrar, lärare och andra vuxna betraktas som musikaliskt har i vuxen ålder stor chans att ha 
en positiv och glädjefull inställning till musik. Medan ett barn som av föräldrar och skola an-
ses som omusikaliskt oftare får en negativ inställning till musik och sin egen förmåga till mu-
sicerande. Den åsikten kan få negativa konsekvenser för resten av livet när det gäller musik. 
Många människor anser sig omusikaliska. De talar om att de inte kan sjunga en ton eller skilja 
olika musikstycken åt. Brändström (2006) påpekar vidare att det genetiska arvets betydelse 
måste tonas ner i musikundervisningen. Han hävdar att alla människor har en musikalisk pot-
ential och en relation till musik. Relationen kan vara både av positiv och av negativ karaktär. 
Brändström (2006) menar att det är vanligt att musikalitet uppfattas som något medfött som 
inte går att påverka. Den svenska skolan, har under lång tid, varit fokuserad på om eleverna är 
musikaliska eller omusikaliska. Brändström (2006) skriver att musikundervisningen påverkats 
av värderingar som råder vid högre musikutbildningar, där talanger sållas ut och blivande 
yrkesmusiker studerar (Brändström, 2006).  
 
Följande citat är hämtade från Expressen (2013) där musikkritiker Gunilla Brodrej, som 
nämndes i inledningen, fortsätter debatten om den svenska skolans musikundervisning.  
 

”De teoretiska ämnena tycks dominera skolan totalt. Men musik är inte reserverat för sär-
skilt begåvade människor. Alla människor kan sjunga och dansa när de är barn. Vi föds så. 
En av skolans uppgifter måste vara att se till att barnen inte glömmer bort de färdigheter-
na.” (Brodrej, 11 juni, 2013). 
 
”Vid en viss ålder blir barnen plötsligt för stora för att sjunga på avslutningar. Deras röster 
efterfrågas inte längre. Såvida de inte går i musikklasser. Med stigande ålder breder den 
torftiga tystnaden ut sig. Där jag bor handlar det inte längre om vilken repertoar eleverna 
ska sjunga på skolavslutningen, utan om de ska sjunga alls. Sjundeklassläraren finner inte 
längre tid att lära klassen sjunga en sång.” (Brodrej, 11 juni, 2013). 
 

I citaten uttrycker Brodrej (2013) en oro för att skolans musikundervisning inte tar tillvara alla 
elevers musikaliska resurser. Sångundervisningen, om den ens finns, är hon också mycket 
kritisk till.  
 
Musikundervisningen får aldrig vara värderande, skriver Jederlund (2011). Det finns inget rätt 
eller fel i barnens musikaliska uttryck. Blir barnen inte respekterade för hur de spelar och 
sjunger finns det risk att de inte vill fortsätta musikutövandet (Jederlund, 2011). Musiken som 
en social process är lika betydelsefull som det musikaliska resultatet. Gemensamma musikak-
tiviteter såsom rytm, rörelse, sång och spel anser han vara utvecklande för lek, kreativitet och 
språk. I skolan kan scheman och planeringar vara ett hinder när det gäller att reflektera och 
prata, skriva eller göra en bild av vad musiklektionen innehållit (Jederlund, 2011). 
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”Mozarteffekten”. Rauscher, Shaw och Ky (1993) genomförde en studie där 36 collegestu-
denter deltog. Personerna i undersökningen fick tre uppgifter som testade den spatiala (rums-
uppfattningen) förmågan. Varje studie föregicks av tre olika aktiviteter i 10 minuter. Den 
första var att lyssna till Mozarts sonata för två pianon i D-dur, den andra var att lyssna till ett 
avslappningsband och till sist tystnad under 10 minuter. Forskarna kom fram till att när stu-
denterna hade lyssnat till Mozart i 10 minuter så ökade förmågan till problemlösning. Fors-
karna skriver att påverkan är tillfällig och varar i 10-15 minuter. Påverkas den verbala för-
mågan, kvantitativa resonemang och korttidsminnet av musiken? var andra frågor som disku-
terades. I artikeln i tidskriften Nature framhåller författarna att andra kompositörer och musik-
stycken behöver undersökas. I slutstycket skrivs att de förutsätter att brist på musik kan hindra 
snarare än höja ett abstrakt resonemang (Rauscher, Shaw & Ky, 1993). I nästa nummer av 
tidskriften Nature skriver McLachlan (1993) att artikeln är full av antaganden och felaktiga 
slutsatser. Debatten var i full gång. Amerikanska tidningar skrev om undersökningen som 
kallades ”Mozarteffekten” av pressen och blev mycket omtalad under 1990-talet. Journalister 
över hela världen skrev om studien som visade ett positivt samband mellan inlärning och mu-
siklyssnande. Framförallt gällde det när eleverna lyssnade på musik komponerad av Mozart. 
Mängder av populärvetenskapliga böcker skrevs i ämnet. Den mest kända är Don Campbells 
(1998) bok ”Mozarteffekten”, som är översatt till svenska (Lilliestam, 2006). Dessvärre var 
det förhastade slutsatser, tycker Schellenberg (2005). Möjligen kan studieresultaten gynnas 
om man lyssnar på något man själv tycker om. Det kan vara både musik och lästa texter. 
Schellenberg (2005) gjorde experiment där han använde både Mozarts och Schuberts musik 
samt författaren Steven Kings texter som lästes högt. Resultatet blev att, om personerna i 
undersökningen tyckte om det de hörde, ökade prestationen (Schellenberg, 2005). Även i Sve-
rige blev ”Mozarteffekten” mycket omtalad. Schellenberg (2005) anser att människors ivrig-
het för ”quick fixes” visar sig i allt från dieter till ”get-smart-fast” program, i dagens samhälle. 
Därför fick Mozarteffekten så stor uppmärksamhet och genomslagskraft. Jederlund (2011) är 
kritisk till själva resultaten i undersökningen, men menar att den så kallade ”Mozarteffekten” 
har bidragit till en mer positiv inställning till musikämnet i skolan. Lilliestam (2006) påpekar 
vikten av att kritiskt granska forskningsresultat, även när det gäller musik. Allt som skrivs är 
inte sant. Musikforskning måste kontrolleras och ifrågasättas på ett vetenskapligt sätt. Men 
trots kritiken menar Lilliestam (2006) att det inte går att utesluta att musik har en positiv in-
verkan på inlärning. Forskning pågår för att bevisa det. 

Forskning om musik i skolan 
Om musik är ett naturligt inslag under skoldagen påtalar Paquette och Rieg (2008) att det 
gynnar klassrumsklimatet. Eleverna utvecklas teoretiskt, socialt och emotionellt när musikun-
dervisningen är strukturerad och innehåller en atmosfär av ömsesidig respekt och tillit. Att 
dela kreativ glädje med andra är utvecklande för barn, menar Paquette och Rieg (2008). Lekt-
ioner med grammatik, läsning, skrivning och andra språkliga färdigheter kan med hjälp av 
musik underlätta undervisningen (a.a.) Bamford (2009) skriver att estetiska ämnen, däribland 
musik, stärker elevernas självförtroende och ökar deras samarbetsförmåga, vilket i sin tur får 
positiva effekter på stämningen i klassen. När eleverna trivs och klassen har en bra samman-
hållning underlättar det skolarbetet i alla ämnen. Men Bamford (2009) är noga med att påpeka 
att undervisningen i estetiska ämnen måste hålla hög nivå för att effekten ska uppnås. Kreati-
viteten kan till och med försämras med en dålig verksamhet (a.a.). 
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Lindblad, Hogmark och Theorell (2007) visar i en undersökning att bra musikundervisning 
stärker sammanhållningen och minskar stressnivån bland elever. Studien är gjord under ett 
läsår i årskurs 5 och 6 vid två stockholmsskolor. Eleverna som fick 60 minuters extra musik-
undervisning varje vecka hade lägre halter av stresshormonet kortisol i saliven än de två andra 
grupperna som inte fick den extra undervisningen. Eftersom stressen minskade bland eleverna 
hade det en gynnsam effekt på klassrumsklimatet. Musikundervisningen innehöll rim och 
ramsor, ofta med rörelser till. Rytminstrument användes. Eleverna uppmuntrades till samar-
bete under musiklektionerna men utan krav på hög musikalisk förmåga (a.a.).  
 
Jacobi (2012) anser att musiklektioner kan användas för att skapa socioemotionella färdighet-
er i klassen på ett naturligt sätt. Musik tillsammans med andra innebär att eleverna på ett en-
kelt sätt tränar samarbete. Som exempel nämns att vänta på sin tur, lyssna på andra, dela på de 
instrument som finns i klassrummet, bestämma vilka sånger som ska sjungas eller spelas un-
der musiklektionen. Eleverna får också möjlighet att uppträda och framföra musik inför sina 
kamrater. Jacobi (2012) skriver att på musiklektionerna i skolan lyssnar eleverna till många 
olika typer av musik som representerar skilda kulturer. Det bidrar till en ökad förståelse och 
respekt för andra människor. Han skriver också att musikens naturliga potential när det gäller 
social kompetens är en egenskap som bör utnyttjas för att uppnå positiva effekter i klassrum-
met, både på individnivå och för att öka gruppkänslan (Jacobi, 2012). 

Musiklärarrollen  
Enligt Gustafsson (2000) finns det två sätt att se på lärarrollen i musik. Antingen är det meto-
den eller det som han kallar ”mötet med mästaren” som står i centrum för undervisningen. 
Han anser att lärarens förmåga att planera och organisera musikundervisningen har stor bety-
delse. Det är till och med viktigare att läraren har utbildning och intresse för att undervisa i 
ämnet än att själv vara ett musikaliskt geni, menar han vidare. Många lärare i musik har 
egentligen velat bli yrkesmusiker, men det är få förunnat att försörja sig på heltid. Därför har 
de istället valt att bli musiklärare, menar Gustafsson (2000). Seddon och Biasutti (2008) skri-
ver att den situationen har påverkat inställningen till musikämnet. Klassen bedöms och be-
möts utifrån lärarens egna musikaliska förväntningar. Den lilla grupp av elever som har en 
målsättning att bli musiker gynnas, men för majoriteten får den inställningen negativa konse-
kvenser som kan leda till dåligt självförtroende i musik långt upp i vuxen ålder (Seddon & 
Biasutti, 2008). En slentrianmässig undervisning i musik där läraren också visar sitt ointresse 
känner eleverna av direkt (Jederlund, 2011). När läraren visar inlevelse och engagemang gyn-
nas inlärningsklimatet och gör att eleverna känner sig delaktiga. Alla barn sjunger och spelar 
inte spontant men kan ändå ta till sig det som pågår under lektionen. Lärare och elever som 
sjunger tillsammans på ett lustfyllt sätt stimulerar språkutvecklingen hos barn, anser Jederlund 
(2011). Brist på kvalité och kvalificerade lärare påverkar undervisningen å andra sidan nega-
tivt inte minst i kreativa ämnen, skriver Bamford (2009). Lärarens inställning och utbildning 
har stor betydelse för resultatet i klassen (a.a.). Något som även Fontin (1996) anser. Hon 
skriver också att de lärare som själva spelar och sjunger sen barndomen, har nytta av det när 
de undervisar i musik. 
 
Tråkiga minnen från barndomens musiklektioner innebär att det finns lärare som har svårt att 
sjunga och finna glädje i musik. Det är något som kan avspeglas i undervisningen när läraren 
själv ska hålla musiklektioner (Jederlund, 2011). I sin forskning om naturvetenskap i förskola 
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och tidigareskola pekar Andersson och Gullberg (2012) på att lärares egna negativa upplevel-
ser under skoltiden påverkar pedagogens självförtroende och förmåga att undervisa i ämnet. 
Det kan till och med gå så långt att läraren undviker att utsätta sig för att lära ut ett visst ämne, 
i det här fallet naturkunskap, på grund av tråkiga erfarenheter i barndomen. En av responden-
terna i undersökningen berättar att hon känner sig både dum och förminskad i sammanhang 
som påminner om liknande situationer under hennes egen skolgång. När läraren visar ovilja 
mot naturvetenskap får barnen uppfattningen att det är något svårt som bara är till för några få 
utvalda. Andersson och Gullberg (2012) beskriver också i undersökningen att när läraren visar 
intresse och engagemang växer barnens vilja att delta i aktiviteten. Därmed ökar eleverna 
också sin kunskap på området (a.a.). 
 
Lärarstuderande. Enligt Hennessy (2000) har många människor en föreställning om att bara 
speciellt musikbegåvade personer kan lära ut musik till andra. Den uppfattningen finns också 
bland de som väljer att studera till lärare. Redan innan utbildningen börjar har lärarstuderande 
en uppfattning om sin egen begåvning eller brist på begåvning i musik. I sin forskning om 
engelska lärarstudenter har Hennessy (2000) undersökt hur lärarutbildningen förbereder stu-
denterna på att undervisa i musik. Tio blivande lärare har intervjuats om sin syn på musik, 
undervisningsuppdraget och hur de upplever praktiken när det gäller musikämnet. Studenterna 
studerar för att bli lärare i den engelska skolans tidigare år, primary school. I undersökningen 
pekar Hennessy (2000) på att musik var det ämne där de studerande hade lägst självförtro-
ende. Studien visar att sju av de tio respondenterna hade spelat ett instrument som barn. Samt-
liga av dessa slutade spela när de var omkring fjorton år gamla efter att ha spelat sitt instru-
ment i fyra eller fem år. Det finns inga belägg för att studenterna som spelat har nytta av mu-
sikkunskaperna eller har ett ökat självförtroende när de börjar lärarutbildningen. Tvärtom har 
de studenter som spelat ett instrument en tydlig åsikt att de har misslyckats med spelandet och 
de slutade spela eftersom de saknade musikbegåvning. Alla utom en av de intervjuade hade 
negativa minnen från musikundervisningen under den egna skolgången. Flera i studien talar 
om hur de fått sjunga inför hela klassen och bestämt sig för att aldrig mer sjunga eftersom de 
är tondöva. Många av de tillfrågade hade sedan skoltiden starka känslor av att vara värdelösa 
i musik. De trodde sig inte kunna undervisa i musik när de var så dåliga att spela och sjunga 
(Hennessy, 2000). 
 
Seddon och Biasutti (2008) visar i en undersökning att lärarstuderande som utbildas till klass-
lärare i engelska primary school (musik ingår i utbildningen) ökade sin förmåga att undervisa 
i musikämnet när de själva fick träna att spela olika bluesinspirerade övningar på keyboard 
vid sex olika tillfällen. Studenterna videofilmades under lektionerna. Deltagarna i studien in-
tervjuades både före och efter kursen. Samtliga lärarstuderande uppgav att de hade ökat sitt 
självförtroende i musik vilket innebar att de kunde musicera tillsammans med eleverna på ett 
naturligt och medryckande sätt. Videofilmerna visade också att studenterna gjorde stora fram-
steg i spelandet (Seddon & Biasutti, 2008).  
 
Kim och Choy (2008) har undersökt hur blivande lärare i årskurs 3 integrerar musik med 
andra skolämnen. I studien framkommer det att självförtroendet i musiklärarrollen är vikti-
gare än rena faktakunskaper i musik för att de studerande ska känna att de har den kompetens 
som krävs. Även om de studerande fick teoriundervisning och lektioner i hur man lär ut mu-
sik, ökade de inte sin egen tilltro att leda lektionerna. Däremot steg självförtroendet hos lärar-
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studenterna när de fick praktisera i klasser och tillämpa sina kunskaper för att integrera musik 
i till exempel matematikundervisningen. Kim och Choy (2008) påpekar att klasslärare inte 
behöver vara högt utbildade i musik för att kunna undervisa i ämnet. Det krävs inte heller 
många års erfarenhet av instrumentspel. Det viktigaste är att de får möjlighet till praktisk erfa-
renhet av det som studerats på musikteorin samt didaktisk handledning i ämnet. Får lärarstu-
denterna denna kombination av kunskap och teori ökar möjligheten till en positiv attityd till 
att integrera musik med andra skolämnen (Kim & Choy, 2008).  
 
Lärarstuderande som gjorde praktiken hos en lärare som var entusiastisk och intresserad av 
musikämnet hade lättare att själva våga ta initiativ och fortsätta självständigt med musiken. 
Självförtroendet och viljan att undervisa i musik ökade också när studenten fick bra handled-
ning och stöd i sin roll som musiklärare. En annan faktor som ökade studentens motivation i 
musikämnet var när de fick ett positivt gensvar från eleverna i klassen. Studenter som prakti-
serade där en särskild musiklärare undervisade klassen blev osäkra på sin egen förmåga att 
undervisa i ämnet. De blivande lärarna fick på det viset bekräftat att det behövs en specialist 
till musikämnet, anser Hennessy (2000). Lärarutbildningen ska aktivt arbeta för att öka stu-
denternas självförtroende i musik. Praktikskolorna har också en viktig uppgift att se till att 
studenterna får arbeta med engagerade lärare som ger studenterna positiv feedback och ut-
vecklar deras roll som musiklärare (Hennessy, 2000). 

  



– 24 – 
 

Metod 
Metodkapitlet inleds med en presentation av forskningsansatsen som är utgångspunkten i mitt 
arbete. Därefter redogörs för förförståelsen följt av datainsamlingsmetoder, genomförande, 
urval och analys. Sedan beskrivs de forskningsetiska frågorna som jag tagit hänsyn till i stu-
dien. Sist i avsnittet är en metoddiskussion.  

Kvalitativ ansats 
Kvalitativa studier kan beskrivas som att forskaren studerar fenomen i deras naturliga miljö. 
Därefter görs en tolkning av det insamlade materialet (Ryen, 2004). I den kvalitativa metoden 
är det egenskaperna eller hur något är utformat som skildras. Forskaren har för avsikt att få 
fram detaljerad information om ett fenomen eller om människors uppfattningar och upplevel-
ser i en speciell situation (Johannessen & Tufte, 2003). Enligt Bryman (2011) är orden vikti-
gare än siffror i en kvalitativ ansats. Den sociala verkligheten som deltagarna har gett uttryck 
för i undersökningen ska tolkas. Samspelet mellan människor är också av stor betydelse i stu-
dien. Teorin grundas på de praktiska forskningsresultaten, dvs. en induktiv syn (a.a.). Forska-
ren och informanten möter varandra genom intervju eller observation vilket gör att det finns 
en närhet eller ett inifrånperspektiv mellan forskaren och det som ska studeras. Forskningen 
växer fram stegvis och frågeställningarna förtydligas (Olsson & Sörensen, 2011). 
  
Jag har inspirerats av hermeneutikens tankegångar i min undersökning. Den hermeneutiskt 
inriktade forskaren använder sig av sina egna förkunskaper för att tolka och förstå människors 
handlingar och avsikter. Språket är en viktig del i denna process. För att få en uppfattning om 
helheten måste forskaren förstå varje del av undersökningen. Den hermeneutiska forskningen 
liknas vid en cirkel där en växelverkan mellan helheten och de olika delarna i undersökningen 
är en del av analysen. Nya uppgifter och nytt kunnande tillkommer under hela forskningspro-
cessen som medför att arbetet ibland måste göras om (Larsson, 1986; Patel & Davidson, 
2003).  

Förförståelse 
Förförståelsen och den egna erfarenheten av det som ska undersökas måste redovisas. Det får 
heller inte påverka objektiviteten i resultatdelen (Olsson & Sörensen, 2011). Däremot är för-
förståelsen en kunskap som vi redan har och som sedan används när materialet ska tolkas. Det 
är viktigt att ta med den nya informationen som framkommer i undersökningen så att tolk-
ningen av materialet innehåller en helhetssyn på det vi sett (Hartman, 2004). Kincheloe, 
McLaren och Steinberg (2011) påpekar betydelsen av att lärare undersöker den egna miljön, 
där dennes kunskap om det som studeras tas tillvara. De menar vidare att lärarens kännedom 
om läroplan och undervisning i skolan gör att tolkningen underlättas. Forskare som inte har 
egen erfarenhet av arbete i skolmiljö har svårare att förstå och kritiskt granska vad de ser 
(a.a.). Patel och Davidson (2003) framhåller att alla forskare är påverkade av egna erfarenhet-
er och tidigare forskning på området som undersöks. Ingen forskning är helt neutral. 
 
I förskollärarrollen har musik varit en del av arbetet och som grundskollärare har jag undervi-
sat i musikämnet. Musik har ingått i min förskollärarutbildning och som tillval i 1-7 lärarut-
bildningen. I klassrummet har jag alltid haft tillgång både till ett piano och en gitarr som jag 
har använt i undervisningen. Musik har jag tyckt varit något som lätt går att integrera i andra 
ämnen och som också är en sammanhållande länk för ett gynnsamt klassrumsklimat. Men jag 
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har också i mitt arbete träffat på kolleger som tycker att de inte har tillräcklig kunskap i mu-
sik, när de själva inte har någon utbildning eller tillräcklig kompetens i ämnet. Det upplevs 
också som ett problem att inte själv kunna spela ett instrument. En del lärare uttrycker också 
att det är svårt att leva upp till kursplanens mål i musik när man som lärare inte alls behärskar 
målen som eleverna ska uppnå.  
 
Jag inser att mina egna kunskaper och erfarenheter i ämnet också innebär att skeenden och 
miljöer är välkända. Det finns en risk att vissa frågor upplevs som självklara hos mig som 
forskare, men även hos respondenten. Den här problematiken påtalar Gannerud och Rönner-
man (2007). Båda forskarna är lärare och de undersöker välbekanta miljöer som liknar det de 
själva har arbetat i. Wedin (2007) beskriver i sin avhandling fyra olika sorters förförståelse, 
praktisk, empirisk, teoretisk och akademisk. Den praktiska förförståelsen innebär egen erfa-
renhet av arbete i den miljö som ska studeras. Med empirisk förförståelse menas att man som 
outsider tagit del av en praktik. Teoretisk förförståelse kan man tillägna sig genom att läsa om 
det som ska studeras. Akademisk förförståelse innebär ”ingående diskussioner om begrepps-
paret närhet - distans samt normativitet i läst litteratur” (a.a.s.78). I mitt eget fall har jag ar-
betat som lärare och undervisat i musik, så miljön och ämnet är bekant. Vid några tillfällen 
har jag som fortbildning haft möjlighet att observera andra lärare under några lektioner, dock 
inte musiklektioner. Min roll har då varit observatör som deltagare (Einarsson & Hammar 
Chiriac, 2002) som innebär att jag har varit känd för gruppen men inte deltagit aktivt i grup-
pens arbete utan min främsta uppgift har varit att observera lektionen. De teoretiska och aka-
demiska kunskaperna utvecklas under hela magisterarbetet och innebär att nya insikter och 
nytt vetande förhoppningsvis leder framåt i uppsatsarbetet. 

Intervju 
Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide över de frågor som 
har varit av intresse (Bryman, 2011). Med en intervjuguide (se bilaga 1), där likadana frågor 
ställs i samma ordningsföljd, till alla deltagare, är det lättare att göra en jämförelse än vid en 
öppen intervju. Men det är ändå viktigt att vara lyhörd och flexibel för vad intervjupersonen 
uppfattar som väsentligt (Bryman, 2011). Vid den semistrukturerade intervjun anser även 
Lantz (2007) att det är lättare att göra en kvalitativ analys när flera intervjuer har samma upp-
lägg. Vid en helt öppen intervju är det svårare (a.a.). Jag har delat in intervjun i tre olika delar. 
Den första delen handlar om lärarens utbildning och intresse för ämnet, vilket jag anser vara 
frågor som är lätta att svara på för lärarna. Kvale och Brinkmann (2009) föreslår att de inle-
dande frågorna i intervjun ska uppmuntra till spontana och beskrivande svar. Den andra delen 
tar upp undervisningstid, lokaler och hjälpmedel, medan den tredje delen behandlar själva 
musikämnet och musiklektionerna. Den valda intervjuformen ger lärarna stor frihet att ut-
forma svaren på eget vis. Där kan de intervjuade lärarna med egna ord svara på mina frågor. 
Det finns också möjlighet att ställa följdfrågor eftersom jag träffar varje lärare personligen 
under intervjun (Bryman, 2011). Genom intervjuer får jag tillgång till personers subjektiva 
åsikter och erfarenheter på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt. Det är också tidsmäss-
igt en överkomlig väg där jag kan få ta del av andra personers uppfattningar av ett problem, 
något som Peräkylä och Ruusuvuori (2011) framhåller. De påpekar också att själva intervjun i 
sig inte är huvudmomentet i undersökningen utan det som framkommer och beskrivs i resul-
tatdelen (a.a.).  
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För att bli en duktig intervjuare krävs både kunskap om ämnet som ska behandlas i intervjun 
och god intervjuteknik. Då blir det också lättare att ställa bra följdfrågor (Kvale & Brink-
mann, 2009). Jag gjorde några provintervjuer för att framförallt testa den tekniska utrustning-
en men också för att träna på att ställa följdfrågor på ett bra sätt. Dessa intervjuer har inte an-
vänts i undersökningen. För att få fram trovärdiga uppgifter bygger intervjusituationen på att 
båda parter har ett jämställt förhållande och förtroende för varandra. Vid intervjun betyder ett 
avspänt och bekvämt möte mellan intervjuaren och den som ska svara på frågorna att det blir 
lättare att få personer att prata om det som avses (Lantz, 2007). Jag har haft i åtanke att lärar-
na ska känna sig avslappnade och betydelsefulla under intervjun. Samtliga intervjuer spelades 
in med hjälp av en diktafon och fördes över till en fil på datorn. Intervjuerna transkriberades, 
vilket underlättar tolkningen, enligt Bryman (2011). Utskriften skedde med hjälp av en fotpe-
dal som kopplats till datorn, då gick det lätt att backa och spola fram vid avlyssningen. Ibland 
var det svårt att hinna med att skriva, därför var fotpedalen en viktig funktion. Varje intervju 
tog ungefär tre till fyra timmar att skriva rent. Men eftersom det var svårt att lyssna och skriva 
koncentrerat för länge delade jag upp arbetet vid några tillfällen per intervju. 

Observation 
Icke-deltagande ostrukturerad observation har använts i undersökningen. Det innebär enligt 
Bryman (2011) att forskaren inte använder något observationsschema men beskriver istället 
noggrant vad som sker i den observerade gruppen, utan att själv delta i aktiviteterna (a.a.). 
Samtliga lärare som intervjuats har jag observerat under en musiklektion. Jag har suttit längst 
bak i klassrummet och antecknat vad som skett under lektionen. Eleverna i klassen vet om att 
jag gör en undersökning som handlar om musikundervisningen i skolan. Jag berättade också 
för klassen att jag antecknar vad lektionen innehåller. Ingen av klasserna hade några syn-
punkter på min närvaro.  
 
I den ostrukturerade observationen antecknas allt man ser och hör. Händelserna skrivs ner på 
ett löpande protokoll utan att värdeladdade ord och adjektiv förekommer. Vid observation ska 
forskaren skriva i presens eftersom det är ”här - och nu- situationer” som ska beskrivas, anser 
Rosenqvist och Andrén (2006). Efter varje observation skrev jag rent mina anteckningar så 
snart som möjligt för att komma ihåg exakt vad som inträffade. Denzin och Lincoln (2011) 
menar att all observation innebär att forskaren deltar i miljön som ska studeras. En helt objek-
tiv observation som är fri från egna värderingar är inte möjlig att göra. Observatörens närvaro 
påverkar alltid situationen och går ej att bortse ifrån. Vidare skriver Denzin och Lincoln 
(2011) att observation är en bra metod där man konkret kan se olikheter i mänskliga relation-
er, som skulle vara svårt att studera på annat sätt. 

Urval 
För att genomföra intervjuer och observationer har det varit viktigt att skolorna ligger inom 
rimligt avstånd från där jag bor. Ett så kallat bekvämlighetsurval av lärarna har tillämpats. De 
personer som deltar i undersökningen är lättillgängliga för forskaren och kan tänkas bidra med 
det som ska studeras (Bryman, 2011). Undersökningen är gjord i en medelstor stad i mellersta 
Sverige. Lärare från fyra kommunala skolor deltar. En av skolorna ligger 1 mil utanför tätor-
ten, två ligger i utkanten av staden och en av skolorna ligger centralt. Tre av skolorna består 
av 2 klasser i varje årskurs. En av skolorna har åldersintegrerad undervisning med en klass av 
varje åldersgrupp (årskurs 1-2, 3-4 och 5-6). Klasserna har mellan 16-23 elever. De som in-
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tervjuas är lärare med olika bakgrund och utbildning. De undervisar i musikämnet i år 1-5. 
Lärarna har också arbetat från ett år till 43 år som lärare. Två av de intervjuade lärarna har 
flera klasser i musik, men de undervisar också i andra ämnen. De övriga lärarna är ansvariga 
för musikundervisningen i sin egen klass. Alla lärare har någon form av lärarexamen men fyra 
av lärarna är inte behöriga i musik. Ingen av lärarna har en särskild klasslärarutbildning i mu-
sik från musikhögskola. 
  
Tretton lärare har deltagit i den här undersökningen som omfattar både intervjuer och obser-
vationer. Intervjuerna är samtliga gjorda på respektive skola i ett klassrum eller annan plats på 
skolan där vi har kunnat sitta utan att bli störda från omgivningen och miljön är bekant för 
informanten (Stukát, 2005). Varje intervju har tagit mellan 20-30 minuter i anspråk. Alla in-
tervjuer är gjorda när Lpo 94 gällde. Observationen fokuserar på vad lektionen innehåller och 
hur undervisningen bedrivs och omfattar en musiklektion. Det är läraren och innehållet på 
lektionerna som är det väsentliga i undersökningen. Vid en av observationerna leder läraren 
fyra klasser i en gemensam sångsamling. Tillsammans med fem andra lärare sitter klasserna 
på golvet i skolans aula. Att se med egna ögon det lärarna säger i intervjun bidrar till att få en 
helhetsbild av det som verkligen sker i klassrummet (Patel & Davidson, 2003).  
 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att man ska ha med så många personer i undersökningen 
som behövs för att få svar på frågorna. De anser att i en kvalitativ studie är 15 +/- 10 vanligt 
antal informanter. Patton (2002) menar att i kvalitativa undersökningar finns det inget givet 
svar på hur många respondenter som ska delta i undersökningen utan det beror mer på vad 
man vill veta och syftet med studien. 

Forskningsetiska aspekter 
De fyra etiska principerna om hur forskning ska bedrivas är informationskravet, samtyck-
eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Med informat-
ionskravet och samtyckeskravet menas att alla personer som deltar i studien måste upplysas 
om vad undersökningen innebär och vad den ska användas till samt godkänna sin medverkan. 
Samtliga lärare har informerats om syftet med intervjun och observationen. De har också gett 
sitt samtycke till undersökningen. Lärarna har godtagit att intervjun spelas in på en diktafon. 
Konfidentialitetskravet betyder att anonymiteten i undersökningen bevaras och med nyttjan-
dekravet ska deltagarna få reda på hur materialet ska användas. Jag har informerat berörda 
personer om anonymiteten i undersökningen och hur uppgifterna ska användas. Deltagarna 
har också fått reda på att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande i undersökning-
en. Vid observationerna har läraren och innehållet på lektionerna varit i fokus. För att anony-
miteten ska skyddas har jag valt att inte redovisa resultat från enskilda skolor (Vetenskapsrå-
det, 2002). Johannessen och Tufte (2003) skriver om vikten av att som forskare ta hänsyn till 
att undersökningen inte får obehagliga konsekvenser för de som är med i studien. Begreppet 
lågstadiet för årskurs 1- 3 och begreppet mellanstadiet för årskurs 4- 5 har använts för att det 
inte ska gå att identifiera de enskilda klasserna. Ett undantag finns med i undersökningen där 
det nämns att en av de observerade klasserna är en trea. För att förstå situationen i observat-
ionen anser jag det nödvändigt att skriva vilken årskurs klassen har. Jag anser att forskningse-
tiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002) har följts. 
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Genomförande 
Jag kontaktade rektorn för en 1-5 skola och berättade om undersökningen av musikämnet som 
jag planerade att genomföra. Han samtyckte att jag under en personalkonferens informerade 
deltagarna om studien. Lärarna gavs tillfälle till att ställa frågor om undersökningen och de 
fick också en förfrågan om att delta i studien. Jag fick då möjlighet att observera och intervjua 
lärare på den skolan. För att få en större variation tog jag kontakt med ytterligare tre skolor 
som informerades på liknande sätt. Först var några av lärarna lite skeptiska till observationen 
eftersom de, enligt egen utsago, kände sig osäkra som lärare i musik. Men efter gjord intervju, 
där syftet med undersökningen blev mer synligt, ställde de upp på att bli observerade. Alla 
lärare gav tillstånd till att intervjun spelades in. Eftersom jag hade möjlighet att vara ledig en 
dag i veckan kunde lärarna bestämma när de hade möjlighet att ta emot mig. Intervjuerna 
gjordes sedan i anslutning till observationerna med undantag för de tre lärarna som var tvek-
samma till att bli observerade. Där observerades musiklektionen någon vecka senare.  

Analys 
Vid en kvalitativ analys, anser Starrin (1994) att det många gånger används ett abduktivt syn-
sätt där forskaren rör sig mellan teori och empiri. Förståelsen växer fram successivt. Resulta-
ten ska visa företeelser, egenskaper och innebörder. Analysen ska både se nyanser och variat-
ioner i det som undersökts (a.a.). Enligt Ryen (2004) innebär den kvalitativa analysen att 
mängden data måste minskas, något som även Johannessen och Tufte (2003) påpekar. De 
skriver vidare att forskaren kan utgå från två avsikter med analysen. Det första är att systema-
tisera materialet så att det går att analysera och den andra avsikten är att tolka informationen i 
materialet. Jag har vid analysen haft en helhetssyn på observationer och intervjuer när det 
gäller musiklektionens innehåll (Johannessen & Tufte, 2003). Resultatet har sammanförts och 
redovisas som en enhet med undantag för en inledning där fyra olika observationer ger exem-
pel på musiklektioner som finns med i undersökningen. I övriga frågor har observationerna 
betraktats som ett komplement till intervjuerna (Widerberg, 2002). Resultatet innehåller också 
några fältanteckningar i form av tät beskrivning (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002), vilket 
beskrivs närmare nedan. 
 
Efter att alla intervjuer transkriberats och observationerna skrivits rent läste jag igenom texten 
noggrant flera gånger så att materialet blev bekant. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är det 
viktigt att få en helhetsuppfattning av texten så att centrala teman hittas. Därefter läste jag alla 
intervjuer igen och gjorde understrykningar av text som jag ansåg viktig för resultatet. Även 
observationerna behandlades på liknande sätt. Jag har tagit fasta på att inte lägga för stor vikt 
vid detaljer utan eftersträvat att få fram huvudteman, något som Johannessen och Tufte (2003) 
rekommenderar. Vid nästa genomläsning gjordes en kodning där synpunkter som var intres-
santa för forskningsfrågorna markerades med olikfärgade klisterlappar. Detta underlättade när 
alla intervjuer och observationer skulle jämföras och sammanställas till en mer komprimerad 
text. Avsnitt som rörde liknande frågor fick samma färgmarkering. Vid nästa moment i ana-
lysen har jag sammanställt koderna från intervjuerna till en kondenserad text, som Johannes-
sen och Tufte (2003) föreslår. Observationernas viktigaste delar jämfördes med den samman-
fattande intervjutexten för att mönster och samband skulle identifieras (a.a.). Efter att det be-
arbetade materialet lästs igenom grundligt kom jag fram till fyra teman enligt följande: Lära-
rens intresse och erfarenhet av musik, Inställningen till musikämnet, Lärarrollen i musikäm-
net och Musiklektionen. 
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Tät beskrivning (thick description): Kvalitativa studier innehåller ofta en mängd detaljrika 
skildringar för att beskriva vad som observeras. Med täta beskrivningar (thick description) 
menas att forskaren gör noggranna redogörelser av de aktiviteter som sker vid observations-
tillfället. Enligt Bryman (2011) kan dessa beskrivningar ibland verka för detaljrika och för-
svåra analysen. Men han påpekar också att det många gånger just är de små nyanserna som 
ökar förståelsen vid tolkningen. Einarsson och Hammar Chiriac (2002) har observerat grund-
skollärarstuderande under universitetsdagar och redovisar undersökningen genom att beskriva 
”typiska” dagar för de studerande. Inom etnografin kallas redovisningsmetoden tät beskriv-
ning och finns av två olika typer, dels där skeenden och beteenden undersöks eller där miljön 
och kulturen skildras. Båda synvinklarna är viktiga och bör finnas med i redovisningen anser 
författarna (a.a.). Några av observationerna i undersökningen redovisas i form av tät beskriv-
ning för att en klar bild av lektionen ska komma fram. 

Metoddiskussion 
Syftet med min undersökning är att studera lärares syn på musikämnet samt få en uppfattning 
om hur musikundervisningen bedrivs. För att få svar på frågeställningarna har jag använt en 
induktiv ansats där intervjuer och observationer är passande metoder för att samla in data. 
Den kvalitativa intervjun är lämplig när man vill ha informanternas egna synpunkter och upp-
fattningar om ett ämne. Lantz (2007) skriver att vid ett traditionellt samtal förekommer van-
ligtvis inte ett bestämt syfte med det som sägs. Innehållet växer fram under det pågående sam-
talet. Intervjun däremot har en avsikt och ett tydligt syfte. Ansvaret har intervjuaren som vill 
ha svar på frågor. Det som efterfrågas är ett avgränsat problem som ska behandlas under in-
tervjun (Lantz, 2007). Jag ville också se skeenden med egna ögon, i den naturliga miljön, för 
att förstå vad lärarna beskriver i intervjun. Därför bestämde jag mig för att göra observationer 
av musiklektioner hos de intervjuade lärarna. Observationer är en användbar metod för att se 
händelser i samma stund som de inträffar (Patel & Davidson, 2003). Kvalitativa forskare an-
vänder sig ofta av flera olika metoder i en och samma undersökning. Tillförlitligheten ökar 
när flera metoder används och resultatet kan läggas samman från de olika undersökningarna 
(Bryman, 2011). När flera metoder utnyttjas för att få en mer komplett beskrivning av det som 
undersöks kallas det triangulering (Stukát, 2005). Eftersom både intervjuer och observationer 
använts i undersökningen anser jag att tillförlitligheten ökar. Patel och Davidson (2003) skri-
ver att utfallen i intervjun och observationen kan sammanfalla. Men de säger också att det kan 
förekomma olika resultat när analysen görs, vilket också är viktigt att registrera. I en intervju 
säger respondenten en sak men i verkligheten gör han eller hon på ett annat sätt (a.a.). Metod-
triangulering menar Olsson och Sörensen (2011) har betydelse för att få en bredare grund i 
forskningen. Men de påpekar också att själva analysen blir mer komplicerad och tidsödande. 
 
I de flesta fall stämde intrycket från observationen med det som lärarna sen berättade vid in-
tervjun. Det gäller framförallt de lärare som har ett stort musikintresse och tycker om att un-
dervisa i musik. Även de lärare som är av motsatt åsikt, det vill säga de lärare som inte anser 
sig vara kompetenta som musiklärare, visar det tydligt under observationen. Det framkommer 
också under intervjun. Några av lärarna beskriver i intervjun vad de gör på musiklektionerna 
men klassen verkar både ointresserad och ovan att ha musik vid observationstillfället. Det 
gäller oavsett om intervjun gjordes före eller efter observationen. Tre av intervjuerna är gjorda 
före observationen, eftersom lärarna först kände sig osäkra om de ville bli observerade när de 
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hade musik. Efter intervjun gav de tillstånd till observationen. Det hade varit önskvärt om 
observationen hade inlett undersökningen i samtliga fall för att få så likartade förutsättningar 
som möjligt. Jag anser ändå att det var värdefullt att observera samtliga lärare som deltog i 
undersökningen. Men jag kan också se både för- och nackdelar om observationen gjordes före 
eller efter intervjun vilket också Widerberg (2002) diskuterar. Om observationen görs före 
intervjun kan forskaren ibland ha svårt att förstå intervjupersonens handlande eftersom man 
inte känner varandra eller är bekant med den specifika situationen som observeras. Görs in-
tervjun först finns det å andra sidan en risk att forskaren letar efter det som sagts under inter-
vjun. Även informanten kan ibland också försöka leva upp till det som nämnts tidigare. Wi-
derberg (2002) påpekar att det ändå finns många fördelar att ”vistas i personens egen kontext” 
innan intervjun. Det blir lättare att göra korrekta tolkningar av det informanten säger (a.a.). 
Människor kan inte undersökas på samma sätt som saker. Metoden måste anpassas efter vad 
frågeställningarna handlar om (Starrin, 1994). En enkätundersökning som passar till fråge-
ställningen hade varit möjlig för att öka antalet lärare och få med fler skolor i studien. När 
kvantitativ metod används finns det fler utarbetade arbetssätt än vid kvalitativ forskning som 
är mer oförutsägbar (Starrin & Svensson, 1994). Vid en enkätundersökning går det inte att på 
samma sätt följa upp svaren som vid en intervju (Patel & Danielson, 2003). 
 
När intervjuerna transkriberades märkte jag att ibland hade jag för bråttom att ställa en ny 
fråga, istället för att vänta in vad lärarna skulle ha svarat, om de fått mer betänketid. Vid en 
del tillfällen hade några fler följdfrågor varit på sin plats. De inledande intervjufrågorna som 
handlade om lärarnas utbildning, var det lätt att stanna för länge vid, eftersom frågorna väckte 
minnen och var enkla att svara på. Under ett par av observationerna märktes effekten av min 
närvaro. Lärarna blev stressade när klassen inte gjorde som de blev uppmanade att göra. 
Några av lärarna försökte också visa upp så många olika moment som möjligt under musik-
lektionen. I en av klasserna protesterade eleverna och talade om att ”vi brukar inte ha musik”. 
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Resultat 
Fyra berättelser från observationerna, så kallade täta beskrivningar (Einarsson & Hammar 
Chiriac, 2002), kommer att inleda resultatdelen. Det ger en kontextuell inramning till den på-
följande tematiska redovisningen. De fyra observerade musiklektionerna visar hur olika 
undervisningssituationen ser ut hos lärarna och är en förkortad del av en längre observation. 
Fokus är på innehållet av lektionen och hur läraren agerar och förhåller sig till eleverna i klas-
sen. Därefter redovisar jag de fyra olika teman som framkommit vid observationerna och in-
tervjuerna. 

Observation 1 
Lågstadieklassen har varit i skogen och kommer direkt in i klassrummet efter utflykten. Det är 
bara 20 minuter tills skolan slutar för dagen. Eleverna sätter sig snabbt på sina platser. Läraren 
säger att de ska ha musik och sjunga. Klassen börjar med sången Min hatt den har tre kanter, a 
cappella (utan komp). Till sången gör eleverna rörelser. De sjunger sången många gånger. 
Läraren står framför klassen och sjunger med, samtidigt som hon visar rörelserna till sången. 
Nästa sång är När det bubblar över. Nu används CD-spelare med kompskiva. Både klassen 
och läraren sjunger med. Hon följer klassen med ögonen och eleverna tittar på henne under 
tiden som de sjunger. Det märks att de tränat sångerna förut. Läraren sjunger klart och tydligt. 
Hon får eleverna att hålla takt och ton med hjälp av blicken, handrörelser och sångrösten. 
Både läraren och eleverna ser glada ut när de sjunger. 
 
Mitt intryck är att läraren visar ett tydligt intresse för att sjunga. Klassen smittas av hennes 
entusiasm och deltar aktivt i sången. Stämningen i klassrummet kan beskrivas med hjälp av en 
metafor. Läraren kan liknas vid en lagledare där klassen är ett lag som lyssnar och beundrar 
sin ledare. Metaforer skriver Lindquist och Nordänger (2010) om i sin forskning som ett sätt 
att uttrycka lärarens arbete när ett mer precist lärarspråk saknas. Läraren anpassar snabbt lekt-
ionen utifrån att eleverna var trötta. Skogspromenaden drog ut på tiden och lektionen skulle 
ha börjat 20 minuter tidigare. Wedin (2007) kallar det för kunskap-i-handling-i stunden och är 
en beskrivning på lärarens förmåga att improvisera fram en lösning som är bra för eleverna. 

Observation 2  
Eleverna (mellanstadiet) kommer in i klassrummet efter rasten och går till sina bänkar. När 
lektionen börjar sätter sig läraren vid ett runt bord längst bak i klassrummet och säger till 
klassen att sex elever ska redovisa sina grupparbeten i populärmusik. Grupparbetet går ut på 
att eleverna presenterar sin favoritmusik. Läraren tar fram en hög med böcker som hon börjar 
rätta. Första gruppen består av två pojkar och en flicka. Artisten Chris Brown har gruppen valt 
att berätta om. De turas om att läsa innantill ett litet stycke var som handlar om den valda 
sångaren. Sedan spelar de två CD-låtar. Alla i klassen sitter tysta. En av flickorna i klassen rör 
lite på läpparna och sjunger tyst med till en av låtarna. När klassen lyssnat klart på sångerna 
går de tre eleverna tillbaka till sina platser. Nästa grupp, säger läraren och fortsätter att rätta 
böcker. Tre flickor ställer sig framför klassen och presenterar sin utvalda musik som är grup-
pen Guns N’ Roses. Precis som de tidigare eleverna läser flickorna ett litet stycke var från ett 
papper som de håller i handen. De spelar sedan en låt av sitt favoritband. Klassen sitter tyst 
och lyssnar. Flera av barnen börjar skruva på sig, gäspar och har svårt att sitta still. Många 
tittar upp i taket, några ser ut genom fönstren. När låten är färdigspelad går eleverna åter till 
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sina platser. Läraren reser sig och säger tack till grupperna. Hon går tillbaka framför klassen 
och säger till eleverna att de ska fortsätta med ”eget arbete” resten av lektionen. 
 
Mitt intryck är att läraren inte visar intresse alls för musiklektionen. Hon rättar böcker under 
tiden som eleverna redovisar sina musikuppgifter. Eleverna i klassen är ointresserade av vad 
som pågår på lektionen. De visar tydligt att de är uttråkade genom att gäspa och titta ut genom 
fönstret. Inga frågor ställs till de elever som läser om sina favoritartister. 

Observation 3 
Vid observationen presenterar jag mig och berättar att jag ska vara med på klassens musik-
lektion. En av eleverna säger då: Vi brukar aldrig ha musik. Det hade ni i ettan, svarar läraren.  
 
Eleverna, som går i årskurs tre, ska sjunga några rörelsesånger som läraren säger att de sjöng i 
ettan. Den första sången är Kalle Kamel. Till sången sätter läraren på en CD-skiva med sång 
och komp. Nästan inga av eleverna sjunger. Några av pojkarna börjar låtsasskjuta mot 
varandra. En annan pojke gör tecken med händerna (pekar neråt med tummarna) och säger bu. 
”Nu ska vi sjunga Maja-Lisas gris som vi sjöng i ettan”, säger läraren och letar efter den på 
CD-spelaren. Hon hittar den inte och spelar istället Högt i ett träd en kråka. Eleverna säger att 
de vill sjunga den istället. Men ingen sjunger med. Det börjar bli oroligt i klassen och alla 
skruvar på sig. Läraren spelar Glada älgar istället. Den kan klassen men de flesta skriksjunger 
så läraren gör ett nytt försök och sätter på Klas Klättermus istället. Ingen kan den sången hel-
ler. En pojke häller ut sina färgpennor på golvet med flit. Det blir allt oroligare i klassrummet. 
Nästa sång är Per Olsson han hade en bonnagård. Några elever sjunger med i sången. En av 
pojkarna stör så mycket så han blir utkörd från klassrummet (gör ljud, låter högt, slänger saker 
på golvet och springer runt i klassrummet). En del av eleverna låtsas spela gitarr och trummor. 
När sången tystnat frågar läraren vad sångerna har gemensamt. En av flickorna svarar att det 
är djursånger. Läraren frågar om alla djuren finns i Sverige. Nej Kalle Kamel är inte svensk, 
säger en pojke.  
 
”Nu ska vi göra något annat”, säger läraren och delar ut papper med notrader och en G-klav 
på. Hon visar på tavlan hur man skriver en G-klav och säger till klassen att de ska göra lika-
dant och börja på andra notraden. Eleverna pratar med varandra och många springer runt hur 
som helst i klassrummet. Läraren ber eleverna att sätta igång med sin uppgift och efter en liten 
stund försöker alla i klassen göra G-klavar som sedan ska fyllas i med färgpennor i olika fär-
ger, föreslår läraren. Pojken som blev utkörd kommer in i klassrummet men går snabbt ut igen 
av egen vilja. Papperen med G-klavar ska sättas in i en pärm som ligger längst bak i klass-
rummet i en bokhylla. Innan papperet sätts in i pärmen måste alla elever göra hål i papperet. 
De flesta elever gör snabbt klart uppgiften. Två av flickorna lägger ner mycket arbete på att 
måla G-klavarna noga. ”Dags att gå ut på rast”, säger läraren. 
 
Mitt intryck är att både klassen och läraren är ovana att ha musik tillsammans. Musiklektionen 
är inte ordentligt planerad utan läraren försöker hitta sånger på CD-spelaren som hon tror att 
eleverna kan. Klassen tappar intresset vilket flera av eleverna tydligt visar genom att störa 
sina kamrater. Läraren övergår till musikteori men förklarar inte vad en G-klav är. Eleverna 
som visar intresse tar sig an G-klaven som en bilduppgift.  
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Observation 4 
Lågstadieklassen ska ha musik i 30 minuter. När lektionen börjar ställer sig läraren framför 
klassen och väntar till alla har satt sig i bänkarna. Hon ber klassen att ta upp sångpappren ur 
bänken. Läraren sätter på en CD-skiva med sånger från en musikal som heter Låtbåten. Klas-
sen har sett föreställningen för några veckor sedan. Texterna på låtarna som spelas har barnen 
framför sig på bänken. Lyssna vilka instrument som hörs på skivan, säger läraren. Kom ihåg 
att vi har pratat om slagverk, blåsinstrument och stränginstrument, fortsätter hon. Barnen 
sjunger Regnrock, Matvraket och Kajpartaj som finns med på CD-skivan som tillhör klassen. 
Barnen sjunger högt och tydligt. Läraren sjunger med hela tiden. Några pojkar skrattar när de 
sjunger. En pojke trummar försiktigt på bänken samtidigt som han sjunger. Läraren frågar 
igen om de hör några instrument. Många barn i klassen räcker upp handen och svarar en i 
taget, trumma, fiol, trumpet, elbas och elgitarr. Läraren säger, ”vad ni är duktiga som kan så 
många instrument”. Klassen fortsätter att prata om instrumenten som hördes på CD-skivan. 
Flera av barnen har instrument hemma som de berättar om. Läraren frågar om klassen vet vad 
ordet kaj, som de sjöng i Kajpartaj, betyder. Ett av barnen säger att det är en sorts brygga. 
Läraren förklarar lite mer vad ordet innebär.  
 
Det är snart skolavslutning och klassen tränar på en sång som de ska sjunga på avslutningen. 
Texten har läraren skrivit på ett blädderblock. Först läser alla texten tillsammans. Barnen 
sjunger en sång om sommarlovet utan ackompanjemang. De flesta av barnen sjunger med. 
 
Klassen ska nu sitta på sina platser på golvet i en stor ring. Läraren tar fram rytminstrument. 
Hon frågar vad som gäller när man spelar på dem. Barnen säger att man ska spela fint. Lära-
ren påminner om att när det är paus ska det vara tyst. En låda med instrument skickas runt. 
Alla i klassen får ett rytminstrument var. I lådan finns trianglar, bjällror, kastanjetter, block, 
ägg och maracas. Barnen spelar och sjunger Arons apa. När sången är klar skickar de sitt in-
strument till vänster så att alla får ett nytt instrument. I nästa vers används rytminstrumenten i 
refrängen. Barnen har lite svårt att låta bli instrumenten när det är paus. På liknande sätt 
sjunger och spelar de några sånger till. Alla i klassen spelar och sjunger. Läraren spelar rytm-
instrument och sjunger till alla sångerna. Instrumenten samlas in och barnen går tillbaka till 
sina bänkar. Som avslutning på lektionen sjunger klassen tillsammans med läraren en som-
marsång. 
 
Mitt intryck är att klassen är van att ha musik. Läraren tycker det är roligt att undervisa i äm-
net och har planerat musiklektionen. Lektionen är varierad och eleverna deltar aktivt och ser 
glada ut när de sjunger och spelar.  
 
Nu övergår jag till att redovisa de fyra kategorierna som återfinns i materialet. 

Lärarens intresse och erfarenhet av musik 
Musik i vardagen. Samtliga lärare säger att de tycker om att lyssna på musik. Det är ett sätt att 
koppla av när man kommer hem efter en arbetsdag, nämner några lärare. En av lärarna säger 
att hon lyssnar på lugn musik, gärna klassisk, när hon kommer hem från skolan. Bakgrunds-
musik vid middagar är också aktuellt bland de intervjuade. För en del av lärarna är det konser-
ter, musikaler och musikunderhållning på TV och film som de föredrar som musiklyssning. 
Andra vill ha tyst efter en skoldag som har varit full av ljud och lyssnar sällan på musik. En 
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av lärarna uttrycker att förr lyssnade hon på musik i hemmet, men hon är idag mer ljudkänslig 
och föredrar tystnad när hon är ledig. 
 

”Förr hade jag alltid på musik när jag kom hem från jobbet, radion var alltid igång. Det har 
jag nästan aldrig längre. När jag kör bil är enda gången jag aktivt lyssnar på musik, aldrig 
annars”. (intervjuutdrag) 
 

Flera av lärarna berättar om att de inte vill höra för starka ljud på fritiden, vilket citatet är ett 
exempel på. (Det innefattar också den citerade läraren som numera nästan aldrig lyssnar på 
musik.) 
 
En del av lärarna är tonårsföräldrar vilket innebär att de lyssnar på mycket musik som de 
själva inte har valt. Det är alltid musik på när ungdomarna är hemma. Allt från hårdrock till 
lugna ballader, säger en av lärarna. En annan av tonårsföräldrarna säger att den egna sonen 
har breddat hennes musiksmak och ökat förståelsen för ungdomsmusiken, vilket är till stor 
nytta i musikundervisningen för fjärde- och femteklassare. 
 
Några få av lärarna spelar piano aktivt. De använder instrumentet i undervisningen och spelar 
också piano på fritiden och nämner att pianospelet är en värdefull hobby som ger avkoppling 
när de är lediga från arbetet. En del av dem har pianon i klassrummet som de spelar på daglig-
en. I vissa fall måste de gå till ett annat klassrum för att använda pianot. Då blir det bara några 
gånger per termin som pianot används. Alla som spelar piano har lärt sig det på musikskolan 
som barn. En av lärarna spelar trummor och tycker det är ett användbart instrument i skolan. 
Gitarr är ett instrument som några av lärarna kan spela men det förekommer sällan i musikun-
dervisningen. Många av lärarna har provat blockflöjt, tvärflöjt eller piano som barn men spe-
lar inte längre något instrument. Däremot sjunger en del av dem i kör varje vecka något de har 
gjort till och från sedan skolåldern. I studien finns det lärare som är uppväxta med mycket 
sång och musik i den egna familjen. Intresset för musik har fortsatt även i vuxen ålder med de 
egna barnen. Andra lärare har inga minnen alls av musik i familjen under uppväxttiden. 
  
Musikämnet under lärarens egen skolgång. Ett stort antal av lärarna har en negativ uppfatt-
ning om musikämnet när det gäller den egna skolgången. Flera av dem berättar om skräcken 
att sjunga solo inför hela klassen. Varje termin var det obligatoriskt att sjunga upp för betyg. 
En lärare säger att det har satt djupa spår i självförtroendet i sång. En annan lärare tyckte 
egentligen att det var roligt med sång och musik, men var väldigt blyg och fasade för att 
sjunga upp för magistern. I årskurs fyra fick hon en musiklärare som var duktig att spela pi-
ano. Klassen fick också lyssna till klassiska melodier och behövde inte sjunga själva inför 
klassen. Då blev det roligare med musik igen, nämner läraren. 
  

”På högstadiet fick vi sjunga upp för läraren. Det lät inte vackert förstod jag på honom. 
Musikläraren sa att det går att träna upp, men det krävs ganska mycket jobb. Jag sjunger 
inget numera, inte ens allsång”. (intervjuutdrag) 
 

I citatet kan man utläsa hur starkt en lärares negativa bedömning under skoltiden påverkar en 
persons självförtroende och intresse för att sjunga, ända till vuxen ålder. 

 
Inträdesprov till skolkören är en annan händelse som flera av lärarna minns från skoltiden. För 
att få vara med att sjunga var man tvungen att hålla ton och kunna sjunga. En lärare erinrar sig 
att fröken i andra klass bad henne att inte sjunga på skolavslutningen. Rör på mun och låtsas 



– 35 – 
 

att du sjunger, fick hon höra. Du kan läsa några verser istället. I intervjun säger läraren att hon 
aldrig har sjungit en ton sen dess. Jag var inte dummare än jag förstod varför hon sa så, berät-
tar läraren. Det framkommer i intervjuerna att en del minns musikundervisningen som rolig 
för egen del eftersom de tyckte om att sjunga och fröken sa att de sjöng bra. Men de kommer 
också ihåg att läraren sa till en del elever i klassen att de skulle vara tysta istället för att 
sjunga. Det kändes inte bra, säger en av lärarna. En annan av lärarna blev inte godkänd vid 
provsjungningen till skolans kör. Hon fick inte heller vara med i skolans luciatåg av samma 
anledning. Det är något som har följt henne hela livet och har gjort att när hon själv undervi-
sar i musik är noga med att alla känner att de duger. Läraren säger vidare att alla som vill får 
vara med och sjunga på lektioner och uppträdande.  
 

”Numera sjunger jag som bara den, men inte gärna utan instrument så att jag håller tonen”. 
(intervjuutdrag) 

 

I citatet antyds det att ibland får en negativ bedömning under barndomen motsatt effekt och 
läraren får en insikt i hur det känns att vara elev och inte få vara med i kören fast man så gärna 
vill. Det blir en självklarhet att alla elever ska vara med och sjunga. Men självförtroendet är 
ändå naggat lite i kanten eftersom läraren helst sjunger med ackompanjemang.  
  
Bland de intervjuade lärarna finns åsikten att musiken under den egna skolgången var ett 
ämne som det inte blev så mycket av. Det framkommer att musikämnet upplevdes som slappt 
och betydelselöst. Några av lärarna kommer inte ens ihåg att de hade musik under skoltiden. 
Det var ofta vikarier, säger en av lärarna, ibland kom någon häftig kille som spelade rockmu-
sik andra gånger sjöng vi ”tjo och tjimsånger”. På lågstadiet upplevdes musiken gammeldags 
och tråkig av en del. En lärare drar sig följande till minnes: 
 

”Klassen sjöng Kookaburra bor i ett gummiträd. Fröken spelade tramporgel och trodde hon 
var modern”. (intervjuutdrag) 

 
Lärare och elever har inte alltid samma uppfattning vad som är roligt och meningsfullt att 
sjunga. Det framkommer i ovanstående citat. 
 
En del av lärarna har en positiv bild av musikundervisningen. Känslan att få gå in i en musik-
sal och prova olika instrument beskriver flera av lärarna som något roligt och spännande. 
Glädjen att sjunga tillsammans med andra framkommer också i intervjuerna. De som är posi-
tiva till den egna skolgångens musikundervisning, berättar om lärare som gjorde sång och 
musik till något roligt och glädjefyllt. Det skapade ett musikintresse hos eleverna. Uppträda 
inför föräldrar och andra klasser framhålls av flera lärare som något som har stärkt självför-
troendet när det gäller att sjunga, men också en vana att agera inför publik i andra samman-
hang. Flera av lärarna kommer också ihåg när det kom musiklärare från musikskolan till klas-
sen. Då fick alla elever prova på att spela blockflöjt, vilket upplevdes positivt. Begreppet 
”kompanjonlärare” är det flera av lärarna som minns som något roligt med musiklektionerna. 
En musiklärare kom till klassen och genomförde en ”musiktimme” i veckan tillsammans med 
klassläraren. I de flesta fall betydde det att musikläraren spelade piano och eleverna sjöng. 
Ibland utmynnade samarbetet till att klassen framförde ett musikprogram för andra klasser 
och för elevernas familjer.  
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Den enskilde lärarens goda och inspirerande insatser talas det om i samtliga fall där de inter-
vjuade är nöjda med barndomens musikundervisning. Några av dem beskriver också hur de 
med en lärare upplevde lektionerna som roliga men med ett lärarbyte ändrades inställningen 
helt. En lärare kommer ihåg att alla i klassen sjöng och ingen tänkte på om de hade sångröst 
eller inte. När sen klassen fick en annan lärare och eleverna skulle sjunga upp för betyg och 
testas om de kunde vara med i skolkören försvann intresset och sångglädjen i klassen, berättar 
läraren vidare. 
 

”På mellanstadiet sjöng vi mycket och vår magister älskade att sjunga. Vi uppträdde i kyr-
kan på avslutningarna och fick beröm för att vi var duktiga”. (intervjuutdrag) 

 

I citatet framkommer det att lärarens minnesbild av musikundervisningen är mycket positiv. 
Entusiasmen hos läraren smittade av sig till klassen. 

Inställningen till musikämnet 
Musikens betydelse för klassen. Samtliga lärare påtalar att musik är ett betydelsefullt sko-
lämne. De nämner bland annat att musik är internationellt och ett sätt att mötas även om man 
inte talar samma språk. Något som flera av lärarna använder sig av i klassrummet där det 
finns elever som inte har svenska som modersmål.  
 

”Även om man gillar olika sorters musik så är det ett sätt att mötas. För alla människor i 
världen som kan höra, lyssnar på musik”. (intervjuutdrag) 

 
Av citatet kan man utläsa att läraren tycker att musik underlättar förståelsen bland eleverna 
när det gäller att ta del av andra människors olika smak och kultur.  
 
Flera i studien säger att musik är ett viktigt ämne men att de själva som lärare inte kan leva 
upp till målen, eftersom de inte behärskar ämnet. Många av lärarna har också åsikter vad mu-
sikundervisningen skulle kunna ge eleverna om klassen hade en lärare som var mer kompetent 
i musik. Då blev det musikteori och instrumentspel som kunde få mer utrymme, något som 
dessa lärare inte tycker att de kan erbjuda eleverna. En av lärarna berättar att hon själv inte 
sjunger och upplever det som ett stort problem i musikundervisningen. Hon säger att musiken 
har blivit påtvingad henne och klassen får inte den undervisning de har rätt till.  
 
Glädje är ett ord som förekommer i nästan alla intervjuer när frågan om vad som är de viktig-
aste delarna i skolans musik. Även de lärare som inte tycker om att undervisa i musik anser 
ändå att musikglädje är en betydelsefull del av musikundervisningen fastän de själva inte har 
förmågan att förmedla det. Lärarna nämner att en gemensam musikupplevelse, när alla 
sjunger tillsammans, ger eleverna möjlighet att ha roligt i sällskap med sina klasskamrater. 
Just ”att ha roligt” är ett uttryck som återkommer som något viktigt i en stor del av intervjuer-
na, när det gäller musik. Sångglädjen hos läraren framkommer också vid cirka hälften av ob-
servationerna där läraren deltar mycket aktivt i sången, genom att dirigera eleverna, spela ett 
instrument eller att tydligt sjunga med i sångerna. Lärare som inte själv spelar använder här 
CD-komp. Vid en av observationerna säger läraren bra och applåderar efter varje sång som 
klassen sjunger. I några intervjuer påpekas vikten av att läraren deltar aktivt under lektionen 
och ser till att eleverna upplever musikglädje istället för prestationstvång och skräck för att 
inte duga som musikant. Då känner klassen att de vågar vara med och sjunga eller ha åsikter 
om olika musikstilar. 
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”Sång och rörelse gör att det blir glädje i klassen. Det är väldigt viktigt att sjunga och röra 
på sig och våga framträda. Väldigt glädjefullt”. (intervjuutdrag) 

 
I citatet framgår det att läraren anser att musik är ett sätt för eleverna att utveckla förmågan att 
uppträda inför andra. Genom att röra sig till sång och musik tillför det en värdefull gemenskap 
i klassen. 
 
En av observationerna är gjord när fyra klasser (arbetslaget) sjunger tillsammans. Läraren som 
observeras spelar piano och leder klasserna under sångsamlingen. Eleverna har inga textpap-
per utan tränar på att lära sig sångerna utantill. Fem andra lärare är med klasserna under lekt-
ionen. Alla lärarna har sångtexterna på papper. Men det är endast två av lärarna som sjunger 
med. De tre andra tittar bara på. Textpapperen ligger kvar i knäet. Ibland tillrättavisar de 
några elever som stör ordningen eller inte sjunger.  
 
Kamratkänslan. Klassens gemenskap förstärks när de sjunger tillsammans och blir som en 
egen kör, tycker några av lärarna. Känslan att sjunga tillsammans och uppleva musiken i hela 
kroppen beskriver några av lärarna som glädjefyllt. De talar också om den positiva ljudupple-
velse som uppstår när en hel klass sjunger samtidigt. När klassen har en egen repertoar av 
musik som de sjunger och lyssnar på anser flera av lärarna att gemenskapen i klassen ökar. De 
säger vidare att det är bra för sammanhållningen att göra saker tillsammans, som att framföra 
musik för föräldrar och andra klasser. Lärarna anser också att det är socialt fostrande att 
sjunga i kör. Som exempel nämns att eleverna måste lyssna på varandra och samarbeta så att 
alla inte bara sjunger på utan börjar och slutar att sjunga samtidigt. När klassen sjunger och 
lyssnar på musik lär de sig att människor har olika musiksmak som måste respekteras. Det är 
också en av åsikterna som framförs i studien.  
 

”Allt sjungande gemensamt ger en samhörighetskänsla. Det lättar också upp skoldagen. 
Musik kan tillföra mycket”. (intervjuutdrag) 
 

I citatet framkommer att sång och musik används till att förstärka klassens gemenskap. Musik 
används också som utfyllnad när klassen behöver en aktiv paus från andra skolämnen. 
 
En annan lärare anser att musiken kan uttrycka det som det talade språket inte kan få fram. 
Hon tycker att musik är särskilt lämpligt att använda för klasser med många invandrarbarn. 
Andra lärare använder musik för att påverka sinnesstämningen i klassen. Lugn musik eller 
uppiggande musik beroende på vilken effekt som vill uppnås. Åtskilliga av lärarna påtalar 
musikens nytta när det gäller inlärning. Musik är bra för övriga ämnen säger flera av lärarna. 
Däremot har de svårt att mera exakt berätta på vilket sätt musiken påverkar inlärningen i posi-
tiv riktning.  
 
Kreativitet. En lärare säger att musik ger eleverna nya idéer och utvecklar kreativiteten. En 
annan av de intervjuade säger att en kreativ människa har lättare att lära sig och vill ha mer 
kunskap. Hon har hört att det finns hjärnforskning som visar att just musiken utvecklar kreati-
viteten och därför är bra att använda i skolan när läraren vill förbättra resultaten i matematik. 
Flera av lärarna nämner att klassisk musik är bra att ha som bakgrundsmusik när eleverna 
arbetar i klassrummet. De har också hört talas och läst om att Mozarts musik ska vara särskilt 
användbar för att förbättra studieresultaten. Läsinlärningen går lättare med hjälp av musik, 
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menar en av lärarna. Eleverna får klappa i takt och dansa till varje bokstav som de lär sig. Då 
har de lättare att befästa hur bokstaven ser ut och hur den låter, anser hon. Klassen kan inte 
bara sitta stilla och läsa och skriva. Då är det bra med musik och rörelse, säger några av lärar-
na. En del av lärarna påtalar också svårigheten att sjunga i vissa klasser. Eleverna är rädda för 
att göra bort sig och väljer att vara tysta eller skriksjunger. Det anses barnsligt och larvigt att 
sjunga. ”Jag försöker att eleverna ska vara med och sjunga utan att larva sig och pilla på 
varandra”, säger en av lärarna. ”Men det kan vara svårt ibland”. En annan av lärarna säger att 
hon undviker att sjunga med klassen eftersom det ofta urartar och klassen vägrar att sjunga 
utan skriker och gapar istället.  
 

”Jag blir själv glad av musik men det är svårt att få med eleverna som inte öppnar munnen. 
De kanske påverkas positivt när de hör kamraterna sjunga med glädje”.  (intervjuutdrag) 

 

Alla elever vill inte delta i sången under musiklektionerna. Citatet visar också att det är ett 
bekymmer. Läraren vet inte heller riktigt vad som ska göras åt problemet. Men hoppas att 
andra elever ska medverka till att intresset för att sjunga väcks. 
 
Svårigheten att få med klassen att sjunga märktes tydligt vid flera av observationerna. I några 
av klasserna sjunger alla barn med. Men i de allra flesta klasser är det någon eller några elever 
som inte sjunger med. Oftast är det pojkar som inte deltar i sången. En del är alldeles tysta 
och distraherar inte de andra i klassen, men det finns också elever som skriksjunger, springer 
runt i klassrummet eller stör på annat sätt. 
 
Musikens betydelse för det enskilda barnet. Lärarna anser att musikämnet kan ha ett stort 
värde även för det enskilda barnet. De tycker precis som när det gäller betydelsen för hela 
klassen, att det beror på vad läraren kan och har utbildning för.  
 

”Har klassen en lärare som känner för ämnet, då ger det mycket mer. De flesta av oss fixar 
inte musiken. Vi kan inte leva upp till målen som är väldigt högt ställda. Hur många vuxna 
klarar målen i årskurs fem?” (intervjuutdrag) 
 

Andemeningen i citatet är något som framkommer i undersökningen. Många av lärarna tycker 
att de inte har tillräckliga kunskaper i musikämnet för att klara av målen i ämnet. De anser 
också att ämnet inte får någon större mening när de själva inte har rätt förutsättningar. 
 
Flera av lärarna menar att eleverna tränar självkänslan med hjälp av musik. Som exempel 
nämns musikuppträdande inför klassen som något positivt. Då ökar självförtroendet. Just att 
våga framföra något uppmuntrar lärarna och de anser vidare att sjunga eller spela ett instru-
ment kan vara ett sätt att få andra att lyssna. Lärarna påpekar att det är viktigt att eleverna lär 
sig lyssna på varandra och visa respekt när klasskamraterna agerar framför publik. Annars kan 
det istället innebära negativa effekter på självförtroendet. Några av lärarna säger att det bara 
är elever som har en musikbegåvning som får bättre självförtroende av att sjunga och spela 
inför andra. De elever som har svårigheter med musik kan till och med få sämre självförtro-
ende om de tvingas agera när klasskamraterna ser på.  
 
Andra synpunkter som framkommer i intervjuerna är att eleverna får med sig en tradition att 
sjunga. Möjligheten att lära sig både gamla och nya sånger från den svenska sångskatten och 
sånger från många andra kulturer framhålls som något viktigt av flera lärare. På musiklektion-
erna ska eleverna lära sig klassiska barnsånger som går i arv, julsånger, luciasånger och andra 
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traditionella sånger, det är något som varje elev har nytta av när de är vuxna, framför några av 
lärarna. Eleverna får en vana att lyssna på olika sorters musik och instrument som de annars 
inte hade tagit del av, är också en åsikt som uttrycks. Lärare i studien tycker att det är en av 
skolans uppgifter, när det gäller musikundervisningen, att eleverna ska bli intresserade så de 
själva söker upp musikskolor, kulturskolor, körer eller sitter hemma och spelar på fritiden. 
 
Framtiden. Nästan alla intervjuade lärare har synpunkter på framtiden för musikundervisning-
en. Mångas inställning i den frågan är att musik inte kommer att finnas kvar i läroplanen som 
enskilt ämne. Skulle musiken finnas kvar, kommer antalet lektioner att minska. ”När det är 
spartider är det de estetiska ämnena som ryker”, uttrycker en av lärarna. Hennes åsikt är att 
det istället behövs mer musik i skolan när det är dåliga tider. De estetiska ämnena som bild 
och musik får människorna att växa och bli lyckliga. Därför ska dessa ämnen få större bety-
delse i läroplanen, anser hon.  
 

”Jag oroar mig för hur musikundervisningen ska se ut i framtiden. Det är ju ändå ett intresse 
som jag har. Det är nog musiken man kommer att skära ner på. I en tid av nedskärningar är 
det kulturen vi ska värna om. Det förgyller tillvaron”. (intervjuutdrag) 
 

Särskilt de lärare som tycker om att undervisa i musikämnet är oroliga för vad som händer 
med musikämnet i framtiden. Citatet är ett uttryck för den åsikten. 
 
En annan av de intervjuade säger att lärare inte kommer att ha tid att undervisa i musik för det 
finns så många andra ämnen som anses viktigare. Redan nu är det många kolleger som hoppar 
över musiken. Därför är det en risk att det på sikt gör att musiken försvinner helt, påtalar hon. 
Det blir bara enstaka sångsamlingar med flera klasser samtidigt. Man koncentrerar sig på att 
arbeta med böcker i andra ämnen istället, säger läraren. 

Lärarrollen i musikämnet 
Klasslärare. De flesta av de intervjuade lärarna har tidigare haft musiklärare till klassens mu-
sikundervisning och har mer eller mindre frivilligt varit tvungna att ta över musiken. Knappt 
hälften av lärarna tycker det är roligt att undervisa i musik. Gemensamt för dessa lärare är att 
de alla spelar ett instrument eller sjunger i kör. Musiken är också ett stort fritidsintresse. De 
integrerar musik i andra ämnen och tycker om att sjunga med klassen. En av de positiva lärar-
na har inte utbildning i musikämnet men spelar piano, sjunger och har ett stort musikintresse. 
Men trots att de nämnda lärarna uppskattar att undervisa i musik tycker de musikteorin är svår 
att genomföra i klasserna på grund av för avancerade mål och bristen på instrument och annan 
lämplig utrustning.  
 

”Jag tycker det är svårt med musik. Känner mig inte tillfreds. Musiken är absolut det svår-
aste ämnet, trots att jag har jobbat så många år. Förr var det inte så fokuserat på att det här 
ska man nå. Då sjöng vi och hade roligt. Nu ska man tänka på vad man ska uppnå i årskurs 
tre”. (intervjuutdrag) 
 

Citatet är ett exempel på att inte duga som lärare i musik. Många av lärarna i studien delar den 
uppfattningen.  
 
En del av lärarna uttrycker sig mycket negativt om att undervisa i musik, trots att de egentlig-
en har behörighet i ämnet. En av dem vill inte ens kalla det hon håller på med för undervis-
ning. ”Jag kan inte”, säger hon helt kort. En annan av lärarna säger att hon har svårt att utföra 



– 40 – 
 

ett bra arbete, eftersom hon varken spelar eller sjunger. Läraren säger att det är synd om bar-
nen i klassen. I intervjuerna framkommer också att lärarna tycker det är svårt att undervisa i 
musik när de inte själv kan spela något instrument. Det är en åsikt som alla lärare som inte 
spelar ett instrument har. 
 

”Jag tycker det är roligt att sjunga men känner mig begränsad eftersom jag inte kan spela så 
bra”. (intervjuutdrag) 
 

Citatet visar på problemet att undervisa i musik när man inte behärskar ämnet eller kan det  
som förväntas av en lärare.  
 
En av lärarna tycker om att sjunga med klassen, men anser att hennes musikundervisning är 
enformig. Det måste finnas mycket mer att göra än att sjunga och leka till musik. Som det är 
nu känns det inte som en musiklektion när jag sprider ut sången under hela veckan, framhåller 
hon.  
 
Musiklärare. Två av lärarna har provat på att arbeta som musiklärare i flera klasser under 
några terminer, men anser att det är mycket svårare än att ha musik i den egna klassen. Båda 
lärarna påtalar i undersökningen att som klasslärare har man en personlig relation med elever-
na vilket underlättar vid planering och genomförande av musiklektionerna. En musiklärare 
undervisar i många klasser och bara 40-60 minuter i veckan vid ett speciellt tillfälle. Det blir 
på ett helt annat sätt än när musiken integreras i det dagliga skolarbetet, anser de bägge lärar-
na. I undersökningen framkommer också att en av anledningarna till att musikundervisningen 
har lagts över på klasslärarna är bristen på behöriga musiklärare. Flera av lärarna berättar att 
skolan har haft många olika vikarier, med varierande kompetens, i musikämnet. Bara på en 
termin kunde det bli flera olika musiklärare, säger några av lärarna. Det har också inneburit 
problem när klasslärarna sedan ska överta undervisningen eftersom musikundervisningen sett 
så olika ut beroende på vem som undervisat. Det är lättare att undervisa i musik om läraren 
själv haft klassen i ämnet redan från årskurs ett, framkommer vid intervjuer av lärare som 
arbetar på lågstadiet. Då har läraren större möjlighet att utforma undervisningen så att den 
passar klassen och det blir lättare att integrera med övriga ämnen, anser de. 
 

”Det är svårt att ta över musiken när klassen har haft en rockmusiker i ettan, allting blir så 
barnsligt”. (intervjuutdrag) 
 

Citatet representerar en åsikt som framkommer i studien. Det kan bli problem när klassläraren 
ska överta musikundervisningen där det tidigare har varit en obehörig lärare. Läraren försöker 
styra upp undervisningen och följden blir att de flesta elever reagerar negativt.  
 
Många av lärarna tycker att det enbart ska vara utbildade musiklärare som undervisar i ämnet. 
”Det ska vara duktiga, musikintresserade och välutbildade lärare, precis som i slöjd och id-
rott”, uttrycker en av lärarna. Men några av lärarna är av motsatt åsikt. Musiken ska finnas 
med dagligen. Det behövs inga speciella musiklektioner utan det ska vara en naturlig del av 
undervisningen, är deras åsikt. Därför ska musik ingå i all lärarutbildning precis som på den 
gamla utbildningen till låg- och mellanstadielärare, säger de vidare. Alla blivande lärare ska 
lära sig sjunga och spela ett instrument under utbildningen, framför de. 
 

”Jag tycker det borde vara en självklar sak att musik ingick i lärarutbildningen från försko-
leklass till årskurs 3 helst i 4:an och 5:an också. Det är besvärligt när det kommer en mu-
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siklärare som inte har klassen i vanliga fall. Musiken ska genomsyra hela undervisningen 
inte bara 40 minuter en gång i veckan”. (intervjuutdrag) 
 

Citatet visar hur en av lärarna, som själv både spelar och sjunger, tänker när det gäller vem 
som ska undervisa i musik. För lärare som med lätthet behärskar musikämnets alla delar blir 
det en självklarhet att väva in sång och musik i det övriga skolarbetet.   
 
Flera av lärarna säger att det är roligt att sjunga med klassen även om de påtalar problemet att 
inte själv kunna kompa klassen på piano eller gitarr. Musik som passar att sjunga eller lyssna 
på som lämpliga inslag till det dagliga skolarbetet, är något som dessa lärare berättar om i 
positiva ordalag. Teoridelen däremot är svår eftersom de säger sig inte behärska den delen av 
kursplanen. Kompetensutveckling i musik förekommer inte i någon större utsträckning. Ett 
par av lärarna nämner någon enstaka dag med sångövningar och kördirigering.  
 

”Jag tycker det känns betungande med musik. Har aldrig fått någon påfyllnad med kun-
skap”. (intervjuutdrag) 
 

I citatet framgår det att läraren egentligen inte vill undervisa i musik eftersom hennes nuva-
rande kompetens i ämnet inte är tillräcklig. 
 

En informant säger att det är många kolleger som inte vill ha musik för de kan inte spela eller 
så vågar de inte sjunga inför klassen. De behöver utbildning i musik så de kan ha sin egen 
klass i ämnet, är hennes åsikt, annars är det stor risk att musiken försvinner eftersom det är 
svårt att få tag i behöriga musiklärare, anser läraren. 

Musiklektionen 
Fördelning av tiden. Lärarna i undersökningen har 40-60 minuter musik i veckan på schemat 
beroende på vilken årskurs de undervisar i. Fördelningen av lektionstiden ser olika ut i klas-
serna. En del lärare har musik vid ett tillfälle i veckan. Några av dem sjunger också vid en del 
andra tillfällen i veckan när det passar med en sång i den övriga lektionsplaneringen eller som 
avbrott under ett arbetspass. Sångtillfället kan vara spontant eller planerat att ingå i lektionen 
som ett inslag i till exempel engelska. Ibland spelar också en del lärare bakgrundsmusik när 
eleverna arbetar med andra ämnen eller kommer in från rasten. Vid observationstillfället spe-
lade en av lärarna klassisk musik när eleverna kom in i klassrummet till dagens första lektion. 
Läraren använder musiken för att få en lugn start på skoldagen och börjar många av veckans 
lektioner på liknande sätt. Läraren har läst att det är bra för inlärningen med klassisk musik. 
På de flesta av skolorna förekommer det att hela skolan eller ett arbetslag träffas och sjunger 
tillsammans. Det kan vara allt ifrån varannan vecka till ett par gånger per termin. En del av 
lärarna räknar sångstunden som musikundervisningstid och drar bort den tiden från timplanen 
i musik medan andra lärare har musiklektioner som vanligt varje vecka. Bland lärarna i stu-
dien förekommer det också att klassen har musiklektioner endast några gånger per termin trots 
att ämnet finns med på schemat varje vecka. 
  
Kursplanen. De flesta av lärarna i studien använder inte alls kursplanen i musik. Majoriteten 
av lärarna vet inte vad som står där, när det gäller musikämnet. De har inte läst igenom texten 
i kursplanen. Det gäller också lärarna som tycker det är roligt att undervisa i musik. Några av 
dem säger att de har skummat igenom texten och framhåller att det är alldeles för höga krav i 
kursplanen. En annan av lärarna säger att hon inte har tittat på den på säkert sex år. Hon vet 
inte vad som står där idag, men tror att hon följer den. Lärarna påtalar också att det är omöj-
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ligt att lära elever att spela instrument när man själv inte spelar eller kan noter. Sjunga till-
sammans med klassen och lyssna på olika sorters musik är det som de flesta lärare anser vara 
lättast att få med från kursplanen.  
 

”Kursplanen, nej den använder jag inte alls. Det är alldeles för svåra mål. Nej jag struntar i 
det. Musikteoribiten är alldeles för svår eftersom jag inte kan själv”. (intervjuutdrag)  

 

Citatet framhåller det som många av lärarna anser om kursplanen. Läraren nämner omöjlig-
heten att undervisa i något som man själv inte behärskar. 
 
Endast en av lärarna säger att hon vet ungefär vad som står i kursplanen i musik. Läraren för-
söker bocka av det som står i planen vartefter klassen har genomfört någon av punkterna i 
musikanvisningarna, men hon känner sig väldigt osäker på vad som menas med vissa be-
grepp, exempelvis skillnaden mellan takt och rytm. En åsikt som hon delar med de flesta av 
de intervjuade. En annan av lärarna säger att hon har läst planen men får inte med alla delar 
eftersom hon saknar utbildning i musik. Dessutom menar hon att skolan har ett torftigt utbud 
av musikinstrument vilket försvårar kursplanens mål.  
 

”Jag kan på rak arm inte säga vad som står där. Jag har inte hängt upp mig så mycket på 
den. Kanske värt att titta på. Eftersom jag inte vet vad som står där ser jag till att stunden vi 
har i musik blir rolig och glädjefull”. (intervjuutdrag) 
 

Av citatet framgår att läraren inte bryr sig om vad som står i kursplanen. Det är en åsikt som 
många av lärarna berättar om i intervjuerna. I musikämnet är det accepterat att göra lite som 
man vill framkommer också i studien. En del av lärarna påpekar precis som i citatet att det 
viktigaste är att klassen tycker det är kul med musik.  
 
Planering. Ett mindre antal av lärarna säger att de inte planerar musiklektionen i någon större 
omfattning. De sjunger sånger som de spontant kommer på när de pratar om något i andra 
ämnen eller så föreslår eleverna vad klassen ska sjunga eller lyssna på. Andra lärare planerar 
musiklektionerna efter vad de arbetar med i SO och NO. Som exempel nämns årstidssånger, 
julsånger och sånger om olika djur och växter. Även sång och musik från andra länder, som 
klassen läser om i andra ämnen, förekommer. Några av lärarna gör alltid overheadbilder så 
klassen kan läsa texten när de sjunger sånger, medan andra lärare tycker precis tvärtom. De 
anser att eleverna ska träna på att lära sig sångtexter utantill. För att öka ordförrådet och utta-
let i språket finns engelska sånger också med i planeringen hos en del lärare. En lärare berät-
tar att hon alltid planerar början och slutet på musiklektionen. Vi börjar med en startsång och 
en musiklek eller ett musikstycke som vi lyssnar på. Allra sist sjunger vi alltid en ”tack för 
idag” sång. Däremellan utgår jag ofta från vad eleverna tycker att lektionen ska innehålla. Vi 
diskuterar alltid vad som är aktuellt i klassen och jag försöker planera efter det, säger samma 
lärare som arbetar på mellanstadiet. Det är viktigt att undervisningen blir så varierad som möj-
ligt, säger en av lärarna, medan en annan av dem tar med det som hon själv tycker är roligt. 
Musiklektionerna i klassrummet planerar samtliga lärare själva. På skolor där arbetslagen 
sjunger tillsammans är det oftast en lärare som har ansvaret för sångstunderna men andra lä-
rare och elever lämnar också förslag på sånger. 
 
Innehållet. En stor del av undervisningen i musik innebär sång i olika former. Majoriteten av 
lärarna säger att de sjunger mycket på musiklektionen. SO och NO styr ofta vilka sånger klas-
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sen sjunger. Under en av de observerade lektionerna pratar klassen om olika vårtecken. Lära-
ren föreslår att de ska lyssna på Vivaldis Våren. Hon berättar kort om kompositören Vivaldi 
och nämner att han komponerade musik om alla årstider. Hon säger vidare att han levde på 
1600-hundratalet och klassen räknar ut hur gammal han blev. Efter att ha lyssnat på musik-
stycket pratar klassen om vad kompositören tänkte på när han skrev musiken. Eleverna före-
slår blommor, fåglar som kvittrar, rådjur som hoppar i skogen och vatten som porlar. Läraren 
frågar om eleverna kan några vårsånger och klassen föreslår Blåsippan ute i backarna står och 
Lilla tussilago. I en annan av klasserna som observeras sjunger eleverna om Kung Byxlös 
(drottning Margareta) som de läser om i historieämnet. De har ett sånghäfte med många me-
lodier som handlar om Drottning Margareta och Kung Albert och eleverna är utklädda och 
framför ett litet sångspel där alla i klassen deltar i framförandet. En del elever i soloroller 
andra i den gemensamma kören. Planen är att uppträda för andra klasser på skolan. Träning 
för sångstunder i arbetslaget och uppträdande inför andra klasser eller föräldrar nämns också 
som något som påverkar valet av repertoar. Inför terminsavslutningar övar klasserna på jul- 
eller sommarsånger beroende på årstid. Vilket också framkom under observationerna, där 
många av klasserna tränade sånger inför speciella framträdanden.  
 
Rytminstrument används i undervisningen. Eleverna spelar bland annat på claves (pinnar), 
maracas, trianglar, tamburiner, trummor och kastanjetter ihop med sång eller tillsammans med 
olika typer av musik som spelas i klassrummet. Rytminstrument är också användbart när be-
grepp som takt och rytm ska förklaras och praktiseras, påtalar några av lärarna. Vid en del av 
observationerna används rytminstrument. Lärarna berättar att det ofta förekommer under mu-
siklektionerna. Eleverna verkar också vana att hantera instrumenten. En av klasserna som 
observeras tillverkar egna rytminstrument av tomma toalettpappersrullar som sedan fylls med 
fyra ärtor. 
  

”Jag använder pinnar som rytminstrument när klassen tränar på takt, stampa takten, klappa 
takten och gunga i takt”. (intervjuutdrag) 

 
I citatet framgår det att rytminstrument är användbara hjälpmedel till att förklara teoretiska 
delar av musikundervisningen. 
 
De lärare som sjunger med klassen använder sångböcker för att hitta lämpliga sånger till mu-
siklektionerna. I de flesta fall finns det många böcker på skolorna som köpts in under årens 
lopp. En del lärare lånar också på biblioteket eller tar med sig privata sångböcker till skolan. 
Några av lärarna nämner att de har en pärm med sånger från lärarutbildningen, som de sjunger 
med klassen. Ibland föreslår också en eller flera elever en speciell sång som de vill sjunga och 
läraren letar upp text och noter så att alla i klassen kan lära sig sången. De lärare som spelar 
piano och har ett eget i klassrummet spelar ofta som ackompanjemang när klassen sjunger. 
Lärarna säger att det är lättare att få alla elever att sjunga när de använder pianot som stöd till 
sången. När klassen provar att sjunga utan ackompanjemang från ett instrument är det mycket 
svårare att få fart på sången, hävdar en av lärarna. Eleverna vill gärna ha stöd av pianot när de 
sjunger, enligt dessa lärare.  
 
CD-skivor med färdiginspelat komp till sånger som klassen sjunger, är något som många av 
lärarna använder istället för att själva spela. Det blir enklare att lära ut nya sånger eftersom 
eleverna först får lyssna på CD-skivan och sedan sjunga tillsammans med den inspelade 
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sången och musiken. Oftast går det att välja musiken både med och utan sång vilket flera av 
lärarna är mycket nöjda med. På så vis sjunger klassen i en tonart som är lämplig för barnrös-
ten. Just detta blir tydligt vid observationerna. När läraren använder CD- eller pianokomp 
sjunger klassen i lämpliga tonarter. Det gör att sången låter bra och de flesta eleverna deltar i 
aktiviteten. I en del av de observerade klasserna sjunger eleverna utan ackompanjemang. 
Klassen har stora svårigheter att hålla tonen. Lärarna sjunger i alldeles för låga tonarter för att 
passa barnröster. Dessutom växlar tonarten hela tiden vilket gör att det är svårt för eleverna att 
sjunga med. Det låter inte bra och det är färre elever som sjunger än i klasser som har komp 
till sången. 
 
Några av lärarna säger att de uppmuntrar eleverna att ta med sig egna instrument och uppträda 
inför klasskamraterna. De påtalar att det är en möjlighet för klassen att se och lyssna på riktiga 
instrument, något som inte finns på skolan i vanliga fall. I en del klasser är det många elever 
som spelar. Eleverna kan bli presenterade för blockflöjt, trumpet, saxofon, tvärflöjt, gitarr och 
trummor, berättar ett par av lärarna. De anser också att det kan få andra i klassen intresserade 
av att börja spela ett instrument när de ser jämnåriga kamrater spela. 
 
En del av lärarna säger att klassen aldrig sjunger i klassrummet eftersom de själva inte 
sjunger. Istället får eleverna ta med sig sin favoritmusik och spela och berätta om. Det kan 
vara ett grupparbete eller enskild redovisning av en artist, musikstil eller kompositör som ele-
verna själva har valt. Sjunger gör klassen tillsammans med arbetslaget några gånger per ter-
min. CD-skivor som eleverna tar med sig och spelar inför klassen är en vanlig form av lektion 
bland de intervjuade lärarna. De nämner också att det är ett bra tillfälle för eleverna att öva på 
att prata inför hela klassen. Som uppgift får eleverna att hålla ett föredrag om musiken de spe-
lar, säger några av lärarna. 
 

I den observerade mellanstadieklassen redovisar en av pojkarna fakta om sin favoritartist. 
Han börjar med att sätta på en CD. Det är musik med Markoolio. Eleven sitter på en hög 
stol framför klassen som lyssnar intresserat. Klassen får höra på en hel låt innan läraren frå-
gar eleven vad den handlar om. Han berättar att den handlar om det militära, lumpen. Lära-
ren frågar om några i klassen känner någon som gjort lumpen. Många elever berättar om 
när deras pappa gjorde lumpen. Pojken som redovisar sitter tyst och väntar medan de andra 
pratar. Han tittar ut över klassen. På nästa låt som han spelar sjunger Markoolio om fotboll. 
I refrängen ger läraren tecken till klassen att de ska sjunga. De flesta kan sången och 
sjunger med. Läraren dirigerar. När låten är slut börjar eleven berätta lite om Markoolio. 
Läraren avbryter honom och ställer några frågor om artisten. Eleven blir tyst och säger att 
han inte kommer ihåg mer. De andra i klassen verkar intresserade och svarar på frågorna 
som läraren ställer. Eleven som berättar om Markoolio sitter kvar på stolen och säger inget 
mer. Läraren säger att lektionen är slut och klassen ska gå ut på rast. (utdrag fältanteckning-
ar) 
 

Fältanteckningarna är från en klass där lärare och elever aldrig sjunger tillsammans. Musik-
undervisningen är mycket sporadisk och innebär för det mesta att eleverna spelar upp musik 
som de sedan berättar om. Pojken som redovisar börjar berätta om sin favoritartist men lära-
ren tar snart över och pojken sitter tyst resten av lektionen. Klassen var intresserad av musi-
ken men det blev inte någon större dialog mellan pojken som redovisade och övriga klass-
kamrater. Enligt läraren var det ett bra exempel på hur musiklektionen brukar se ut i klassen. 

 

Mozart, Beethoven, Haydn och Händel är exempel på klassiska kompositörer som de flesta 
klasserna lyssnar på och läser om under musiklektionerna. Det finns flera böcker som är 
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skrivna för barn om de olika kompositörerna som används i undervisningen. Många av böck-
erna har också CD-skivor där klassen kan lyssna på kända klassiska verk.  
 
En del klasser lyssnar på musical- och filmmusik under musiklektionerna. Det är framförallt i 
årskurs fyra och fem som lärarna nämner det som något som förekommer i undervisningen. 
Det finns mycket intressanta frågor som kan diskuteras efter att ha hört olika typer av musik, 
bland annat kan man prata om hur musiken påverkar sinnesstämningen och ökar spänningen i 
filmen, säger en av lärarna. I samtliga klasser pratar lärarna om själva sångtexterna med ele-
verna. Det kan vara svåra ord som inte alla förstår som behöver förklaras. Många av sångerna 
som sjungs är gamla traditionella visor som de flesta av lärarna anser vara viktiga att föra vi-
dare till den yngre generationen, men där finns ord som lärarna behöver förtydliga. 
  
För att förbättra elevernas sångförmåga är det en av lärarna som lägger mycket tid på sång- 
och röstövningar. Vid observationen av den klassen som samma lärare undervisar i startar 
musiklektionen med röstövningar. Eleverna har gjort övningarna många gånger förut. Alla i 
klassen deltar och förstår direkt vad läraren menar med de olika övningarna. En annan av lä-
rarna som sjunger mycket med klassen tränar eleverna att sjunga kanon och tvåstämmigt. 
Flera av lärarna är oroliga att klassen har för lite musikteori och istället sjunger för mycket 
under musiklektionerna, vilket gör att de inte får med det som kursplanen omfattar. 
 

”Jag delar upp lektionen och försöker variera det på olika alternativ så det blir så omväx-
lande som möjligt. Samtidigt ska det inte bara vara sång. Men när vi tränar kanon måste 
man öva mycket så då blir det sång under en längre tid”. (intervjuutdrag) 
 

I citatet antyds det att läraren nästan försvarar sig för att klassen mest sjunger på musiklekt-
ionerna. Läraren är mycket medveten om att kursplanen innehåller mer än bara sång men kan 
inte riktigt leva upp till det målet. 
 

Eleverna har svårt att sitta stilla så de behöver röra på sig, säger många av lärarna. Då är det 
bra att sjunga och göra rörelser till sångerna. Det blir ett avbräck från det övriga skolarbetet, 
säger lärarna. Några av dem låter eleverna dansa till musik under lektionerna. Det kan vara 
allt från ren improvisation till olika danslekar med bestämda turer. Rörelselekar till musik 
förekommer också. Hela havet stormar är en lek som nämns av några lärare. Leken går ut på 
följande: Stolar ställs upp i en ring. Antalet stolar ska vara en färre än de som deltar. Eleverna 
går runt stolarna till musik. När musiken tystnar springer de och sätter sig på närmaste stol. 
En av deltagarna blir utslagen och får lämna leken. Därefter tas en stol bort och musiken sätts 
på igen och leken går vidare som förut. Några av lärarna använder leken när det är dags att gå 
ut på rast eller sluta skoldagen. Istället för stolar i en ring går eleverna runt sina bänkar eller 
bord. Den som sitter tyst och fint på sin plats när musiken tystnar får gå ut först, berättar en 
lärare. 
 
Endast en av de intervjuade lärarna nämner att dator används under musiklektionerna.  
 

I en av klasserna på mellanstadiet används datorer under den observerade musiklektionen. 
Uppgiften är att skriva om sin favoritartist. Klassen är indelad i pojk- och flickgrupp ef-
tersom datorerna inte räcker till hela klassen. Innan datorarbetet börjar samlas pojkarna i 
klassrummet för att spela trummor. Flickorna är i ett intilliggande rum och arbetar med 
andra uppgifter i bild och svenska. Vid nästa musiklektion är det flickornas tur att spela 
trummor och använda datorerna. Trummorna som används har eleverna själva tillverkat. 
Läraren leder gruppen i olika trumövningar. Alla i gruppen deltar i trummandet. Det är allt 
från att låta som regn till olika ramsor som det trummas till i takt. Avslutningsvis spelar och 
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sjunger pojkarna till sången Kalle Kamel har fem pucklar. Läraren deltar mycket aktivt un-
der lektionen. 
 
Efter trumövningarna är det dags att göra datauppgifterna. Eleverna springer kvickt till da-
torerna och börjar leta efter olika artister på Internet. De flesta vet inte riktigt hur de ska 
göra utan hoppar fram och tillbaka mellan olika sidor. En del av eleverna klistrar in texter 
och några bilder från Internet om artisten som de valt. Läraren sitter hela tiden hos en av 
pojkarna som inte riktigt vet hur han ska göra med datorn. När lektionen är slut lämnar end-
ast ett par av eleverna in, ett papper med text och en bild på musikern de valt, till läraren. 
(utdrag fältanteckningar) 
 

Läraren väljer här att dela in klassen i två grupper under musiklektionen. Flickgruppen arbetar 
med något självständigt i intilliggande rum. Pojkgruppen spelar entusiastiskt på trummorna 
som klassen själva gjort. Här är både läraren och eleverna engagerade. När lektionen sedan 
övergår till att leta fakta om musikartister på datorerna verkar många elever inte ha någon 
effektiv plan för hur de ska göra. Lektionen slutar med att de flesta elever inte har fått fram 
några uppgifter alls. De elever som lämnar in texter har heller inte läst vad som står om artis-
ten utan bara klippt in texten från Internet. Det framkommer när läraren frågar om de kan be-
rätta vad de skrivit. 

Sammanfattning 
Studien visar att musiklektionen ser väldigt olika ut beroende på lärarens förkunskaper, in-
tresse och självförtroende i musik. Lärarens intresse för musik påverkar i hög grad hur mycket 
musikundervisning klassen får. En del klasser sjunger och lyssnar på musik dagligen medan 
andra klasser har musik några gånger per termin. Även innehållet på lektionerna styrs av lära-
rens eget musikintresse och kompetens. Lärare som själva spelar instrument, sjunger i kör 
eller på annat sätt tycker om att sjunga och lyssna på musik har en positivare inställning till 
musikämnet jämfört med de lärare som inte har den kunskapen eller intresset. Det framkom-
mer också att många av de intervjuade lärarna har starka minnen från den egna skolgången i 
musikämnet. Det har haft inflytande på hur de ser på ämnet idag. Det gäller både positiva och 
negativa upplevelser. Musikämnet är viktigt tycker alla lärare men många av dem har inte 
förmågan att själva kunna leva upp till vad som krävs.  
 
Studien visar också att behörigheten i musikämnet har liten betydelse. Flera av lärarna som 
har utbildning i musik säger att de varken kan eller vill undervisa i ämnet, medan en del av de 
intervjuade lärarna tycker att musiklektionerna är roliga och givande trots att de inte har det 
som krävs för att vara behörig i ämnet. Lärarna som är intresserade och har stor självsäkerhet i 
ämnet anser att musik ska ingå i all lärarutbildning och sedan vara en del av klassundervis-
ningen. De nämner också att musiken är ett hjälpmedel för klassens gemenskap och samar-
bete. Dåligt självförtroende i musik innebär ofta att läraren har svårt att sjunga tillsammans 
med klassen, vilket för med sig att eleverna aldrig sjunger under musiklektionerna. Eleverna 
tar istället med sig musik som de spelar och berättar om för klassen. Samtliga lärare med den 
inställningen till musikämnet förespråkar att utbildade musiklärare ska undervisa istället. Lä-
rarna beklagar att eleverna inte får den undervisning de har rätt till när de själva ansvarar för 
musiken. 
 
Endast några lärare använder sig av kursplanen. Den är för avancerad, anser både musikin-
tresserade lärare och de som inte tycker de behärskar vad som står i kursplanen. Även till-
gången på musikinstrument och annat material varierar. Skolor med musikintresserade lärare 
har i regel bättre utrustning än skolor där det inte finns den kompetensen. 
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Diskussion 
Nedan kommer jag att diskutera mina initiala frågeställningar: Hur ser musikundervisningen 
ut i årskurs 1-5 på de utvalda skolorna? Vad anser lärarna om musikämnets betydelse för ele-
verna? Hur påverkar lärarens personliga erfarenheter musikundervisningen? I diskussionsde-
len lyfter jag fram några av resultaten och diskuterar utifrån frågeställningarna och litteratu-
ren. 

Hur ser musikundervisningen ut i årskurs 1-5 på de utvalda skolorna? 
Innehåll. Enligt undersökningen är musik ett ämne som lärarna hanterar lite som de vill. Var-
ken timplanen eller kursplanen för musikämnet följs i någon större utsträckning. De lärare 
som tycker om att undervisa i musik har sångstunder dagligen eller flera gånger i veckan. 
Klasserna lyssnar också på olika musikstycken som ett inslag eller utfyllnad av övriga lekt-
ioner. Musiken integreras med andra ämnen där läraren hittar lämpliga beröringspunkter. När 
klassen sjunger tillsammans kompar läraren på något instrument eller använder en CD-skiva 
med ackompanjemang till. Rörelsesånger och danslekar är återkommande inslag under termi-
nen. Det framkommer också i intervjuer och observationer att eleverna deltar aktivt under 
musiklektionen inte bara när det gäller att sjunga. Klasserna spelar rytminstrument till varie-
rad musik. Tillverkning av egna instrument förekommer också i undervisningen. Lärarna låter 
eleverna prova att spela och dansa tillsammans med klasskamraterna. De undersöker hur in-
strumenten låter och hur de fungerar. En av lärarna har tillverkat trummor ihop med eleverna. 
De används på musiklektionerna där eleverna trummar på olika sätt. Elever och lärare turas 
om att leda trumövningen. Ibland provar eleverna också att dansa fritt till trumrytmerna. De 
musikintresserade lärarna har dessutom en särskild musiklektion i veckan eller ett par kortare 
musikpass per vecka. Svenska skolan har tagit intryck av Piagets idéer, anser både Säljö 
(2000) och Sundin (2001). Piaget förespråkar att eleverna ska vara aktiva och själva prova på 
olika saker gärna tillsammans med sina kamrater, då blir inlärningen effektiv (Gredler, 2005). 
I de musikintresserade lärarnas klasser syns en tydlig influens av Piagets teorier. Eleverna är 
ofta mycket aktiva under lektionerna och samarbetar med sina kamrater i klassen. 
 
Lärare som inte alls tycker om att undervisa i ämnet har endast musik några gånger per ter-
min. De få musiklektioner som klassen har innehåller oftast föredrag om favoritartister som 
eleverna håller för varandra. Eleverna tar också med sig musik hemifrån som de spelar för 
sina kamrater. Nämnda lärare sjunger aldrig med sina klasser. Lärarnas självbild att de inte 
kan prestera något bra i musik är påtaglig i dessa sammanhang något som också Brändström 
(2006) uttrycker är en följd av negativa upplevelser i musik. Även Jederlund (2011) liksom 
Andersson och Gullberg (2012) skriver om liknande situationer där lärarens egen skolgång 
påverkar inställningen till ett specifikt ämne. Musikteori förekommer sällan i musikundervis-
ningen oavsett om läraren är intresserad eller ej av ämnet, trots att det finns omnämnt i kurs-
planen. I undersökningen finns det lärare som anser sig inte behärska musikämnet, men säger 
att de ändå försöker göra så gott de kan så att eleverna i framtiden inte ska bli avskräckta i 
musik. Dessa lärare påtalar i studien att de inte får med alla delar av kursplanen. 
 
Bland lärarna i studien förekommer det inte något större samarbete i arbetslaget när det gäller 
musikämnet, med undantag för ”sångsamlingar” där klasserna sjunger tillsammans. Då är det 
ofta en av lärarna som har huvudansvaret för lektionen. I det egna klassrummet är det den 
enskilde läraren som själv planerar musiklektionen. Den situationen kan liknas vid vad Wedin 
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(2007) kallar den ensamme läraren som inte rådgör och diskuterar skolfrågor med kolleger. 
Det förefaller dock som lärare kan vara både och eftersom många av dessa lärare, är i andra 
ämnen, öppna för diskussioner och samarbete. Där kan de liknas vid den sociala lärartypen 
som också Wedin (2007) nämner. Mitt intryck är att lärare som är osäkra i musik och har då-
ligt självförtroende i att sjunga inför andra vill inte blanda in övriga lärare i musikundervis-
ningen eftersom de är så medvetna om sin bristande förmåga. Medan de lärare som älskar att 
sjunga och spela vill göra det på sitt sätt utan inblandning från ointresserade lärare. 
 
Kursplanen. Eftersom få lärare använder sig av kursplanen är lektionernas innehåll mycket 
beroende på den enskilde lärarens musikaliska kunskap och intresse för ämnet. Enligt Mag-
nusson (1998) påverkar lärarens personliga egenskaper undervisningen i hög grad. Det blir 
tydligt i studien där både observationer och intervjuer visar att klasser med musikintresserade 
lärare får en mer varierad och innehållsrik undervisning än de klasser som har en lärare som 
inte har förmåga, intresse eller tillräckligt självförtroende i musiksammanhang. Studien visar 
på en stor orättvisa när det gäller musikämnet. En del elever får inte tillgång till de fördelar 
som en genomtänkt musikundervisning kan innehålla, medan andra elever får en bra och sti-
mulerande undervisning. Paquette och Rieg (2008) beskriver i sin undersökning många fär-
digheter som kan utvecklas och befästas med hjälp av musik. Musik är ett ämne där det bland 
de intervjuade lärarna är accepterat att strunta i vad som står i kursplanen. Det framkommer 
också att det hör till det normala att inte ta så allvarligt på vad musiklektionerna ska innehålla. 
Därför blir kvalitén på undervisningen i musik mycket varierad bland lärarna i studien. Je-
derlund (2011) påpekar att musikämnet betraktas många gånger i skolan som en utfyllnad 
istället för ett eget ämne med samma tyngd som matematik och språk. Visserligen har en del 
av lärarna dåligt samvete för att eleverna inte får den undervisning de har rätt till. Flera av 
lärarna säger också att de inte har kompetens i musik. Därför kan inte skolan förvänta sig att 
alla delar i kursplanen i musik kan finnas med i undervisningen. Imsen (1999) påtalar att en 
av lärarnas uppgifter är att följa föreskriven läroplan. Något också Colnerud och Granström 
(2002) nämner.  

Vad anser lärarna om musikämnets betydelse för eleverna? 
Musik stärker gemenskapen i klassen, anser de musikintresserade lärarna. Det är glädjefullt 
att sjunga eller lyssna på musik tillsammans. Alla i klassen deltar efter sina egna förutsätt-
ningar. Gemensamma positiva upplevelser är ett sätt att stärka gemenskapen i klassen, anser 
Frelin (2010). Samarbete tränas och den gemensamma musikupplevelsen är bra för samman-
hållningen. Jacobi (2012) skriver att musik är ett naturligt hjälpmedel till att öka den sociala 
kompetensen i klassen. När eleverna uppträder för föräldrar och skolkamrater ökar deras 
självförtroende i musik. Förmågan att agera i närvaro av publik har också en positiv inverkan 
på eleverna, är åsikter som framförs. Flera lärare nämner att musikuppträdande inför föräldrar 
är ett uppskattat inslag där föräldrar på ett naturligt sätt tar del av klassens musikundervisning. 
Gannerud och Rönnerman (2007) skriver om vikten av att föräldrar ska hållas informerade 
vad som händer i skolan både när det gäller den enskilda eleven och i hela klassen. En annan 
åsikt som framkommer i studien är att musiklektionerna kan användas till att eleverna får 
lyssna på musik och sjunga sånger från olika länder. I klasser med elever från många olika 
kulturer är det ett naturligt sätt att öka förståelsen och kunskapen om varandra, anser lärare i 
undersökningen. Frelin (2010) pekar på liknande åsikter i sin studie om lärare. Även Jacobi 
(2012) skriver om att musiken är ett bra hjälpmedel i klasser med invandrarelever för att öka 
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gruppkänslan. Lärare i studien använder också musik till att påverka sinnesstämningen i klas-
sen. I intervjuerna säger några lärare att de märker att klassen blir lugn och mindre stressad 
när de får lyssna på viss musik. Lindblad m.fl. (2007) har kommit fram till att musiklektioner 
som upplevs som positiva minskar stressnivån bland eleverna. 
 
I intervjuerna framkommer att många av lärarna har hört talas om att musik gynnar inlärning-
en. Bland lärarna i studien nämns också att Mozarts musik är effektivast att lyssna på om man 
vill nå bra resultat. Den så kallade ”Mozarteffekten” (Rauscher, Shaw & Ky, 1993) har fått 
gehör även bland svenska lärare. Flera svenska forskare menar att det har varit bra för skolans 
musikundervisning att positiva effekter av musik diskuteras, men musikforskning måste pre-
cis som all annan forskning granskas kritiskt (Lilliestam, 2006; Jederlund, 2011).  

Hur påverkar lärarens personliga erfarenheter musikundervisningen? 
Utbildning i musikämnet. Flertalet av lärarna i undersökningen är behöriga i musik, men lä-
rarutbildningen har inte stimulerat deras förmåga att undervisa i ämnet. Det som har betydelse 
för att lyckas med klassundervisningen i musik är den egna erfarenheten och intresset för mu-
sik som lärarna har med sig sen tidigare. Med tanke på att få lärare väljer musik i sin grundut-
bildning är framtiden oviss för musikämnet. Det är något som också oroar de intervjuade lä-
rarna. Visserligen finns det klasslärarutbildning i musik på musikhögskolorna, men på lärar-
nas skolor har det varit problem att få behöriga musiklärare att söka tjänster. Gustafsson 
(2000) nämner också att många som är utbildade på musikhögskolorna egentligen vill bli mu-
siker och inte lärare. Därför väljer de att försöka försörja sig som musiker istället för att söka 
lärartjänster. Nästan ingen av de intervjuade lärarna har fått någon kompetensutveckling i 
musik trots att flera säger att det är ett ämne som de inte alls behärskar. Teoridelen är svår att 
undervisa i, tycker flertalet av lärarna. En del lärare som själva inte spelar något instrument 
vill gärna lära sig exempelvis gitarr eller piano, då de anser att musiklektionerna skulle för-
bättras. Fontin (1996) nämner att fortbildningsbehovet i musik är stort, vilket också fram-
kommer i min studie, speciellt eftersom lärarutbildningen har sett så olika ut genom åren. Lä-
rare på lågstadiet med examen före 1988 har alltid musik i sin utbildning (Rudvall, 2001). 
Många av dessa lärare har inte undervisat i ämnet på länge eftersom det under lång tid har 
funnits musiklärare på skolorna. Men på senare tid har de varit mer eller mindre tvingade att 
undervisa den egna klassen i musik. Bristen på musiklärare och besparingsåtgärder på skolan 
är orsak till förändringen. 
 
Under senare år har flertalet av de som utbildats till lärare ingen musik i sin examen (Rudvall, 
2001). De förväntas ändå undervisa i ämnet. Eftersom det är svårt att få behöriga musiklärare 
att söka tjänster är det möjligt att det kommer att vara många obehöriga lärare i musik i fram-
tiden. Antalet sökande till Lärarlyftet II visade att det var för få sökande för att kursen i musik 
skulle bli av (Henriksson, 2012). För att få gå kursen måste den vara kompetenshöjande och 
då får inte läraren ha behörighet i musik. Min studie visar att det finns lärare som redan har 
musik i sin utbildning som efterfrågar fortbildning i ämnet och är beredda att lägga arbete på 
musikstudier, men ett stort antal lärare vill inte undervisa alls i ämnet utan föreslår en mu-
siklärare istället för klasslärare. Lärare som sedan sin egen skoltid har en negativ inställning 
till ämnet (Andersson & Gullberg, 2012) vill inte ha någon fortbildning i ämnet. Lärarna 
tycker det är meningslöst eftersom de aldrig kommer att sjunga inför ”publik”. De vill inte 



– 50 – 
 

heller studera musikteori eller lägga tid på att lära sig ett instrument i vuxen ålder, när de ändå 
inte är intresserade av att spela. 
 
Vid observationerna hos musikintresserade lärare ger klassen intryck av att ha roligt tillsam-
mans när de sjunger eller gör andra gemensamma musikövningar. Lärarnas entusiasm smittar 
av sig till eleverna. När läraren däremot är ointresserad och illa förberedd avspeglas det på 
eleverna som intar samma attityd som sin lärare, vilket dessa lärare är mycket medvetna om, 
samtidigt som de anser att de inte klarar av att erbjuda eleverna en adekvat utbildning i ämnet. 
Banduras teori om modellinlärning (Hwang & Nilsson, 2003) förklarar till viss del, hur elever 
i en klass reagerar beroende på hur läraren hanterar sin roll i undervisningssituationen.  
 
Vem ska undervisa i musik? Eftersom innehållet på musiklektionerna styrs av vem som un-
dervisar och dennes personliga egenskaper kan man ställa sig frågan vem som ska vara lärare 
i musikämnet. Flertalet av lärarna i studien vill egentligen inte undervisa i musik. En vanlig 
uppfattning är också att bara speciellt musikbegåvade personer kan vara lärare i musik. Hen-
nessy (2000) beskriver att den synpunkten återfinns bland de lärarstuderande i hennes under-
sökning. Men hon visar i studien att de lärarstuderandes förmåga att undervisa i musik ökade 
när de fick träna på färdigheter i ämnet. Det var ganska enkla övningar som deltagarna fick 
träna på men de gjorde stor nytta för att öka självförtroendet. Även Gustafsson (2000) nämner 
att det är den pedagogiska skickligheten och inte musikbegåvningen i sig som avgör om lära-
ren ska lyckas i musikämnet.  
 
Lärare som deltar i studien är klasslärare som undervisar i musik i den egna klassen. I några 
fall har lärarna musikämnet i flera klasser på skolan. Ingen av de intervjuade är musiklärare 
men en del har behörighet i ämnet. De intervjuade lärarna har alla bestämda åsikter om vad 
som är bäst för klassen när det gäller vem som ska undervisa i musik. En majoritet tycker att 
det ska vara särskilda musiklärare eftersom det behövs specialistkompetens för att klara alla 
moment i kursplanen. Bamford (2009) påpekar att det är av stor vikt att lärare i kreativa äm-
nen har en bra utbildning. Annars försvinner de positiva effekterna av undervisningen (a.a.). 
Vissa av lärarna kan tänka sig att fortsätta undervisa i musik om de får kompetensutveckling i 
ämnet. Några av lärarna i studien har arbetat som musiklärare under ett antal terminer. Då 
omfattar undervisningen flera klasser. Under 40-60 minuter har varje klass musik, vid ett till-
fälle i veckan. Lärarna säger att det var svårt att planera undervisningen eftersom de inte hade 
någon nära relation till eleverna. Bland lärarna finns också åsikten att musikutbildningen ska 
ingå i den ordinarie utbildningen till och med årskurs 5. Klasslärare har en personlig relation 
till alla elever i klassen och det underlättar vid lektionsplanering, vilket Wedins (2007) forsk-
ning också visar. Lärarna tycker att musiken ska vara ett naturligt inslag under skoldagen. 
Musiken kan integreras med andra ämnen och har gynnsamma effekter på både inlärning och 
klassrumsklimat, är åsikter som framförs. Paquette och Rieg (2008) föreslår också att musiken 
ska finnas med dagligen för att förstärka inlärningen i andra ämnen. 
 
Enligt Magnussons (1998) forskning är det viktigt att lärarna i planeringen tänker på att meto-
der och innehåll ska tillgodose både klassens och den enskilde elevens behov. Därför behöver 
läraren känna alla elever i klassen. Wedins (2007) studie pekar i samma riktning, där nämns 
att när läraren har en bra relation till eleverna gynnas samarbetet i klassen. Klassläraren lägger 
ner mycket arbete på att bygga upp bra relationer till eleverna och det är ett arbete som alltid 
pågår (Wedin, 2007). Hultman (2001) påtalar klasslärarens särskilda relation till eleverna som 
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något positivt för skolarbetet. För att nå bra resultat i skolan är det betydelsefullt med goda 
relationer mellan lärare och elev anser även Frelin (2010).  
 
Självförtroende. I resultaten framkommer det att lärare som har gott självförtroende i musik-
ämnet också tycker om att undervisa i musik. Det är i de flesta fall lärare som är uppväxta 
med mycket sång och musik i sitt barndomshem. Redan tidigt har de fått ett bra självförtro-
ende i musiksammanhang. Ofta har de också lärt sig spela ett instrument eller sjungit i kör, 
vilket många av dem fortfarande gör. Som barn kunde de för det mesta hävda sig bra i skolans 
musikundervisning. Självförtroendet i musik ökade när även lärarna i skolan visade sin upp-
skattning. Banduras teori (Gredler, 2005) om självtillit (self-efficacy) stämmer bra med de 
intervjuade lärarnas säkerhet på den egna förmågan i musiksammanhang. Eleverna anstränger 
sig för att uppnå goda resultat när de får positiv respons av lärarna och lär sig att utnyttja sina 
egna resurser (self-regulated learning) som är en del av Banduras socialkognitiva teori (Gred-
ler, 2005).  Fontin (1996) anser också att lärare som har musicerat sen barndomen har nytta av 
det i musikundervisningen. Brändström (2006) menar att ett barn som av föräldrar och lärare 
uppmuntras i musikaliska sammanhang får en positiv inställning till musik som vuxna. Stu-
dien visar att i klasser, där läraren är säker på sin yrkesroll i musikämnet, får eleverna en 
undervisning som innehåller ett mer varierat utbud än i klasser där läraren är osäker och har 
dåligt självförtroende i musik.  
 
Seddon och Biasutti (2008) visar i en undersökning att lärarstuderande som fick extra under-
visning i musik ökade sitt självförtroende att spela inför andra och därmed klarade av att un-
dervisa på ett säkrare sätt. I flera studier om skolans musik nämns att självförtroende är en 
viktig förmåga i undervisningssammanhang, något som både Kim och Choy (2008) och Hen-
nessy (2000) framhåller i sina studier om blivande lärare. Oavsett om det är klasslärare eller 
musiklärare som undervisar i musik betyder det att läraren måste ha ett bra självförtroende 
och en positiv inställning till ämnet för att undervisningen ska bli bra och negativa erfarenhet-
er inte förs vidare till nästa generation (Brändström, 2006).  
 
Inställning. En del av lärarna har inte växt upp med så mycket musik i hemmet, men har un-
der skoltiden haft lärare som har varit engagerade, och musiklektionerna har lett till en bra 
grund i musik. Tack vare musiken i skolan har de upptäckt hur roligt det är att spela och 
sjunga eller lyssna på musik, vilket har haft stor inverkan på musikintresset i vuxen ålder. 
Banduras teori om modellinlärning, som Gredler (2005) skriver om, överensstämmer med hur 
lärarna har tagit till sig musikämnet, både i föräldrahemmet och i skolan. Positiva förebilder 
betyder att eleven kan utveckla ett livslångt intresse för musik, men det medför också att ne-
gativa upplevelser står som modell för inlärningen. Även i Vygotskijs teori nämns att eleven 
imiterar omgivningen och det innebär att både bra och dåliga beteenden förs vidare (a.a.).  
 
Bland de intervjuade lärarna har en del mycket skräckfyllda minnen av musiklektionerna. 
Förnedringen att sjunga ensam inför hela klassen har satt djupa spår hos de som drabbats. När 
de sedan har blivit ombedda att vara tysta eller bara röra på munnen, när klassen ska sjunga på 
avslutningen, har självförtroendet åkt i botten. Det är något som sitter djup rotat hos de som 
berörs. Upplevelsen har medfört att en av lärarna aldrig någonsin sjunger en ton. Hon har inte 
heller något större musikintresse som vuxen, vilket hon själv anser orsakats av skolans mu-
sikundervisning. Läraren är visserligen behörig i musikämnet, men gör allt för att undvika 
musiklektioner. Brändström (2006) skriver att när föräldrar och lärare bedömer barnet som 
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omusikaliskt får det negativa konsekvenser för framtiden i musiksammanhang. Några av de 
övriga lärarna beskriver liknande situationer som gör att de idag har mycket dåligt självförtro-
ende i musik och helst vill slippa att undervisa i ämnet. Andersson och Gullberg (2012) visar i 
sin forskning att just negativa upplevelser under den egna skoltiden påverkar lärarens förmåga 
och intresse att undervisa i ämnet. Självförtroendet minskar eller försvinner helt. Läraren gör 
allt för att hålla sig borta från det som påminner om barndomens situationer, där läraren kände 
sig dum och utlämnad. Andersson och Gullberg (2012) nämner att lärarens ovilja mot ämnet 
förs vidare till eleverna, som då uppfattar ämnet som svårt och bara särskilt begåvade elever 
har intresse av att ta del av det. Flera forskare (Fontin, 1996; Bamford, 2009; Jederlund, 2011) 
skriver om negativa barndomsupplevelser under musiklektioner. De menar att skolan måste se 
till att läraren inte överför sina egna negativa minnen från skoltiden eftersom det så starkt på-
verkar elevernas intresse och framtida självförtroende i ämnet. Dessutom påpekar de att lära-
rens inställning till musiken har inflytande på hur klassen uppfattar lektionen (a.a.).  
 
En annan av lärarna har liknande upplevelser av skolans musikundervisning med uppsjung-
ning för betyg inför hela klassen. Hon fick inte vara med i skolkören fast hon så gärna ville. 
Musikläraren tyckte hon sjöng falskt. Hon tog också pianolektioner som barn för att kunna 
sjunga i rätt tonart. Den här lärarens egna negativa erfarenheter som skolelev har lett till att 
hon i sin lärarroll ständigt tänker på vad som är bra i musikundervisningen ur ett elevperspek-
tiv. Alla i hennes klass får vara med och sjunga. Hon har fortsatt att spela piano och undervi-
sar gärna i musik. Andersson och Gullberg (2012) beskriver också hur den intresserade och 
engagerade läraren får eleverna att vilja delta i aktiviteten och därmed öka sin kunskap inom 
området. 

Sammanfattande reflektioner 
Är kursplanen i musik för svår eller är det brist på kompetens hos lärarna som gör att den inte 
följs? Vem har ansvaret för att alla elevers undervisning i musik ska bli meningsfull? Det är 
frågor som jag ställer mig efter att ha analyserat det som framkommit i undersökningen.  
 
Dagens barn lever i en helt annan ljudmiljö en tidigare generationer. Musik finns i många 
olika miljöer där människor vistas utan att det går att påverka vad som spelas. Musiken går 
heller inte att välja bort. Den spelas oavsett vad man tycker. Tekniken har också gjort att mu-
sik finns tillgänglig dygnet runt på ett enkelt sätt (Sundin, 2001; Schellenberg, 2005). Mass-
media har stort inflytande när det gäller vad barn och ungdomar lyssnar på. Det finns ett om-
fattande utbud inom musikbranschen som vänder sig till ungdomar och det bidrar till en kultu-
rell segregering i samhället, påtalar Imsen (2006). Jag anser att skolans musikundervisning 
ska utformas så att alla elever får möjlighet att ta del av ett varierat musikutbud. Elever med 
olika bakgrund kan bidra med musik från många kulturer och därigenom breddas klassens 
musikrepertoar. Läraren har också möjlighet att diskutera olika musikstilar med eleverna. Det 
är viktigt att som Brändström (2006) påtalar inte lägga någon värdering på vad som är bra 
eller dålig musik utan var och en ska ges möjlighet att få ha åsikter om musiken. Min inställ-
ning är också att skolan ska hjälpa eleverna att lyssna aktivt på musiken som de omges av och 
kritiskt granska vad som spelas. I min undersökning finns det klasser där eleverna bara lyssnar 
till musik som de själva har valt. Det är i stort sett den enda musikundervisning klassen får, 
medan andra klasser har en stor spännvidd både på musikutbudet och innehållet på lektioner-
na. Läraren och eleverna är delaktiga i vilken musik som klassen använder. Skillnaden på 
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musikundervisningen är stor. Lärarens personliga inställning till musikämnet gör sig gällande, 
inte kursplanen. Efter att ha studerat grundskolans musikundervisning anser jag att det behö-
ver göras en utredning där musikämnet granskas i ett större sammanhang. Alla elever har rätt 
till en kvalificerad musikundervisning. Lärare som inte behärskar ämnet ska inte känna sig 
tvingade att undervisa i musik. Då finns en risk att musiklektionerna blir negativa upplevelser 
både hos läraren och eleverna i klassen. Dåligt självförtroende och ointresse förs vidare till 
nästa generation och eleverna får inte möjlighet att känna musikglädje som intresserade lärare 
nämner som en viktig del i skolans musikundervisning.  
 
En intressant iakttagelse är att småskolläraren Bodén (1963), som det hänvisades till i uppsat-
sens inledning, tyckte att läroplanen var för omfattande och avancerad när Lgr 62 skulle infö-
ras. Åsikten känner jag igen från min studie där många av lärarna har liknande synpunkter. 
Det är svårt att veta vad som ska göras åt problemet. Musik är inte alltid något man kan läsa 
sig till. Undersökningen visar också att en lärarutbildning där musikämnet ingår inte är en 
garanti för att få självförtroende och kompetens att undervisa i ämnet. Egna musikupplevelser 
i barndomen, både i skolans musikundervisning och i familjen, har stor betydelse för hur mu-
sikintresset blir i vuxen ålder. Följden av en lärares utdömande ord om en elevs sångförmåga 
får ofta stora konsekvenser för resten av livet. Min undersökning visar att flera av lärarna ald-
rig har sjungit en ton sen de fick höra som barn att de inte kunde sjunga. Elever som inte får 
uppleva känslan av att sjunga tillsammans med andra går miste om något, är min uppfattning. 
Eftersom det finns lärare som undervisar i musik som är av åsikten att det bara är särskilt 
sång- och musikbegåvade personer som kan sjunga och spela, är det en risk att deras inställ-
ning förs vidare till nästa generation. Brändström (2006) poängterar också att skolan måste 
tona ner vikten av färdigheter och istället använda resurser på att få alla elever att känna att 
musikundervisningen är meningsfull och rolig. Musik betyder glädje för många människor. 
Musikintresserade lärare i studien beskriver också glädjen med en varierad sångrepertoar där 
alla i klassen sjunger tillsammans. Lärarna berättar om positiva gemensamma upplevelser när 
eleverna uppträder för publik. De anser att musiken tillför klassen värdefull gemenskap. Nå-
got som flera forskare också nämner (Jacobi, 2012; Frelin, 2010; Bamford, 2009; Paquette & 
Rieg, 2008).  
 
Med tanke på hur musikundervisningen bedrivs behöver lärarutbildningen i musikämnet ses 
över. Eleverna ska få en likvärdig utbildning oavsett vilken lärare de har. Kvalitén på under-
visningen behöver också säkerställas så att kursplanerna följs i större utsträckning. Negativa 
värderingar hos lärare, som skapar dåligt självförtroende, måste försvinna från undervisning-
en. Studien visar att klasser som sjunger utan ackompanjemang har svårt att hålla tonen och 
sjunga i lämplig tonart. Därför behöver lärare också kompetens i sångteknik. Att spela ett in-
strument är en stor fördel. CD-komp till sången kan till viss del ersätta ett instrument om lära-
ren själv inte har möjlighet att spela. Skolorna behöver också utrustas för att följa målen i 
kursplanen. Som det ser ut nu är instrumentutbudet och annat musikmaterial alldeles för torf-
tigt på många skolor, enligt undersökningen. Musikinstrument och annan utrustning som be-
hövs för att följa kursplanen är dyra investeringar. Eftersom många av lärarna inte behärskar 
ämnet blir följden att de kompetenta lärarna har svårt att äska pengar till det som behövs. Då 
är det lättare för en utbildad musiklärare som inte behöver ta ansvar för övriga ämnen på sko-
lan att argumentera för materialinköp till musikämnet.   
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Studien har fått mig att förstå hur oerhört komplicerat många lärare tycker det är att undervisa 
i musikämnet. Det finns nog inte något ämne som väcker så starka känslor som just musik. 
Lärare som inte själv sjunger känner sig väldigt utsatta om de måste leda klassen i sångöv-
ningar. Därför avstår de hellre. För lärare som älskar att sjunga och spela är det också svårt att 
sätta sig in i hur det är att undervisa i ett ämne som man sedan den egna skolgången avskyr. 
Är då lösningen att det alltid ska vara utbildade musiklärare redan från årskurs ett? Ska skolan 
avstå från duktiga klasslärare som är både kunniga och intresserade att undervisa sin egen 
klass i musik med möjlighet att integrera i övriga ämnen och utnyttja alla andra fördelar som 
musiken kan ge? Vad tycker eleverna och deras föräldrar?  
 
Lärarstuderande som fick träna på att spela keyboard under några lektioner stärkte sitt själv-
förtroende och därmed sin förmåga att undervisa i musik (Seddon & Biasutti, 2008). Även 
lärarstuderande som gjorde praktik hos en klasslärare som var intresserad och entusiastisk i 
musikämnet ökade sin vilja att undervisa i musik, visar Hennessy (2000) i en undersökning. 
Med ganska små medel kan musikundervisningen förbättras, framgår av de nämnda studierna. 
Min åsikt är att musik ska ingå i all lärarutbildning för de yngre eleverna. Lärarstuderande ska 
få möjlighet att lära sig spela ett instrument. Ackordsspel på gitarr, piano eller keyboard anser 
jag att alla kan lära sig med en bra undervisning. Gitarr och keyboard är billiga i inköp och är 
lätta att flytta runt mellan klassrummen på en skola. Studerande ska också få möjlighet att 
träna sångteknik och lära sig vilka tonarter som är lämpliga för barnrösten. Som det är nu 
sjunger många lärare i en för låg tonart så eleverna inte alls kan sjunga med. Samtidigt som 
det låter illa. För lärare som absolut inte vill spela något instrument finns det CD-skivor till 
många sångböcker. Det underlättar för klassen att sjunga i lämpliga tonarter och är ett utmärkt 
sätt att låta eleverna sjunga till ackompanjemang fastän läraren inte spelar ett instrument. Lä-
rare som vill ha kompetensutveckling i musik ska beredas tillfälle till det, oavsett om de är 
behöriga i ämnet eller ej. Alla lärare behöver inte undervisa i musik. Det behövs också mu-
siklärare som har kompetens att uppfylla målen i kursplanen, men eleverna måste få sjunga i 
klassrummet tillsammans med sina kamrater med en lärare som har en avslappnad inställning 
till musik och sjunger för att det är roligt och därmed tillför klassen en bra gemenskap.   

  



– 55 – 
 

Fortsatt forskning 
Elevernas syn på musikämnet kan vara ett annat perspektiv att undersöka för att få en mer 
heltäckande bild av hur undervisningen bedrivs. Det skulle också vara en möjlighet att inter-
vjua lärare som har en klasslärarutbildning i musik från musikhögskola och höra deras syn på 
musikämnet, samt titta på om kursplanen följs när läraren har en annan musikutbildning än de 
lärare som är med i min studie. Eftersom intervjuer och observationer är gjorda när Lpo 94 
gällde kan det också vara av intresse att se om den nya läroplanen Lgr 11 har medfört några 
förändringar i synen på musikämnet eller hur undervisningen bedrivs. En översikt av musik-
ämnet från grundskolans första läroplan Lgr 62 fram till dagens läroplan Lgr 11 är också 
tänkbart att göra. Där kan man titta på hur synen på musikämnet har förändrats genom åren. 
Liknande undersökning av ämnet bild i år 1-5 skulle också vara intressant att jämföra med 
resultatet av den här uppsatsen.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Utbildning och intresse för ämnet 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilken typ av utbildning har du? 
Beskriv ditt intresse för musik. 
Hur mycket musik ingår i din utbildning? 
Hur länge har du undervisat i musik? 
Tycker du det är roligt? 
Hur upplevde du musikämnet när du själv gick i skolan? 
Vilken fortbildning får du i musik? 

Undervisningstid, undervisningslokal och hjälpmedel 
Hur mycket undervisningstid omfattar musikämnet? 
Hur fördelas den tiden? Ex på hur tiden kan fördelas: 40 min vid ett tillfälle, 20 min två 
ggr/vecka, längre pass vid några tillfällen varje termin, temaarbeten osv. 
I vilken lokal bedrivs musikundervisningen? 
Vilken utrustning eller läromedel används? 
På vilket sätt använder du instrumentet i undervisningen? 
På vilket sätt använder du CD-spelare, video, DVD eller andra tekniska hjälpmedel i under-
visningen? 

Musikämnet och musiklektionerna 
Vad anser du är de viktigaste delarna av musikämnet? 
Hur planerar du musiklektionerna? 
Ge exempel på hur en musiklektion kan gå till? 
Hur använder du kursplanen i musik? 
På vilket sätt gör du för att få med alla delar i kursplanen?  
Om inte, vad är svårast att få med? 
Hur integreras musik i övriga skolarbetet? 
Vilket ämne eller ämnen är lättast att integrera med musikundervisningen? 
Vad kan musikämnet tillföra klassen eller det enskilda barnet? 
Är det något mer du vill berätta om musikundervisningen? 
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Bilaga 2 

Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
 
Eleven skall 

- kunna delta i unison sång och enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel samt föra 
samtal kring musicerandet, 

- individuellt och tillsammans med andra kunna skapa musik i elementära former, 
- förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart i olika ut-

trycks- och gestaltningsformer, 
- vara medveten om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande ut-

tryck i dagens och gångna tiders samhällen (Skolverket, 2000, s. 44). 


